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3, Un rodnic schimb de experiență

Consfătuirea metodică internațională de gimnastică de la București
naie de gimnastică. La aceasta par
ticipă inumerași specialiști din 7 

țări, printre care oameni de știință, 
profesori, antrenori binecunoscuți 
cuim ar fi antrenorii emeriți A. Po-

In aceste zile, Capitala țării 
noastre găzduiește un eveniment 
sportiv deosebit de important: în- 
cepînd de joi se desfășoară lucra
tive consfătuirii metodice internațio-

Aspect din timpul desfășurării lucrărilor consfătuirii metodice internațio
nale de gimnastică.

Foto P. Romoșan

Intilniri internaționale ale lotDaliștilor noștri

Farul a reușit o victorie de prestigiu: 
4-1 (2-0) cu Voivodina Novisad

CONSTANȚA 23 (prin telefon). — 
Joi, Farul a reușit o frumoasă vic
torie internațională, dispunînd la un 
scor concludent, 4 1 (2—0) de Voi- 
vodina Novisad, succes pe care nu-1 
lăsau să se întrevadă comportarea 
destul de slabă a Farului în finalul 
campionatului categoriei A și victoria 
oaspeților cu 6—1 la Brașov. Fotba
liștii din Constanța au practicat însă 
un joc tehnic, bine orientat tactic și 
plin de avînt, reușind și o compor
tare foarte bună și un rezultat ne
scontat de mulți. Succesul Farului, 
pe deplin meritat, este cu atît mai

Echipele de hemibal ale orașului București 
îtiuiugatoire in prima zi a turneului 

international de le GtiOr
GYOR 23 (prin telefon). Vineri au 

început în localitate întrecerile tur
neului internațional de handbal în 7, 
la care participă echipele orașului 
București (masculin-tineret și femi
nin), selecționatele orașelor Buda
pesta, Gyor și Katowice.

Echipele romîne au ciștigat primele 
confruntări. Formația masculină de 
tineret a întrecut puternica repre
zentativă a orașului Budapesta cu 
scorul de 15—14 (7—9).

Reprezentativa feminină a orașului

VĂ INVITĂM LA CARNAVALUL ELEVILOR!...
Frumosul parc care îmbrățișează 

in verdeață ștrandul din str. Dr. 
Staicovici, găzduiește in această 
seară, incepind de la ora 20, un ori
ginal program cultural sportiv : Car
navalul elevilor...

In cadrul carnavalului vor avea 
loc o serie de demonstrații de gim
nastică artistică executate de elevi 
de la școlile elementare și medii, 
unii dintre ei membri ai Clubului 
sportiv școlar din București^ 

valoros, cu cit oaspeții — clasați pe 
locul cinci- în campionatul Iugoslaviei 
— alcătuiesc o formație puternică, cu 
jucători de certă valoare (Nikolici, 
Rajkov, Aleksici, Ivoș, Benda), care 
practică un fotbal tehnic, dinamic.

Jocului tehnic al oaspeților, gaz
dele i-au opus un joc de elan, rapid 
și o așezare mai bună pe teren, ceea 
ce le-a permis să aibă mereu supe
rioritatea teritorială (reflectată și de 
raportul de cornere : 13—5). In apă
rare, Farul a avut un portar in for-
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(Continuare in pag. a 5-a)

București a înregistrat o victorie ca
tegorică asupra reprezentativei loca
lității Gyor. Acționînd foarte bine, 
în special pe contraatac, handbalis
tele bucureștene și-au depășit cate
goric adversarele, făcînd o adevă
rată demonstrați^. Scor final: 11—4 
(9—2) pentru echipa orașului Bucu
rești.

Alte rezultate : Budapesta—Katowice 
(f) 5—5; Gyor—Katowice (m) 10—10. 
Turneul continuă astăzi și se încheie 
duminică dimineață.

Trebuie să adăugăm că organiza
torii — Clubul sportiv școlar — au 
întocmit și un frumos program mu
zical, susținut de numeroși soliști de 
muzică ușoară dintre cei mai cunos- 
cuți, acompaniați de un ansamblu 
orhestral. Ca să nu mai vorbim de 
tombola cu multe, multe surprize...

Vă așteptăm, deci, astă-seară la 
primul carnaval al elevilor bucu- 
reșteni l... 

lejaev, A. A. Jirov și docentul 
M. L. Ukran (U.R.S.S.), dr. Jiri 
Krepil și prof. H. Vlacilova (R.S.C.), 
colaborator științific Horst Piiinosch 
(R.D.G.), Endre Kerezsj — șeful 
catedrei de gimnastică de la LC.F. 
din Budapesta — și J. Szarkany 
— secretarul general al federației 
de specialitate — (R.P.U.), K. Ba
ransky, șeful catedrei de gimnastică 
de la I.C.F. din Varșovia, precum 
și cei mai buni specialiști din țara 
noastră.

Lucrările consfătuirii au fost 
deschise de tov. Emil Gihibu, vice
președinte al U.C.F.S., care a su
bliniat marea- însemnătate a consfă
tuirii metodice internaționale pentru 
lărgirea schimbului de experiență 

dintre specialiștii prezenți In Bucu
rești, pentru dezvoltarea continuă a 
gimnasticii.

Lucrările din prima zi au fost 
consacrate temei „Conținutul și me
todica antrenamentului tinerilor 
gimnaști". Referatele prezentate în 
cadrul acestei teme s-au ocupat de 
o serie de probleme interesante le
gate de procesul de pregătire a 
gimnaștilor la o vîrstă timpurie. 
Referatul antrenorului emerit A. A. 
Jirov (U.R.S.S.) cu privire ta prin
cipiile stabilirii programului de cla
sificare . în gimnastică s-a ocupat 
de importanța alcătuirii în. mod co
respunzător a programului de cla
sificare ca document metodic de 
primă importanță pentru munca în 
domeniul gimnasticii în Uniunea 
Sovietică. Referatul prezentat de 
conferențiarul Adina Stroescu 
(R.P.R.) „Contribuția gimnasticii ar
tistice în pregătirea gimnaștilor ti
neri" a subliniat ajutorul însemnat

(Continuare în pag. a 5-a)Rezultate excepționale obținute de atletele noastre la Fraga
Florica Grcccscu și Lia Manoliu au stabilit noi recorduri

PRAGA 23 (prin telefon). Vineri 
au început întrecerile de atletism din 
cadrul tradiționalei competiții inter
naționale „Memorialul Rosicki". Un 
remarcabil succes au înregistrat re
prezentantele noastre, care au cîști- 
gat 3 probe cu performanțe deosebi
te. Astfel, FLORICA GRBCESCU

R. P. Pomina—
R. P. Polonă la tir

Astăzi și miine, cu începere de la 
ora 9, pe poligonul Tunari, își dispută 
intiietatea reprezentativele de femei 
și juniori ale R.P. Romîne și R.P. 
Polone. Ținind seama de valoarea a- 
propiată a celor două formații vom 
asista, fără îndoială, la o dispută pa
sionantă in probele de armă liberă 
calibru redus 3 x 30 focuri și 60 focuri 
culcat.

Lotul polonez : Kupka și Tonezuk 
(antrenori), Piatkovska, Smagur, Ko
walska, Stawowska și Zabska (se
nioare), Kalmuș, Fandier, GrozoM, 
Perlikiewiecz, Rypesc (juniori). Din 
Iotul nostru fac parte : Aurelia Cos- 
ma,' Cleopatra Alexandru, Angela 
Zgorobete, Margareta Filip, Paraschi- 
va Almășan (senioare), Tr, Cogut, M. 
Rusescu, I. Olărescu, N. Comun, M. 
Lazăr, Gh. Stoian, G. Toth, Gh. 
Sicorschi și D. Alexandrescu (ju
niori).

Cu prilejul acestei intilniri inter
naționale, F. R. Tir organizează și 
întreceri de pistol viteză 60 focuri și 
pistol precizie 40 focuri rezervate ju
niorilor.

COMUNICAT |
In ziua de 23 iunie 1961 a avut loc o ședință a Biroului ! 

Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn ' 

în care s-a examinat proiectul planului de stat pe anul 1962. 
La ședință au luat parte membrii Biroului Politic și ai Secre
tariatului C.C. al P.M.R., precum și tovarășii Al. Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și Gh. Gaston Marin, 
președintele Comitetului de Stat al Planificării.

Biroul Politic a hotărît ca proiectul planului de stat, îm
bunătățit în urma discuțiilor ce au avut loc, să fie supus 
dezbaterii și aprobării Plenarei Comitetului Central al P.M.R.

PENTATLONIȘTII SÎNT GATA 
PENTRU ÎNTRECERI!

Pe răbojul marilor competiții spor
tive internaționale organizate în țara 
noastră va fi înscrisă mîine o nouă 
ediție a unei tradiționale întreceri. 
Este vorba de cea de a Vil-a ediție 
a Concursului internațional de pen
tatlon modern al R. P. Romîne, com
petiție care și-a cucerit, de-a lungul 
anilor, un frumos renume. La între
cerile din acest an iau parte echi
pele R. P. Polone și R. P. Ungare, 
în timp ce țara noastră va fi repre
zentată de două formații.

„Participăm cu multă bucurie la 
aceste întreceri pe care le conside
răm ca un excelent prilej de verifi
care a posibilităților noastre înaintea 
apropiatelor campionate mondiale de 
la Moscova, ne-a declarat concuren
tul polonez Paszkiewicz, clasat pe 
locul 14 Ja J. O. de la Roma.

Pe'foile de concurs ale competiției

GHEORGHE TOMIUC (R.P.R.)

concurînd la 800 m a înregistrat 
timpul de 2:07,5 — nou record al 
R.P.R. De asemenea, la aruncarea 
discului LIA MANOLIU a obținut un 
nou record, cu rezultatul de 53,29 rn. 
In fine la lungime, SANDA GROSU 
s-a clasat prima cu 5,94 m (la 2 
cm de recordul republican). Alte re
zultate : 100 m : Mandlik (Ceh.) 10,2 
nou record; 400 m : Trousil (Ceh.) 
46,9; greutate: Skobla (Ceh.) 17,65; 
suliță: Tîbulenko (U.R.S.S.) 76,21;
800 ra femei: 2. Kulhava (Ceh.) 
2:09,9 ; disc femei: 2. Mertova (Ceh.) 
50,52; 3. Nemcova (Ceh.) 50,46; 4. 
Cataramă (RJ?.R.) 50,34

Concurenta poloneză Kowalska deține cea mai bună performanță • 
țării sale la armă liberă 60 jocuri culcat.

au fost înscrise următoarele echipe : 
R.P. POLONA : Henryk Sulajnis, Ja
roslava Paszkiewiez, Wieczlav Saj- 
dac; R. P. UNGARA: Otto
7 orbk, Bela ” Faklya, Istvan Mona, 
Bela Sarfalvi; R. P. ROMINA I : 
Dumitru Țintea, Nicolae Marinescu, 
Gheorghe Tomiuc, Traian Croituru; 
R. P. ROMINA II : Cristu Lichiar- 
dopol, Victor Ștefănescu, Gheorghe 
Mărcuță, Gheorghe Cociuban.

Prima probă a concursului — că- 
lăria — este programată pentru mîine 
dimineață, de Ia ora 9, pe parcursul 
de la G.A.S. Roșia (la Pipera). Cursa 
măsoară 4.000 m și cuprinde 25 de 
obstacole. Pentru a primi 1000 de 
puncte un concurent trebuie să exe
cute parcursul, fără greșeală, in 8 
minute. Se scad cite 3,5 p pentru 
fiecare secundă în plus peste acest 
timp, cite 60 p pentru o derobare și 
80 p pentru cădere. Luni, în sala Di
namo, va avea loc proba de spadă.

Dinamo București campioană 
republicană de ciclism 

la semifond
La juniori titlul a fost cucerit 

de Petrolul Ploiești
MÎINE SE DESFAȘOARA 

PE CIRCUIT FINALA CAMPIONA
TULUI DE SEMIFOND 

(INDIVIDUAL)
Ieri după-amiază s-a desfășurat pe 

șoseaua București — Pitești (între 
bornele kilometrice 20 și 45) finala 
campionatului republican de semifond. 
La seniori a cîștigat DINAMO BUCU
REȘTI (G. Moiceanu, A. Șelaru, M. 
Voinea, FI. Cristescu) cu timpul de 
211.20:01 (pe 100 km). Titlul la juniori 
a fost cucerit de formația clubului 
sportiv PETROLUL PLOIEȘTI (St 
Badiu, A. Rusu, P. Dulu, 0. Ciocan) 
care a realizat pe 50 km timpul de 
111.12:09. Celelalte rezultate nn ie 
putem comunica deoarece la închide
rea ediției juriul discuta încă unele 
contestații.

★

Duminică dimineață începînd de 1« 
ora 8,30 se va desfășura pe circuitul 
din jurul Casei Scînteii (2.300 m) fi
nala campionatului individual de semi
fond. ' Seniorii vor acoperi de 30 <fa 
ori acest circuit, juniorii de categoria 
I de 18 ori, cei de categoria a 11-a d« 
10 ori, iar fetele de 6 ori.
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în noapte, 
la urmă, 

masă si..

de Nord... E simbătă după 
Voioșia ce răzbate de la 
liniile peronului este între-

Gara 
amiază, 
una din 
ruptă pentru moment de vocea crai
nicei de la biroul de mișcare : „Aten
țiune !... Atențiune ! Trenul-cursă spe
cială pentru excursioniști pleacă 
peste cinci minute de la linia a 9-a. 
în direcția Ploiești-Cîmpina-Sinaia- 
Predeal. Repetăm...** Turiștii, cu ruc
sacuri mari în spate, se grăbesc să-și 

Trenul 
imagine 
noastre. 
Capii Uă

ocupe locurile în vagoane, 
lung se pune în mișcare. O 
aproape cotidiană în zilele 
Mii de oameni ai muncii din 
și din celelalte orașe se îndreaptă 
spre cele mai frumoase și mai pito' 
rești colțuri ale minunatei noastre 
patrii, pentru a petrece ore de bine
meritată odihnă.

Ne-am conformat și noi obișnuitei 
invitații : „poftiți în vagoane1* și ia- 
tă-ne in mijlocul sutelor de excursia 
niști care mergeau prin O.N.T. să-și 
petreacă sfirșitul de săptămînă pe 
Valea Prahovei.

... Vagonul 4 răsună de melodiile 
antrenante ce se transmit la ' adio. 
Nici nu e de mirare. Doar aici se 
află făuritorii cochetelor aparate .de 
radio „Electronica", care au ținut să 
ia cu ei în excursie citeva... mostre. 
Și apoi, așa poți să asculți, in timp 
ce cobori de la Poiana Stinii, meciul 
Progresul-Petrolul de la „23 August" 
din București...

... Străbatem 
păt la altul in 
Fiecare vagon 
hoc de : „Electrobobinajul", 
gust", ..Quadrat", „Tinăra Gardă", 
„Granitul", „I.T.B."... In unele se cintă 
în cor, în altele se fac glume, mici ghi
dușii de pe urma cărora se stirnește 
o veselie generală.

„Sinaia ! Sinaia ! Sinaia !“, anunță 
entuziasmate glasurile celor de la 
vagoanele din față. Un nou iureș de 
voie bună, alte nume strigate și flu
turări de batiste către cei ce merg 
mai departe la Predeal...

... Ghizii O.N.T.-ului nu mai 
didesc cu indicații. Itinerariile 
deosebite. Pînă la Cotă insă 
mul împreună e parcă mai plăcut. 
La Cabana Schiorilor și Furnica ră- 
mine un grup format din 35 excursio
niști. „Numai pînă aici ?a parcă vor 
să întrebe unii.

Alte 
privesc 
aflat pe 
află la 
consideră firească... prudența lor. In- 
tîmplarea le stimulează și mai mult 
hotărîrea celor de la „Electronica" de 
a străbate in aceeași seară drumul 
pînă la Piatra Arsă. La Cota 1400 sa 
desprinde un grup de muncitori de 
la I.T.B. Au hotărit să-i ajungă pe 
temerari a doua zi. Ce 
e atit de ispititoare. Un 
proșabil la restaurant și 
pin, confort și apoi mai 
matul. Se vor ține însă 
vor fi prezenți la întilnire la Piatra, 
Caraiman, Babele, sau Poiana Stinii.

In seara aceea drumul de la Cotă 
și pînă la Piatra Arsă a fost lumi
nat multă vreme de lanternele celor 
de la „Electronica" ce sclipeau în 
noapte ca niște licurici. Ploaia făcuse

drumul anevoios. O ușoară neînțele
gere între Ion Binder, responsabilul 
secției de turism și adjunctul său, dă 
naștere la o mică aventură : grupul 
se fringe în două. Chemări 
semnale. Nimic- grav pînă 
Dimpotrivă. Comentarii la 
în dormitor, amuzament.

★
Razele soarelui începuseră să min- 

gîie încă de la primele ore ale di
mineții crestele împădurite. La cabana 
Piatra Arsă micul dejun se ia pe 
fugă. întrebările nu mai contenesc: 
„Unde mergem ?" „De ce numai pînă 
acolo ?“ Pînă la urmă se stabilesc trei 
itinerarii : 15 vor merge la Cruce pe 
târna mare a Caraimanului, 21 (cei 
mai încercați) la Peștera prin Ba
bele, 
Stinii 
man 
voiau 
tația 
rism 
fost 
s-au 
Alții

Un urcuș destul de greu dar plăcut, la cota 1400. Aparatul de fotografiat a fost scos 
albumul familiar se va îmbogăți cu încă o poză.

din rucsac și..

CINE EȘTI DUMNEATA?
Piatra Arsă—Poiana 
Cu inginerul Zaid- 

a fost mai greu : 
la Omul. Argumen-

„la echipament" a 
astfel că 

grupului, 
cabană", 
mare ani-

Irina Fo
ia „scale", 
„condensa- 
defecțiuni).

trenul de la un ca- 
căutare de cunoștințe, 
poartă denumiri ad- 

„23 Au-

pri- 
sînt 
dru-

zeci de perechi de ochi ti 
protector, cu înțelegere. Au 
drum că cei de la Granitul se 
prima ieșire în colectiv și

vreți ? Cota 
serviciu ire-
Hotelul Al- 
e și... tono- 
de cuvint și

apoi pe la 
la Sinaia.

și soția lui 
să meargă 
responsabilului secției de tu
re feritoare
însă convingătoare, 
alăturat „cuminți" 

au preferat „o zi la
Bucegii au cunoscut o 

mație duminica trecută. Muncitoarea 
Maura Podosu. inginera 
pe seu, Viorica Ciurtin de 
Constanța Venin, de la 
tori", Adela Catană (serv.
Maria Bădiță (funcționară) sau teh
nicianul Dumitru Pisică, ajustorul 
Gheorghe Ianculescu, inginerul Sorin 
Halaicu sînt oameni veseli. Iubesc 
viața căreia frumusețile naturii îi 
dau un farmec deosebit. Intr-adevăr, 
ce altă plăcere mai mare poate fi 
pentru un turist pasionat decît să-și 
odihnească privirile din vîrf de mun
te pe întinsurile înverzite sau aco
perite de nea, cînd tot de acolo are 
senzația că prinde cerul cu mina sazi 
cînd, coborînd la vale, se oprește ade
sea să asculte susurul cristalin al iz
voarelor.

... Intilnirea cu I.T.B.-iștii a fost 
nespus de plăcută. Tehnicianul Ion 
Drăghici, planificatoarea Odiseia Dia- 
conescu, Ion Mărculescurț responsabi
lul secției de turism și ceilalți ex
cursioniști de la I.T.B. au legat cu
noștințe noi cu harnicii muncitori de 
la ..Electronica", „Granitul", „Elec- 
trobobinajul"... „Ne-am cunoscut pe 
munte" își vor aminti la prima în- 
tilnire. Și prieteniile vor dăinui.

E seară. Peronul gării Sinaia e 
ticsit de lume. Forfotă mare. Fetele 
poartă pe față, pe gît, pe brațe în
semnele unei zile petrecute in munți 
unde soarele și zefirul le-a ținut plă
cută tovărășie. Fețele proaspăt bron
zate ale băieților arată că nici lor nu 
le-a fost frică de soare. Dar iată 
că vine trenul dinspre Predeal. „Ce-or 
fi făcind cei de la Quadrat ? Mergem 
la ei să ne povestească". In tren 
impresiile se schimbă cu o iuțeală 
amețitoare. Fiecare a văzut ceva 
deosebit. La o fereastră Viorica Ciur
tin își ia rămas bun cu privirile de 
la munții ce abia astăzi i-a îndrăgit. 
Dar, peste o săptămînă o să 
din nou. Și 
„la revedere 
mele..."

— îmi spuneam că ce rost, are să mă 
scol așa devreme, dar acum...

— Eu — grăi unul, sfătos — judecam, 
d-apoi îi prima zi de concediu unde să 
ne grăbim ? Avem doar timp! Ce mai 
încolo și încoace, iacă, nu-mi pare rău! 
Că tare-i frumos!

— Ilee! Să Vedeți^numai Cheile Bi-

(ARNEÎ DE REPORTER

se

Grupul înainta tăcut pe. poteca în 
gustă. Cerul și norii de cretă se legănau, 
deasupra lor, printre vîrfurile de brazi. 
Era devreme, răcoare și plăcut. Un susur 
abia perceptibil subscria prezența timidă 
a unui pîrîiaș. Curînd, drumeagul lor 
s-a vărsat în altul mai lat, mai umblat 
împrejurimile au prins forme mai clare. 
Coniferele și-au aruncat mantia întune
cată de pînă atunci și au devenit, spre 
vîrf, de un verde crud, iar spre tulpină 
de un vernil grav. Lumina creștea în 
intensitate.

— Lacul! Uite Lacul Roșu ! 
bucură "cineva.

Pădurea a rămas în urmă. Dinspre 
Suhard a venit o adiere, mai mult o 
bănuială, de vînt. Cineva își șterse bro
boanele de pe frunte. Avea palma 
mare, lată și pielea pătrunsă de 
ulei și cărbune. Era fochist sau mecanic. 
Se opriră locului. Ceferistul exclamă :

— Parcă-i Andreescu! Așa-s peisa
jele lui !

Au admirat cu toții, în tăcere, împre
jurimile.

— Vă pare rău? — îi întreabă un 
brunet scund.

S-au privit \între ei. Cu mirare și cu 
atenție. Se vedeau atunci pentru prima 
oară la lumina zilei. Plecaseră în excursie 
în zori. Acum se reîntorceau.

— Aseară — zise unul înalt și slăbuț

cazului — continuă brunetul — o splen
doare ! Cînd scapi din strînsoarea mun
ților dai peste noul lac. E mare și... 
Ce să vă spun ? Are și valuri și vapoare! 
II ține în frîu brîul de beton al bara
jului. Lacul e mai mare decît cel de 
lîngă Tușnad.

— E mai mare decît Lacul Urșilor? 
toate 

Sau...

— Ești cumva de
— Eu? Nici gînd!!
— Ei nu! Cunoști (ara-n lung și-n 

lat!! Eu o colind cu locomotiva și parcă 
n-o cunosc așa de bine !

Brunetul intrase în apă. Pînă la mij
loc. Cu palmele mîngîia valurile mă
runte ce i se izbeau în piept. întrebarea 
pluti din. nou deasupra apei:

— Cine eșli dumneata ?
Brunetul se întoarse. II răspunse sim

plu :
— Un muncilor. Sînt strungar la u- 

zinele „Semănătoarea'' din București.

la O.N.T. Car păți?

OTTO BENKO

ITINERARII

vină 
tot cu colectivul... Deci 
dragi munți ai patriei

OCTAVIAN GINGU

TURISTICE...
mare.

— Ooo! Acela e mic. Cam cît 
lacurile de la Ocnele Sibiului!

— Cît Amara?
— Să fie cam așa. Poate mai 

Dar nici ca Greaca nu-i...
Au ajuns la marginea apei. Cei mai 

tineri și mai îndrăzneți se pregătesc 
de o baie. Alții s-au așezat pe niște 
butuci. Fochistul sau mecanicul îl în
treabă pe cel brunet și scund:

— Auzi! Cine ești dumneata?
— De ce ? — răspunse acesta rîzînd.

Iată-ne din nou la sfîrșit 
mînă. „Unde mergem azi ?“ 
trebarca iniile de turiști din 
Pentru a 1 
cut pe Ia O.N.T. 
poziție 
mînă. Ială-1 :

a-i scoate

programul

de săptă- 
îș i pun în- 

Capitală.
clin... dilemă, am tre- 
care nc-a pus Ia dis- 

din această săptă-

La munte.

Vești turistice
abia de 20 de 
orașul Bîrlad 
activitate. Pînă în

zile, 
des.

de oa-
400 de

colet- 
vizitat

• Deși înființată 
filiala O.N.T. din 
făsoară o rodnică 
prezent au plecat în excursii în dife
rite orașe ale țării, peste 1500 
meni ai muncii. Astfel, peste 
excursioniști, dintre care 144 
tiviști din raionul Bîrlad, au
muzeul Doftana și Valea Prahovei. 
Alți 400 de muncitori de la fabrica 
de rulmenți, fabrica de confecții „Pro
letarul Roșu*4 etc., Uu vizitat Muzeul

de istorie a partidului, Sala Congre
selor, Circul de Stat precum și alte 
construcții din Capitală.

De asemenea, s-au mai organizat 
excursii pentru cunoașterea regiunii 
Iași și a regiunilor învecinate, ca Ba
cău, Galați și Suceava. Filiala O.N.T. 
din Bîrlad are prevăzute si alte ex
cursii în numeroase stațiuni și local’ 
tăți istorice ale patriei noastre.

Iubitorii de dru- 
meție în munți vor 
Putea pleca azi după 
atnlază prin O.N.T 
la cabanele Piatra 
Arsă, Vîrf al cu 

Dor. Poiana Stinii, Cota 1400. 1500, 
Clăbucet-sosire, căminul alpin Bușteni, 
Di ham și la toate celelalte cabane de pe 
Valea Prahovei. De asemenea, se vor mai 
face excursii la Poiana Brașov, la Mun
tele Roșu și cabana Voina unde se va 
putea vizita și muzeul de la Bran.

S. EL IA DE — corcsp.

La

Vara a venit... totuși! E drept, cu Miniere dar farmecul ei poate fi gustat acum din plin, mUi dies la mare.

• In raionul Calafat, activitatea 
turistică cunoaște o dezvoltare con
tinuă. De la începutul anului și pînă 
în prezent, peste 3000 de oameni ai 
muncii din raionul Calafat au vizitat 
diferite locuri pitorești ale țării. In 
scopul dezvoltării activității turistice 
în raion, de curînd a luat ființă pe 
lîngă consiliul raional U.C.F.S., o co
misie de turism care își propune să 
atragă cît mai mulțî oameni ai mun
cii în excursii, pentru a cunoaște fru
musețile patriei și a lua cunoștință de 
mărețele realizări ale poporului nos
tru în construcția socialistă. In pla
nul de activitate al comisiei raionale 
de turism sînt prevăzute, 
nea, 
tare

de aseme- 
numeroase concursuri de orien- 
turistică.

N\. GARAULEANU — coresp.

Pag. a 2-a.

care și-au pre
să petreacă în 

vară con ce- 
lit oral au 

posibilitatea 
o „recunoaș- 
fața locului, 

cursiv organizată de 
Roaită, Eforie,

Cei 
iectat 
această, 
diul pe 
astăzi 
să facă 
tere '* ru luînd parte Ia ex-

O.N.T. la Va si le 
Mangalia etc.

In Delta Dunării
O călătorie cu 

vaporul în Deltă ru- 
mî ne o amintire de 
neuitat. De acest 
lucru se vor convin
ge și acei care plea- 

excursie de 7 zile la 
Sulina, lacurile Razelni

că astăzi într-o 
Galați, Tul cea, 
și Mali fa și canaturile Sfîntu Gheorghe 
și Dunavăț. La Sfîntu Gheorghe excursio
niștii vor fi conduși la mare unde li se 
va oferi o zi de plajă și înot.
ACELEAȘI ITINERARII VOR PUTEA 
FI ALESE ȘI PENTRU SAPTAMINA 
VIITOARE.

O interesantă excursie cicloturistică
Subcomisia de cicloturism de pe lîngă 

U.C.F.S. oraș București în colaborare cu 
U.C.F.S. oraș Ploiești organizează astăzi 
.și niîinc o excursie cicloturistică de lung 
kilometraj pe distanta București—Slă- 
nic Prahova — București (220 km), cu 
obiectiv vizitarea minelor de sare de la 
Slănic Prahova.

Excursia va avea Ioc în două etape. 
Prima etapă București—Ploiești se va 
desfășura aziT cu plecarea de la ora 15 
din fața stadionu'ui sportiv Dinamo, iar 
etapa a ctoua : Ploiești—Slănic—Bucu
rești mîine dimineață cu plecarea din 
Ploiești la ora 6 și întoarcerea în Bucu
rești în jurul erei 20.



Ce părere aveți, tovarăși organizatori?
etapă a campionatului 

pentru seniori și senioare, 
oraș — din cauza timpului 
cîțiva antrenori au aflat că 
și asociație sportivă...

Joi a început în Capitală prima 
republican de înot și sărituri 
Jnijial, se programase etapa pe 
înaintat. Dar, cu o zi înainte, 
se va desfășura etapa pe club

An de an, nu se acordă atenția cuvenită primelor etape 
ale campionatului republican. Acum, de pildă, probele de 
sărituri — planificate să se desfășoare în patru zile — au 
fost „comprimate" în două zile... La înot în prima zi de con
curs participarea a lăsat foarte mult de dorit. Unele cluburi 
nici n-au prezentat înscrieri, jar altele le-au prezentat fără 
datele cerute de organizatori. Proba de 1.500 m liber nici 
nu s-a mai disputat, deoarece din cei doi înotători înscriși 
de Rapid, doar unul s-a prezentat la start... Ca să nu ma: 
vorbim de faptul că nici o asociație sportivă din Capitală 
nu a fost reprezentată la prima etapă a campionatului...

Comisia orășenească trebuie să ia în discuție felul cum 
a organizat acest concurs. Este posibil ca arbitrii să fie 
desemnați în ultimul moment? De ce toată activitatea an
trenorilor din Capitală este concentrată numai la Ștrandul 
Tineretului ? Sînt întrebări la care iubitorii nata{iei 
un răspuns cît mai grabnic, prin fapte.

Iată acum rezultate înregistrate în prima zi 
curs: SENIOARE: 100 m liber: 1. M. Wittgenstein (Progr) 
1:15,6; 2. M. Zarchievici (Progr.) 1:17,4; 100 m bras:
1. M. Dristoreanu (Dinamo) 1:33,3; 2. Anca Deme-

trescu (Știința) 1:33,6; SENIORI: 
100 <n spate : 1. T. Șerban (Progr.) 
1:13,2 ;* 2. Gh. Trohani '
1:15,5; 3. A. Botta (C.S.Ș.) 1:15,5;
100 m bras : Ion Gonczi

așteaptă

de con-

(C.S.Ș.)

(C.C.A.)

FRUMOASA COMPORTARE A FLORETISTELOR NOASTRE
IN CONCURSUL INTERNATIONAL DE LA PARIS

Marți scara s-au înapoiat în Capitală 
cele trei floreliste care nc-au reprezentat 
culorile țării la concursul internațional 
de la Paris : Olga Szabo, Maria Vicol 
și Ana Ene, însoțite de antrenorul Mir
cea Vîlcea, conducătorul delegației. La 
aeroport, tov. Vîlcea nc-a furnizat — 
în cadrul unei scurte discuții, — o serie 
de amănunte interesante, în legătură eu 
acest important concurs, un adevărat tur
neu premondial, cum l-a caracterizat 
presa pariziană.

— Concursul internațional din capitala 
Franței, nc-a spus tov. Vîlcea, a reunit un 
număr de 45 de trăgătoare, dintr-o serie 
de țări cu o tradiție recunoscută în 
scrimă. Au apărut, astfel pe planșele de 
concurs, campioana olimpică Schmid 
(R.F.G.) și alături de aceasta, compa
trioata sa, Mees. Au fost prezente de 
asemenea Rejto, Domblky și Juhasz, 
componente ale echipei R.P. Ungare, 
campioană mondială, cîteva din cele mai 
în formă trăgătoare ale Italiei — Colom- 
betti, Masciotta și Sanguinetti, repre
zentantele țării gazdă printre care Leroux. 
Gării he, Delbarre și Mousset ș.a. Bucu- 
rîndu-se de o participare atît de valo
roasă, concursul a stat permanent în 
centrul atenției amatorilor de sport din 
Paris.

— S-a spus despre acest concurs că 
a fost cel mai bogat în... surprize. Prin 
ce anume și-a cîștigat el această „faimă"?

— Intr-adevăr, chiar din primele tururi 
au ieșit, neașteptat., trăgătoare cu șanse 
serioase la primele locuri ca Dbmdlky,

Mees, Sanguinetti, Delbarre, Garilhe. In 
turneul final — desfășurat pe o distanță 
de peste 10 orei — s-au calificat și 
două dintre trăgătoarele țării noastre. 
Ol ga Szabo și Maria Vicol. Ana Ene, 
cea de a treia concurentă a noastră a 
„rămas" în sferturi, după un baraj 
pierdut la Domolky.

— Cum s-au comportat trăgătoarele 
noastre în turneul final ?

— Așa cum s-au exprimat și o serie 
de specialiști străini aflați în sala Huy
gens, floretistele noastre au avut o com
portare frumoasă. Olga Szabo de. pildă, 
a confirmat valoarea dovedită la Brescia, 
în timp ce Maria Vicol a marcat o pu
ternică revenire. In finală două trăgătoare 
au mers „cap la cap**: Colombetti și 
Olga Szabo. Asaltul dintre ele a decis 
pe câștigătoarea concursului. Acest asalt 
a revenit trăgătoarei italiene, mai calmă, 
avantajată însă și de alonjă. Oricum, 
locul 2 obținut de Olga Szabo este extrem 
de valoros. In urma ei s-au situat Rejto, 
Leroux, Masciotta și Mousset, iar cam
pioana olimpică, Schmid a „venit" pe 
ultimul loc! Maria Vicol, clasată pe 
locul 6 are mari merite în performanța 
Olgăi. Intrecînd-o pe Rejto, Vicol a 
„scos-o" din lupta pentru primele două 
locuri pe redutabila floretistă magliiară. 
Cu o pregătire fizică mai completă — 
principala ei carență în concurs — Maria 
Vicol s-ar fi putut situa cel puțin pe locul 
3 sau 4.

T. ST.

1:19,9; ștafeta 4x100 m liber: Dina
mo (A. Bădiță, A. Zalian, G. Blajec, 
Ce Rustt) 4:20,2.

AURELIAN AXENTE, coresp.

Faza de zonă a campionatelor 
republicane de caiac-canoe

Concursul de aeroinodele 
„Cupa Aurel Vlaicu“

Sîmbătă și duminică dimineața, 
pe aeroportul Băneasa, se desfășoară 
concursul de aeromodele „Cupa Aurel 
Vlaicu".

La această fază, etapa a treia, 
finală, participă echipe din toate 
regiunile țării La cele patru cate
gorii de aeromodele zbor liber.

In toate centrele nautice din țară ui 
inează să se desfășoare, astăzi și mîine 
faza de zonă a campionatelor republicane 
de caiac-canoe. In Capitală, astăzi după- 
amiază vor avea loc, pe lacul Herăstrău, 
întrecerile de fond (10.000 m) destina
te numai canotorilor : ora 17,30 — K4;
17.35 — K2; 18,30 — K1; 18,35 — C2 
și .18,40 — CI. Mîine, tot pe Herăstrău, 
sînt programate probele de viteză : ori 
8--KI (f) 4x500 m; 8,20—CI 1000 m ; 
8,30 —K1 — 1000 m (m); 8,40 — K2
— 1000 m (m); 8,50 — C2 — 1000 m ; 
9,00 — K4 — 1000 m (m); 9,10 — K1
— 500 m (f) ; 9.20 — K2 — 500 m (f):
9.35 — K1 — 500 m (m) și 9,45 — K2
— 500 m (m). Avind în vedere impor
tanța competiției — calificarea în fi
nala pentru desemnarea noilor purtători 
ai titlurilor de campioni republicani — 
și numeroasele concursuri premergă
toare, este de așteptat o participare ma
sivă și întreceri de calitate.

Tineretul —- pe primul plan !
Ca în toate celelalte sporturi, tineretul a pășit cu hotărîre pe dru

mul consacrării și în sporturile nautice. Tinerii canotori și vîslași s-au 
alăturat în acest început de sezon celor care de ani și ani de zile 
brăzdează cu schiturile sau caiacele apa cristalină a lacurilor. Ne bucură 
în mod deosebit afluența tineretului către ramurile sporturilor nautice ai 
căror reprezentanți au adus țării în ultimii ani numeroase titluri și 
locuri fruntașe în marile competiții internaționale. Este în aceasta o 
garanție că, mîine, aceste succese vor fi mai multe, mai frumoase.

Să dăm acum cuvîntul cîtorva dintre activiștii sportivi și tehnicienii 
care muncesc cu dragoste și perseverență, cu pasiune și pricepere pentru 
pregătirea tinerelor cadre ale canotajului nostru.

ALPINISM

„ Cronica“ Alpin iadei republicane
Interviu cu maestrul sportului linii ian (rislea

La sfîrșitul săptămînii trecute s-a des
fășurat în masivul Bucegi etapa a 11-a 
a Alpiniadei republicane, care s-a bucurat 
de un deosebit succes. Pentru a afla 
o serie de amănunte în legătură cu a- 
ceastă interesantă activitate, ne-am a- 
d resat maestrului sportului Emilian 
Crisțea, binecunoscutul alpinist, antrenor 
al echipelor Casei Ofițerilor Brașov.

L-am rugat în primul rînd să ne facă 
o caracterizare generală a concursului :

— Etapa a Il-a a Alpiniadei repu
blicane s-a desfășurat pe un timp excep
țional în Bucegi, cu o participare nu
meroasa. S-au întrecut 69 echipe de al
piniști (n.r. : o echipă este alcătuită din 
minimum 2 alpiniști) din toate regiunile 
țării aparțini nd a 27 asociații sportive. 
Am remarcat participarea pentru prima 
dată a reprezentanților asociațiilor spor 
tive Voința Cluj. Voința Oradea, Carota
jul Ploiești, Poiana Cimpina, care, deși 
au formal echipe de începători, au par
curs trasee de dificultate medie, printre 
care Furcile din Peretele Gălbinele, Sur
plomba Mare din Peretele Gălbinele ș.a

— Ce cluburi sau asociații sportive 
au prezentat mai multe echipe ?

— In sistemul de alcătuire a clasa
mentului. se arată că la acesta contează 
numărul echipelor formate din alpiniști 
clasificați și gradul de dificultate a tra
seelor. Alpiniștii neclasificați participă 
la Alpiniadă. dar punctele realizate con
tează numai în clasamentul întrecerii 
între secții, care se desfășoară paralel 
cu Alpiniada republicană. In felul acesta, 
alpiniștii în curs de clasificare au po
sibilitate să-și perfecționeze tehnica es
caladelor pe stîncă. Am precizat cele de 
mai sus pentru a arăta cit de impor
tantă este prezentarea unui număr mare 
de echipe. „Recordul" este delimit de 
Mătasea roșie Cisnădie. fiul Petroșani 
și Dinamo Brașov: cile 5 echipe*

— Cine a parcurs cele mai dificile 
trasee ?

— Alpiniștii Casei Ofițerilor Brașov 
au parcurs 3 trasee cu gradul de dificul
tate 5 B: Floarea de colți (L. Caracioni 
și maestrul sportului la schi Niculae 
Pandrea), Traseul Gențianei (A. Irimia 
și P. Moise) și Fisura Morarului (P. 
Cristina și Gh. Cincu). Au mai parcurs 
trasee de 5 B alpiniștii de la Corvinul 
Hunedoara, Știința și Metalul București 
(toți Traseul Balcoanelor), Metalosport 
București și Torpedo Tohan (Traseul Ta
vanelor din Sentinela Văii Verzi).

Doresc să precizez că întrecerile s-au 
bucurat de un frumos succes, atît prin 
numărul pârtieipan ții or, cît și prin elanul 
și pregătirea acestora.

— S-au ivit cumva abateri de la 
disciplina de concurs ?

— Din păcate au fost. Așa, de pildă.
1. T.B. a înscris pe foaia de parcurs 3 
alpiniști, iar pe traseu au intrat doar
2, ceea ce a adus echipei o penalizare 
de 25 puncte. Unele asociații sportive 
s-au prezentat cu actele de legitimare 
incomplete : fără viza pentru vizita me
dicală, fără carnete de legitimare, etc. 
Printre acestea se află Torpedo Tohan. 
Mătasea roșie Cisnădie. Locomotiva Gri- 
vița Roșie, I.T.B. ș.a.

— Aii dori să completați această
,,cronică" cu vreun element impor
tant ?

— Da. Mă refer la materialele folo
site, care au fost insuficiente și necores
punzătoare. Deși la I D.M.S. se găsesc 
corzi de nailon, cluburile și asociațiile 
sportive nu s-au îngrijit să procure ma
terialele necesare. Ținînd seama de dez
voltarea acestui sport, consider că este 
necesară mai multă atenție alpinismului 
din partea cluburilor și asociațiilor care 
au secții. Grija cluburilor și asociațiilor 
să nu se manifeste doar prin menținerea 
secțiilor de alpinism, ci prin asigurarea 
condițiilor de dezvoltare a acestui fru
mos sport.

D. SIANCULESOU

IN PAS CU CERINȚELE 
ACTUALE

Cu toate că rezultatele obținute 
anul trecut la Jocurile Olimpice, Ia 
campionatele europene feminine de 
canotaj academic și la alte concursuri 
de amploare, în general au fost bune, 
analiza comportării canotorilor și 
vîslașilor noștri a scos, pe bună 
dreptate, în evidență necesitatea în
tineririi loturilor noastre fruntașe, în 
special în canotajul masculin. Aceas
ta cu atît mai mult cu cît unele 
acțiuni inițiate în canotajul feminin 
au avut rezultate pozitive, cîteva 
tinere schifiste obținînd chiar per
formanțe valoroase.

In cadrul loturilor noastre n.e- 
dia de vîrstă era destul de ridicată; 
unele loturi aveau un efectiv res- 
trîris, iar diferența de valoare dintre 
primele echipaje și celelalte era 
prea mare. Intr-un cuvînt, nu aveam 
create posibilitățile pentru perma
nenta împrospătare a loturilor frun
tașe, de multe ori fiind nevoiți să 
alcătuim diferite echipaje aproape 
automat, indiferent de forma în 

care se găseau sportivii.
Această situație s-a schimbat 

complet. Cu sprijinul antrenorilor, 
al cluburilor sportive, Federația de 
Sporturi Nautice desfășoară astăzi 
o activitate intensă pentru recruta
rea, selecționarea și pregătirea ti
nerilor sportivi, schimbul de mîine. 
După numeroase acțiuni de depis
tare a elementelor talentate, după 
o lungă perioadă de pregătire în 
timpul iernii, s-a format lotul de 
tineret la canotaj academic mascu
lin, a crescut considerabil numărul 
tinerilor caiaciști, al schifistelor etc.

Trebuie amintit faptul că loturile 
de tineret sînt „deschise" tuturor 
celorlalți sportivi care se vor evi
denția în diferite concursuri și care 
vor realiza performanțe deosebite.

Consider că numai muncind cu 
grijă pentru pregătirea schimbului 
de mîine, vom putea fi în pas cu 
cerințele actuale ale mișcării noas
tre sportive, vom asigura creșterea 
necontenită a performanțelor

VASILE GR1GORE 
secretar general al F.R.S.N.

VIITORII SCH’HȘTI...
Am pornit la... drum, în lunile de 

iarnă. La primele selecții au parti
cipat peste 40 de tineri din Bucu
rești, 32 din Timișoara și alți 10-15 
din Arad. Criteriile de selecție : 
aptitudini sportive și calități fizice. 
Un sprijin prețios în această muncă 
ne-au dat cluburile sportive Știința, 
Dinamo, C.C.A.. Metalul 23 August 
București, C.S.Ș. Banatul și Voința 
Timișoara, Voința Arad etc. Așa am 
reușit ca în lotul republican de 
tineret de canotaj academic să selec
ționăm o serie de elemente valo
roase, cu reale perspective. Dintre 
tinerii sportivi, unii sînt începători 
(Pavelescu, Vlăduță, Vasiu, Teodo- 
rescu) sau vîslași cu 1—2 ani de 
activitate (Aposte'anu, Ciocoi, F6!d- 
vari, Olschlăger). Cu toți aceștia 
se lucrează intens pentru a-î forma 
vîslași compleți, rame stînga-dreap- 
ta, vîsle. Accentul imediat este pus 
pe vîsle.

După diferite piste de control 
care vor verifica pregătirea speci
fică, la sfîrșitul sezonului se va des
fășura concursul lotului de tineret, 
pe simplu și dublu, pe baza căruia 
ținîndu-se însă seama, firește, și de 
alte criterii — va fi alcătuit clasa
mentul valoric al tinerilor schifiști.

In acest fel,, munca noastră a 
căpătat multă perspectivă; ea se 
desfășoară în așa fel îneît să asi
gure canotajului o bogată rezervă 
de cadre tinere, talentate.

F. CERHAT! și C. FLORESCU 
antrenori ai lotului republican 

de tineret

MULTE LUCRURI BUNE LA 
CAIAC, PREA PUȚINE 

LA CANOE

Referindu-ne, pentru început, la 
caiac, trebuie să amintim că lotul 
nostru fruntaș era destul de redus 
pînă anul trecut, că media de 
vîrstă a fruntașilor acestei ramuri 
a sporturilor nautice depășea 26 de 
ani și că. în general, nu aveam 
asigurată perspectiva întineririi lotu
lui. In cadrul acțiunii întreprinse 
de Federație, toate aceste lucruri au 
fost complet schimbate. Dacă „tre
cem" peste munca intensă din luni
le de iarnă, cînd tinerii caiaciști au 
avut de dat diferite norme de con
trol, la probe de forță și rezistență, 
nu putem să nu subliniem recentele 
norme de control în probele specis 
fice pe apă (800 m pentru fete și 
1.600 m pentru băieți) pe care cei 
mai mulți dintre tinerii caiaciști 
le-au trecut cu succes. Au avut loc 
și alte curse de control care s-au 
încheiat cu aceleași constatări îm-: 
bucurătoare. Dintre componenții 
celor trei grupe de tineret (între 16 
și 21 de ani) s-au remarcat pînă 
acum în mod deosebit Cresa Cari-: 
gheorghe, Gh. Frumușanu, I. Pocos 
ra, M. Turcaș și alții.

Din păcate, nu aceeași preocu
pare există și pentru schimbul de 
mîine gl canoiștilor noștri fruntași. 
Cele cîteva lucruri făcute pe această 
linie nu ne pot mulțumi și este de 
datoria noastră, a fiecărui antrenor, 
să muncim astfel îneît și în acest 
domeniu de activitate rezultatele să 
se situeze la nivelul cerințelor și 
al condițiilor create.

RADU HUȚAN
antrenor emerit

Dinamo conduce in
Joi au continuat meciurile de tenis 

din cadrul intilnirii Progresul-Știința. 
Victoria finală a revenit primei echi
pe cu scorul de 9—6. Cîteva rezultate: 
Boaghe-Bureiu 2—6, 4—8, 2—6, Ju-
lieta Namian-Manana Ciogolea 6-3, 
6-4, Mărmureanu—Pascal 6—2, 6-1, 
6-0, Anca Dinescu-Sanda Ciogolea 
4—6, 0-6.

O dată această partidă terminată,

campionatul Capitalei
a luat sfîrșit și prima parte a cam
pionatului celor mai bune formarii 
bucureștene. Pe primul loc se află 
Dinamo (fără nici o infringere), ur
mată în ordine de Progresul, C.C.A.' 
și Știința.
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Mîine dimineața

Dinamo București—Sempre Avânți
Amatorii de box din Capitală au 

din nou prilejul să urmărească evo
luția unor pugiliști italieni. Este 
vorba, după cum se știe, de forma
ția Sempre Avânți care va întîlni 
mîine dimineață, de la ora 10, echipa 
Dinamo București.

Dinamoviștii s-au pregătit cu 
atenție în vederea partidei cu boxerii 
din Bologna. După reuniunea de 
joi seara s-a stabilit ca la categoria 
cocoș Andrei Olteanu, care nu a 
dat satisfacție, să fie înlocuit cu 
Nicolae Mîndreanu. In rest, formația 
este următoarea ; Ambruș, Gheor
ghiu, Bîrsu, Mihalic, En-ache, Stâ- 
nescu, Monea, Ioanovicj și Mariuțan. 
După cum se vede, în formația 
boxerilor noștri figurează și ; două

elemente foarte tinere (Bîrsu și 
foanovici), care au dovedit că me
rită cinstea de a apăra culorile clu
bului dinamovist într-o întîlnire in
ternațională. Fără îndoială că mi
siunea boxerilor noștri nu este 
ușoară ținînd seamă de valoarea 
boxului italian. Dinamoviștii alcă
tuiesc însă o echipă combativă și 
tehnică, fapt care ne îndreptățește 
să credem că vor obține un rezultat 
favorabil.

La întîlnirea internațională de 
mîine dimineață au acces următoa
rele permise: albastre, roșii, verzi 
de ziariști (pentru masa presei cu 
delegație specială) precum și cele 
ale membrilor biroului federal.

Clasamentele
in campionatul de calificare 

la sfîrșitul turului
Seria I, grupa A :

1. Petrol-Chimie 9 8 0 1 125: 15 25
2. Dinamo II 9 7 0 2 250: 45 23
3. C.F.R. Grivița R. U 9 7 0 2 140: 46 23
4. Arhitectura 8 6 0 2 108: 52 20
5. Rapid II 9 5 0 4 100: 56 19
6. Șanț. Nav. Oltenița 8 3 1 4 26: 87 15
7. Șt. inst. Constr. 9 2 1 6 32:117 14
8. Știința I.P.G.G. 9 2 0 7 43:175 13
9. U.P.B. 9 2 0 7 42:164 13

10. Autobuzul 9 1 0 8 34:143 10

• Clasamentul este întocmit fără re
zultatul întîlnirii dintre Arhitectura și 
S.N.O., în curs de disputare. Autobuzul 
are 1 punct mai puțin pentru nepre- 
zentare la un joc.

0 gală fle toată frumusețea

SERIA I. GRUPA B :

1. Abatorul 7 520 62:11 19
2. Vulcan 7 430 57:12 18
3. Meteorul 7 421 57:14 17
4. Petrolul Pitești 7 403 61:45 15
5. Sirena 7 304 29:31 12
6. Gloria 7 214 23:24 11
7. Drubeta Tr. Severin 7 106 20:75 9
8. C.F.R. Electro Craiova 7 007 14:117 7

Numeroșii spectatori prezenți joi 
seara pe patinoarul „23 August" — 
unde a avut loc cea de a doua gală 
de selecție în vederea alcătuirii re
prezentativei noastre pentru Cupa 
orașelor balcanice — au fost plăcut 
surprinși de frumusețea majorității 
întîlnirilor.

In limitele categoriei muscă, reși- 
țeanul C. Ciucă l-a învins la puncte 
pe C, Dumitrașcu (Craiova). Ciucă, 
după victoria categorică obținută a- 
supra talentatului D. Davidescii, a 
confirmat forma sa bună demonstrînd 
o dată în plus că este posesorul 
unui bogat bagaj de cunoștințe teh
nice și tactice. Ciucă și Dumitrașcu 
au oferit spectatorilor un meci de ca
litate, cu schimburi de directe și- 
„un-doi“-uri atît de corecte îrreît pre
zența arbitrului în ring a fost o sim
plă formalitate.

Nimeni nu se aștepta ca partida 
dintre „cocoșii" N. Mîndreanu 
(G.G.AJ și campionul țării A. 01- 
teanu să ia sfîrșit înainte de a se 
termina prima repriză. După un mi
nut de studiu și tatonări, cei, doi pu
giliști s-au angajat într-un schimb 
de lovituri de la semidistanță. La un 
clinei, o dată cu comanda „brec- a 
arbitrului, Mîndreanu expediază un 
puternic croșeu de dreapta care întîl- 
nește în traiectoria sa bărbia lui Ol
teanu. Acesta cade, este numărat,

reia lupta, dar boxerul militar atacă 
din nou cu serii de croșee la față și 
Olteana face cunoștință cu podeaua 
pentru a doua oară. La ,,opt“, încă 
amețit de lovituri el reîncepe lupta, 
dar antrenorul său I. Stoianovici in
tervine aruneînd prosopul în ring. în
vingător prin abandon : Mîndreanu.

Craioveanul FI. Pătrașcu a făcut o 
adevărată demonstrație de scrimă pu- 
gilistică. El a boxat de așa manieră 
cu experimentatul f. Turcu (C.C.A.), 
îțicît boxerul militar a ieșit în dez
avantaj din majoritatea atacurilor pe 
care le-a inițiat. Pătrașcu a cîștigat 
la puncte.

Meciuri atractive au mai furnizat 
și boxerii V. Antonia (Brăila)—Gh. 
Angliei (C.C.A.), I. Pătruț (Rapid) — 
Șt. Popoacă (Brăila), N. Stoenescu 
(Constanța)—H. Low (Metalul) în 
care primii au obținut victorii la 
puncte. Evidențiem comportarea fru
moasă a sportivului P. Cîmpeanu 
(Giurgiu) care a reușit o meritată 
decizie de egalitate în fața rutinatu
lui pugilist craiovean P. Deca. In 
celelalte meciuri s-au obținut urmă
toarele rezultate : I. Dinu (Constanța) 
meci nul cu Fl. Ilie (G.G.A.), O. Ba
ciu (C.C.A.) b. p. I. Marin (Progr.), 
I. Ivan (G. Lung) b. p. E. Schnap 
(Progr.).

PETRE HENȚ

SERIA A II-A ;

1. Farul Constanța 7 7 0 0 142: 9 21
2. Cimentul Medgidia 7 5 0 2 84: 32 17
3. Constr. Ploiești 7 5 0 2 47: 36 17
4. Petrolul Ploiești 7 5 0 2 178: 15 17
5. Metalul Buzău 7 3 0 4 56: 31 13
6. Dezrobirea Brașov 7 2 0 5 65:192 11
7. U.S.A.S. Năvodari 7 1 0 6 12:168 9
8. Progresul Rm. Sărat 7 0 0 7 9:110 7

SERIA A III-A

1. Rulmentul Bîrlad 7 7 0 0 105: 30 21
2. Petrolul Tecuci 7 6 0 1 162: 14 19
3. Ancora Galați 7 5 0 2 48: 25 17
1. Laminorul Roman 7 3 1 3 49: 31 14
5. Dinamo Bacău 7 2 1 4 12: 70 12
6. C.S.M.T. Brăila 7 2 1 4 23: 55 12
7. Ceahlăul P. Neamț 7 1 1 5 14:113 10
8. Constr. I.U.T. Iași 7 22: 97 7

SERIA A IV -A

1. Știința Timișoara 6 6 0 0 120: 0 18
2. Chimica Tîmăveni 6 5 0 1 91: 12 16
3. C.S.M. Sibiu 6 4 0 2 26: 28 14
4. Minerul Vulcan 6 2 1 3 15:108 11
5. C.F.R. Timișoara 6 1 2 3 24: 38 10
6. Minerul Lupeni 6 1 1 4 15: 41 9
7. Jiul Petroșani 6 0 0 6 6: 70 6

Pe urmele
„MOTIVUL** A GAZUT...

La rubrica NOTE CRITICE din zia
rul nostru nr. 3808 a apărut articolul 
„Numai un motiv..." Asociația sportivă 
Chimia Borzești era criticată pentru de
zinteresul manifestat față de secția de 
rugbi. Și aceasta, deoarece secretarul 
asociației considera rugbiul ca joc... 
„brutal* ! Acest „motiv" a căzut... Răs
punsul pe care l-am primit din partea 
asociației sportive Chimia Borzești ne 
informează că secția de rugbi a fost 
dotată cu echipamentul necesar, iar an
trenamentele rugbiștilor se desfășoară 
acum în bune conditiuni

O COMPLETARE NEJUSTIFICATA

materialelor
jocului cu Clubul sportiv școlar. Clubul 
Dinamo și antrenorul Korcek au răspuns 
criticii ziarului. In răspunsul clubului 
se arată: „In fața conducerii clubului 
antrenorul Korcek a privit autocritic a-

publicate
In același articol a fost criticat și ju

cătorul Gheorghe Florea (Petrolul Plo
iești) pentru lovirea adversarului direct 
la jocul cu C.C.A. In răspunsul pe care 
l-a trimis redacției, fotbalistul Florea ne

Ultima etapă a turului campionatului de rugbi. Metalul „23 August** 
întâlnește azi pe Dinamo (teren Gloria, ora 17,30), iar mîine sînt- pro
gramate partidele : I.T.B. — C.S.M.S. (teren I.T.B. ora 9), Rapid — 
Progresul (stadion G tulești, ora 17), C.C.A. — Știința Buc. (teren Ghencea* 
ora 18). In țară se dispută meciurile : Știința Cluj — Olimpia Brașov 
și Știința Petroșani — C.F.R. Grivița Roșie. In fotografie un aspect din 

întâlnirea C.F.R. Grivița Roșie — Dinamo

—= i-f'ii i h m i kH.’, a =——

Scrisoare deschisă foștilor atleți timișoreni

SĂ VĂ SPUNEM DREPT, 
NE AȘTEPTAM LA ALT RĂSPUNS!

4 $ 4-4 4 4 4* 4 4- 4-4-

nostru 
intitu- 

UITAT 
dintre 

de

cu dragoste și pasiune 
in fiecare zi pentru dez- 
atletismului
și acum, unii vor spune 

„nu stau chiar așa", 
,s-au hotărît să activeze ală-

Jucătorul de volei Gheorghe Ghertini- 
șan de la clubul sportiv Victoria a fost 
criticat în ziarul nr 3810 pentru atitu
dine nesportivă la jocul Dinamo—Vic
toria. Răspunzînd ziarului, jucătorul 
Ghertinișan scrie : „Recunosc că atitudi
nea mea în timpul meciului a fost, la un 
moment dat, nesportivă — din cauza 
nervozității mele, nervozitate care s-a 
manifestat și în alte meciuri din ultima 
vreme”.

Răspunsul la critică conține și o com
pletare nejustificată: „...sînt nevoit să 
renunț la sportul de performantă din 
cauza nervozității**.

Aceasta nu este o hotărîre justă. Cu 
un plus de voință se poate renunța la 
nervi. In nici un caz la sport

Șl-A RECUNOSCUT GREȘEALA

— Păzea, băieți! Vine Florea și angajamentul lui nu intră în vigoare 
decît în 1970.

baterea comisă. Au fost luate și mă
suri disciplinare pe linie profesională...** 
Antrenorul Korcek ne scrie că sancțio
narea sa o consideră justă.

In ultima vreme, în activitatea antre
norului Carol Korcek se observă o coti
tură. Elevii săi au o comportare tot mai 
frumoasă, de la o competiție la alta

CARE VIITOR ?

asigură că regretă „ieșirea avută* și se 
angajează ca în viitor să aibă o com
portare „cît mai corectă".

Care viitor ? Că după meciul cu Pro
gresul iar a fost criticat în presă pen
tru joc dur. O fi vorba de viitorul... în
depărtat ?!

Antrenorul Carol Korcek de la clubul 
Dinamo București a fost criticat în zia
rul nr. 3808 pentru că, din „inițiativa" 
ia, echipa de polo (juniori) pe care o 
antrenează a părăsit bazinul, în timpul
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Fotbalistul Gheorghe Cacoveanu 
(C.C.A.) a avut o comportare nespor
tivă la jocul C.C.A.—Petrolul. Acest 
lucru a fost arătat într-un articol publi
cat în nr. 3811 al ziarului „Sportul 
popular**. Clubul C.C.A. a prelucrat cu 
fotbaliștii atitudinea nesportivă a lui 
Cacoveanu și a atras atenția jucătorilor 
și antrenorilor că „asemenea atitudini, 
pe viitor, vor fi aspru sancționate’\ _

A apărut numărul 12 
al revistei ilustrate

Din bogatul și interesantul său 
conținut spicuim următoarele ma
teriale :

Succesul de Ia Yokohama
Sfîrșit de săptămînă la Snagov 
Echipa de handbal a clubului 
sportiv școlar Banatul

— Varietăți fotbalistice interne si 
externe (4 pagini)

— Echipa de volei masculină a clu
bului Rapid v

— Sport la Palatul Pionierilor din 
Capitală

Sint numai citeva săptămini de 
cind v-arn trimis prima noastră 
scrisoare. Știm sigur că ați citit 
materialul apărut în ziarul 
nr. 3.834 din 3 iunie a.c. și 
lat: „FOȘTII ATLEȚI AU 
DE... ATLETISM". Unii
voi s-au supărat. Dar, cine-i 
vină ? Oare n-am fi dorit noi să 
scriem despre altceva în acele 
rînduri ? De pildă, despre pasiu
nea cu care pregătiți, in ceasurile 
de răgaz, pe micuții oaspeți ai 
„Tineretului" sau al altei baze 
sportive timișorene. Cum însă de 
așa ceva nici nu era vorba, v-am 
adresat o critică tovărășească pen
tru că, voi, foști atleți fruntași, 
pină mai ieri-alaltăieri compo- 
nenți ai loturilor republicane, ați 
uitat de atletism. Și ne adresăm 
tuturor: lui Cornel Poenaru, Ion 
Mihăiescu, Petre Piescu, Ion Boi- 
toș, Rudolf Horhoianu, Tiberiu 
Feneșan etc. etc.

Am crezut că rîridurile apărute 
în ziarul nostru v-au pus serios 
pe gînduri, v-au reamintit de o 
îndatorire de cinste pe care, prinși 
de nu știm ce alte treburi, ați 
dat-o uitării. Mai ales că, după 
apariția articolului, cițiva dintre 
„adresanți" nu s-au simțit tocmai 
bine întîlnindu-se cu cei care nu 
uitaseră stadionul și munca atît 
de frumoasă de pregătire a tine
rilor atleți. 
un „foc de 
unul dintre 
la invitația

. de a vă ocupa locul cuvenit 
rîndul celor care, cu grijă și pri

Dar, n-a fost decît 
paie". A doua zi, nici 
voi nu s-a mai gîndit 
pe care v-o făcusem 

in

cepere, 
muncesc 
voltarea 
Poate că 
că lucrurile 
că 
turi de colegii lor mai vîrstnici"... 
etc.

Am fost din nou la Timișoara. 
Credeam că de data aceasta vă 
vom întîlni, nu in tribunele sta
dionului ci pe stadion, acolo unde 
cițiva dintre cei care au părăsit 
pista cu mai mulți ani în urmă 
puneau totul la punct pentru fi
nalele campionatelor școlare. Dar, 
n-ați venit. Nici pe stadion. Nici 
în tribună. Am aflat, în schimb, 
că la etapa regională a acest: ' 
competiții, desfășurată cu o săp
tămînă în urmă, pașii v-au purtat 
totuși spre stadionul „23 August". 
Ați aruncat o privire spre culoa
rele de alergări sau către gropile 
de sărituri și apoi ați început un... 
fotbal „clasa I", pe terenul des
părțit doar de un gard de sîrmă 
de stadion. Ba, uneori v-ați mai 
și răstit la micii atleți care tre
ceau pe acolo, deranjindu-vă ! E 
frumos așa ? Nu știm cite goluri 
a marcat in 
Poenaru, Ion Boitoș sau 
Feneșan, dar știm că tinerii atleți 
s-ar fi bucurat nespus — ca și noi 
de altfel — să-i fi văzut 
ei, ajutîndu-i cu sfatul 
tințele lor.

Drept să vă spunem, 
teptam la alt răspuns, 
acum...

timișorean.

ziua aceea

1t

Cornel 
Tiberiu

alături de 
și cunoș-

ne aș- 
Poate că

D. G.

La sfîrșit de săptămînă
• Intre 23 și 28 iunie are loc la 

Budapesta un concurs internațional de 
tetratlon la care participă elevi din 
toate țările socialiste. Participanții 
sînt născuți în anii 1946—19-18. La în
treceri participă cîte șase, băieți și 
șase fete din partea fiecărei țări. Șco
larii din R. P. Romînă vor fi repre- 
zentați de: V. Qbogeanu, D. Duțu- 
lescu, H. Ilieșu, I. Iordan, M. Deve- 
sel, D. Popa și Ana Beșuan, Gabriela 
Rădulescu, Elena Vasi, Ana Ionescu, 
Ana Drînceanu, Paraschiva Nedelea.

Concursul este individual și pe e- 
chipe.
• Astăzi și mîine sînt programate 

în centrele de regiune întrecerile eta-

SPORT
— Instantanee de la un campionat 

ai celor puternici
— Pasiunile Iui Cosma
— Imagini de Ia campionatele euro

pene de box
— Actualitate sportivă
— Sport-Magazin
— Ultima etapă a Concursului Pri

măverii
Cereți chiar azi Ia chioșcurile di

fuzării presei numărul 12 al revistei 
ilustrate SPORT

pe.i regionale ale campionatelor repu
blicane de juniori. In unele regiuni 
vor avea loc acum și întrecerile cam. 
pionatelor de seniori.
• Stadionul Tineretului va găz lui 

la sfîrșitul acestei săptămîni etapa pe 
Capitală a campionatelor de juniori 
și întrecerile de seniori la decatlon și 
pentatlon. Concursurile încep astăzi de 
la ora 8,30 și de la ora 16 și conti
nuă mîine de la ora 8.

• Finalele campionatelor republica- 
ne ale școlilor profesionale se vor 
desfășura la Bacău în zilele de 8 și 
9 iulie, în loc de 1—2 iulie așa cum 
fuseseră programate inițial.

CONCURSURI... REZULTATE...

SIBIU. Faza orășeneacă a campionate*, 
lor de juniori. Cele mai multe victorii 
le-au repurtat reprezentanții C.S.M. 
care au cucerit 28 de titluri de cam
pioni ai orașului. Atlețli de la S.S.E, 
au ieșit învingători de 13 ori, iar cei 
de la Voința de 6 ori. JUNIGRi i ? 
110 mg : R. Tartler 15.5 ; înălțime : 
Tartler 1,75 : suliță : R. Dop 55,43 j 
JUNIORI li : l.oco m : A. Vlădoianu 
2:49,9 : disc : I. Flaischer 40.55 ; JU
NIOARE I : 100 m : R. Gabel 13.2 ■
200 m : Gabel 27.4 ; greutate : E. Ka- 
ramituli 10.19 ; disc : B. Halman 31,50 ; 
suliță : B. Halman 33,00 ; pentatlon : 
Hermansteter 2961 p : JUNIOARE II s- 
60 m : D. Sasu 8.2 : 500 m : A. Pivoda 
1:26.2 ; 200 m : D. Sasu 28,5 : înălțime i 
D. sasu 1,40 (D. costAchescu - co
respondent).



Farul a reușit o victorie de prestigiu: 
4-1 (2-0) cu Voivodina Novisad

(Urmare din pag. 1) 
mă, care a salvat goluri gata făcute, 
și o linie de fund sobră și atentă ; 
iar in atac a combinat frumos, a do
vedit forță de pătrundere (mai ales 
pe aripa Mănescu-Vasilescu) și a 
avut un centru înaintaș foarte efica
ce, Ciosescu, care a marcat toate 
cele patru goluri ale victoriei (în 
min. 1, 6, 71 și 89). Pentru oaspeți a 
înscris Aleksici (min. 86).

In ansamblu, meciul a prilejuit 
joc foarte interesant; disputat în 
mitele sportivității. La aceasta 
contribuit și arbitrajul foarte bun 
lui C. Nițescu-Sibiu.

FARUL : GHIBANESCU-STRATON, 
DANCIU, Buzea—Stancu, BIBERE— 
Moroianu, Olarii, CIOSESCU, VASI- 
LESCU, MANESCU.

VOIVODINA: Veres—Roganovici,
Nikolici, SVINJAREVICI-Sekeres, 
BENDA-RAJKOV, îvoș (min. 60 DU- 
GANDZIJA), 
ALEKSICT

P.
MUREȘUL 

VELE DE

un 
li- 
a 

al

PAVLICI, Bulatovici,

telefon) : — 
dintre Mu- 

Rezervele de 
prilejuit un 

la care

ENACHE-coresp. reg.
TG. MURES-REZER- 
MUNCĂ LUGANSK 
1-2 (1-0)

TG. MUREȘ 23 (prin 
întîlnirea internațională 

,rd$ul și echipa sovietică 
Muncă din Lugansk a 
frumos spectacol fotbalistic,
au contribuit ambele formații. Victo
ria a revenit oaspeților, care au în
scris prin Gunevski (min. 65) și Sveț 
(min. 70). Gazdele au condus cu 1-0 
prin punctul marcat de Selymesi 
(min. 39). I.

Mîine,
Patru dintre 

categorie A și 
internaționale.

II
Păuș, coiresp.
alte meciuri
echipele noastre 

B susțin mîine jocuri 
Una din ele,

București, joacă în R.D.G., 
cu Chemie. Celelalte trei 
în țară :

Cluj : Știința—Voivodina
(arb.: T. Firan—București).

Arad : AMEF A--Rezervele
că Lugansk (arb.
ia).

Craiova : Știința—Radnicki Sombor 
(arb. : T. Firan—București)

de

Rapid 
la Halle, 

evoluează

Novisad

de M Un
'S.. Ritter-Timișoa-

Se apropie sfîrșitul sezonului...
Foarte variat și interesant acest sfirșit de sezon fotbalistic, deși — 

treptat — numărul jocurilor scade. Mîine, totuși, au loc întîlniri în 
categoria A și B, în Gupa R.P.R. și în turneul final al campionatului 
republican de juniori, finale de campionate regionale (în vederea barajului 
pentru promovarea în categoria B) și cîteva întilniri internaționale.

Întilniri importante, fără doar și poate. In categoria A — spre 
exemplu — singurul meci programat mîine este menit să contribuie, prin 
rezultatul său, la desemnarea echipei campioane. In ceea ce privește 
retrogradarea, problema aceasta s-a rezolvat duminica trecută. Conform 
regulamentului, echipele C.S.M.S. Iași, Farul Constanța și Corvinul 
Hunedoara vor juca în categoria B în viitorul campionat. In locul 
lor vor promova cîștigătoarele celor trei serii de Ia „B“, dintre care 
două sînt sigure (Metalul Tîrgoviște și Dinamo Pitești), iar a treia 
foarte probabilă (C.S.M. Baia Mare).

Curînd sezonul oficial se va încheia. Echipele însă, nu-și vor întrerupe 
activitatea. Vor continua să se antreneze, bineînțeles cu durată și inten
sitate reduse, și să susțină meciuri amicale, printre care multe internaționale, 
stabilite irțcă de pe acum. Programul acesta estival poate fi completat — 
și facem această sugestie — prin jocuri de popularizare în mediul sătesc. 
Perioada postcompetițională trebuie să însemne odihnă activă, reconfor
tantă, care să reîmprospăteze forțele în vederea viitorului sezon oficial.

„Cupa“ Ia București și Cîmpina
Pc stadionul Dinamo, la ora 1U0: U. T. A. — C. S. M. S.

Pe programul zilei de mime sint 
înscrise și două partide de cupă : 
U.T.A.—C.S.M.S., în cadrul „optimi
lor", și C.S.M. Sibiu—Dinamo Bucu
rești, restanță din etapa precedentă.

Prima se dispută în Capitală, spre 
mulțumirea spectatorilor bucureșteni, 
„alarmați" la un moment dat pentru 
că se vedeau în fața unei duminici 
fără fotbal... Programul însă, le-a 
fost... salvat în ultimul moment. Lo
cul de întîlnire : stadionul Dinamo; 
ora : 17.30. Arbitru : V. Pădureanu. 
Perspectivele : foarte atrăgătoare.
C.S.M.S. vrea să confirme buna im
presie lăsată pînă acum și să obțină 
rezultate mai valoroase, măcar în

Miine la Bacău, prima din restanțele decisive 
pentru primul loc la „AU Dinamo—€. €. A.

— Joi la Brașov
Prima din restanțele care trebuie 

să decidă soarta primului loc din 
clasamentul categoriei A, deci a echi-
pei campioane (G.G.A. sau Dinamo 
București), se dispută mîine la Ba
cău între formația locală Dinamo și 
liderul G.G.A. 
un joc foarte 
pentru echipa 
zintă o mare 
la Bacău i-ar 
tlul republican și spre... ---- -
pionilor Europeni. Echipele vor ali
nia cele mai bune formații la ora ac
tuală. Arbitru: Z. Drăghici (Cons
tanta).

In perspectivă, deci, 
disputat, mai ales că 
C.G..A., întîlnirea pre- 
importanță. O victorie 
netezi drumul spre ti- 

Cupa Gam-

Steagul roșu —Știința Cluj 
partida St. roșu—Știința Gluj, care 
promitea un spectacol deosebit de a- 
tractiv. Echipele s-au angajat de la 
început într-o luptă epuizantă, depă
șind chiar limitele sportivității, ceea 
ce a dus la accidentarea a șase ju
cători (Seredai min. 19 și Petru Emil 
min. 20, care au și părăsit definitiv 
terenul, Zbîrcea, Moldovan, Ivansuc

2-2 (2-1) -
(Zbîrcea), Fusulan, Proca, GAMPO, 
DAVID.

ȘTIINȚA: MOGUT - Kromely, 
GEORGESCU, Gîmpeanu — Petru 
Emil (Marcu), Popescu — Ivansuc, 
MARGU (Constantin), Suciu, MATE- 
LANU, Moldovan.

P. DUMITRESCU 
REANU coresp.

¥
Joi s-a disputat la Brașov, o altă 

restanță, cu importanță pentru locu
rile 3—4. Iată cîteva amănunte asu
pra acestei part'de.
David a marcat al 600-lea gol!

BRAȘOV 23 (prin telefon). Peste 
12.000 de spectatori att asistat joi la

i

CONSFĂTUIREA METODICĂ INTERNAȚIONALĂ
DE GIMNASTICĂ DE LA BUCUREȘTI

(Urmare din pag. 1)

a! gimnasticii artistice în îmbunătă
țirea performanțelor la gimnastica 
sportivă, trafînd problemele folosirii 
elementelor de bază din baletul 
clasic în gimnastica artistică, pre
cum și cea a vîrstei de începere și 
practicare 
Referatul 
retuluî în 
zentat de 
Și cel „
sportive asupra 
logice ale juniorilor", 
D. Janovskj (R.P.P.), 
de asemenea, de un 
Lecțiile practice din
duse de specialiști romîni, au avut 
ca temă pregătirea juniorilor în 
gimnastica sportivă și artistică.

In ziua a If-a, lucrările consfă
tuirii au fost deschise de tov. Aurel 
Duma, președintele U.C.F.S., care a

a acestei ramuri sportive. 
„Problema pregătirii tine- 
gimnastica sportivă", pre- 
dr. Jiri Krepil (R.C.S.)

Despre influența gimnasticii 
trăsăturilor morfo- 

prezentat de 
s-au bucurat, 
mare succes, 
ziua I, con-

adus un călduros salut participanți- 
lor din partea Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport, fn continuare, a 
fost prezentat referatul docentului 
M. L. Ukran (U.R.S.S.), care a su
bliniat importanța planificării juste 
a procesului de antrenament pentru 
asigurarea creșterii măiestriei gim- 
naștilor. Referatul s-a bucurat de 
un deosebit succes. Aprecieri una
nime au întrunit referatul lectorului 
M. Epuran de la I.C.F., intitulat 
„Unele aspecte ale pregătirii psi
hologice a gimnastelor noastre pen
tru concursurile de mare răspundere", 
ca și celelalte referate.

Astăzi vor fi prezentate referatele 
privitoare la tema „Cercetări știin
țifice, fiziologice și psihologice spor
tive în 
mîine se 
sfâtuirii 
tematică 
metodică

domeniul gimnasticii", iar 
vor expune concluziile con- 
precum și propunerile de 
pentru viitoarea consfătuire 
internațională.

Cupă. U.T.A. are și ea de confirmat 
ceva : revenirea în formă, marcată 
în partida cu Rapid.

La Cîmpina, Dinamo București va 
primi replica echipei C.S.M. Sibiu. 
Dinamoviștii, după cum ne-a infor
mat antrenorul Tr. Ionescu, vor fo
losi apărarea obișnuită, dar nu s-au 
fixat încă asupra atacului. Eftimie 
și Frățiiă fiind accidentați la gleznă.

REPUBLICAN LA JUNIORI

S. 
St.

M.

SE6A-

IN6A RESTANȚE
CLASAMENTUL

3

rămas ! I !
Desen de S. NOVAG

Mult a fost, puțin...

TITLUL 
CAMPION

și Hașoti). Din această cauză meciul 
ți-a pierdut

Rezultatul 
nedreptățește 
dominat mai 
se ocazii de _ 
i-a acordat un 11 m la un fault co
mis de Georgescu asupra lui David 
(min. 62). Studenții au muncit mult 
pentru acest rezultat de egalitate, do- 
vedindu-se deosebit de periculoși pe 
contraatac. In ciuda dominării gaz
delor, scorul a fost deschis de stu- 
denți, în min. 13, prin Moldovan. Dar, 
după 4 minute, David a egalat, în
scriind astfel al 600-lea gol al cam
pionatului. In min. 35 Nagy a mar
cat dintr-o lovitură liberă de la 25 
m : 2—1 pentru St. roșu. Egalarea a 
survenit în min. 75 prin Moldovan.

Arbitrul Em. Martin (Buc.) a con
dus foarte slab.

ST. ROȘU: Ghiță — Zbîrcea (Bîr- 
san), Zaharia, NAGY—Seredai (Bîr- 
san, Hașoti), SZIGETI — Hașoti

din spectaculozitate, 
de egalitate, 2-2 (2-1), 
echipa locală, care a 

mult ți a avut numeroa- 
gol. In plus, arbitrul nu

1. C.C.A.
2. Dinamo
3. Rapid
4. Știința Cluj
5. St. roșu
6. U.T.A.
7. Petrolul
8. Dinamo Bacău
9. Progresul

10. Știința Tim.
11. Minerul
12. C.S.M.S.
13. Farul
14. Corvlnul ____________

Reamintim celelalte restanțe : 
namo București—G.G.A. (29 iunie),
Petrolul—Dinamo București (2 iulie) 
și Dinamo București—St roșu (9 iu
lie).

Buc.
24 
23
26
26
25
26
25
25
26
26
26
26
26
26

57:34 
52:25 
37:31 
48:44
50:38
46:42
42:45
39:35
48:51
45:49
30:50 
43:49
37:58
28:51

33
30
30
29
28
27
26
25
25
25
22
20
20 

_ 16 
Di-

NOTE, ȘTIRI,

în atenția participanților 
concnrsnl Pronosport de miineIa

Programul concursului Pronosport 
nr 26 din 25 iunie cuprinde cîteva 
întilniri internaționale, care prezintă 
interes, atît ca dispute sportive, cit 
și pentru participanții la concurs : 
meciul R. P. Polonă — R.P.F. Iugo
slavia, Știința Cluj — Voivodina No- 
visad, AMEFA — Rezervele de Muncă 
Lugansk (U.R.S.S,).

Iată trei meciuri care pot aduce 
surprize și, deci, premii importante.

La aceasta se mai adaugă un meci, 
care se va desfășura sub un mare 
semn de întrebare: CSM Baia Mare — 
Industria Sirmei C. Turzii. O even
tuală victorie a formației din C. 
Turzii și, în același timp, a Jiului a- 
supra Mureșului ar produce schim
bări de ultimă oră in clasamentul 
seriei a IlI-a la categoria B.

Toți cei care joacă la concursul 
Pronosport de miine și posedă bilete 
pentru „Marele concurs popular Pro- 
noexpres" participă și la o tragere cu 
premii speciale, Ia care se atribuie 
suplimentar: 50 DE APARATE RA

DIO „STERN 2“ PORTATIVE, CU 
TRANZISTORE

Participarea se face prin înscrierea 
seriilor și numerelor biletelor „Ex
pres Popular'1 — pe taloanele I și II 
ale buletinelor de concurs și prin 
aplicarea ștampilei unității pe verso-ul 
biletelor.

Cei care participă la concursul 
Pronosport de miine nu trebuie să 
facă nici un fel de formalitate, dat 
fiind că după tragere se va anunța 
numele cîștigătorilor. Acest lucru este 
posibil întrucît buletinele sint nomi
nale. . ti

Premiile speciale (aparatele „Stern 
2") se vor atribui prin tragere la 
sorți a taloanelor.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSFORT NR. 27

Etapa din 2 iulie 1961

I. Petrolul — Dinamo București 
__ (cat. A) pron. la pauză

II. Petrolul — Dinamo București 
(cat. A) pron. final

III. U.T.A. — Aufbau Magdeburg 
(R.D.G.)

IV. Dinamo Suceava — Radniciki 
Sombor (R.P.F.I.)

V. Bologna — Austria Vienna
(C.E.C.)

VI. Sampdoria — Spartak Stalin
grad Praga (C.E.C.)

VII. Torino — Ruda Hvezda Bra
tislava (C.E.C.)

VIII. S.V.S. Linz — Slovan Nitra 
(C.E.C.)

IX. Levski Sofia — Spartak Sofia 
(camp. cat. A R.P.B.)

X. Dunav Russe — Lokomotiv 
Sofia (camp. cat. A R.P.B.)

XI. Spartak Vama — Slavia Sofia 
(camp. cat. A R.P.B.)

XII. Minior Dimitrovo — Spartak 
Plovdiv (camp. cat. A R.P.B.)* i j-'

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport

Finaliștii campionatului republican 
de juniori vor fi cunoscuți miine la 
Iași și Tg. Mureș, unde au loc par
tidele semifinale :

Iași : C.S.M.S. Iași (antrenor 
Justin)—C.S.M. Cluj (antrenor
Naghi).

Tg. Mureș. Mureșul (antrenor
Bociardi)—Dinamo București (antre
nori St. Stănculescu și I. Baratki).

Iată două păreri autorizate despre 
aceste jocuri :

Prof. Tr. Tomescu, secretar tehnic 
al federației : „Întîlnirea de la Iași 
este deschisă oricărui rezultat. Se in- 
tilnesc două formații talentate, deose
bit de valoroase. De C.S.M.S. am au
zit numai lucruri bune, iar pe C.S.M. 
Cluj am văzut-o jucind cu C.S.M. 
Baia Mare. Este o echipă bine pre
gătită, cu multă coeziune și mata 
tehnicitate, cu elemente de real ta
lent (Lungu, Tordai, Filllop)".

Gh. Ola, antrenor federal : „Valoa
rea celor două echipe, 
Dinamo 
spectacol 
formație 
orientare
remarcabile.
este o echipă cu bune posibilități teh
nice, omogenă, dar cu scăderi de or
din moral in momente grele. Avan
tajul terenului ii acordă șanse mai 
multe Mureșului".

Mureșul si 
București, poate crea un 
foarte bun. Mureșul are o 
mai „coaptă", cu o bună 
tactică și calități atletice 

Dinamo, de asemenea^

Unica șansă a Jiului...
După o întrecere dirză, care luni 

de zile a ținut încordată atenția pa- 
sionaților fotbalului, miine iau sfirșit 
focurile celei de a 21-a ediții (a 14-a 
după război) a categoriei B.

Ultimei etape li revine doar sarcina 
de a lămuri definitiv situația din 
fruntea clasamentului seriei a Hl-a. 
Pe primul loc, cum se știe, se află — 
cu 34 puncte — C.S.M. Baia Măreț 
care are cele mai multe șanse să pro
moveze in categoria A, deși miine 
joacă la C. Turzii. Unica șansă — și 
speranță — a celei de a doua clasate 
(cu 32 puncte), Jiul, de a trece pe lo- 
clu intii, este să ciștige la două go
luri diferență (2-0, 3-1, 4-2) meciul de 
la Tg. Mureș cu Mureșul, iar echipa 
băimăreană să piardă, tot la două 
puncte diferență (0-2, /î-3, 2-4), la C. 
Turzii. In acest caz, echipele ar fi 
egale la puncte și ar decide golave
rajul, favorabil Jiului (1,809, 1,772 și 
respectiv 1,739 față de 1,800, 1,761 și 
respectiv 1,727, în raport cu rezulta
tele de mai sus). Asta ar fi socoteala 
de-acasă ; s-o vedem miine pe cea
laltă...

REZULTATE
DOUA REZULTATE, DOUA 

COMPORTĂRI
APLAUZE PENTRU... „PITICI"

In ultimul timp, în două rînduri 
mai precis în „deschidere* la C.C.A. -a 
Iionved și Progresul — Petrolul — spec
tatorii au avut plăcuta surpriză să se 
reîntâlnească cu primăvara fotbalului 
nostru, cei mai tineri jucători sau — 
cum se obișnuiește să li se spună — 
„piticii*4. Atît cei de la C.C.A. si Aca
demia Militară, cît și de la Progresul
- stimulați de prezența lor pe stadioa
ne mari și în fața unui public nu
meros — s-au întrecut în a arăta ce 
știu (și știu destul de mult pentru 
vîrsta lor), dovedind cît de bogată este 
pepiniera fotbalului nostru. Și trebuie 
să avem cea mai mare grijă de ea !

Au fost două spectacole agreabile, 
mult gustate de spectatori, ale căror 
aplauze adresate cu dărnicie micilor 
fotbaliști au exprimat nu fumai înehi- 
tarea care le-au produs-o, ci și dorința 
de a li se oferi cît mai multe asemenea 
întilniri, chiar si demonstrative, în „des
chiderile* meciurilor de „seniori-. (C. 
Alexe).
• Astăzi, două interesante meciuri de 

categorie B, ultimele programate în Ca
pitală. Pe terenul Gloria (uzinele ,,Re- 
publica“, tramvai nr. 23 și 27), de la 
ora 16.30, se întilnesc Metalul „23 Au- 
gust“ și Tractorul Brașov, iar pe sta
dionul Republicii, la ora 17.30, Academia 
Mf’itară și C.F.R. Roșiori.

@ Din etapa de mîine a categoriei B, 
patru jocuri au fost amînate : C.F.R. 
Electro Craiova — Chimia Govora (se 
dispută luni), C.S.M. Sibiu - Drubeta 
Tr. Severin (la 2 iulie), Dinamo Pitești
- Știința Craiova (va avea loc la o dată 
care se va stabili ulterior) și C.F R. Ti
misoara — A.M.E.F.A. (la 2 iulie).

G Se cunosc primele echipe campioane 
regionale : Soda Ocna Mureș (reg Cluj), 
Ceahlăul P. Neamț (reg. Bacău) și Peni- * 'n ♦ i i i Ki ; uf 'cuina usi (reg. uși). că amical cu Pețroluh la Ploiești.

Voivodina — St. roșu 6-1... Farul — 
Voivodina 4-1...

Rezultate surprinzătoare, dar ex
plicabile prin modul total diferit în 
care an privit echipele noastre aceste 
meciuri. De o parte superficialitate 
și lipsă de răspundere, ceea ce este 
iniadmisibil la orice echipă Și cu atît 
mai mult la una de talia și cu pre-, 
tențiile Steagului roșu, care în ulti
mul timp ne obișnuise — mai ales 
în turneul balcanic — cu comportări 
și rezultate de prestigiu ; de altă 
parte, multă seriozitate, spirit de răsi 
pundere, ambiție și dorința de a juca 
Dine și de a confirma încrederea acor, 
dată. în ciuda poziției Farului în cla
sament.

Desigur că valoarea și posibilitățile 
Steagului roșu nu sînt cele pe care > 
ar vrea să le arate scorul de 1-6. Dar, 
acest rezultat oglindește totuși ,,ceva“ ț 
jocul slab, lipsa de interes din parH ■ 
tea jucătorilor și insuficienta preocu
pare a antrenorului și conducătorilor 
echipei pentru pregătirea morală a 
fotbaliștilor. Și acest lucru nu tre-î 
buie să se mai întîmple.
• Meciuri amicale. Brăila : 6.S.M.

— Petrolul Ploiești 1-3 (0-1) ; UrzL; 
ceni: Sel. locală — Progresul Bucu
rești 4-7 (0-4). Mîine Progresul joa^



Chiar daca nu am învins
In cursul după amiezii de miercuri 

«u sosit în Capitală cele două echipe 
care ne-au reprezentat în partidele cu 
selecționatele R.P. Ungare, vicecampioa- 
ne mondiale. Cu toate că victoria a reve
nit gazdelor, avem suficiente motive să 
fini mulțumiți de comportarea sportivi
lor noștri. Băieții au realizat cel mai 
mare scor (5156 p.d.) înregistrat pînă 
acum în jocurile inter-țări, iar fetele 
au obținut luni pe arena (lin o- 
rașul Nagykanizsa o valoroasă per
formanță (2183 pd.), ceea ce
Reprezintă un nou record al R.P.R. pe 
echipe (v.r. 2472 p.d.). In legătură cu 
aceste întîlniri am solicitat părerea an
trenorului Alexandru Andrei.

„ Fetele și-au făcut datoria, totali zi nd 
medie mai mult decît mulțumitoare 

398 p.d. Noi am prezentat o echipă tî- 
nără care nu depășește media de vîrstă de 
25 de ani. Valoroasele noastre adversare 
au obținut un scor care pur și simplu 
Ic-a uimit și pe ele: 2562 p.d. Echipa 
noastră masculină a fost însă la un 
pas de victorie. Cu 100 de bile înainte 
de sfîrșitul meciului conduceam cu 17 p 
Forma excelentă a fostului recordman 
mondial Iosif Szabo (marcat cu 480 p.d 
la ultima sută de bile). le-a a- 
dus victoria gazdelor. In schimb, jucă
torul nostru Petre Purje nu s-a acomoda*

Cu motocicleta pe meleagurile mureșene
59 de pasionați ai sportului cu motor 

din Sibiu, Cîmpia Turzii, Reghin, Mier
curea Ciuc. Cluj și Tg. Mureș au venit 
cu motocicletele proprii să se întreacă 
în tradiționala competiție de regularitate 
și re/îstență aflată la a XI l-a ediție: 
„Turul motociclist al Regiunii Mureș- 
Autonomă Maghiară*. De-a lungul a a- 
proape 700 km, eșalonați în trei zile 
de concurs (16—18 iunie), concurentei 
— în marea lor majoritate începători 

au străbătut un itinerar demn de in
vidiat de oricare pasionat al turismului: 
Tg. Mureș— Sovata — Odorhei — Tuș-

Rezultate tehnice :
Clasament pe orașe: 1. Sibiu 9 

p: 2. Tg. Mureș 1 17 p; 3. C. Turzii 
25 p.

Clasatnent inter-raioane: 1. Mier
curea Ciuc 30 p.

i Clasament pe echipe: 1. Rapid — 
I.R.A. 2—22 p; 2. Rapid 1. G. 
37 p; 3. Oțelul Tg. Mureș 42 p.

Au terminat cu 0 puncte penalizare 
concurențîi Mihai Covaci (Rapid Tg. 
Mureș) — M.Z. 250 și R. Dovitz 
(Voința Sibiu) M. Z. 125. * II

nad Băi (etapa I) ; Tușnad Băi — Mier
curea Ciuc — Gheorghieni — Toplița
— Borsec — Gheorghieni — Lacul Roșu 
(etapa a Il-a): Lacul Roșu—Gheorghieni
— Toplița — Reghin — Tg. Mureș 
(etapa a 111-a). Interesant este și faptul 
că prima parte a clapei a IIl-a s-a des
fășurat noaptea, punînd dificile probleme 
de rezolvat participantilor la întrecere. 
Competiția a luat sfîrșit cu un con
curs de îndemînare care a avut loc 
pe strada centrală a orașului Tg. Mureș, 
în fața unui public numeros.

Este cunoscut faptul că între 9 și 
11 iunie a.c. a avut loc în Franța, la 
Reims, a V-a ediție a „Cupei Ță
rilor Latine** la tir Pe lingă sportivi 
din R.P. Romînă, Italia. Franța, Spa
nia, Portugalia, Monaco, au partici
pat de această dată și trăgători bel
gieni. Delegația noastră a fost for
mată din I. Sîrbu. Șt. Petrescu, M. 
Ferecatu, G. Maghiar, I. Nițu, T. 
Jeglinski, V. Atanasiu și T. Ciulu. 
Însuflețiți de un înalt patriotism, tră
gătorii romi ni au luptat cu dîrzenie, 
reușind să cîștige pentru a treia 
oară această competiție. IN CELE 
11 PROBE DISPUTATE NOI AM 
OBȚINUT 8 LOCURI I. 3 LOCURI
II și 3 LOCURI III. Este, fără în
doială, un frumos succes, cu atît 
mai mult cu cît an de an nivelul 
tehnic al acestei competiții a crescut, 
tar rezultatele obținute de trăgă
tori se situează printre performan
țele bune pe plan internațional.

Poligonul din Reims n-a mai cu
noscut din 1928 încoace (acolo s-au 
desfășurat întrecerile din cadrul 10.) 
un eveniment sportiv de amploarea 
acestuia. Poligonul este o construcție 
masivă, demodată (se pare că el a 
fost folosit pînă nu de mult în scopul

• • •

în manșa a ll-a cu pistele 1 și II mo 
tiv pentru cure a doborit din 100 de bile 
doar 413 popice. Am fost învinși la o 
diferență de 59 p.d. Media echipei noa
stre atinge 860 p.d., cifră care ne dă 
însă speranțe.

In partida pe care am susținut-o luni 
cu selecționata orașului Nagykanizsa am 
trăit clipele plăcute ale unui record Sa
tisfacția a adus-o micii noastre delegații 
echipa feminină. Margareta Szemany 
(435 p.d.), Ținea Balaban (429 p.d.). 
Ileana Antal (418 p.d.), Elena Pre- 
deanu (412 p.d ), Ioana Iordan (408 
P-d.) și Maria Stanca (381 p.d ) au to
talizat în confruntarea cu o formație .. 
masculină. 2483 p.d. îmbunătățind as' 
fel recordul țării pe echipe cu 11 p. A- 
cest frumos rezultat este rodul unei 
munci intense*.

*
Jucătoarele și jucătorii din cele două 

reprezentative, alături de cei mai buni 
popicari din țară, vor lua startul astăzi 
în întrecerile pentru cucerirea mult rîvni- 
tclor titluri din cadrul celor două cam
pionate republicane (echipe și indivî 
dual). Finalele au loc pe arenele Iuta 
(masculin) și Cimentul (feminin).

IR. I

Organizatorii acestei fru
moase competiții populare 
— Consiliul U.C.F.S. al 
Regiunii Mure.ș-Autonomă 
Maghiară — au asigurat 
participanților cele mai 
bune condiții de concurs.

Lupta în clasamentele e- 
chipelor reprezentative de 
orașe, în cel al formațiilor 
raionale, al echipelor de 
întreprinderi sau în cel 
individual a fost pasio
nantă și s-a ridicat deseori 
la un bun nivel tehnic. 
Echipa reprezentativă a 
orașului Sibiu — care a 
beneficiat de aportul unor 
alergători cu mai multă 
experiență — a reușit să 
obțină în final a treia vic
torie consecutivă și să-și 
adjudece astfel definitiv 
„Cupa inter-orașe”. Moto- 
cicliștii din Miercurea Ciuc 
au cîștigat concursul 
inter-raional, iar formația .Rapid — 
I.R.A. 2 a ieșit învingătoare în clasa
mentul echipelor de întreprinderi. Am 
remarcat — prin bune lor comportare — 
o serie de alergători talentați. Printre 
aceștia se numără Mihai Covaci (Rapid 
Tg. Mureș), Gabriel Codruț (Voința 
Sibiu). Ioan Fall (Oțelul Tg. Mureș), 
Dan Ionescu (Industria Sîrmei Cîmpia 
Turzii), Iuliu Mult (Rapid Tg. Mureș), 
Nic. Ciobanu (Oțelul Tg. Mureș), C. 
Hegyi (Producția Reghin), Katalin Mult 
(Rapid Tg. Mureș) etc.

C« •ASPECTE DE LA REIMS
instruirii soldaților americani, ale că
ror nume se văd înscrise pe pereți).

Cunoscînd valoarea unor trăgători 
participants care în ultimele con
cursuri internaționale au obținut re
zultate bune, se întrezărea o dispută 
strînsă pentru cucerirea trofeului în
tre trăgătorii noștri și italienii Maz- 
zone, Liverzani, Calvi, Ercolani, 
francezii Mazoyer, Tyrion, Renaux, 
Decaux, spaniolii Leon. Llorens și 
alții, care de altfel au obținut și ei 
rezultate bune în acest concurs. La 
pistol viteză, de pildă, după prima 
manșă lupta pentru primul loc era 
deschisă între concurentul G. Ma
ghiar, italianul Bergolo și francezul 
Renaux. Prima manșă s-a tras pe in
stalație manuală, lucru ce a convenit 
trăgătorilor italieni și francezi, de
oarece timpul de tragere era mai 
lung. In cea de a doua manșă s-a 
tras însă pe instalație electrică. Ște
fan Petrescu a făcut o adevărată de
monstrație de mare trăgător de pis
tol viteză Trăgînd 297 puncte în 
manșa a ii a, el a totalizat 588 p.

Finala „Cupei regiunilor"
Orașul Galați găzduiește sîmbătă și 

duminică întrecerile finale ale tradi
ționalei coflnr J’> dotată cu trofeul 
„Cupa regiunilor". Iși vor disputa în- 
tiietatea reprezentativele regiunilor 
București, Brașov, Suceava și echipa 
orașului București.

!n ultimul meci
al campiomitimi! masculin:

Știința Cluj — Rapid București 3-0
CLUJ 23 (prin telefon). In parcul 

sporti” al Universității „Babeș-Bo- 
lyai“ s-a desfășurat joi, în 
prezența a peste 2000 de spectatori, 
ultima partidă din cadrul campio
natului masculin de volei. Știința 
CIuj-Rapid București. Scor : 3-0
(6, 10, 8), în favoarea studenților. 
De remarcat că oaspeții au condus 
la începutul primelor două seturi 
cu 4-0 și respectiv 6-1, dar (m.n. Ra
pid a prezentat o echipă tînără) ei 
nu au putut continua în același 
ritm. Evidențiați : Rațiu, Biji, Mîi- 
nea (Știința) și Costinescu, Bără- 
scu (Rapid).
•

ST. TĂMAȘ-coresp.

i

Peisajul fermecător pe care l-av intilnit in drumul 
de la Tușnad la Lacul Roșu i-a ajutat pe con- 
curenți să învingă mai ușor duritățile traseului.

Foto H. Naum

La capitolul evidențieri trebuie să-i 
cuprindem și pe activiștii obștești, pe 
arbitrii și oficialii care și-au adus con
tribuția la reușita acestei frumoase com
petiții : Bernad Izsak, Al. Imre, Attila 
Gyori, B. Dobriban, St. Somlo, Dezideriu 
Izsak, Otto Platz, Mihai Kiss ș.a. Ca o 
recunoaștere a muncii desfășurate de 
acești arbitri și a competenței lor, fe
derația de specialitate a hotărît să-i in
vite pe o parte dintre ei la campionatul 
republican de 6 zile.

HRISTACHE NAUM

— rezultat excepțional. Fotoreporterii 
și spectatorii iau asaltat ca să-l fo
tografieze, să-i ia interviuri. De ase
menea, G. Maghiar a dovedit încă- 
odată că este un trăgător dîrz, cu 
mari calități. Rezultatul de 293 p din 
manșa Il-a l-a situat la egalitate de 
puncte cu Șt. Petrescu. Barajul din
tre ei a stîrnit admirația tuturor tră
gătorilor și spectatorilor adunați în 
spatele standului de tragere. După 
consumarea celor trei serii de 4 se
cunde rezultatul a fost favorabil lui 
G. Maghiar. La probele de armă s-a 
impus cu autoritate valorosul nostru 
trăgător Iosif Sîrbu, dovedind încă- 
odată înaltele sale calități tehnice și 
morale.

Proba de pistol, precizie n-a creat 
surprize, ea fiind cîștigată de cu
noscutul trăgător spaniol Leon, ur
mat de italianul Ercolani Concuren
tul nostru I. Nițu a obținut un re
zultat merituos (546 p^ ocupînd lo
cul III individual, iar echipa clasîn- 
du-se pe locul 11 la o diferență de 
numai 2 puncte de echipa Italiei.

Coîțul specialistului

Antrenamentul tinerilor halterofili
Scopul urmărit la adolescenți în 

timpul ezitrenaoentelor cu haltera 
este pregătirea lor pentru o rodnică 
activitate sportivă atunci cînd vor a- 
junge la maturitate. Exercițiile cu 
haltere trebuie să asigure dezvoltarea 
fizică multilaterală a organismului 
tînăr, educarea deprinderilor și a ca
lităților fizice, morale și de voință 
necesare pentru obținerea rezultatelor 
înalte în perruada maturității.

In primul an de antrenament cu 
tinerii, efortul nu trebuie îndreptat 
in direcția obținerii rezultatelor. An
trenamentele, cu o specializare pre
matură în haltere, nu vor asigura 
o dezvoliare fizică multilaterală a tî
nărului sportiv' și vor contribui în- 
tr-o mică măsură la întărirea sănă
tății. ceea ce va avea ca rezultat o 
stagnare a creșterii rezultatelor spor
tive.

In timpul învățării tehnicii mișcă
rilor clasice este necesar să se res
pecte următoarea ordine : smulsul în 
semigenuflexiune, smuls în „foarfecă", 
smuls „hochei", pus ia piept în „ho
chei". pus la piept în „foarfecă", a- 
runcat de la piept, împins.

învățarea ambelor procedee în exe
cutarea mișcărilor la „smuls" și „a- 
runcat" este legată la tinerii haltero
fili de necesitatea acumulării de largi 
posibilități dinamice. In fiecare din 
ședințele de antrenament trebuie in
cluse 3—5 exerciții cu haltera, numă
rul total de reprize, nedepășind 20. 
Greutatea halterei nu trebuie să fie 
mare, pentru a nu necesita eforturi 
inutile. O atenție deosebită, în exer
cițiile cu haltera, trebuie acordată 
învățării și perfecționării tehnicii e- 
xercitiilor clasice și în primul rînd 
„smulsului" și „aruncatului". învăța
rea tehnicii „împinsului" se recoman
dă să se înceapă in a 4-a lună de 
antrenament al tinerilor halterofili.

In primul an de antrenament re
zultatele tinerilor sportiyi vor fi ex-, 
primate prin gradul de corectitudine^ 
în executarea exercițiilor date. Pentru f 
îmbunătățirea și verificarea pregătirii! 
fizice a tinerilor trebuie organizate, Ț-

Unele din particularitățile principale 
ale metodicii antrenamentului cu hal
tere la tinerii sportivi sînt: întrebuin
țarea diferitelor mijloace de educație 
fizică, schimbarea lor neîntreruptă în 
timpul procesului de instruire, pre
ponderența cxercițiilor de dezvoltare 
generală. în mod periodic trebuie pla
nificate 1—2 antrenamente fără exer
ciții cu haltere. In aceste ședințe de 
lucru se utilizează mijloacele de an
trenament aie altor discipline 
five.

In 
rilor

La 
fluență dăunătoare asupra dezvoltării 
fizice generale a tînărului, frânează 
creșterea rezultatelor sportive. Slă- 
bitul forțat poate influența negativ 
și asupra sănătății tinerilor. La a- 
ceastă vîrstă tinerii cresc repede în 
înălțime și prin mărirea masei mus
culare, în greutate, trecând dintr-o ca
tegorie de greutate în alta.

In al doilea an de antrenament, pe 
baza unei continue și multilaterale 
dezvoltări fizice, se poate trece la 
antrenamente mai intensive. Greutatea 
barei se va mări, numărul reprizelor 
într-un antrenament poate ajunge la 
25. Tinerii halterofili acordă o mai 
mare atenție dezvoltării forței și cau
tă să ajungă la un anumit rezultat 
in cadrul exercițiilor cu haltera.

Caracterul antrenamentelor tinerilor 
în cel de al 2-lea an se apropie de 
metoda utilizată în ședințele de antre
nament ale halterofililor maturi.

nici un caz nu se admite 
halterofili să slăbească, 
această vîrstă slăbirea are

spor-

tine-

o m-

A. I. FALAMEEV
antrenor, maestru al sportului 

din U.R.S.S.

Azi și
în mod sistematic, concursuri de
cere a normelor de control. Se poate4 P" IsSiwIeMlI 
recomanda următorul complex de nor-T 
me: săritura în lungime cu elan, tri-X 
piu salt fără elan, sprinturi pe dis-Ț 
t*nțe de 30—60—100 m. alergare pe! 
800 m. Asemenea verificări trebuie 4 
să aibă loc de 4 ori pe an. T ATLETISM ■ o<.u.u.,v„„, * „

In timpul antrenamentelor trebuie 4de la ora 8i3q ș7“de“ lTorV'ieTf^ 
pe Capitală a 
niori, decatlon

FOTBAL : teren Gloria, ora 16,30 :

■ * și in sah

Sîmbătă
stadionul Tineretului,

dezvoltate toate calitățile dinamice și 
în primul rrnd viteza și agilitatea. La 
realizarea acestui scop se poate a- 
junge cel mai bine prin utilizarea cîHMeta'ul 23 August-Tractorul Brașov 
mai variată a mijloacelor de educație B) badianul Republicii, ora
fiZKă. In ședințele de antrenament Jșiori (cat B) . teren Flacăra Roșie 
se includ : atletismul, jocurile spor- Ț(fost Victoria, tramvai 11), ora 17.30: 
tive, înotul. Pentru a observa crește
rea pregătirii tehnice a sportivilor 
este de don’t ca în mod regulat (o ^tramvai" 8 ' și“’23)“ și arena Cimentul 
dată pe lună) să se facă o verificare-^.(bd. Muncii, tramvai 23 și 27), de la 

finalele campionatelor repu- 
la bărbați și, respectiv, ia

campionatelor de ;'i- 
și pentatlon seniori

Flacăra Roșie-Rapid II (returul fi
nalei campionatului Capitalei.

POPICE : arena Iuta (str. Veseliei,

dată pe lună) să se facă o verificare î(bd. 
a tehnicii cxercițiilor clasice prin- Țnra 8: 
tr-un concurs în cadrul grupei res- 
pective, greutatea barei fiind mică, j TIR: 
Calificativul se atribuie pe seama e-î1): întîlnirea dintre echipele femini- 
xecutării cît mai corecte a mișcărilor ne și de juniori ale R.P. Romîne și 
clasice. f,n cadrul acestor concursuri F NAUTICE: lacul He.

nu este permisă slăbirea. Țrdsîrău, de la ora 17,39 : faza de zonă
Rezultatele concursurilor pentru 4a campionatelor republicane de caiac- 

normele de control ale pregătirii fizice îl'anoe 
generale și cele ale concursurilor pen- $ BO^ •„ stadionul Progresul de la 
5 1 î°ra 19,30 : întîlnirea Progresul—Mari-
tru verificarea tehnicii trebuie notate, 4na constanța 
comparate cu rezultatele precedente și 4 NATAȚIE: ștrandul 
aduse la cunoștința sportivilor. 4(ie la ora 17 : faza pe

^campionatelor republicane

_______________________ * Duminică

poligonul Tunari, de la ora

Tineretului, 
Capitală a 
de seniori

7 ir.eretuluii 
Capitală a 
decatlon și

—---------------------------------------- 4 ATLETISM : stadionul
Ia ora 8 • Iaza PeMențiuni deosebite trebuie să acor- Jcampionatelor de juniori, 

dăm tinerilor V. Atanasiu (579 p. la Jpentation seniori 
pistol viteză) și lui T. Ciulu (1131 p. 4 SPORTURI NAUTICE: 
la armă liberă 3 x 40 focuri). g^Jti^'/Xrăstrău, de la ora 8: faza de zonă 
căni de asemenea faptul că trăgătorii campionatelor republicane ds caiac- 
noștri au împărtășit cu multă plăcere Țcanoe 
din experiența lor tuturor trăgătorilor FOTBAL . stadionul Dinamo, ne la 
care au soucttat acest lucru. tora 17 30 . u.T.A.-C.S.M.S. (Cupa

Trebuie să aratăm că la acest con- p R
curs s-au constatat Și cîțeya lipsuri + TIR . poligonul Tunari, de la ora 
£are trebuie grabnic lichidate. Astfel, Tp . întîlnirea dintre echip?'.e feminine 

Ferecatu și V. Atanasiu au o sla; Jși de juniori ale R.P. Romine și R.P. 
rezistența fizica iar T Jegimski XpO]One
.... , ; , î POPICE : arenele Iuta și Cimentul,Maghiar s-a prezentat la concurs ja Qra g. jjnaieie campionatelor 

cu pistolul nepus Ia punct, fapt care Țrepublicrme
i-a produs neplăceri. Este necesar ca . ~T .,,-,TA-nAT ,
trăgătorii să acorde mai multă aten- f MOD™N ; parcursul
ție pregătirii fizice generale, iar unii ‘a G-A.S. Roșia (P.pera, tavm 
dintre ei (Ferecatu, de pildă) să-și-f5’- de la °ra : PȚ0^, călane a
planifice mai judicios timpul liber, international
respectînd principiile unei vieți spor- 
five, absolut necesare 
fruntaș.

Viitoarea
Latine" va 
tugalia.

M.
bă l lelița uz-iva mi >. jcgiriis,,, j |
nu are suficientă rezistentă nervoasă. Ț 
G '

? BOX: stadionul Dinamo, ora 10: 
unui trăgător Jintilnirea Dinamo—Sempre Avânți

t(Italia)
Cupei Țărilor î CICLISM : traseul din jurul Casei 

1962 in Por- țScînteii. de la ora 8,30 : finala cam- 
Țpionatului republican de semifond in- 
Țdividual
* NATAȚIE : ștrandul Tineretului, de 
41a ora 10: etapa pe Capitală a cam- 

secretar generai al F.R. Tir Ipionatelor republicane de seniori
I. PiLUG
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O fotografie din ti- un demn... urmaș al
nei-ețe a lui Primo Car- său, tinărul boxer ita-
nera ? lian Dante Cane, în

Nu! E vorba îs să de vîrstă de 18 ani, care

IN PATRU RÎNDURI
Constantin 

pe lista 
cu 21 

marcate, 
foarte

mul 
rilor, 
luri 
care
capul

este pri- 
golghete- 
de go- 

dintre 
multe cu

— Intr-un meci de cum 
apari 

poartă-n 
trap, 

Capul tău, multor portari 
Le cam dă bătăi de... cap!

Și alergi spre

Cunoscuta 
goslavă 
vodina 
ce a 
pe St. 
pierdut 
meciul

echipă iu
de fotbal Voi- 
Novisad, după 

învins la Brașov 
roșu cu 6—1, a 

la Constanța 
Farul cu 4-1.CU
de-amănunte

VICTOR THEODOR
— București —

Nu-i nevoie
Ca sa afli dezlegarea : 
S-a simțit bine la munte, 
Insă nu-i priește... marea

V. D. POPA
!

o r
profesorul uni-

mondial 
limitele 
la 1.750

unui
45, străbătind fără

de aviație 
categoriei 

kg , la bor- 
bimotor

Recordurile nu cunosc 
limite de... vîrstă. La 52 
de ani, 
versitar dr. Jan Vany-
«ek din Brno a efectuat 
marți o tentativă de re
cord 
în 
pînă 
dul 
Aero
escală distanța de 1.450 
km. dintre Karlovy 
Vary și Constanța în 6 
ore 11 min. Tovarăș de 
drum — dar pe alt a- 
vion, de tipul Metasokol 
L-40 - 
sportiv
tonin Vyskocil. 
este de profesiune 
canic 
Brno. 
avut 
lirea

i-a fost un alt 
cehoslovac An- 

Acesta 
me- 

tramvaie la 
zborul său a 

scop stabi- 
i record al 

/ distanței la categoria
1 pînă la 1.000 kg., acele
/ cronomentrului oprin-
\ du-se la 7 ore 15 min.
C Am stat de vorbă cu 
\ aviatorii oaspeți, la tre-
f cerea lor
1 rești. Aci,
C Băneasa,
J puneau la
2 nele pentru
J tativă de record, de data
v aceasta
/ țională București—Fraga.
J Iată ce
> prof.
/ că am ales Constanța ca

punct-ter minus al itine-

de 
Și : 
de 
unui

la

prin Bucu- 
ia aeroportul 
amîndoi își 
punct avioa- 
o nouă ten-

pe ruta in tern a-

ne-a declarat
Vanysek: „Faptul
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„GREU“!
cîntărește nu mai puțin 
de 114 kilograme! Poate 
că vă interesează să 
cunoașteți și greutatea 
pe care a avut-o Primo 
Camera în zilele sale 
de glorie, cînd a deve
nit campion mondial 
de box la toate catego
riile, învingîndu-1 prin 
K.O. pe Jack Sharkey? 
118 kilograme. Vorbind, 
deci, despre colosul din 
1933, nu trebuie să-1 
privim cu mai puțină 
uimire pe cel din... 1961.

Dante Cane are toate 
șansele — de altfel — 
să reediteze cariera lui 
Primo Camera. E sufi
cient să ne referim la 
ultima lui performanță, 
victoria la puncte obți
nută asupra compatrio- 

Piccoli, 
de

este... punc— Acesta 
tul fix ?

întrebarea 
de logică, știind
cui a ieșit de 
compas 
gela 1 
care 
nou 
parașutism, 
la 1,725 
fix, după 
din avion 
înălțime.

nu-i lipsită 
că cer- 
sub un 
de An- 
sportiva

,%■ A

ne 
acesta

unui

răspunde
e

nou

un

re-

De
olimpic

de box
avea

din 
pri- 

mîine 
în ac-

Vasile Mariuțan.

tului său 
campionul 
la Roma.

Amatorii
Capitală vor 
lejul să-1 vadă 
pe Dante Cane 
țiune, cu prilejul întîl-
nirii dintre boxerii de 
la Sempre Avânți (Bo
logna) și Dinamo Bucu
rești. Adversarul lui va 
fi
Meci greu pentru repre
zentantul nostru ? 
îndoială. Dar 
Camera a fost 
multe ori. De 
fi și... urmașul

fotografie • 
și arbitrul

(In
Cane 
tîonal Checchi).

Fără 
șl Primo 
bătut de 
ce n-ar 
său ?

Dante 
interna-

minuit
Năstase, 

a stabilit recent un 
record

Al
Recordu-

unei

m
ce
de la

mondial la 
A 
de
se

aterizat 
punctul 
lansase 
1000 m

- Nu, 
Angela, 
pfbiect...
- Al 

cord ?
— Nicidfecum ! 

noi construcții, 
rile nu se pregătesc în 
fața... planșei, ci sus în 
văzduh, sărind cu ochii 
țintă la pămînt, făcîn- 
du-ți prieten vîntul, care 
leagănă cupola de pîn- 
ză. Parașutistul nu are...

ȘTIAȚI
...atletul sovietic Valorii 

Brumei a primit cele mai 
multe voturi la ancheta or
ganizată de sindicatul zia
riștilor sportivi din S.U.A., 
care a avut ca scop desem
narea celui mai bun atlet 
al anului, pe teren acope
rit ?

...arbitrii de box pot fi... 
descalificați ? La recentele 
campionate europene de 
box de la Belgrad, juriul 
internațional, sesizîndu-se 
de repetatele decizii inver
se ale arbitrului irlandez 
Ilogan, l-au oprit pe acesta 
să mai arbitreze.

...actualul campion euro
pean la categoria grea, so
vieticul L. Abramov, și-a 
făcut debutul internațional 
în compania Iui V. Mariu
țan, în întîlnirea dintre re
prezentativele de 
ale U.R.S.S. și 
Meciul a avut loc 
co va în 1954, și 
minat cu victoria 
bramov.

volan, care să-l conducă 
la țintă (sau 
aproape de ea). 
îi aleargă pe 
mătase ca pe o imensă 
harpă

...Dar ajunge cu vor
bele ț Angela are de 
cru. S-o lăsăm deci 
lumea calculului și 
geometriei. Ochii 
planșă !

Să amintim doar 
noua recordmană are 
de ani (i-a împlinit 
27 mai) și practică para
șutismul din 1955. A fost 
campioană națională, 
luat 
iele 
fia, 
stră 
locul IV 
încă un 
natoarea
Năstase

cit mai
Mîinile 

sfori de

lu- 
în 
a 

pe

că
23
la

iuniori 
li.P.R. ? 
la Mos-

a 
parte la campiona- 
mondiale de la So
la care echipa noa- 
femintnă a ocupat 

pe națiuni. Și 
amănunt : dese- 
tehnică Angela 

este considerată 
dintre cele mai 

cele mai sîrguin- 
de la IPROMET-

GH. CONSTANTIN.ESCU, 
TECUCI. - In meciul sus
ținut la 14 aprilie 1940. la 
Roma, cu echipa Italiei, 
noi am avut următoarea 
formație : David — Sfera, 
Lengheriu — Vinti’ă, lu- 
hasz, Lupaș - Rindea, 
Mihăilescu, Baratki, Reu
ter și Gică Popescu. Ita- 
talienii, pe-atunci cam
pioni mondiali (cîștigaseră 
acest titlu două edit;: con
secutive : 1934
ne-au întrecut ___ ______
cu 2-1, după ce Ia pauză 
echipa noastră con-u.v 
cu 1-0 prin golul înscris 
de Baratki.

MARCUS
ILA. — 1) Rugbistul Ma- 
rica joacă și acum. E la 
I.T.B. - 2) „La o arun
care de la margine, din 
greșeală un jucător trimi
te mingea dincolo de pro
pria linie de fund. Ce de
cizie va da arbitrul ?“. 
Corner ’

ISPAS VASILE. LUDUȘ. 
— Este adevărat : în ulti
mele două campionate de 
fotbal Știința Cluj 
pierdut nici unul din i 
ci urile pe care Ie-a s 
ținut în Capitală ! 
campionatul 1959 — ]
a terminat la egalitate 
Dinamo, Progresul 
C.C.A. (scoruri : 0-0,
și 2-2) și a învins 
pid cu 2-1, iar în campiona
tul actual a realizat jocuri 
egale (2-2) cu Progresul si 

. ...........— 1-0
2-0 

în o- 
> sta- 

suc- 
Cea 
tot

și -998) 
Ia limită

SAUL, BRA-

n-a
me- 
sus- 

în 
I960 

* cu 
si 

0-0 
Ra-

s-a
lui

ter-
A-

ma-

CIND TE-A „PLOUAT ‘ PREA MULT...
Baschetbalistul francez 

Jean-Claude Lefevre, pi
votul echipei reprezenta
tive, are o înălțime de 
2,20 m. Intr-o zi aflîndu- 
se în concediu în sudul 
Franței, a intrat într-un 
cinematograf, și-a cum-

Peste 
spec-

lui 
să se 

Aceasta

reeor
rarului de record nu este 
o simplă coincidență... 
Am mai vizitat Rominia 
cu prilejul unor con
grese medicale și am 
vrut să profit de această 
ocazie pentru a revedea 
frumoasa dv. țară. Sper 
că recordul meu pe dis
tanța Karlovy Vary — 
Constanța să fie doar un 
început.. Așteptăm ame
liorarea 
prietenii 
tivi

sa de 
aviatori

din

către 
spor- 

Romînia !u.

-•

SS

■
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...potrivit calculelor 
tematicienilor, in fotbal 
există... 29.916.000 de po
sibilități de alcătuire a 
unei echipe, așezind cei 
11 jucători pe diverse 
posturi ? Referindu-se la 
acest lucru, antrenorul e- 
chipei Angliei, Winterbot
tom, a făcut următoarea 
reflecție: „Și mai sînt oa
meni care se supără cînd 
la 40 de milioane de di
ferite variante punem un 
jucător pe un loc neco- 
resp-unzător ! “.

ca una 
bune, 
cioase
filiala Galați.

— Gînduri
— Record 

solut ! Zero
Gheorghe

vedit că se poate... 
încă de două ori!

de 
mondial 

metri ! 
Iancu a

viitor ? 
ab-

do-
Și

FILMELE SĂPTAMINI1
U.T.A. :
Știința

Căi greșite 
Timișoara : Co

piii minune 
Ploiești; La doi 

pași de graniță
Progresul : Generația sal

vată.

Petrolul

ADRIAN SCHMIDT
—Craiova —

zile
pen- 
film, Jack Dempsey față

C.C.A.,’ întrecind cu 
pe Rapid și cu 
pe Dinamo. Constat, i 
rice caz, că aveți o 
tistică ireproșabilă a 
cetselor Științei Cluj, 
a... înfrîngeriloi’ este 
atît de completă ?...

C. DANILA, B'48OV.
— Orașele de start si de 
sosire în „Cursa Păcii" se 
schimbă in fiecare an. 
După cum știi, cursa a a- 
vut anul acesta următorul 
traseu : Varșovia - Ber
lin — Praga. La anul, ci
cliștii vor străbate drumul 
Berlin — Praga — Var >- 
via, iar în 1963 ruta va 
fi : Praga — Va-'-ovia — 
Berlin.

N. MANEA, VULCANA.
— 1) Dobay nu mai an
trenează nici o echipă. 
S-a pensionat medical și 
s-a întors în orașul său : 
Timișoara. - 2) Marin
Voinea are 26 de ani. 
înainte de a veni la Pro
gresul a jucat la echipa 
Solidaritatea, într-unui din 
campionatele raionale ale 
orașului București. — 3)
Se pare că viitorul meci 
de box pentru campiona
tul mondial la toate 
tegorii’.e va avea Ioc 
septembrie, la Boston, 
tre ' ‘
Tom

P.
1) Origina cuvintului „ofsi- 
de“ ? Termenul acesta, pro
venit din alăturarea cu
vintelor englezești of (de
parte) și side (parte) s-ar 
putea traduce în romînește 
în felul acesta : „aflat de
parte". Dacă nu 
perfect clar 
tor cuvinte, 
importanță. Nu din 
greutăților de...
am 
ciucuri cu

ca- 
în 

in
șiFloyd Patterson 

Mc Neley.
IONESCU, REȘIȚA. -

Iar A. Vyskocil a ținut 
să completeze: „Priete
nia cu care ne-au întim- 
pinat aviatorii romini și 
pitorescul peisajului ad
mirat la aterizarea noas
tră la Constanța au făcut 
ca această zi să fie cea 
mai frumoasă din viața 
mea!“.

părat bilet și s-a așezat 
copiod pe scaun.
cîteva minute toți 
tatorii din spatele 
Lefevre au trebuit 
mute alături.
l-a supărat pe proprie
tarul cinematografului.
Cînd peste cîteva

Lefevre a revenit
tru a vedea un alt
directorul l-a oprit la in
trare și i-a spus :

— Vă rog ca în afară 
de biletul pe care-l cum
părați, 
șirului 
rămîn
dv.

Și, ca să fie 
coincidența, în 
rula... „Gultver 
piticilor"...

im față cu ■ ■■ Jack Dempsey

să plătiți 
de scaune 
goale in

costul
care

spatele

fără îndoială, unul dintre cei 
box din toate timpurile. El 

1915, a cucerit victorii una 
și, în

IN 
Prof, 
ultim 
tului, 
lare.

&

FOTOGRAFIE : 
Vanysek face 
control 
înainte

un 
al apara- 
de de co

vZ X

perfectă 
acea zi 
in țara

I

■
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Jack Dempsey a fost, 
mai mari campioni de 
a început să boxeze în 
după alta — majoritatea înainte de limită 
cele din urmă, în 1919, învingîndu-1 prin K.O. în re
priza a IlI-a pe colosul Jess Willard, a devenit cam
pion al lumii la toate categoriile. Timp de aproape 
7 ani, Jack Dempsey a fost liderul necontestat al 
„greilor11. Nici măcar Georges Carpentier, faimosul 
pugilist francez, aflat pe atunci în culmea gloriei, nu 
a izbutit să-l deposedeze de titlu. In memorabilul lor 
meci, disputat în 1921, la Jersey City, Dempsey a 
cîștigat prin K.O. în repriza a lV-a. In 1926, Dempsey 
pierde 
învinge 
puncte 
tiv din

Este

însă titlul 
la puncte, 
de același 
ring.

deci clar :

în fața lui Gene Tunney, care îl 
Un an mai tîrziu, învins din nou la 
Tunney, Dempsey se retrage

este 
aces- 
mare 
cauza 

traducere 
avut întotdeauna bu- 

ofside-ul ! —
2) Norhadian este antren- 
nor de ciclism la 
Ceilalți doi vechi ____ _
la care vă referiți, Gheor
ghe și Constantin Șandru, 
s-au retras din viața spor
tivă.

UN GRUP DE ELEVI, 
IN EU. — Cel mai mare 
scor în campionatul ca
tegoriei A Ia fotbal. în 
ultimii 15 ani : U.T.A. — 
Jiul 12-0 ! (în campionatul 
anului 1948). — 3) Solly
Liston va boxa în septem
brie, la Filadelfia, cu In- 
gemar Iohanson. — 2) Con
stantin a debutat în echi
pa națională în 
prilejul 
Belgrad 
(scor1 : 
a fost selecționat pînă a- 
cum de 18 ori in nrima 
reprezentativă a țării.

ne 
sensul 
n-are

C.C.A. 
cicliști

i

I

defini-

boxeze 
a spus 

ceva

Jack Dempsey a început să 
în 1915, a devenit campion mondial în 1919 și 
,,adiou activității pugilistice în 1927. Și totuși, 
parc să nu fie în regulă. Dacă vom cerceta listele de 
campioni mondiali la diferite categorii de greutate, 
vom descoperi că Jack Dempsey a mai fost o dată 
campion mondial în anul... 1884. 0 greșeală de tipar ? 
Așa s-ar părea, dacă nc gîndiin în primul rînd la fap
tul că Dempsey c născut în... 1895. Și totuși, în pal
maresul campionatelor mondiale sc arată că Jack 
Dempsey a fost campion mondial la categoria... mij
locie, din 1881 și pînă în 1891, cînd a pierdut titlul 
în fața lui Bob Fitziffions.

Dezlegarea acestui mister ? Au fost doi compioni 
mondiali cu numele de... Jack Dempsey ! Unul, irlan
dez, a fost campion mondial la categoria 
iar celălalt, american, a deținut centura de 
mondial la toate categoriile.

Interesant este că, ccl mai celebru dintre 
Jack Dempsey — indiscutabil, cel din urmă 
măcar nu era un Jack Dempsey... veritabil, 
boxerul irlandez îl chema înlr-adevăr Jack Dempsey, 
celălalt purta în viața de toate zilele numele de... 
Villiam Harrison Dempsey !

mi j locie, 
campion

cci doi
— nici

Dacă pe

1956, CU 
de la 

Iugoslavia 
1-0 pentru noi). El

meciului 
cu

I. DIRJAN, BUCUREȘTI.
— 1) Conform regulamen
tului, comunicat înainte 
de începerea campionatu
lui, din categoria A re
trogradează ultimele 3 e- 
chipe, în speță : c.S.M.S. 
Iași, Farul Constanța și 
Corvinul Hunedoara. în 
categoria A promovează 
Metalul Tîrgoviște, Dinamo 
Pitești și... (lăsăm Ioc li
ber pînă ce vom ști re
zultatul meciurilor Mureșul 
Tg. Mureș — Jiul și In
dustria Sîrmei Cîmpia Tun- 
zii - C.S.M. Baia Mare).
— 2) Basul Nico’.ae Secă-
reanu a fost, într-adevăr, 
în urmă cu 35—40 de ani, 
unul dintre cei mai buni 
fotbaliști bueureșteni. El a 
deținut, ani de-a rîndul, 
postul de fundaș dreapta 
la echipa Colțca. - 3) în 
meciul disputat în 1926, 
Ia Istanbul. în compania 
Turciei (scor : 3-1 pentru
noi) un singur jucător n-a 
fost de la Chinezul : Czeh. 
El îuca la Juventus Bucu
rești.

ION POȘTAȘU

I
I



Finala campionatului european de șah DINAMOViADA LA BASCHET

Corespondentă din Moscova OBERHAUSEN (Aeopres). — In 
■ma disputării partttHor întrerupte,■urma

meciurile din primul tur al campio
natului european de șah pe echipe 
-s-au încheiat cu următoarele rezulta
te : U.R.S.S.—Spania 9—1 ; R. P. 
Ungairă — R. S. Cehoslovacă 
8!/2—H/2; Iugoslavia — R. F. Ger
mană 6’/2—3>/2.

întîlnirea centrală din turul doi a
de către 
sportive

T.U.L.".
scopul principal
acela ca tinerii 
imperioase care frămîntă 

în 
de

al Foru- 
să discute

FOTBAL PE GLOB

Forumului 
a opt co- 

serie în-

Moscova, strada Novokuznețkaia 
Nr. 11. Aici, într-o clădire cu două 
etaje, situată în apropierea Kremli
nului, se află secretariatul perma
nent al Forumului Mondial al Tine
retului, care va fi găzduit peste 
puțin timp de către capitala Uniunii 
Sovietice. La 26 iulie, aproximativ 
700 de reprezentanți ai diferitelor 
organizații de tineret din întreaga 
lume se vor aduna în cadrul Foru
mului de la Moscova, pentru a dis
cuta intr-o atmosferă prietenească 
problemele care interesează și fră
mîntă in prezent tînăra generație. 
Este prevăzut ca această manifestare 
internațională să se desfășoare în 
trei etape. In primele trei zile, toți 
participanții vor asculta cîteva refe
rate pe teme generale privind preo
cupările tineretului. Referatele vor 
fi prezentate de către activiști ob
ștești și politici de vază.

In continuare, lucrările 
«e vor desfășura în cadrul 
misii, care vor dezbate o
treagă de probleme majore ale tine
retului. Printre acestea și problema 
sportului care, în zilele noșstre, o- 
cupă un loc important în viața și ac
tivitatea tinerei generații. In comisia 
care se va ocupa cu discutarea pro
blemei „Tineretul și problemele edu
cației" un grup de membri va pre
găti tema „Tineretul și sportul".

Ne-âm adresat unuia din membrii 
secretariatului permanent al Foru
mului, tov. K. E. Silin, cu rugămin
tea de a ne vorbi despre munca pre
gătitoare și despre dezbaterile care 
vor avea loc în subcomisia cu pro
blemele sportului.

„Membrii acestei subcomisii, — 
ne-a răspuns dînsul — urmează să 
discute unele probleme interesante 
cum ar fi „Educația fizică și pregă
tirea sportivă a tineretului in școli, 
în fabrici și uzine, in instituții", 
„Sportul și cultura", „Sportul ca mij
loc de educație fizică și morală", 
„Măsurile organizatorice și întrece
rile sportive ale tineretului". Sîntem 
siguri că aceste probleme actuale ale 
mișcării sportive internaționale vor

stirni vii discuții in timpul lucrări
lor subcomisiei. Tonul discuțiilor îl 
vor da reprezentanții Federației in
ternaționale a sportului universitar, 
F.S.G.T.-ului, Asociației sportive stu
dențești din Uruguay, care vor pre
zenta importante comunicări. Lucră
rile în cadrul subcomisiei sportive a 
Forumului vor fi prezidate 
reprezentantul organizației 
finlandeze

Intrucît
mului este 
problemele
în zilele noastre tînăra generație, 
cadrul manifestării internaționale 
la Moscova nu vor fi organizate și 
întreceri sportive între participanți. 
Fără îndoială însă că în timpul li
ber solii tineretului din întreaga lume 
vor avea posibilitatea să se întreacă 
pe terenurile de volei, tenis, în ba
zinele de înot și pe alte terenuri 
sportive. In zilele Forumului, în ca
pitala Uniunii Sovietice vor fi orga
nizate manifestații sportive ale 
rilor sovietici și cu siguranță 
printre spectatori se vor afla și 
peții dragi ai Moscovei.

tine- 
că 

oas-

A. SIZONENKO 
corespondentul ziarului „Sportul 

popular" la Moscova

TREI CICLIȘTI ROMÎNI PARTICIPĂ 
LA ÎNTRECERI ÎN R. D. GERMANĂ

Joi au plecat în R. D. Germană 
pentru a participa la două concursuri 
(întrecere pe circuit Ia Magdeburg și 
concurs de o etapă dotat cu premiul 
munților Hartz) alergătorii romîni 
Ludovic Zanoni, Ion Stoica și. Wal- 
ter Ziegler. Lotul de cicliști romîni 
este însoțit de antrenorul Nicolae 
Voicu.

Tmneul din Italia: Mîine, la Mi
lano, în finala turneului de fotbal 
„Italia 1961“ se vor întâlni formațiile 
F. C. Santos și Intemazionale. In 
cea de a doua etapă a turneului 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : F. C. Santos-Roma 5—0, Ju
ventus—Racing Paris 6—2, Internazio- 
nale—River Plata 1—1, Napoli—Spar
tak Sokolovo Praga 3—1.

Surpriză la Erfurt: După ce du
minica trecută reprezentativa Maro
cului a fost întrecută la limită (3—2) 
de către echipa Iugoslaviei (la pauză
2— 0 pentru fotbaliștii marocani), iată 
că joi la Erfurt selecționata Marocu
lui a întrecut cu 2—1 (1—0) echipa 
de fotbal a R. D. Germane.

Finala Cupei Austriei: Echipa
Rapid Viena este noua deținătoare 
a Cupei Austriei, grație victoriei cu
3— 1 înregistrată în întâlnirea finală 
cu o altă echipă vieneză : Vienna.

Mîine, la Chorzow: Selecționatele 
R. P. Polone și Iugoslaviei se întâl
nesc mîine la Chorzow în cadrul me
ciului retur contînd pentru prelimi
nariile campionatului mondial. După 
cum se știe, în partida disputată la 
Belgrad fotbaliștii iugoslavi 
gat cu 2—1.

Intilniri internaționale: 
zent se află în turneu în
echipa olandeză G.V.A.V. Iată rezul
tatele fotbaliștilor olandezi : 3—2 cu 
Ț.S.K.A., 1=4 cu_ Avangard Harkov
și 1—3 cu S. K. A. Rostov ; Fortuna 
Diiseldorf—Black Star (Ghana) 2—2.

opus selecționatele U.R.S.S. și Iugo
slaviei. După terminarea a 7 partide 

scorul este de 4‘/2—2V2 în favoarea 
șahiștilor sovietici. Petrosian a cîști- 
gat Ia Bertok, iar Furman l-a învins 
pe Marovici. S-au terminat remiză 
partidele Trifunovici — Tal, Udovicj — 
Korcinoi, Gheller — Cirici, Taima- 
nov—Mitici și Polugaevski — Nedel- 
kovici. La prima masă, campionul 
mondial Botvinnik a întrerupt în 
avantaj pozițional partida cu marele 
maestru Gligorici. Keres și Smîslov 
dețin de asemenea avantaj la Mata- 
novici și respectiv Matulovici. Alte 
rezultate: R. P. Ungară — Spania 
5—1 (4) ; R. S. Cehoslovacă — R. 
F. Germană 4'/2—3*/2 (2).

SOFIA, 23 (prin telefon). Joi șl 
vineri au continuat meciurile din ca
drul Dinamoviadei la baschet. Iată 
rezultatele înregistrate; Spartak So-: 
fia — Ruda Hvezda Pardubice 67—44 
(32—16) ; Dinamo Berlin — Ruda 
Hvezda 59—56 ( 27—32) ; Dinamo
Tbilisi — Gwardia Varșovia 73—61 
(39—32) ; Spartak Sofia — Avan
gard Pekin 65 63 ( 35—31, 58 —58); 
Avangard Pekin H._
69—42 (33—15) ; Dinamo Tbilisi 
Dinamo Berlin 
Gwardra Varșovia 
rești 68—50 (29—25).
au jucat destul de slab în repriza 
secpndă, rafind foarte multe încercări 
de la semidistanță.

Astăzi se desfășoară ultimele parti
de ale competiției.

TOMA HR1STOV

— Ruda Hvezda

85—63 (40—30) ;
— Dinamo Bucu- 

Bucureștenii

Două concursuri atletice in R. D. Germană
In cursul săptămînii viitoare vor 

avea loc în R.D.G. două mari con
cursuri internaționale de atletism. 
Miercuri se va desfășura la Leipzig 
„Ziua olimpică", iar joi la Halle va 
avea loc un concurs cu ocazia săr
bătoririi a 1.000 de ani de la înființa
rea orașului.

La aceste întreceri la care vqr* p- ■ 
ticipa atleți din 6 țări, vom *fi re- 
prezentați de sportivii clubului Meta
lul 23 August. Vor face deplas irea, 
printre alții, Lia Manoțiu, Sanda Gro
șii, Georgeta Dumitrescu, Zamfira An. 
tonescu, Aurelia Sîrbu, Dinu Cristea, 
Aurel Stamatescu, Alexandru Tudo/ 
rașcu. /

au cîști-

In pre-
U.R.S.S.

• Echipa sovietică de baschet Ș. K. 
Riga s-a calificat pentru finala „Cupei 
campionilor europeni” rezervată forma
țiilor masculine, întrecînd în meci retur 
pe Real Madrid cu 68—45 (38—27). 
Baschetbaliștii sovietici au desfășurat un 
joc spectaculos și eficace, fiind aplau
dați l-a scenă deschisă de cei 3.000 spec
tatori praghezi. Cealaltă finalistă este 
tot o echipă sovietică: Ț.S.K.A. Mos
cova.

• Campionatul U.R.S.S. de pentatlon 
modern a fost cîștigat în acest an de 
Boris Pahomov cu 4.835 p., urmat de 
Tarasov — 4.770 p., Sinkarenko —

PE SCURT

Dintre cele 16 reprezentative de fot
bal care la 30—31 mai 1962 vor lua 
startul în cadrul turneului final al 
campionatului mondial din Chile se 
cunosc deocamdată doar patru „fina
liste". Este vorba de Chile, ca țară 
organizatoare, Brazilia, campioană 
mondială, precum și Argentina și (Co
lumbia, calificate în urma întîlnirilor 
preliminarii. După cum se vede, nici 
o reprezentantă a continentului ----
pean nu și-a înscris încă numele 
tre echipele calificate la turneul 
din Chile, întrecerile preliminare 
în plină desfășurare pe bătrînul 
tru continent. F 
față este tocmai acela de a oferi citi
torilor o situație „la zi" a întîlnirilor 
disputate pînă în prezent în cadrul 
grupelor preliminarii, clasamentele, 
programul viitoarelor meciuri, acolo 
unde acesta a fost definitivat. Va fi 
mai ușor pentru cititorii noștri să a- 
precieze șansele tuturor echipelor care 
luptă pentru calificarea în turneul 
final, să urmărească, avînd la înde- 
mînă datele viitoarelor partide, toate 
întîlnirile contînd pentru preliminariile 
campionatului mondial.

I. ZONA EUROPA-AFRIGA-ASIA

euro- 
prin- 
f in-at 
fiind 
nos- 

Scopul articolului de

Grupa I: 19.X60 Suedia — Belgia 
2-0 ; 20.XI.60 Belgia - Elveția 2-4;
20.V.GI Elveția — Belgia 2—1 ; 28. 
V.6I Suedia — Elveția 4—0.
1. Suedia 2 2 0 0 6:0 42. Elveția 3 2 0 1 6:7 4
3. Belgia 3 0 0 3 3:8 0
4. X : Belgia - Suedia ; 29.X : Elveția
b- Suedia.

Grupa a I I-a : 25.IX.60 Finlanda —
Franța. 1—2; 11.XII.60 Franța — Bul
garia 3—0; 16.VI.61 Finlanda — Bul-
garia 0—2.
1. Franța 2 2 0 0 5:1 42. Bulgaria 2 1 0 1 2:3 2
3. Finlanda 2 0 0 2 1:4 0
27.IX : Franța - Finlanda ; 29.X : Bul-
garia — Finlanda ; 12. XI : Bulgaria -
Franța.

Grupa a II l a : 2G.X.60 Irlanda de
nord — R. F. Germană 3—4; 20.XI.60
Grecia — R.F. Germană 0—3 ; 3.V.6I 
Grecia — Irlanda de nord 2—1 ; 
10.V.61 R. F. Germană — Irlanda de 
nord 2— I
1. R. F. Germans 3 3 0 0 9:4 6
2. Grecia 2 1 0 1 2:4 2

Preliminariile campionatului mondial 
domină activitatea fotbalistică internațională
3. Irlanda de nord 3 0 o 3 5:8 0
18.X. irlanda de nord - Grecia ; 21.X : 
R.F.G. — Grecia.

Grupa a IV-a: 16.IV.61 R. 
gară — R.D.G. 2—0 ; 30.IV.61
- R.P. Ungară 0-3 ; 14.V.61
— Olanda 1 — 1.
1. R. P. Ungară
2. R. D. Germană
3. Olanda

P. Un-
Olanda 
R.D.G.

o
1
1

5:0 
1:3 
1:4

4
1
1

2 o 
o 1 
o 1
Norvegia —
U.R.S.S. -

2
2 
2

Grupa a V-a : 1.VI.61 
Turcia 0—1 ; 18.VI.61 
Turcia 1—0.
1. U.R.S.S.
2. Turcia
3. Norvegia
1. vn : U.R.S.S. 
Norvegia 
Norvegia ; 12.XI ; Turcia

Grupa a Vl-a : 19.X.60 Luxemburg
— Anglia 0—9; 19.III.61 Portugalia
— Luxemburg * ‘ -
galia — Anglia
1. Anglia
2. Portugalia
3. Luxemburg
28.IX : Anglia — 
xemburg - —
Portugalia.

Grupa a Vll-a : Echipa Italiei, cali
ficată fără joc, va întîlni într.un du
blu meci selecționata Israelului, în
vingătoare în subgrupa care a mai 
cuprins echipele Giprului și Etiopiei : 
13.X.60 Giprtt — Israel 1-1 ; 27.XI.60 
Israel — Cipru 6-1 ; 14.III.61 Israel
— Etiopia 1-0; 19.III.6f. Etiopia —

1
2
1

Norvegia ;
U.R.S.S. ; 29 X : ’

4.696 p., Sdobnikov — 4 p., Selg
■— 4.498 p. De remarcat că taaintea ulti
mei probe — crosul —co 
nul mondial Igor NovikXv 
de 12 puncte, dar 
timpul alergării, el 
bandoneze, ratînd 
a recuceri titlul

• Federația 
cătuit ec 
participa 
gramate/între 17 
Iată .componența : 
Juhasz, Kovacs, 
(floretă femei), 
Gyuricza, Cvikowski, Paeseri, Szabo (flo
retă masculin), Gabor, Kausz, Barany, 
Sakovicz. Marosi, Lcndvai (spadă), Kar- 
pati, Horvath, Mendeleny, Delncki, 
Messzona, Bakony, Attila Kovacs (sabie).

• Reprezentativele de handbal în 11 
ale R. D. Germane au întîlnit la Erfurt 
selecționatele Austriei. In ambele jocuri 
victoria a revenit sportivilor R. D. Ger 
mane: 8—3 (femei). 24—10 (bărbați).

G La Berlin s-a desfășurat campiona
tele de haltere ale R.D.G. Tată noii cam
pioni. în ordinea categoriilor: Reek — 
285 kg.. Schuh ort — 305 kg.. Gebhardt 
— 340 kg, Dietrich — 375 kg.. Sene- 
wald — 382.5 kg.. During — 412,5 kg. 
și Arnold — 432,5 kg.

• In prîma zi a turneului internațional 
feminin de baschet de la Zagreb echipa 
R. S. Cehoslovace a învins cu 72—34 
echipa R. P. Ungare, iar cea a Iu
goslaviei a întrecut cu 61—62 selecțio
nata Franței.

• Reprezentativa de popice a R. D. 
Germane a dispus de cea a R. S. Ce
hoslovace. cîștigătoarc a ,,Cupei Euro
pei , cu 5.170—5.035. La femei, victo
ria a revenit tot echipei R. D. Germa
ne : 2.392—2.361.

ucea campio- 
cu un avans 
întîndu-se în 

fost nevoit să a- 
stfel posibilitatea de 

e campion al U.R.S.S.
a glii ară de scrimă a al-
3. P. Ungare care vor 

campionatele mondiale pro- 
la Torino. 
Docmoelki, 
Ment’i-’ ■ >y 

L. Kali, i.

și 29 iulie 
Rcj tor.

Szeke.ly.
J. Kamuti,

60 Gosta Rica — Honduras 5—0 ; 
25.IX.60 Honduras — Guatemala 1 — 1; 
Guatemala — Honduras 0—3 (nepre. 
zerrtare) ; meci de baraj : 14.1.61 Hon
duras — Costa Rica 0—1 ;

Subgrupa c: 2.X.60 Surinam — In
sulele Antile 1—2; 27.XI.60 Insulele 
Antile — Surinam 0—0.

învingătoarele în aceste subgrupe, 
Mexic, Costa Rica și Insulele Antile 
și-au disputat apoi întîietatea într-un 
alt turneu : 22.111.61 Costa Rica — 
Mexic 1—0; 29.IIL61 Costa Rica — 
Insulele Antile 6—0; 5.IV.61 Mexic 
— Insulele Antile 7—0 ; 12IV.61 : Me
xic — Costa Rica 4—1 ; 23.IV.61 In
sulele Antile — Costa Rica 2—0 ; 
21.V.61 Insulele Antile — Mexic 0—0. 
Pe primul loc deci, echipa Mexicului.

★
După cum se vede, în preliminariile 

campionatului mondial au participat, 
începînd de la primele faze ale între
cerii, un număr de 49 de echipe, ur- 
mînd ca spre sfîrșitul acestui an să 
fie cunoscute toate cele 16 competi
toare la titlul suprem. Pregătirile or
ganizatorice se află și ele într-o fază 
avansată. O comisie a F.I.F.A. a făcut 
în acest an o vizită' în Chile, urmărind 
la fața locului lucrările de amenajare 
a stadioanelor și omologînd o parte 
dintre acestea.

Este interesant de reținut că în 
Chile luna iunie este cea mai „frigu
roasă". Tocmai de aceea, după cum 
anunță agenția și ziarele de peste ho
tare, biroul chilian de meteorologie 
a publicat deja un tabel cu tempe
raturile (probabile, bineînțeles) ce se 
vor înregistra dimineața și seara în 
toate zilele campionatului, începînd de 
la 30 mai pînă la 17 iunie 1962. In 
ziua finalei, de exemplu, pe Stadionul 
Național din Santiago se prevede o 
vreme călduroasă, temperatura urmînd 
să fie de peste 15 grade.

Fără îndoială însă că în momentul 
de față, sute de fotbaliști din zeci de 
țări slut interesați mai mult de „fri
gurile" calificării și mai puțin de căl
dura care va fi în timpul turneului 
final. Și pe bună dreptate. Pînă atunci 
sînt încă suficiente zile (peste 300). 
La ordinea zilei sînt... preliminariile.

CONSTANTIN MACOVEI

nia urmează să întâlnească în etapa 
următoare a competiției selecționata 
Marocului, care s-a calificat în urma 
turneului țărilor africane: 28.VIII.60 
Ghana — Nigeria 4—1 ; 10.IX.60 Ni
geria — Ghana 2—-2 ; 30.X.60 Maroc
— Tunisia 2—1 ; 13.XL60-Tunisia —
Maroc 2—1. In al treilea joc (la Pa
lermo) 22.1.61 Tunisia — Maroc 1—1. 
Prin tragere la sorți s-a calificat mai 
departe echipa Marocului : 2.1V.61
Ghana — Maroc 0—0; 28.V.61 Ma
roc — Obana 1—0.

Grupa a X-a: 4.VI.961 Iugoslavia
— R.P. Polonă 2—1 ; Returul va avea 
loc mîine. Echipa care se va califica 
în etapa următoare a competiției ur
mează să întîlnească îrrtr-un dublu 
meci formația Goreei de sud, care a 
înregistrat două victorii în partidele

2
2
0

1:0 
1:1
0:1

) o
i 1
i 1
; 23.VIII : 
Turcia — 

U.R.S.S.

1 o 
i o 
o o

6—0 ; 21.V.61 
1 — 1.

2
2

2

1 1
1 1 

0 o
Luxemburg ;

Portugalia ; 25.X.

Portu-

0
0

2
8.X.

Anglia

10:1 
7:1

0:15

3
3
0 

Lu-

înregistrat două victorii în partidele 
cu selecționata Japoniei; 6.XI.60 Go
ree a de sud 
Japonia

Japonia 2—1; 11.VI.61;
— Coreea de sud 0—2.
II. ZONA AMERICA
I : 4.XII.60 Ecuador — Ar-,

3—6; 18X11.60 Argentina —
5—0. Galificată pentru turneul 
campionatului mondial selec-

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

— Etiopia 1-0;
Israel 2-3.

Grupa a VIII-a: 3.V.61 Scoția 
landa 4—1 ;. 7.V.61 ' ' '
0-3 ; 14.V.61 : R. 
Scoția 4—0.
1. Scoția
2. R. S. Cehoslovaca
3. Irlanda

Ir-
Irlanda — Scoția 

S. Cehoslovacă —

7:53 2 0 1
1 l 0 0 4:0
2 O 0 2 1:7

4 
2 

_ 0 
26.IX : Scoția — R. S. Cehoslovacă ; 8.X. 
Irlanda — R. S. Cehoslovacă ; ~

. Cehoslovacă '
Grupa a IX-a : 

lor ' '
— Tara Galilor 1 — 1. învingătoare în 
dubla întîlnire cu Țara Galilor, Spa-

29.X. R. S.
Irlanda.

19.IV.6I Țara Gali-
Spania 1—2 ; I8.V-6I Spania

Grupa
gertfina
Ecuador
final al 
ționata Argentinei,

Grupa a Il-a : 15.VII.61 Bolivia — 
Uruguay ; 30.VII.61 Uruguay — Boli
via

Grupa a III-a: 30.TV.61
Peru 1—0 ; 7.V.61 Peru — Columbia
1 — 1. Selecționata Columbiei s-a cali
ficat pentru turneul final din Chile.

Grupa a IV.a ; Invingătoarea va fi 
cunoscută după disputarea dublei în- 
tîlniri Paraguay — Alexie, aceasta din 
urmă desemnată după un întreg labi
rint de meciuri de calificare :

Subgrupa a : 6.XI.60 S.U.A. — Me
xic 3—3 ; 13.XI.60 Mexic — S.U A. 
3-0.

Subgrupa b: 21.VIII.60 Gosta Rica 
— Guatemala 3—2 ; 28-VIII.60 Gua
temala — Costa Rica 4—4 ; 4.IX.60 
Honduras — Costa Rica 2—1 ; ll.IX.

Columbia

Hildrun Claus (R.D.G.) - 6,42 m 
nou record mondial la săritura 

în lungime
BERLIN 23 (prin telefon). — Joi 

vineri s-a disputat în capitala 
D. Germane întîlnirea echipelor 
atletism ale R. S. F. S. Ruse și 
D. Germane. Victoria a revenit

întrecerilor s-au înre- 
remar- 

Hildrun 
bună 
lun- 
sta- 
pră- 
inăl-

Și 
R. 
de 
R.
atleților sovietici cu 116—94 la băr
bați și 62—55 la femei.

In cadrul 
gistrat o serie de rezultate
cabile. Recordmana lumii 
Claus și-a îmbunătățit cea mai 
performanță sărind 6,42 m în 
gime, iar Manfred Preussger a 
bilit un nou record european la 
jină eu 4,67 m. Alte rezultate :
țime : Brumei 2,16 m, Beer 2,09 m 
— nou record german ; greutate fe
mei : Renate Garisch 17,18 m — nou 
record german ; 80 mg : Irina Press 
10,7.
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