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Start ! Aproape 60 de alergători au pornit duminică dimineață, pe traseul j Ultimul 
dim jurul Casei Scinteii, să-și dispute titlul de campion republican la \ competiție 

se-mifond — seniori S mină de
campionatul a fost întrerupt în vede
rea jocurilor din cadrul „Cupei Păcii4* 
— se consumă joi seara, pe stadionul 
Republicii, o dată cu intilnirea dintre 
C.F.R. Grivița Roșie, liderul turului 
campionatului republican și redutabila 
formație a clubului sportiv Dinamo.

Meciul, programat în nocturnă, ince- 
pînd de la ora 20, va fi condus de ar
bitrul Victor Vardella.

BERRUTI REPETA RECORDUL 
MONDIAL LA 200 M

cadrul unul concurs de atletism 
desfășurat la Verona, cunoscutul sprin
ter italian, campionul olimpic Livio 
Berruti a egalat recordul mondial la 
200 m 
în 20,5

După 
gătește 
sa participare la concursul ,,Znamenski“, 
care va avea loc la începutul lunii 
viitoare la Moscova.

campionul
a egalat recordul

(cu turnantă) acoperind 
sec.

olimpic 
mondial 

distanța

cum se știe, Berruti 
cu asiduitate pentru

se pre- 
viitoarea

i

impionul școlar C. Semen a cîștigat faza pe Capitală a campionatelor repu
blicane de juniori

Vasile Done a îmbucat la repezeală 
a Nu avea astîmpăr parcă ar fi avut 

20 de primăveri și nu de trei ori pe 
atit. Ai casei schimbară, între ei, pri
viri pline de înțeles. In ochii bătrînului 
lucea o flacără, mică și neastîmpărată, 
care te făcea să nu-i dai crezare de-D 
vorbea de vîrstă. Se ridică grăbit de la 
masă, și peste citeva clipe ieși pe poarta 
casei. S-a oprit în 
marginea drumului.

Pe lingă el, in 
zbor, treceau motoci
clete, mașini, cami
oane. Se duceau, ve
neau. O coloană de 
cu geamuri mari de 
cărora făceau binețe 
bitoare, trecu în 
bozia iar de acolo 
Dane opri locului un 

mă ? 
pică

come ale prințului care nici nu-și cu
noștea măcar moșiile. Ei rămîneau cu ce 
se scurgea printre loitrele carului. Bine
înțeles cu noi datorii pentru la anul. 
De fapt întotdeauna rămlneai boierului 
cu cite ceea dator. Și a așteptat atunci 
Vasile mult și 
l-a pus la cărat

\DE REPORTER
autobuze albastre 
cristal, în spatele 
copii cu fețe zîm- 

mare viteză spre Slo- 
spre mare. Vasile 
ține :

bine. Pe tata, vătaful 
de saci iar pe mama a 

dat-o la o treabă 
pe moșie. Cine știe 
cînd se reîntorc, iar 
mîncare de mult 
nu mai e. Așa era 
pe alunei...

ăsta l-au purtat și pa
s-a dus și s-a reîntors de la 
Totul era numai colb, praf 

ce se ridica pînă în zare d* 
vîntul să sufle scaieții useafi

— Au venit,
— Tțț ! Dar 

moș Vasile ?
Bătrînul nu-i

din fața lui dar gîndnrile îl purtau de- 
parte. Cu ochii minții se vedea cu vreo 
50 de ani în urmă. Să tot fi avut vîrsta 
puștiului din fața lui care se îndrepta 
acum zorit spre stadion. Aștepta tot 
așa în margine de drum Părinții erau 
duși la Slobozia, cu carele. Cu cele bo
ierești ale lui Cantacuzino. Nu pridi
deau cu căratul belșugului de pe o- 
goare. Duceau totul în hambarele la-

ei acuși ! Nu vii..

răspunse. Privea forfota

Tot pe. drumul 
șii cînd 
militărie. 
albicios, 
pornea 
peste Bărăgan. 
Pe aici treceau oile primăvara spre 
munte iar în toamnă spre baltă. Oile 
boierului, căci ei n-aveau.

...Și înlr-o zi, Vasile Done cu ai sift 
au privit cum veneau, tot pe drumul 
ăsta, dinspre răsărit, zile și nopți ta 
șir, cei ce ne-au ajutat să scăpăm de 
urgia boierilor, ostașii glorioasei Armate 

le. luceau 
adevărat ?

Sanda Iordan 1:23,8 la 100 m bras

zroportul Baneasa s-au inalțat, grațioase ca niște libelule,
'odeliștilor. Concursul dotat cu „Cupa Aurel Vlaicu" s-a bucurat de 

un frumos succes

de vc-In prima zi a concursului 
rificare a lotului republican de na- 
tație s-au înregistrat cinci 
corduri republicane. Ce] mai valoros 
record l-a realizat Sanda Iordan la 
100 m bras: 1:23,8 — nou record 
republican de senioare și junioare ca
tegoria I (vechiul record era deținut 
de aceeași înotătoare cu 1:24,4).

Iată rezultatele înregistrate: 100 m 
liber fete: 1. Cristina Balaban 1:11,0 
— nou record republican pentru fete 
născute pînă în 1947 ; 2. Anca Tro- 
harii 1:12,8; 3.
100 m fluture

1:05,8; 2.
m bras 

2:48,7; 2. T.

noi re-

2. L. Berea 1:10,7 — nou record re
publican pentru juniori categoria a 
II-a; 100 m bras fete: 1. Sanda Ior
dan 1:23,8 — nou record republican 
pentru senioare și junioare categoria 
a II-a ; ... 7. Anca Mărdărescu 1:33,4 
— nou record republican pentru fete 
născute pînă în anul 1949.

întrecerile concursului de verifica
re a lotului republican continuă marți 
de la ora 18,30 la Ștrandul Tinere
tului.

Sovietice. Ii priveau și-n ochi 
lacrimile bucuriei. Să fie oare 
Cit se poate de adevărat I

Pe același drum, au venit 
lorii de la oraș. împreună au 
pămîntul moșieresc, tăindu-l 
țindu-l celor sărmani și 
cîte nu s-au schimbat de atunci. Peste 
cițiva ani a venit și bărbatul ăla scund 
dar voinic care i-a povățuit să 
îndemnul partidului: 
dăria lor colectivă, 
din casă. Belșugul 
buri.

Acum, pe aceeași 
pe.ți mul ți. Unii le vizitează gospodăria 
colectivă. Învață, ic dau povețe. Alții 
se întrec cu ei pe scenă sau pe 
oane. Localnicii, analfabeții de i< 
preciază felul interpretării sau dacă 
fost „henț11 sau nu. Așa e azi Drumul

și rnunci- 
intrat re 

împăr- 
nevoiași. Șt

urmez*
să-și facă gospo* 

Să 
le-a

scoată
devenit jrato

A. VASILIU

cale.

sărăcia

le sosesc oas*

stadi- 
ieri, a- 

a

OTTO BENKO

(Continuare în pag. a 6-a)
Ana Waldman 1:14,6; 

seniori : 1. Al. Popes- 
Val. Medianu 1:09,8 ;

seniori : 1. P. Clic j a 
Rînea 2:49,3; 3. Al.

Schmaltzer 2:50,3 ; 100 m spate fete: 
1. Anca Trohani 1:21,5; 2. Dana To- 
mov 1:29,8 ; KM) m fluture senioare : 
1. Măriuca Rotaru 1:22,3; 2. Cod ruta 
Sala 1:37,0; 3. Agneta Sterner 1:38,2 
— nou record republican pentru fete 
născute pînă în anul 1949 ; 100 m 
spate seniori: 1. D. Caminschi 1:09,3;

Concursul internațional de pentatlon modern al R.P.R.

Dinamo-Senipre Avânți, o intiinirc 
eare se anunță pasionanta

a scrimă,
e spadă este denumită, pe 

.iKfînit, „maratonul ipentatlo- 
-iern“. Concursul nostru in- 

‘A+.’I a întărit această aprecie- 
intrecerea de scrimă a du- 

•• t șase ore!
14 concurenți rămași în luptă 

’ cucerirea titlului de campion 
ațional al R.P. Romîne (polo- 

szkiewicz a abandonat în- 
rei urma unui accident su- 

**ărie) au venit pe planșe
— 0 dorința unei comportări 
a Pioase. Cei mai bine s-au 
s pentatloniștii maghiari, și 
s Otto Torok și Istvan Mona, 
T .erit cele mai multe victorii, 
tea s-a desfășurat în 3 tu- 
ti re concurent avînd de sus- 

39 de asalturi. Pentru fie- 
. brie s-au acordat cîte 33 de

In același timp însă, din a- 
salturi 24 au contat și în cla- 
ele inter-echipe (cîte 54 de 
pentru fiecare victorie).

apătul unei lupte viu disputate 
■ntul probei de spadă are ur-

6 ore de întrecere dirză
mătoarea înfățișare: 1. Otto Torok 
(R.P.U.) 1033 p pentru 30 de victorii 
(10 în turul I; 12 în turul II și 8 
în turul III); 2. Istvan Mona (R.P.U.) 
1033 p — 30 v (10+9+11); 3. Hen
ryk Sulajnis (R.P.Polonă) 967 p — 
28 v (10+8+10); 4. Gheorghe To- 
miuc (RPR. I) 736 p — 21 v 
(7 + 7+7); 5. Traian Croitoru (R P.R. 
II) 703 p — 20 v (9 + 7+4); 6. Bella 
Faklya (R.P.U) 703
(9+5 + 6); 7. Cristu
(R.P.R. II) 703 p — 20 
8. W. Sajdak (R P.P.) 
v (5 + 10+4) ; 9. N.
(R.P R. I) 670 p — 19 
10. D Țintea (R.P.R. 
17 v (6+6+5) ; II.
(R.P.U.-individual) 571

p. — 20 V 
Lichiardopol 

v (6+5+9): 
670 p — 19 

Marinescu 
v (5 + 8+6); 
I) 604 p — 

B. Sarfalvi 
p — 16 v 

(4 + 6+6) ; 12. Gh Cociuban (R.P.R- 
ind.) 472 p — 13 v (5+4+4); 13. 
Gh. Mărcută (R.P.R.-ind.) 472 p — 
13 v (5+3 + 5); 14. V. Stefănescu 
(R.P.R. II) 274 p — 7 v (0+1+6). 
La egalitate de puncte ordinea cla
samentului a fost făcută în funcție 
de numărul tușelor primite.

CLASAMENT PE ECHIPE: 1.

Ungară 2676 p; 2. R.P. Ro-
I 1812 p ; 3. R P. Romînă II 

P-
iată cum se prezintă clasamen- 
generale ale concursului după 

indivi- 
2. Mona

R.P. 
mină 
1596

Și 
tele 
desfășurarea a două probe: 
dual: 1. Torok 1920,5 p;
1668 p; 3. Tomiuc 1567 p; 4. Sar- 
falvi 1468,5 p ; 5. Mărcuță 1458 p ; 
6. l'aklya 1428,5 p; 7. Țintea 1418 p; 
8. Sulajnis 1404,5 p ; 9. Ștefănescu 
1218 p; 10 Croitoru 1048,5 p; 11. 
Lichiardopol 813 p; 12. Marinescu 
802,5 p ; 13. Sajdak 670 p; 14. Co
ciuban 472 p ; echipe: 1. R.P. Un
gară 4924 p; 2. R. P. Romînă I

R.P. Romînă II 3025,5 
Rămînînd_ în doi concurenți for- 

contcază

3589,5 p; 3. 
P- " ' ‘ ‘ 
mația R.P. Polone nu inai 
în clasamentul pe echipe.

★
Astăzi, începînd de la ora 

va desfășura pe poligonul 
proba de pistol, iar mîine, de la 
ora 17,30, este programată proba de 
înot (300 ni) la ștrandul Tineretului.

9,30, se
Tunari

ROMEO VILARA

Așadar, astă-seară 
tului cu mănuși din 
lejul să vizioneze o 
anunță deosebit de 
namo—Sempre Avânți (Italia). Sosiți 
duminică in Capitală, boxerii italieni 
au făcut un ușor antrenament de 
destindere, atit de necesar după o 
călătorie obositoare cu trenul. Toți au 
manifestat însă o dispoziție excelentă.

Intilnirea se dispută, așa cum am 
mai anunțat, 
cu

amatorii spor- 
Capitală au pri- 
întîlnire care se 
pasionantă : Di-

mineață boxerii ambelor formații vor 
participa la cintarul oficial, după care 
se vor stabili perechile. Dirmmoviștii,

pe
începere de la

stadionul Dinamo, 
ora 19.30. Azi

[. Mill AI.IC (Dinamo)

Extremitățile echipei Sempre Avânți:
CANE și CAVULLA

a căror formație este bine sudată, 
așteaptă cu încredere primul sunet 
de gong care va vesti începerea par
tidelor. După intilnirea cu Dinamo 
București, oaspeții vor susține joi la 
Constanța o partidă cu selecționata
orașului, iar simbătă vor evolua la 
Galați, .

C.FR


■
Raid anchetă pe terenurile 

de sport din Capitala

tSrSUMkdSBHS

+ „București — orașul stadioanelor' — și-au expri- 
Îmat nu o dată părerea oaspeții străini care ne-air 

vizitat Capitala în anii de după eliberare. într-ade- 
+ vâr, Bucureștiul este împânzit de cochete terenuri 
I de sport construite în parcuri și de impozante șța- 
J dioane. Aceste terenuri oferă clipe de recreare zecii or 

de m.ii de tineri, le oferă posibilitatea de a-și desă- 
vîrși măiestria sportivă. Bazele construite in marea 
lor majoritate în anii puterii populare, sînt dragi bucu- 
reștenilor și încele mai multecazuri cluburile și aso
ciațiile în a căror proprietate sînt sau care Ie folosesc, 
le îngrijesc cu mult simț gospodăresc. Grija față de a- 
vutul obștesc este oglindită prin felul cum arată ga

zonul terenurilor de fotbal, cum sînt întreținute te
renurile de baschet și volei, pistele de atletism, gro
pile de sărituri, vestiarele și clădirile anexe ale sta
dioanelor. Din păcate însă mai există cluburi și aso
ciații care nu dovedesc spirit gospodăresc, care nu 
au grijă de avutul obștesc, stînd cu mâinile încru
cișate cînd se deteriorează instalațiile terenurilor de 
sport sau pur și simplu lăsînd în paragină baze spor
tive.

Cu ocazia unei vizite efectuate la o serie de baze 
sportive, noi am făcut unele constatări pozitive și altele 
negative în ceea ce privește grija față de avutul 
obștesc. In cele ce urmează redăm cititorilor ci- 
teva exemple.

Așa, da !

Cunoașteți stadionul Voința ? Dacă 
nu, faceți-vă timp, nrcați-vu în 
tramvaiul „5** și cob&rîpi la capul li
niei. Vă așteaptă o surpriză plăcută: 
ogoIo unde acum cîțiva ani era un 
loc viran, se întinde o bază sportivă 
de toată frumusețea. Verdele gazo
nului de fotbal și zgura roșie a tere
nurilor de volei, baschet, tenis și 
handbal te îmbie să intri pe poarta 
noului stadion Voința. Aci au. fost 
amenajate 6 terenuri de volei, 2 de 
fotbal, 2 de tenis, 2 de baschet, un 
teren de handbal redus, o pistă de 
atletism., piste de elan pentru sări
turile in lungime și triplu-salt. Sub
liniem faptul că deși aceste tere
nuri sînt folosite- aproape zilnic de' 
mii de sportivi- (pe- stadionul. Voința 
domnește o animație puțin obișnuită), 
ordinea și curățenia sînt ireproșabile. 
Tehnicianul Gh. Vlad are a grijă 
deosebită pentru întreținerea terenu
rilor. Gazonul terenului de fotbal e 
proaspăt tuns cu o mașină specială.. 
Datorită bunei întrețineri, zgura tere
nurilor de volei, baschet și tenis se 
prezintă întotdeauna in perfectă sta
re. intr-o duminică, de exemplu, 
cînd a plouat torențial și unele jocuri 
de campionat din Capitală au tre
buit să fie aminate- din cauza tere
nurilor desfundate, la Voința s-a pu
tut juca baschet in condiții optime !

Grija fată de avutul obștesc la 
clubul Voința (secretar tov. Gh. Pleșa) 
este deci exemplară f

Unde înflorește în voie... 
Ciubotka cucului

In apropierea stadionului Voința, 
pe șoșeaua Pipera, între fabrica de 
mobilă și Institutul de cercetări fo
restiere se află o altă bază sportivă. 
S-o vizităm. „Juniperus horizonta- 
lis“, „Pinus nigra", „Pintrs pon- 
derosa" — descifrăm plăcuțele de... 
„identitate" ale diferiților arbuști înși- 
ruiți în curtea institutului. O prive
liște încântătoare. Așadar, avem de a 
face cu buni gospodari. Dar să vedem

din spatele acestui Ca în balada „Meșterul Manele"terenul de sport
adevărat colț de grădină botanică. 
Aici nu mai e nevoie de plăcuțe indi
catoare ca să recunoaștem vegetația. 
„Ciuboțica cucului", „coada șoricelu
lui" înfloresc în voie pe terenul de 
fotbal. Am și cules din ele pentru.... 
Ierbar... Trecînd însă pe sub poarta 
de fotbal am avut emoții căci ne 
așteptam din moment în moment să 
se... prăbușească^

Deci simțul gospodăresc a rămas 

- Ce oameni nehotăriți! Ori rămîne stadion, ori ni-l lasă nouă !

tn curtea institutului și nu a fost 
extins și asupra bazei sportive. Pă
cat, căci lingă teren există și un ba
zin de înot. O bază sportivă care 
oferă multe posibilități celor care o 
au în folosință. In cazul nostru spor
tivii de la Avîntul Pipera. Am auzit 
eă din toamnă tot fac planuri, peste 
planuri, pentru a o- reamenaja așa 
rum trebuie. Planul a rămas însă pe 
hîrtie și... bălăriile pe teren. Ce are 
de spus în această problemă consi
liul asociației sportive Avântul Pi
pera ?

Cunoașteți desigur balada populară 
„Meșterul Manole". Ne-am adus a- 
minte de ea cu ocazia vizitei făcute 
la o mică bază sportivă situată in 
plin centrul Bucureștilor (terenul de 
volei și baschet al clubului I.T.B.U 
Ea se afla la intersecția străzilor 
Colței și I. G. Saita. Povestea în
cepe — ca în baladă — dis-de-dimi- 

neață, cînd tov. Gheorghe Năstase, 
harnicul îngrijitor al terenului se a- 
pucă de treabă. Și muncește, ns 
glumă. Cu tăvălugul, cu lopata, mă
tura și cu furtunul de apă. Apoi, 
după ce sportivii termină cu antre
namentul se apuci iarăși să amena
jeze terenul. Cînd pleacă obosit a- 
casă mica bază sportivă strălucește 
de curățenie. Dimineața, culmea! 
Zgura e răscolită, instalațiile dete
riorate. Trebuie să înceapă totul din 
nou. Și povestea se repetă mai în 
fiecare zi—

— Să știți, eu las cu plăcere 
copiii din cartier (TV. R. ei „invadea
ză" la plecarea îngrijitorului tere

nul, escaladând gardul înalt de vreo 
4 metri) să joace organizat volei sau 
baschet, dar dînșii preferă să vină 
pe furiș să joace fotbal pe terenul 
cu zgură, stricînd totul — ne-a spus 
tovarășul Năstase. Aș avea o rugă
minte, a continuat ei. Să faceți un 
apel în ziar cetățenilor din cartier 
ca să explice copiilor că deterio- 
rînd acest teren produc pagubă avu
tului obștesc. Terenul e doar al nos
tru al tuturora, deci și al lor. Și se 
cade ca să-1 ferim cu toții de stri
căciuni. De asemenea, cred că orga
nizația U.T.M. de cartier ar putea 
să ne ajute In această privință. N-ar 
fi mai bine ca să se organizeze, 
acum, în timpul vacanței diferite 
competiții rezervate școlarilor?

Am satisfăcut dorința tovarășului 
Năstase...

Caprele... de la Pasteur
...Și se apucară muncitorii, labo- 

ranții și doctorii veterinari de la 
Pasteur să construiască din puteri 
proprii o bază sportivă pe terenul 
viran din spatele Institutului. Au 
muncit de-ți era mai mare dragul 
să-i privești. Curînd în locul gropi
lor și a movilițeloc de pământ a apă
rut un teren de fotbal înconjurat cu 
o pistă de zgură pentru alergări. In 
spatele porții un teren de volei și 
groapa pentru sărituri. O bază spor
tivă frumoasă, care cu cîțiva ani în 
urmă a prilejuit multe clipe de bucu
rie constructorilor. Aci își disputau 
partide pasionante de fotbal, se în
treceau la volei și la probe atletice.

Au trecut anii. S-a simțit nevoia 
unui teren și mai bun de fotbal A 

In loc de concluzii

Cu ocazia raidului nostru am vizitat și alte baze sportive, < 
care amintim Stadionul Victoria M.I.B.C., Baza sportivă a grupului ș 
Nic. Gaivani-Tei, Baza sportivă a Școlii medii nr. 34, t - »B1 de 
al asociației sportive 'Romfilm, al asociației sportive Voie Sună, 
sportivă din str. Maria Rosetti nr. 19 etc. Acolo deci unde există 
față de avutul obștesc, bazele sportive se prezintă in condiții exci 
pentru practicarea diferitelor discipline. Bazele bine gospodărite < 
viață lungă și generații întregi se pot folosi de ele. Cele neglija 
distrug înainte de vreme, fapt care aduce pagube bănești și, în a 
timp, privează zeci și sute de tineri de posibilitatea de a practica s 
în bune condițiuni. Așadar, consiliilor de conducere ale asociațiilor sp 
și ale cluburilor ie revine o sarcină importantă în gospodărirea b 
sportive. 'Asociațiile sportive și cluburile care au în folosință ase 
baze trebuie să privească cu toată seriozitatea problema întreținerii 
tora. Consiliile raionale U.C.F.S. vor trebui să tragă Ia răspundere 
care dovedesc lipsă de preocupare și din vina cărora se degradează 
rile ce le au în folosință, bunuri ale poporului nostru muncitor.

AL. INO

unui teren cu drenaj, gazonat, m< 
dern, așa cum scrie Ia carte I S- 
făcut și acest lucru în anii 1957—.195 
Din nou aveau cu ce să se \mi 
drească sportivii asociației Pasteur.

Au mai trecut cîțiva ani. Și acu 
relatarea ar trebui să continue cs 
în felul următor: „Și, din inițiati 
asociației sportive la baza sporti 
Pasteur s-au făcut noi și noi arr 
najări...*

Să vizităm însă terenul cu pricii 
Nu-ți vine să crezi cehilor ! Terei 
de fotbal, treacă, meargă, deși ; 
zonul arată urît cu smocurile ci 
apar ici și colo. In ce privește pi 
de atletism ia-o de unde nu-i 1 D< 
ici calo mai vezi urma zgurei. I 
tării, bălării și iar bălării. La 
și pe terenul de volei, la groapa 
sărituri. In spatele porții pasc Iii 
tite... două capre 1 La vestiar geai 
spart, instalația de apă deterior 
Să mai continuăm cu descrierea 
cested baze sportive care acum ei 
ani a fost mîndria cartierului ?

Credem că cele povestite înfăți 
ză fidel „spiritul gospodăresc" 
consiliului asociației sportive Pas 
(președinte Gh. Petrescu, secretai 
Lieă, responsabil financiar C. Z: 
ria). Tovarășii de la Pasteur au 
dovadă de o condamnabilă n 
jență cînd au lăsat ca sub priv 
loc să ajungă baza în halul în 
am descris-o mai sus. Unde-i 
față de avutul obștesc ? Și cine 
punde de faptul că o bună par 
acestei baze sportive (noul terei 
fotbal a costat câteva sute de 
de lei) a ajuns în paragină ? A 
tăm răspuns și... fapte 1

2. IN RING IN RING

Tînărul urcă sprinten treptele ringului, sări peste corzi 
și lumina puternică ce cădea de sus îl acoperi in între
gime. Aplauzele fură anemice, căci, in afară de prieteni, 
nimeni nu-l cunoștea. Peste puțin timp apăru și adver
sarul său. boxerul I. Trandafir de la „B.apid“. Acesta 
avea mulți suporteri, așa că încurajările ce-i fură adre
sate n-au încetat multă vreme.

Citeva clipe mai târziu cei doi boxeri se întilniră în 
mijlocul ringului, își dădură mina, după care fiecare 
reveni în colțul lui. Din primele rinduri, cineva strigă.

— Ai grijă, puștiule...
Cel care intrase primul în ring ridică mina și lovi... 

Înțelegea să „aibă grijă" atacind...
...Se cuvine aci să dăm unele explicații. Spectatorii 

aflați intr-o seară de vară a anului 1959 în tribunele ba
zei sportive „Semănătoarea" erau la fel de nedumeriți 
ca și dv., „Cine este acest puști" ?

După felul cum. lovea (cu teamă parcă, fără să întindă 
complet brațul și fără să pună in lovitură și greutatea 
corpului), iți dădeai seama că este un începător. Dar ceea 
ce i-a uimit pe toți în seara aceea a fost stăpinirea de 
sine de care a dat dovadă in momentele cele mai grele.

Acest tînur în vârstă de 19 ani avea de altfel' picioare 
sprintene și un ochi ager, capabil să calculeze cu precizie 
orice mișcare. Primul clinei l-a buimăcit însă. In lupta- 
strânsă corp la corp Hardmudth Lebw a simțit în ficat 
pumnul adversarului—

I s-au înmuiat dintr-odată genunchii. „Așa dar, asta-i..." 
a gîndtt el aprins, cu brațele căzîndu-i moi de-a lungul 
corpului.

Nu mai era bun de nimic.
Era purtat din colț în colț ca a minge. Pînă la urmă 

ajunsese un sac de antrenament.
După meci plecă spre casă cui pași șovăitori. Gura fi 

era amară. Înțelese de ce unii reporteri spun că infrln- 
gerea are un gust amar. Tatăl îl intimpină vesel:

— Ai apucat să dai și tu măcar a dată ? Și cerceâîn- 
du-i cu un aer de cunoscător fața umflată, adăugă:

— Frumos te-au mai pavoazat...
Veni și mama cu buzele strinse ușor disprețuitor:
— Halal băiat mai ai...
De cite ori avea să-și aducă aminte de scena aceasta. 

„Puștiul" zâmbea. Tatăl și mam-a își disputau dreptul 
de părinte asupra sa după fiecare meci: cînd câștiga 
era copilul amândurora, iar cind pierdea al nici unuia. 
Atunci îl lua in primire sora:

— Poate acum ai să pricepi. în sfârșit, că ringul nu-i 
de tine. Ascultă mai bine și fă ceea ce-ți spun eu: 
vino la călărie. Asta este un sport extraordinar: Te sui 
pe cal ?» cu a mișcare aproape imperceptibilă a picio
rului îl conduci cum vrei tu. N-ai nevoie de pumni. Ca
lul este un animal inteligent, dacă știi să-l stăpânești faci 
ce vrei din el.

— Ajungi chiar campion ? suridiea „Puștiul' ușor iro
nie făcând aluzie la ea. Elena Tonescu este intr-adevăr cam
pioană republicană la călărie, proba de obstacole.

Sora încerca mereu să-l câștige de partea sa. li vorbea 
înflăcărată despre emoțiile concursului, despre întrecerile 
pline de viață, cu aerul izbindu-te in față, despre saltul 
paste obstacol cind toată lumea stă cu răsuflarea tăiată 
urmărind zborul, despre... „Puștiul" n-o mai asculta. 

Prima înfrîngere il indîrjise. Acum nu mai putea re
nunța la ring. Acest lucru l-a înțeles și cealaltă soră a 
lui, Georgeta. Și ea este sportivă. Practică atletismul. 
In familia lor toți au făcut sport, în afară de mama. 
Dar d&nsa nu se poate pune de-a curmezișul, li urmă

rește de fiecare dată cînd pleacă la meciuri și oft 
Inima sa suferă. Cum se poate opune însă cînd 
„diavolul cel bătrin" este capul răutăților ? El l-a 
țat și pe băiatul cel mare să se bată cu mănuși, 
mină și tot el îl împinge acum și pe cel mic c 
spate. Ceri mai rămâne ei ? N-ar dori nimănui s< 
mamă a patru sportivi...

...Toți își dâdewa seama că mezinul trebuie să ’■ 
Și pentru că fiul cel mare nu era in București, 
care in tinerețe urcase de multe ori în ring, se 
sâ-l antreneze. Primul hueru: apărarea.

— Pumnii mai sus, umerii mai liberi. Tu ai gr’ 
tare, nu trebuie să forțezi—

I-a uzină,, alte antrenamente, eu aj-astorul Gh. 
rescu. Trebuia pusă la punct condiția fizică.

Au fost ceasuri nesfirșite de antrenament. Capă 
mai multă siguranță în ring: începea si gândească 
început până la sfârșit, să calculeze exact fiecare m 
Nu-l mai speria acum senzația aceea de sufocare 
sfârșitul reprizelor. Plămânii săi, adevărate pompe 
geau tot mai mult aer.

— Condiție fizică iți trebuie ? îl întrebau cei din < 
Lasă că aici ai si capeți...

Forjorii de la „Semănătoarea" sînt meseriași di 
în fiu. Ei au o adevărată venerație pentru indelet 
lor. In clipele libere merg insă cu plăcere la o g 
box să-și incurajeze favoritul. Alături de ei, .1 
se simte ca in familia sa. Deși infierbintat de lu 
îi aude lncurajindu-l și ii știe mereu in preajma s 
îi dă curaj. Chiar atunci cînd este departe, la C 
sau la Cluj, tot nu se simte singur. In fața ocl 
apare imaginea luminoasă, a noului său atelier. De 
le-a fast montată lumină fluorescentă. Ferestrei 
largi și înalte, deschizîndu-se în afară peste stra 
flori. Noile ciocane sânt acționate pneumatic. S-a 
gost-it atât de tare de colectivul în care lucreaz 
perspectiva unei înfringeri îi dă o putere neobișn 
braț. Ce va spune prietenul său, strungarul Neh



Consfătuirea metodică internațională 
de gimnastică—un rodnic 

schimb de experiență

= ........=—
Prem i an ți —an tren orii provincial i! 
Corijenți —antrenorii bucureșteni...

taminică s-au încheiat lucrările 
sfătuirii metodice internaționale 
gimnastică sportivă. Această cons- 
lire a adus o contribuție pre
să la elucidarea unor probleme 
ortante în ceea ce privește me- 
ica antrenamentului în această 
(ură sportivă. Lucrările constă
ri au arătat că există o deplină 
ate de vederi în privința orien- 
i în problemele de bază ale me- 
cii antrenamentului.
1 decursul celor 4 zile au fost 
entate o serie de referate și co- 
-ate interesante, care au fost 
pietate cu lecții practice și dis-
i fructuoase. Lucrările cori sită-
ii s-au axat pe -două probleme 
cipale. Prima din aceste proble- 
a constituit-o „Conținutul și ms- 
?a antrenamentului tinerilor gim- 
i“. Toate referatele ta această 
i au scos în evidență faptul că 
ia'Iizarea timpurie trebuie să con- 
ie un mijloc eficace de atragere 
lentului :n practicarea organizată 
mrcit" ;zice, în vederea dez-

-.rtue a organismului lor 
i asigurării sănătății, creîndu-se 
■1 baza viitoarelor performanțe, 
arătat, de asemenea, că în pre- 
ea tinerilor gimnaștj nu vîrsta 
ncepere a activității constituie 
ema primordială, ci conținutul 
jetodica antrenamentului. La a- 
4 temă un aport deosebit l-a 

referatul prezentat de dr. Jiri
1 (R.S.C.), care s-a ocupat în 

nțit de conținutul și for- 
rij tineretului, de orga- 
enamentului și a con- 
diferite vîrste, subliniind 
pregătirii multilaterale, 

onsfătuirii eu relevat im- 
practicării de către tineri 
.cii acrobatice și artistice, 
ribuie la dezvoltarea sim- 

entării în spațiu, și e echili- 
i. a cu"< i’ilui, respectiv la for- 
a unei -le corecte, și la obți- 

unei forme superioare de exe- 
a mișcărilor. In problema c on

to i gimnasticii artistice și acro- 
: la pregătirea gimnaștlîor tineri 
imit un interes deosebit refera- 
►rezentate de conf. Adina Stroes- 
R.P.R.) și coreferatul asistentu- 
arol Bedii (R.P.R).
altă problemă importantă abor- 
la această temă a fost cea a 
piilor alcătuirii programului de 
icare, ca mijloc de bază în

ridicarea măiestriei sportive. Refera
tul antrenorului emerit A. A. Jirov 
(U.R.S.S.) a cuprins în această pri
vință o serie de aspecte noi și inte
resante.

Cea de a doua temă principală a 
consfătuirii a constituit-o „Orientarea 
metodicii antrenamentului și a teh
nicii moderne in pregătirea maeștri
lor". Referatele prezentate s-au ocupat 
în primul rînd de problema planifi
cării antrenamentului, subliniind im
portanța pregătirii în tot timpul anu
lui și stabilind o serie de principii 
referitoare ta întocmirea calendarului 
sportiv și a ciclurilor de antrena
ment. De aceste probleme s-au 
ocupat referatele prezentate de do
centul M. L. Ukran (U.R.S.S.) și de 
conferențiarul I. Sarkany (R.P.U.). 
Referatul docentului M. L- Ukran, pe 
lingă problema planificării. s-a 
ocupat pe larg, și la un înalt nivel 
științific, și de factorii antrenamen
tului, de metodica învățării, relevînd 
rolul important pe care îl joacă pre
gătirea fizică în obținerea performan
țelor. Acest referat precum și com
pletarea prezentată de M. L. Ukran 
în cadru! discuțiilor în privința pre
gătirii tactice s-au bucurat de apre
cieri unanime.

In cadrul consfătuirii s-au mai 
prezentat o serie de materiale valo
roase privind elaborarea de noi me
tode și construirea de aparate ajută
toare pentru îmbunătățirea procesului 
de instruire, cum ar fi referatele: 
„Analiza biomecanica a aterizării și 
a execuției tehnice la sărituri cu spri
jin" de colaborator științific Horst 
Ponisch (R.D.G.), „Folosirea rnijloa- ; 
celor intuitive în învățarea exerciții- 
lor de gimnastică" de lectorii M. 
Epuran și G. Ghișoiu (R.P.R.), „In
fluența antrenamentului de gimnas
tică asupra reacțiilor ortostatice ale 
sistemului circulator" de E. Mata- 
recka (RP.P.), „Movografia mișcări
lor" de B. Tovissj (R.P.R.) etc.

Lecțiile practice conduse de spe
cialiștii romîni (prof. Julieta Cintoiu, 
Nicolae Vieru, Costache Gheorghiu, 
Petre Dungaciu, Caius Jianu, Frede
rica Blavas) au constituit modele 
valoroase de aplicare în practică a 
metodicii moderne de antrenament.

Discuțiile ce au avut loc au contri
buit intr-o măsură însemnată ta elu
cidarea multor probleme și s-au 
bucurat de aprecieri unanime.

Lucrările consfătuirii au relevat 
dorința tuturor participantelor de a 
împărtăși din experiența proprie, de 
a contribui în cit mai mare măsură 
la îmbunătățirea continuă a metode
lor de pregătire în gimnastică.

ILDIKO RUSSU ȘIRIANU

Campionatele republicane de semifond 
desfășurate vineri (proba pe ecliipc) și 
duminică (întrecerea individuală) au con
semnat .progresul ciclismului nostru. 
Perform an |ele ob|inute — în special cele 
ale tmcrilor — smt de nivel superior, 
mareînd o evidentă creștere a pregătirii 
cicliștilor noștri.

Asaltul pe care l-au dat în acest an 
cicliștii din provincie a constituit punctul 
torte al competiției. Din cele 5 titluri 
de campioni ai -țării care au fost puse 
în joc, 3 au fost obținute de provin
ciali (echipa juniori, individual juniori, 
și individual senioare) și numai donă 
de bucureșteni (echipe seniori și indi
vidual seniori). Alergătorii din provincie 
au mai obținut și primele locuri în con
cursurile republicane rezervate categorii
lor tineret și juniori II.

Succesul repurtat de provinciali în pro
bele tie juniori și tineret reflectă, de alt
fel. o situație care se constată de mai 
imuiți ani.: principalul izvor de cadre 
tinere se află în cîteva orașe din pro
vincie (Brăila. Ploiești. Brașov, 'Cluj 
etc.). Și actualul campion republican de 
semifond — dinamovistnl Petre Ghiță 
— este tot produsul activității secțiilor 
din provincie (el a fost descoperit și 
pregătit piuă de ciirînd la Brăila). 
Pentru activitatea lor prodigioasă antre
norii Sima Zosim (Ploiești), Virgil Mor- 
mocia (Brăila). Martie Ștefănescu, Tra
ian Clticonthan, Nioolae -Ghioomban (Bra
șov), Ferdinand M'ntman (Timișoara) 
și alții merită calde felicitări. Ei au da
toria să persevereze în selecționarea și 
creșterea ou grijă a tinerel or cadre ciclis
te, pentru a asigura sportului eu pedale

întrecerile pe echipe -în faza finală
‘Gileva zile ne mai d-espart de 

finala campionatului republican pe e- 
chipe, ediția 1961. întrecerile pentru 
desemnarea formației campioane în
cep la 2 iulie, la Cluj.

Titlul este apărat de echipa buicu- 
reșteană I.T.B., care are la prima 
masă pe maestrul internațional V, 
Ciocîltea. In luptă vor fi alte două 
formații buctireștene : Spartac și Pro
gresul. Ultima beneficiază de aportul 
maestrului internațional dr. O. Tro- 
ianescu, a cărui reintrare este aștep
tată cu mult interes. Celelalte trei e- 
c.iîpe competitoare smt: Voința Tg. 
Mureș, Petrolul Ploiești și Muncito
rul Oradea. Toate aceste echipe s-au 
remarcat cu prilejul disputării semi
finalelor în care au ocupat locuri 
fruntașe. Mureșenii — conduși de B. 
Seos — au cîștigat grupa de la Bucu
rești, iar ploieștenii emit ca totdea
una pretenții la titlu avînd în forma
ție pe campionul republican Fl. Gheor
ghiu.

Tumeu! .final cuprinde cinci runde, 
la capătul cărora va fi cunoscută e-

Tinărul alergător Petre Ghiță (JDina- 
mo) a realizat o performantă exce
lentă in cadrul campionatelor de se- 
mifond, cucerind tricoul dte campion 

al țării
din țara noastră noi gonerații de rutieri 
valoroși.

In același timp însă trebuie pusă pro
blema nctivită|ii secțiilor și antrenorilor 
bucureșteni. In afara -încercărilor făcute 
la clubul sportiv I.T.B.. a realizărilor 
Clubul»! sportiv școlar șî a unor -mai 
îndepărtate .acțiuni ale 'duhului sportiv 
Flacăra roșie — (în ultimele două e- 
xcinple este vorba de munca antrenorii-

cbipa campioană a țării. Întrecerile 
șe 'desfășoară prnă la 8 iulie.

PART1C IRAKI PESTE HOTARE
In cursul lunii iulie, doi dintre șa

hiștii noștri fruntași vor participa la 
concursuri _ peste hotare.

La 115 iulie începe ila Debrețin 
(R. P. Ungară) un important turneu 
internațional de șah, ’la care și-au a- 
nunțat participarea o serie de mari 
maeștri și maeștri internaționali. Prin
tre aceștia se va afla și un repre
zentant al țării noastre, fostul cam
pion republican Victor Ciocîltea.

Se pregătește, de asemenea, și 
maestrul sportului Th. Ghițescu, care
va lua parte la turneul zonal de la 
Marianske Lazne. Acest turneu ur
ma să aibă loc toamna trecută iu 
Olanda, fiind contramandat din cau
za discriminării arătate de autorită
țile olandeze care au refuzat viza de 
intrare marelui maestru din R. D. 
Germană, W. U'hlmann. TurneUl va 
fi rejucat în întregime în organizarea 
federației din R. S. Celioslovacă și va 
avea loc — începând de la .28 iulie — 
la Marianske Lazne.

lui E. Gdlgnți) in vest se .poale vorbi foar
te puțin despre activitatea secțiilor și 
antrenorilor bucureșteni în domeniul -creș
terii cadrelor tinere. Ce .părere are. ile 
pildă, federația ile speciali late despre 
faptul cu an de an antrenorul Sima
/asim scoate mii tineri lalenlați, că
Manie Stefunevau și eeildlți antrenori 
brașoveni, precum și antrenorul l* 4 * * 7 * * *. Mor- 
inocea din iirăila ,ș.a. iși dedică întreaga 
lor activitate pregătirii noilor generații 
de cicliști, iar majoritatea antrenorilor 
bucureșteni așteaptă doar prilejul să 
„importe" talente? Problema aceasta s-a 
pus cu acuitate și în ultima plenară a 
Gomitctirhii de Ofrgsrnizare a Uniunii do 
Cultura 1'izictt și Sport. Forul de con
ducem .a „icli.viLti.ții **poi:tive a trasat 
sarcini precise federa ții'or. cluburile» 
sportive și antrenorilor pentru remediu- 
irca acestei -situn ții nefirești. Se constantă 
■însă că antrenorii bucureșteni se desprind 
îgreu din acest ,/rtdloe f amicii te a.ștep- 
itînd în fot cilii să le pice d in ...cer (mai 
ipraci ic vorbind din orașele de provin
cie...) talente în ciclism.

In ziaiail de sîmbătă nu am pirlut 
■Piiblica clasamenfldle probei de semi- ' 
fond jpe eciiipe deoarece la ora în
chiderii /ediției se judecau contesta
ții. 'Iatlă .primele locuri în aceste cla- ■' 
samente : ;

.Stmmri : ]. ^LCUIÎEȘTI
1 a parcurs 100 km în 2 h.20:01 —i'
campioană a /i./’./i. ; 2. C.C.A. I __
2 h.2J :33 : 3. Voința 1 — 2. h.25:35; ■
4. -C.C.A. II — 2 li. 28:38: 5. Voin-j 
ța Ploiești — 2 iii. 29:31; 6.. Diinamo ’ 
11 — 2 Ui. 2^:59. î

Juniori: I. VET ROLUL PLOIEȘTI 
a panours 50 km în 1 h 12:09 — cam- 
pioanu a R.P.R. ; 2. I.T.B. — 1 h. 
12:42; 3.. Șc. șp. <de elevi .Timișoara. 
— 1 ih. 4 3:13.; 4. 'Olimpia Brașov —■
1 h.. 14:03; 5. Fdacuira roșie — 1 ih. 
14:04 ; 6. VWnța Cluj — 4 h. 14:18;
7. ll'raotorul Brașov — 1 h. 14:1°; 
-3. C.S.M. lîrăi’a — 1 h. 15:11 : 9
•C.C.A. — 1 h. 16:00; 10. C.S.M.
Clăi — 1 h. 16:34.

trei iorina.{.ii buouiteștcne, iar în cel in
dividual ,pe îprimele 6 locuri doi alergă
tori din Capitală. Esle deci clar că acti
vitatea secțiilor de ciclism din Capitahî 
este nesatisfăcătoare în această privință. 
Misiunea de ,,cizelatori“ pe care și-au 
asumat-o din fyropri'C. ■mi'țiati'vu antreno
rii bucureștetii trebuie să ia sfîrșit. Fe
derația de specia’lrtate are datoria să a- 
precieze activitatea antrenorilor îndeosebi 
prin prisma realizărilor obținute în creș
terea juniorilor, iar la repartizarea mate
rialelor pentru >sec.ții să acorde prio
ritate acelora care au desfășurat o largă 
muncă de selecționare și creștere a tine
retului. Ca și piuă acum, Eedcrația de 
ciclism trebuie să pună un accent deose
bii pe. pregătirea tuiitarilor cicliști și să 
nu mai per.mbtă nici unui antrenor eschi
varea de .la munca de perspectivă, de la 
activitatea de pregătire a juniorilor.

HRJ5TACHE NALJM

Problema are o importanță majoră. 
In clasamenttd ca mp i-nna'tu lui republican 
de semifond pe echipe rezervat junio
rilor pe pr-rmele 10 locuri sc afilă doar

sîmbătă nu am pu-liit

.

IN RING IN RING 5. 6- IN RING

nea Nicu Munteanu, șeful atelierului ? Dar ceilalți 
ți ? Nu se poate lăsa depășit...
. luna martie trebuia să meargă la Cluj. Ieșise carn

al orașului București la mijlocie mică și ciștigase 
r calificarea de la Cimpina unde învinsese la puncte 
lone seu. începea să devină cunoscut.
t Cluj, trebuia să încrucișeze mănușile cu fratele său) 
is. Mama a fost prima care s-a alarmat:

Cum., vreți să vă bateți ? Atita timp cit trăiesc eu 
’eți să faceți asta !
Ce bătaie poate fi asta ? — a încercat tatăl s-o liniș- 

'ă.
Tu să taci, diavole! — a țipat dinsa ascuțit intorcind 

ri aprige. Tu să taci... Cit au fost mici nu i-am 
s cu palma, iar acum să-i las să se bată ei singuri T 
bine moartă...

t mai era nimic de făcut. Lăsînd la o parte lacrimile 
iei și gîndindu-se bine, și-au dat seama și ei că un 
icnea meci nu poate avea loc. în zilele acelea mai 

ceva care îl neliniștea pe „Puști “. Prin ziarul 
ei, inginerul șef adresase un apel călduros către for- 
pentru terminarea urgentă a unei comenzi.
Ce facem, tovarăși ? t-a întrebat comunistul Nicolae 

teanu, șeful atelierului.
i hotărît, dacă e nevoie, să rămînă și peste orele de 
ram. H. Ledw a rămas și el. Atmosfera aceasta de 
:ă încordată, cind oamenii vorbesc puțin, cu fețele 
date de lumina viorie a metalului încins, cu ochii 
i intr-o hotărire dirză, îi amintea de meciurile sale, 

ore cind uita de sine, dăruit cu totul muncii. Ca 
ititor de materiale trebuia să alerge mult. Electro- 
le intrau și ieșeau tot mai des pe ușa atelierului, 
intr-un minunat efort colectiv au reușit să lichideze 
nerea în urmă.
Ai grijă, — l-au cerut dinșii la despărțire, strinaîn- 
mina puternic, așa cum obișnuiesc forjorii — ai grijă 
u ne faci de rîs...

„Nu, le răspundea tînărul în gînd, privind fețele lor 
emoționate, nu dragi tovarăși, nu mă voi da bătut...u

Clujul are să păstreze multă vreme amintirea galelor 
de box din martie și aprilie. Pentru prima dată în acti
vitatea sa, Iulius (fratele cel mare al eroului nostru) a 
fost pus la podea și numărat de arbitru.

Adversarul său a fost declarat învingător la puncte, 
într-^in fel era mai bine așa: se evita posibilitatea în- 
tîlnirii pe ring între cei doi frați.

Mezinul boxa cu lunganul M. Pavel. Acesta puncta 
hotărît fără să ia în seamă atacurile ineficace ale bucu- 
reșteanului. Părea un om puțin plictisit și puțin supărat 
care gonește o muscă sîcîitoare din jurul capului. La 
sfirșitul reprizei forță și „Puștiul" fu aruncat in corzi. 
Devenea tot mai clar că va pierde.

— De ce nu-l lovești ? îl întrebă în pauză conducătorul 
tehnic. Nu mai eschiva, lovește direct...

Repriza a treia era hotăritoare. Toți înțeleseră aceasta. 
Sala încremenise. „Puștiul11 făcu cîțiva pași și ochii săi 
prinseră a luci deodată neobișnuit. „Parcă erau de metal 
.înroșit în foc** explica Pavel prietenilor săi după meci. 
$.i el înțelese că acum se va hotărî totul. încercă să-l 
țină la distanță, căci avea brațul mai lung. „Puștiul* 
era însă de nerecunoscut. Făcea economie de mișcări, 
părea liniștit. Dar celălalt știa că e liniștea înșelătoare 
dinaintea furtunii. De-ar putea lungi lupta...

Intr-un clinei fu izbit puternic în ficat. Se încovoie 
Arbitrii îl auziră chiar icnind. In același moment ^Puștiul** 
lovi în bărbie. Nimeni nu înțelesese pentru moment 
ce se intimplă cu Pavel. II văzură clătinindu-se. Tină- 
rul Lebw respira greu. Ciștigase.

Greul de-abia acum venea. Urma să-l întîlnească pe 
învingătorul fratelui său. Seara, înainte de a se culca, 
Iulius îi făcu o vizită. Vorbiră îndelung, se sfătuiră asu
pra tacticii ce trebuia adoptată. A doua zi dimineața gă
siră la poartă o telegramă. Băieții din atelierul forjă ii 
urau „Puștiului" succes. Asta îl învioră mult. Mîncară 
in fugă și alergară să cumpere un ziar.

— Citește, frățioare, îl îndemnă Iulius pe celălalt. îi tre

mura vocea deși se străduia să fie calm. Surioara noastră 
a cîștigat Cupa „1 Mait( la obstacole...

Trecătorii se opreau și priveau nedumeriți la cei doi 
tineri -îmbrățișați.

Seara, în ring. „Puștiul** era vntr-o dispoziție exce
lentă. Simțea furnicături la încheieturile miinilor.

— Parcă zboară, șopteau admirativ cei din jur, nici 
nu atinge podeaua...

Pusese în joc toate forțele sale.
Iși încorda picioarele parcă s-^ar fi pregătit pentru o 

săritură în înălțime. Mișcarea brațului era urmată de cea 
a trunchiului, imediată și repede. Parcă nu lovea cu 
pumnii ci cu umerii, cu pieptul. Fu o avalanșă nemaipo
menită de croșeuri, upercuturi, directe, eschive — toate 
intr-un ritm drăcesc. Adversarul nu putea să-și revină. 
La o retragere încercă să-și schimbe poziția picioarelor 
și tocmai în acest moment, printr-o gindire fulgerătoare 
și o coordonare excepțională a mișcării brațului^ „Puștiul" 
lovi în plin. Răsuci pumnul, propti cotul in șold 
și fu gata să aplice cel mai strașnic upercut din viata 

sa. Se împiedică însă de prosopul aruncat de antrenorul 
adversarului. Abandon...

★
Poate unii vor dori să știe : ce a fost mai departe ? 

Cîștigihd zona de la Cluj, Hardmudth Ledw s-a deplasat 
la Craiova. Aici, Nicu Constantin (I.T.B.) a fost mai tare...

Este de la sine înțeles că drumul lui Hardmudth nu 
se oprește aci. La 19 ani o înfrîngere nu atîrnă ca o 
ghiulea de picior. De curînd a fost selecționat in lotul 
R. P. R. Sîntem siguri că va avea o comportare frumoasă 
pe ring. A arătat doar că știe să apere culorile asociației- 
din care face parte: a colectivului de muncitori de la 
„Semănătoarea

PAUL URDEA
Redactor Ia ziarul de uzină „Semănătoarea"

Material primit în cadrul concursului „Pentru cea mai 
bună corespondență".



O importantă consfătuire despre materialele sportive Mpid.idm■■-------
Mîinc, la Cîmpina:

Concurs de verificare 
a lotului

republican și de tineret
Cei mai buni halterofili ai țării, 

componenți ai lotului republican^ și 
ai lotului de tineret, se vor întîlni 
mîine — de la orele 17.00 — la Cîmpi- 
ne, în cadrul unui concurs de veri
ficare. Participă, printre alții, hal
terofilii Silviu Cazan. Lazăr Baro- 
ga, Roman Tiberiu, Fiți Balaș etc. 
Cu prilejul acestor întreceri se va 
verifica, de asemenea, însușirea de 
către halterofilii noștri fruntași a 
unor elemente tehnice ce au fost 
predate de către antrenorul sovietic 
A. I. Falameev, cu ocazia recentului 
curs organizat în țara noastră.

Activitatea la zi
• întrecerile fazei orășenești a cam

pionatului ■ republican de polo rezervat 
echipelor de juniori se apropie de 
sfîrșit. Au mai rămas de jucat trei 
restanțe, printre care și partida deci, 
sivă, Rapid — Clubul Sportiv. Școlar, 
ce urmează să decidă formația cam
pioană a orașului București. înaintea
acestor meciuri, clasamentul are ur-
nlătoarea înfățișare :

1. Rapid 6 6 0 0 53; 5 12
2. C. S. Școlar 6 6 0 0 67: 12 12
B. Progresul 6 4 0 2 58: 13 8
4. s. s. e. n 6 4 0 2 38: 24 8
5. Știința 7 3 0 4 38: 41 6
6. S. S. E. I 6 1 0 5 28: 70 2
7. Dinamo 7 1 0 6 19:103 2
8. C. C. A. 6 13 0 6 11:44 0

(Duminică dimineață, Științ a a în-
trecut C.C.A. cu scorul de 4--3).

* Comisia de natație de pe lîngă
consiliul orășenesc U.G.F.S. face cu
noscut că înscrierile pentru ciclul If 
de inițiere în natație, organizat la 
ștrandul Tineretului, încep marți 27 
iunie (între orele 8—12 și 15—17). 
La înscriere, cei interesați vor tre
bui să aducă un certificat cu avizul 
epidemiologie eliberat de circumscrip
ția sanitară din raza domiciliului.

Cursurile ciclului II încep în ziua 
de 3 iulie.

inițiativa Uni
și Sport și a 
Forestiere, a 

consfătuire cu

Luni dimineața, din 
unii de Cultură Fizica 
Ministerului Economiei 
avut loc o importantă 
privire la calitatea materialelor spor
tive. Au participat tovarăși din con
ducerea M.E.F. și a UCFS, reprezen
tanți ai Ministerului Industriei Grele 
și ai Ministerului Chimiei, ingineri, 
tehnicieni și muncitori din întreprin
derile care produc materiale spor
tive, precum și numeroși activiști 
sportivi, antrenori și sportivi fruntași. 
Lucrările consfătuirii au prilejuit o

temeinică analiză a situației produc
ției de materiale sportive. La discu* 
ții au participat numeroși invitați. In 
încheiere, au 
Aurel Duma,
Cultură Fizică 
nă, ministru
Economiei Forestiere, care au 
niat importanța acestei 
și au propus măsuri pentru continua 
îmbunătățire a calității materialelor 
sportive.

luat cuvîntul tovarășii 
președintele Uniunii de 
și Sport și M. Ochia- 

adjuncț al Ministerului 
subli- 

consfătuiri

j
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CONCURSURI REZULTATE -•

Duminică se va desfășura pe sta 
dionul din Poiana Brașov finala con
cursului republican pentru 
întreceri vor participa cei 
concurenți din întreaga 
și-au realizat bineînțeles 
durile fixate de federația 
litate.

BUCUREȘTI. Pe stadionul 
avut loc recent un nou concurs 
vat aruncătorilor : greutate : 

. Ivanov 15,98 ; disc . . E — 
64,00 ;

copii. La 
mai buni 

țară, care 
șt and ar

de stpecia-

Dinamo a 
rezer-

16,39; N. Ivanov 15,98; disc : V. Sălă- 
jan 49,60 ; E. Vîlsan 47,44 ; suliță : I. 
Cristea 64,00 ; Al. Crăciunescu 61,30 ; 
FEMEI : greutate : A. Roth 15,39; I. Szabo 
11,81 ; A. Nyilas 11,75 ; disc : I. Szabo 
39,08 ; suliță : A. Nyilas 38,08.

Etapa pe Capitală a campionatelor de 
juniori. Cîteva ’rezultate, JUNIORI ~ 
100 m : Gh. Zamfirescu (C.S.S.) și 
Preda (Știința) 11,3; 200 m : Zamfirescu 
23,0 ; 400 m : ” ~ ’
52,4 ; 800 m ; I. Țăruș (C.S.S.) 
V. Ciocdu (D) 2:02,3 ; — ”
1:58,5; 1.500 m ; A. -
C. Tatu (C.S.S.) 4:25,2 ; 3.000 m : N. Fa- 
naragiu (Rapid) 9:16,6; 110 mg: 
da (Șt.) 14,4 ; 200 -- -
(Prog.) 27, 5; 400
61,7 ; lungime : M.
Calnicov (D) 6,55 ;
13,40 ; prăjină ; A. 
greutate ; I. Constantinescu
14,47 ; L. Stănișteanu (Șt.) 13,68 ;
L. Cotlar (D). 51,11 ; " ~
50,09 ; «uliță : ”
49,00 ; ciocan ; D.
58,07 ; 5 km mars :
24:58,0 ; V. Suh 25:10,0 ; JUNIOARE 
100 m : A. Meculescu (C.S.S.) 13,0 ;
Ciulinaru (C.S.S.) 13,2 -- --
(Prog.) 28,9; 400 m ;
64,0 ; — —
80 mg : A. Meculescu 12,5 ;
12,6 ; lungime : M. Lupu (C.S.S.) 5,32 
(HC. 5,53) ; L. Stancu (C.S.S.) 5,13 ; E. 
Vîrlan 5,10 ; -------
(C.C.A.) 1,55 ;
lescu (C.S.S.)
(Prog.) 13,30 ; uisu ; zv. uurau 
suliță : S. Stoica (C.S.S.) 34,63 ;

---) 34,34 ; --------
Raica (D)

m :
I : 
L.

V. Teodorescu (I.T.B.)“ 2;01,0 ;
HC. H. Schmidt 

Gorceac (C.S.S.) și

L. Pre- 
mg : M. Marinescu 

mg : V. Teodorescu 
Axente (ID) 6,76 ; M. 
triplu : R. Iana (Șt.) 
Savin (C.S.S.) 4,00 ;

(Prog.) 
dis-c :

I. Constantinescu 
Rudescu (C.S.S.) 

Gheorghiu (Rapid) 
V. Clement (Fl. r.)

V.
200 m : M. Mihai 

A. Popovici (St.) 
800 m : M. Gheorghe (D) 2:31,0 ;

A. Meculescu 12.5 ; El. Vîrlan 
(C.S.S.)

v.

u,j.o, jl. 
Voroneanu 

Dăscă- 
Gurău 
40.14 ; 

G. Ni- 
JUNIORI II : 

9,4 ; 300 m : V.

înălțime : R. 
El. Vîrlan și S.

1,50 ; greutate : A. 
disc : A. Gurău

î O. DIUJ.U 
culescu (C.S.S.) 
80 m : V. ~ ■ 
Raica 36,7 ; 1.000 m : Gh. Bălașa 2:49.0 ; 
90 mg : P. Tronic! (C.S.S.) 13,7 : “
Bomboi (Prog.) 13,9 ; lungime : D. 
lancea (C.S.S.) 6,08 ; disc ; M. Peli (Șt.)

Gn. 
Di-

GALAȚI (prin telefon). Sîmbătă și 
duminică s-au desfășurat în localitate 
întrecerile finale ale tradiționalei com
petiții dotate cu „Cupa Regiunilor”. Și-au 
disputat întîietatea reprezentativele re
giunilor Brașov, București, Suceava și 
echipa orașului București.

Cele patru protagoniste nc-au oferit 
meciuri spectaculoase, încheiate cu vic
toria jucătorilor din orașul București, su
periori la „prindere” și în deplasarea pe 
teren. Succesul lor se datorește în bună 
parte și schemelor tactice, pe care le-au 
aplicat cu multă ingeniozitate. Din e-- 
chipa cîștigătoare s-au remarcat Costelj 
Iancu, Ion Văduva și Ion Chițu. De lai 
celelalte selecționate ani reținut compor-N 99 
tarea sportivilor Petre Popescu, Gh. 
Griiianu (rcg. București), I. Munteanu 
(rcg. Suceava) și I. Barbu (rcg. 
șov).

Și acum, iată rezultatele: rcg. Suceava — 
reg. București 14—14 (tur) ; 7—5 (re
tur) ; oraș București — rcg. Brașov 
10—0 ; 16—6 ; reg. Suceava — oraș 
București 3—11 ; 8—16 ; reg. Brașov 
— rcg. București 6—21; 8 — 25; rcg. 
Suceava — rcg. Brașov 10—7 ; 17—8 : 
oraș București — reg. București 12—2 ; 
8—6. Clasamentul final : 1. oraș Bucu
rești, 2 reg. Suceava, 3. rcg. București, 
4. reg. Brașov.

A. SCHENEMAN coresp.

42,70 ; ciocan : I, Dîmboviceanu (S.S.E.) 
45,95 ; JUNIOARE II - — -- -
C.S.S. 8,2 ; D. Solea 
serii a realizat cel mai 
eu 8,1) ; 200 m : M. Matei
L. Frunză (Rapid) 1:20,0 ;
Necula (C.S.S.) 8,5 — nou ___
gime : M. Mărgineanu (C.S.S.) ,
înălțime : M. Mărgineanu 1,45 ; greutate: 
C. Stan (Voința) 11,18 ; disc : C. Stan 
31.69 ; suliță : M. Dapăn (C.S.S.) 31,22.

BRAȘOV. Concurs pentru începători la 
care au luat parte 120 de juniori. Cele 
mai bune rezultate : fio m fete : 
Gues 8,3 ; lungime fete : L. Stoff 4,51. 
(V. SECAREANU — corespondent).

VĂLENII DE MUNTE. Faza raională a 
campionatelor de juniori a adunat peste 
100 de concurenți. BĂIEȚI : lungime :
M. Tătaru (Văleni) 5,44 m ; 80 m : T.
Popescu 9,4. (GH. NILA — corespondent).

ARAD. Finalele concursului republican 
pentru nevăzători și slab văzători. C. 
Pricop (București) a obținut 7,9 sec 
(60 m), 12,49 m (greutate), 5,18 m (lun
gime), iar Margareta Carp (Arad) : 9,5
sec (60 m), 7,51 m (greutate), 4,42 m
(lungime). (ST. WEINBERGER - coresp.).

ROȘIOri. Etapa raională a campiona
tului de juniori. Cele mai bune rezulta
te : suliță băieți I : P. Costescu 41.25 ; 
disc fete I : V. Mihai 28,61 ; 60 m
II : C. Cotoi 8,6 ; disc fete II : 
Tencu 25,62. Participînd în afară 
concurs Cornel Stănescu a sărit 
m la înălțime. (T. NEGULESCU - 
respondent).

60 m : 
(S.S.E.) 

bun 
30,2
60 

record ;

M. Ijac
8,5 (în 
rezultat 

; 500 m: 
mg : S.

Iun-
5,02 ;

w.

fete 
A. 
de

1.82 
co-

FLORICA LĂPUȘAN noua campioană a țării, in plin efort

finala tinereții9

• FLORICA LAlPUȘAN A 1MBRACAȚ ASEARA TRICOUL DE CAM 
--------------------- BĂIEȚILOR CONTINUA.PlOiANÂ • ÎNTRECERILE

Am dat acest titlu pentru că majo
ritatea participanților la întrecerile 
finale ale campionatului republican 
individual de popice începute ieri di
mineață pe arenele Cimentul și Iuta 
din Capitală, sînt tineri.

Prima zi a finalelor ne-a rezervat 
surprize. In fruntea clasamentului fe
minin a rezistat pină la sfîrșitul com
petiției Florica Lăpușan (Rapid Buc.), 
care s-a prezentat la actuala ediție a 
campionatului într-o puternică reve
nire de formă. Noua campioană a ță
rii a cucerit pe merit invidiatul titlu 
cu 428 p.d. Ea a fost urmată în cla
sament de Florica Biru (Constanța) 
410 p.d., FI. Neguțoiu (Buc) 403 p.d.,

393 p.d., elemente tinere înz 
cu mult talent.
băieți, după 12 schimburi c< 
reșițeanul C. lords ue, un ] 
pină mai ieri ne - fi

Aurelia Albert (Tg. Mureș) 394, llee 
Antal (Arad) 393 și Maria Stanca (1 
șița) 
trate

La 
duce 
picar
doborît din 200 bile 
Iată primele 5 locuri după l'z 
buri,: 1. C. Iordache (Reșița) 860 p 
2. E. Weiss (Mediaș) 
Mălan (Oradea) 832 
(Brașov) 812 p.d., 5. 
(Tg. Mureș) 813 p.d,
tinuă azi pe arena Iuta începînd 
la ora 8.

838 p.d., 3.
p.d., 4. I. II

A. Hinterlei 
întrecerile c>

TR. 1OANIȚESCI

SPORTURI NAUTICE

Capitala și-a desemnat reprezentanții 
în finala campionatelor republicane de caiac-c:

i

Una dintre cele mai talentate și conștiincioase canotoare ale generației 
tinere, Cresa Caragheorghe (Voința), după victorie și calificarea în finală, 

la caiac simplu viteză
Foto : B. Ciobanu

t„Cupa Luceafărul44 - o interesantă 
: întrecere voleibalistică

::
Clubul Sportiv Școlar Luceafărul din

Brașov a organizat recent o interesantă
echipelorcompetiție de volei.

feminine ale cluburilor școlare. La acest 
turneu, dotat eu „Cupa Luceafărul*, au 
hiat parte formațiile cluburilor școlare 
din Cluj Timișoara, Tg. Mureș și 
șov.

La sfîrșitul întrecerilor, trofeul 
în joc a revenit echipei Luceafărul 
șov, clasată pe primul loc înaintea 
mafiilor C. S. Școlar Cluj, C.S.S. 
natul Timișoara și C.S.S. Harghita 
Mureș.

In decursul partidelor desfășurate om 
putut evidenția o serie de talentate ju
cătoare cum sînt: Maria Dima, 
Report (Luceafărul), 
Doina Potra (C.S.S.
Chelniceanu, Victoria
Banatul), Koțiica Popcscu, Rodica Ni 
culescu (C.S.S. Harghita) șa.

Prima ediție a ,,Cupei Luceafărul" a, 
cunoscut un frumos succes. Sperăm, de 
aceea, ca această competiție să devină 
tradițională.

1. A. Igorov (C.C.A.) 57:03,0 ; 
nenco (Dinamo) 58:02,0 ; 3.
cu (C.S.S.) 66:31,0 ; CANOE
1. Dinamo (Calin-ov, Somovsch.
2. C. C. A. (P. Aftenc, M.‘
55:49,0 ; 3. C.S.S. (T. Mihăilă,
li OSC hi) 60:08,0 ; VITEZA. CAIAC S 
PLU (500 M) : 1. P. Be’'"* v (Dina
2:21,7 ; 2. V. Mocioiu - f«<l) 2:2
CAIAC DUBLU (500 M) : 1. Dinamo 
Ivănescu, M. Jur caș) 1:59,0 ; 2. Vo
(I. Popescu, G. Matei) 2:04,0 ; 3. C.
(N. Lupu, Ghiurițan) 2:23,0 ;
C.S.S. (V. Belaus, Gh. Cristescu) 2:3 
CAIAC SIMPLU (1.000 M) ; ' “
Sta vru (Dinamo) 4:01,6.;
(Progr.) 4:08,8 ; 3. A.

4. V. Georgescu (C.S.S.) 4:3 
DUBLU (1.000 M) : 1. Fia

Frumușanu, Gh. Butn
2. C.C.A. (A. Danilo, I. Com
3. Dinamo (C. Grigorescu,

4. C.S.S. (M. Doară, 
5. Progresul (I.

Mușat) 3:58.7 ; CAIAC 
1. Dinamo (S. Teodorov

’ . “ . 3:(
, Ilievici, Băncilă, 
3. Progresul (An) 

, Zvoboda, Vînătoru) 3:: 
(Rădu, Ghiorlan, Tibară,

5. Flacăra roșie 3:.' 
; 7. Progresul "

1.

(T.

1. Tl
2. V. Isăee

Dinicu (Voi
4:19,6 ; 
CAIAC 
roșie (Gh. 
3:31,7 ~ •
3:38,2 
Mihai) 3:47,2 ; 
Paraschiv) 3:55,1 : 
tescu, I. 
(1.000 M) :
Grigore, C. Mercurian, Timofan)
2. C.C.A. (Ivanov, ‘ ““
mescu) 3:05,8 ;
Marinescu, _
4. C.S.S. 
bănescu) 3:16.0 ; î
6. Voința 3:28,2 ; 7. Progresul 3:
CANOE SIMPLU (1.000 M) : 1. Ma
lonescu (C.S.S.) 4:39,0 ; 2. Milian
moilă (Dinamo) 4:40,0 3. I. Rusu (C. 
5:33,2 ; 4. P. Geambașu (C.S.S.) 5:
CANOE DUBLU (1.000 M) : 1. Din
(S. Ismailciuc, I. lacovici) 4:10,3 
C.C.A. (Andriaceneo, Moruzcnco) 4:
3. C.C.A. (I. Ivanov, I. Covaliu) 4::
4. C.S.S. (A. Răduț, c. Iftode) 4:.
5. C.S.S. (C. Panciu, E. Marin*
5:04,6. FEMININ. CAIAC SIMPLU 
M) : 1. Cresa Caragheorghe
2:46,6 ; 2. Adriana Săvescu
2:52,6 ; 3. Anca Teodorescu
3:12,4 ; CAIAC DUBLU (500
Voința (Georgeta Mihai, 
hati) 2:26.8 : 2 
cu, Luminița 
Progresul 
Vînătoru) 
4x500 M :

1.

Pe lacul 
Z sîmbătă și 
Y de zonă a 
Ț de caiac-canoe,

avea loc la Snagov peste două săp- 
T tămîni. La startul celor 15 probe ale 
4- programului s-au prezentat numeroși 
X concurbnți tineri, o bună parte din- 
Z tre ei reușind să se califice în finală 

> T în urma unor curse foarte reușite in 
î care au învins adversari mai experi- 
j mentați. Astfel, evidențiem pe talen- 

tata junioară Cresa Caragheorghe (Vo- 
^nt*Jința), care a cîștigat fără dificultăți 
^pr’Țla caiac simplu, ca și pe juniorii Ma- 
R** Irian lonescu (Clubul Sportiv Școlar), 

T sosit pe primul loc la canoe 1000 m.
sau echipajul de caiac dublu al Flăcă
rii roșii (Gh. Frumușanu, Gh. But- 
naru), care s-a impus cu autoritate 
în proba de viteză 1000 m. Iată de 
altfel rezultatele concursului și sporti
vii care au reușit calificarea în finală 
(numele acestora este subliniat), ală
turi de o serie de maeștri ai sportu
lui și canotori de categoria I, cali
ficați conform regulamentului din ofi
ciu :

Herăstrău s-au desfășurat 
duminică întrecerile fazei 
campionatelor republicane 

ale căror finale vor

Irina
Ungur. 

Corneli»
Doina

C/u j ),
Scliranko (C.S.S:

(Vo 
(C. 
(C.

M) 
Iuliana I 

!. C.S.S. (Elena Diac*
Comănescu) 2:29,4 ;

(Cristina Alterescu, Ai 
2:30.1 ; CAIAC SIM 
1. Flacăra roșie (Cor 

Prisăcaru, Elena Lipalit, Ana Covej 
Anca Vîrtejanu) 10:34,0 ; 2. C.C.A.
toria Vișevan, Emilia Mihăilescu, 
lentina Serghei, Rodica Petrescu) 10: 
3. C.S.S. (Ioana Mezincescu, Adi 
Calinin, Magdalena Veron, Petri ca

Be< 
Adi

1.

jan) 11:29.4 ; 4.
Victoria Podică, 
Belibaș) 2:12,55. <
namo 63 p ; 2.
47 p ; 3. C.C.A.
sul-Voința 23 p ;

CJS.S. (lise 
Sanda Coșa, 

CLASAMENT :
Clubul Sportiv' Ș< 

. 43 p ; 4-5. Pre
5. Flacăra roșie. j

Bilete pentru boa
L MASCULIN. FOND (10.000 m) ; CAIAC 
f SIMPLU. 1. St. Pocora (C.C.A.) 51:16,0; 
4-2. P. AJistarh (Dinamo) 52:24,0 ; 3. Gh.
4-Ispas (Progresul) 52:32,0 ; 4. M. Mun-
Tteanu (Progr.) 58:13,0 : 5. Gh. Betrescu
T (Progr.) 63:42,0; CAIAC (DUBLU : 1.
T Dinamo (S. Ivanov, S. Terente) 44:53,8 ;
Ț 2. C.C.A. (C. Feher, St. Andreescu)
X 45:23,7 ; 3. Progresul (M. Mjroiu, C.
J Tudorică) 53:36,0 ; CAIAC 4 : 1. Dina-
a. mo (C. Sidorenco, I. simionov, .1 
4 Andi’si, M. Ivanov) 39:35,7 ; 2. C.C.A.

In fotografie, echipa de volei a Clu- (St. Visevan, a. Skurka, F. Serghei, 
bului svortiu <tcotar Luceafărul** tA- Tănase) 42:03,6 ; 3. Progresul (E.ouiui sportiv școiar „i.ucea/arui ASandu, D. PeLTW,Cu, M. Popescu, Gh.

Foto: Gh. Corcodel-Brașov LMilitarii) 45:18,(1; canoe simplu:

GH. CORCODEL — coresp.
(Material primit în cadrul concursului: 

Pentru cea mai buna corespondentă"1).
C.C.A.

3.
st. 

(M.

Biletele pentru întîlnirea interna|i< 
de box dintre echipele Din am o Bucii 
și Sempre Avanii se găsesc de vii 
la casele stadionului Dinamo. La ac< 
reuniune sînt valabile următoarele 
mise : albastre și roșii în piele, a 
tre în dermatin, gri dermatin cu ștai 
„box”, verzi dc ziariști. La masa pi 
ziariștii au acces în baza deleț 
eliberate dc redacțiile respective.



Cu două zile înainte de derbiul
C. C. A Dinamo

Tent
Cum s-au calificat în finala campionatului

echipele de juniori Dinamo București și C.S.M.S. Iași

AU FOST DESEMNAȚI 
NOI CAMPIONI REGIONALI

Ba
nin lt 
sin- 
nou

Scăpînd și de „hopul" de la 
cău, C.C.A. s-a apropiat și mai 
de țelul final : îi mai trebuie un 
gur punct pentru a cuceri din 
titlul de campioană republicană..

Cu două zile înainte de sprintul fi
nal, jucătorii de la C.C.A. trăiesc -• 
cum e și normal — emoțiile confrun. 
tării de joi cu Dinamo, partenerul 
său principal de întrecere sportivă de 
totdeauna și — mai ales — de anul 
acesta. După cum se știe, în frun
tea clasamentului se află C.C.A. cu 
35 de puncte din 25 de meciuri;_ pe 
locul doi este clasată echipa Dina
mo, care are 30 de puncte dar din 
23 de meciuri.

Desigur că partida are o 
portantă pentru clasament.

mare im- 
pentru

care nu o dată au fost selecționați 
în loturile reprezentative.

Interesul spectatorilor este, deci, 
pe deplin justificat. în același timp, 
cele două protagoniste sînt chemat» 
să răspundă atenției pe care ittbr 
torii fotbalului o acordă meciului lor, 
prestîrtd un joc de nivel tehnic ridi
cat, oferind o întrecere spectaculoasă, 
dinamică, desfășurată într-o notă 
perfectă sportivitate.

Iată perspectivele întîlnirii de 
în care echipele vor lupta de 
egal la egal. C.C.A. a dovedit 
Bacău că știe să se mobilizeze 
preajma meciurilor importante, des
fășurând un joc calm, organizat, cu 
acțiuni gîndite, care poartă pecete» 
unei bogate experiențe. Datorită a- 
cestor calități au cîștigat fotbaliștii 
de la C.C.A. importantul meci de la 
Bacău.

In ce 
gur că 
z uitat ut 
Echipa 
cit ar 
partida cu C.S.M. Sibiu și, ținînd 
seama și de puterea ei de luptă, 
ajungem la concluzia că j 
asista la un meci pasionant, echili
brat, demn de reputația celor două 
formații fruntașe

de

joi. 
la 
la 
în

C.S.M. CLUJ: MATAY — Lupaș, 
KIRNER, Fulop — Rusu, Tordai (eli
minat min. 89 
BANU, Bakos, 
Fekete), Szasz,

pentru injurii) —
Lungu (din min. 72 
KHin.

P. CODREA coresp.
I

ora- 
sînt 

în

Do-

au

joi vom

privește pe dinamoviști, desi- 
nimeni nu-i judecă după re- 
surprinzător de la Cimpina. 

are cu lotul altă valoare de- 
vrea să indice acel 0—1 din

NOTE, ȘTIRI,

• IAȘI 26 (prin telefon). — 
Ieșenii au așteptat cu viu interes 

meciul juniorilor. Aplauzele primite 
au confirmat forma bună a celor 
două echipe. Cei peste 5000 de specta
tori au asistat la o partidă intere
santă.

Echipele, de forțe egale, au prac
ticat un fotbal bun, folosind mult ari
pile. Oaspeții și-au bazat jocul pe 
pase în adîncime; juniorii ieșeni
desfășurat un joc de combinații dar 
n-au urmărit suficient mingea.

Tn prima repriză cele două formații 
au dominat pe rînd. Intr-o perioadă 
în care conducerea jocului o aveau 
oaspeții, ieșenii au contraatacat ful
gerător și au înscris. Carp a pasat 
prin „foarfecă" lui Danileț și acesta 
a șutat pe lîngă apărători în poartă 
(min. 40) : 1—0 pentru C.S.M.S., 
scor cu care de altfel a luat sfîrșit 
partida.

In a doua parte a jocului gazde
le au combinat, prea mult, iar oas
peții nu s-au „găsit" de loc. Raport 
de cornere 7—4 în favoarea C.S.M.S. 
lași. Arbitrul Al. Ionescu — Bucu
rești a condus bine.

C.S.M.S. : GEVELAȘ — Cozor, 
Constantinescu, BAJORA—HUMĂ,
Coteanu — Teodosiu (Ailoaiei), PO
PESCU. Danileț, Cuperman, Carp.

REZULTATE
1. ALEXANDRESCU (C.C.A.) autorul 
golului care a adus victoria formației 

sale, duminică, la Bacău

CURS DE PERFECȚIONARE 
PBN-TRU ANTRENORI

desemnarea echipei campioane. Dar 
spectatorii vin la meciurile Dinamo— 
C.C.A. și pentru a vedea cine în
vinge Jiar de-a lungul anilor a în
vins cind una cînid alta) și — mai 
ales — pentru a asista la un joc de 
nivel ridicat, pe măsura valorii și po' 
sibilităților celor două echipe, verifi
cate în atîtea înitîlniri internaționale, 
în care au reușit comportări exce
lente. De altfel, în cele două formații 
întîlnim numeroși jucători de valoare,

Un interesant program fotbalistic 
joi pe staiîiMul „23 August"

Joi sînt programate următoarele trei 
partide de fotbal pe Stadionul „23 Au
gust" :

Ora 14.30 : Rapid — C.C.A. (finala cam
pionatului de 
rești).

Ora 15.45 :
C.S.M.S. Iași 
publican de juniori).

Ora 18-00 : Dinamo București — C.C.A. 
(derbiul categoriei A).

Biletele pentru acest program se pun 
In vînzare de azi la casele obișnuite.

copii al orașului Bucu-

Dinamo București — 
(finala campionatului re-

• TG. MUREȘ, 26 (prin telefon). 
Una din cele două semifinale ale 
campionatului republican de juniori, 
meciul dintre Mureșul din localitate 
și Dinamo București a prilejuit o 
întrecere viu disputată și către sfîrșit 
chiar dramatică în care victoria a 
surîs echipei care e stat mai bine 
la capitolul „pregătire fizică". Și 
aceasta a fost echipa Dinamo. In
tr-adevăr, după 90 de minute de luptă 
epuizantă scorul fiind egal (1—1), 
meciul a fost prelungit conform re
gulamentului. în prelungiri juniorii 
Mureșului s-au resimțit după efor
tul depus, au cedat treptat, în spe
ria! în apărare, pierzînd astfel prile
jul de a participa și la ultimul ,,act“ 
al acestei frumoase întreceri sportive.

Scorul a fost deschis de Mureșul 
în min. 20 prin Barath, la capătul 
unei acțiuni colective a inaintăr.i. 
Mureșenii domină insistent în conti
nuare, dar oaspeții se apără foarte 
bine. In min. 25, Dinamo egalează 
prin Stoenescu. Pînă la sfîrșitul re
prizei, cele două echipe fac eforturi 
mari de a modifica rezultatul, la fel 
ca și după pauză, dar fără succes. 
Tn min. 109 însă, Dinamo preia con
ducerea prin golul înscris de Dumi
trescu. Apoi, 
bucureșteang își mărește 
printr-un alt gol, opera lui Nuța. 
Ambele goluri se datorează unor gre- 
șeii elementare ale apărării echipei 
gazdă și plasamentului defectuos al 
portarului Solyom. Victoria cu 3—1 
a echipei Dinamo este totuși meri
tată.

MUREȘUL TG. MUREȘ: Solyom
— ONACHE, CSABAR, Kiss — Siko. 
TANASSY — Nagy, M. Bonassy 
(Ordess), Nagy St., BARATH, Vita
lis.

DINAMO BUCUREȘTI : NICU- 
LESCU — Ionescu, Petrescu. Dănoiu
— Zamfir (Gheorghiu), ȘERBAN — 
Manta, STOENESCU, DUMITRES
CU, Nuțu, Vasilescu.

IOAN PAUȘ, corespondent

i
i

II : București oraș, București regiune. 
Ploiești, Argeș, Oltenia, Banat.

111: Brașov, Hunedoara, Crișana, Mu- 
roș-Autonoma Maghiară, Cluj, Mara
mureș.

Turneul va începe la 9 iulie, pentru 
că n-au fost desemnate încă toate echi
pele campioane. In ce privește locurile 
il«’ disputare, federația le va alege dintre 
orașele unde își petrec concediul dc 
odihnă oamenii muncii.

¥

noi finale «le 
cîteva rezul-

Reg. Banat : C.F.R. Arad — Metalul 
Ofelul Roșu 2—0 (2—0). In prima fi
nală victoria a revenit Metalului cu 1-—0. 
C.F.R. a de venit campion.

și-a

m aile jucătorilor, prin jocul său 
tiv și mai eficace. Rapid a jucat 
linie, dar ineficace (a ratat și un 
în min. 85). Ambele echipe însă, 
cficitare la capitolul educație (ju- 

gălăgioși., protestatari. uneori 
duri, alunecînd chiar pe panta 
intenționate a aduci sat ului). Și 

lucru trebuie să atragă cel mai 
atenția conducerilor respective.

fn min. 112, echipa 
avantajul(Brazilia, New York) și meciuri in

ternaționale interțări. Un aht aspect 
nou al cursului : se vor face demon
strații practice cu un număr mare ;i 
variat de exerciții complexe pentru 
pregătirea fizică, tehnică și tactică. 
Pentru toate lecțiile practice, antre
norii vor ev ea la dispoziție două 
echipe alcătuite din jucători cu pers
pective pentru lotul de tineret. Cu 
acest prilej, lotul celor 30 de jucă
tori va fi verificat și pregătit. Prin
tre jucători se numără : Urziceanu, 
Mihăescu (Știința Craiova), Papuc, 
Petrea (Tractorul Brașov), Suciu 
(Arieșul Turda), Țițeica (Acad. Mili
tară), Lupea (Dinamo Galați), Che- 
tan, Kraus (Ind. Sîrmei C. Turzii), 
Treabă (C.S.M. Cluj), Varga (C.S.M, 
Reșița), Halegian (Dinamo Pitești). 
Baban (C.S.M. Sibiu), Voinea (Pra
hova Ploiești) etc.

Acțiunea federației prezintă o deo
sebită importanță pentru îmbunătă
țirea- muncii de instruire în secțiile 
de fotbal. Ea se încadrează în pla
nul de măsuri elaborat pentru ridi
carea calității fotbalului nostru.

MIINE — TREI MECIURI IN 
CUPA R.P.R. ...

In cadrul optimilor de finală 
Cupei R.P.R., mîine vor avea loc trei 
întîlniri și anume :

La Hunedoara : St. roșu Brașov — 
-^.Ind. Sîrmei C. Turzii
4- La Ploiești ; Arieșul Turda — Penicili- 

Răsfoiind P'TCSa. fniaglliară t Buzău : Voința București — S.N.M.
4 Constanța.

învingătoare duminică la Cîmpina, e- 
chipa C.S.M. Sibiu s-a calificat pentru 
„optimi", în cadrul cărora va întîlni 
pe

Intre 3 și 16 iulie federația noastră 
de specialitate va organiza la Cîm- 
pina un curs de perfecționare pentru 
antrenori. La acest curs vor parti
cipa antrenorii echipelor din catego
ria A și B, metodiștii regionali pen
tru fotbal și o serie de antrenori 
tineri, de perspectivă.

Prin acest curs se urmărește: — 
îmbogățirea cunoștințelor antrenori
lor ; — asigurarea unei baze științi
fice muncii de instruire în secțiile 
de fotbal ; — precizarea metodicii
de antrenament cu privire la aplica
rea practică a caracteristicilor de 
bază ale orientării de joc ; pe scurt, 
cum să-și pregătească antrenorii echi
pele finind seamă de orientarea de 
joc și în raport cu evoluția fotbalu
lui modern. Baza cursului o vor asi
gura : lucrarea „FOTBAL" — Despre 
orientarea de joc și metodica pregă
tirii echipelor" (recent apărută pen
tru uzul antrenorilor), analiza cam
pionatului categoriei A și B (care va 
fi făcută la începutul cursului) și 
diferite materiale, cu aplicativitate la 
noi, de la cursul internațional de la 
Macolin (Elveția), precum și învăță
mintele trase la diversele turnee

FOTBALUL MODERNI PRETINDE MAI MULT“
Ziarul „Nepszabadsâg" din Buda- 

-< • pesta a publicat la rubrica sa de 
-< • sport un foarte interesant articol, 
" ■ «sub titlul „Fotbalul modern pre- 
■“ tinde mai mult“. Autorul articolu- 
“ ’ lui, Lukacs Laszlo, face o serioasă 

’ analiză pe marginea meciului R. P.
* ‘ Ungară — Țara Galilor (cîștigat cu

3-2 de fotbaliștii maghiari), subli- 
. niind cauzele care determină corn- 
. portarea nesatisfăcătoare ca joc a 
► echipei reprezentative. Justețea ob- 

■< - servațiilor și a concluziilor au pri- 
■« ’ mit 2‘ 
•" ’ mai mare sau mai mică
- k tida
- ’ Cum în acest articol sînt subliniate 
*' cîteva aspecte și probleme care pre-
* * zintă interes și pentru fotbalul nos- 
„ ’ tru reproducem mai jos 
T mai importante.

★
... Cei 30.000 de spectatori 

venit și au stat în tribune pe 
torențială, ca și sutele de mii . - 
urmărit jocul la televizor, s-au bucurat 
d- rezultat, dar jocul a fost de departe 
nesatisfăcător. Dacă tehnicienii, jucă
torii și toți cei care participă la con
ducerea fotbalului maghiar privesc lu
crurile în mod obiectiv trebuie să fi« 
de acord că ceva nu este în regulă în 
echipa națională, în fotbalul nostru.

Desigur că este mult mai ușor să a- 
nalizezi greșelile atunci cînd echipa cîș- 
tigă și tocmai de aceea, independent de 
faptul că anul acesta reprezentativa 
n-a avut pici o înfrîngere, trebuie să 
facem neîntîrziat această anăliză.

De ce spunem aceasta? Pentru că, ex- 
ceptînd poate meciul de la Belgrad, 
echipa națională n-a dat niciodată sută 
la sută randamentul așteptat, aproape 
în fiecare caz o serie de fotbaliști au 
jucat «ub forma lor, slab, fără putere 
și nu au fost capabili să facă față rit
mului jocului. Acum, duminică, noro
cul nostru a fost că am luat conduce
rea cu 2-0 imediat la începutul meciu
lui, altfel ar fi fost puțin probabil să 
putem pune „tuș“ echipa Țării Gali
lor, ai cărei jucători au avut un fizic 
Impresionant. Pe tot globul pămîntesc. 
fotbalul pune azi pe jucători în fața 
unor cerințe mult mai mari, în raport 
cu trecutul, în ce privește ritmul de

confirmarea — într-o măsură 
în par- 

P. Ungară - Austria (1-2)R.

pasajele

care au 
o ploaie 
care au

Reg. București : Dunărea Giurgiu — 
Olimpia Giurgiu 2—0 (1—0). In prima 
finală : 1—0 pentru Olimpia. Campioni 
Dunărea.

Reg. Galați : Știința Galați — Marina 
Brăila 2—0 și 3—1.

Reg. Dobrogea : /bicorn Constanta — 
IMUM Medgidia 0—1 (0-0). IMUM 
a cucerit titlul de campion.

în cadrul 
Știința Timișoara.

...SI DOUA PARTIDE 
INTERNAȚIONALE

nni *> Chiar iu- Tot mîine se vor disputa și următoa- 
fac fată cerințelor U îrele j°curi internaționale; Chemie Zeitz fac fața cerințelor Rapid București la Zeitz (R.D.G.) și

Dinamo Galați — Radnicki Sombor la 
Galați.

joc. Și poate reuși numai echipa careT 
este capabilă să mențină un ritm sus- Y 
.......................................................................toate cele 90 de mi-ținut aproape în 

nute.
... Ce observăm 

cătorii tineri nu 
acum apare pregnant că greșeala con
stă într-un liberalism exagerat în me
todica antrenamentului, că la cluburi 
se pretinde din partea jucătorilor mult 
mai puțin decît este necesar pentru 
susținerea unui joc modern cu ritm . 
susținut. Meciurile de campionat arată Ț »»_ _ - - i
clar că dacă la cluburi predomină a- f DTflllll SDffldlC I <1ceasta concepție atunci nici din par-T 1 8 ’UfilBBB J|FV1IU1V ill
tea echipei naționale nu ne putem aș
tepta la prea mult. Selecționerul unic 
și antrenorul echipei naționale nu pot 
face minuni 
pentru că în cursul unei pregătiri co 
mune de cîteva zile nu se poate în
văța lovirea mai corectă sau mai pre
cisă a mingii, jocul mai bun cu ca
pul și mai ales, nu se poate obține 
de la o zi la alta o condiție mai bună, t i --............. .
In Iot nu poate fi vorba decît de o a- T ]aJx 
propiere între jucători, de discutarea Ț 1
și aprofundarea cîtorva scheme tacti-Ț In afara celor
ce, de îndrumări și sfaturi utile P«-ȚțOare 
vind adversarul ; dar toate cele fun- " 
damentale necesare în fotbalul modern, 
pe care jucătorii nu și le-au însușit la 
cluburi, nu pot fi recuperate la lot. .

Desigur că și selecționerul unic ai-e ♦ 
o mare răspundere în ce privește ai- 
cătuirea cu multă competență a echi
pei și definitivarea formației cu jucă
torii e * ’
ției 
nu numai atit ; i 
cepția învechită și fotbalul 
dus pe un drum nou, 
modernă. în fotbalul 
tele compartimente nu trebuie să aibă f- 
unilateral sarcini de apărare și sar-f —50 frigidere „ALKAW, pent ni cei
cini de atac ci pe toate lmbinate...ț /a participă la concursul Pronosport 
Atragem atenția că în metodica antre-Y . ,1 . . ‘ o . ,. . . ‘
namentului trebuie să se facă modifi-T duminică 2 iulie și poseda bilete 
cări structurale. Fotbalul maghiar vaȚ pentru „M ARELE CONCURS POPULAR 
putea fi în pas cu progresul și printreT PRONOEXPRES” 
primele din lume numai atunci cîndl ,, . . r - ■
va putea alinia jucători care să co-T participarea se face piui înscrierea 
respundă nu numai în știintă fotba-Ț seriilor și numerelor biletelor „Expres 
Jistică, ci și ca pregătire fizică... Noii Popular“ pe taloanele I și II ale bule- 
avem nevoie de jucători care să poata> «•. î i • • rsuporta st «tonă ieciuri grele in cursul! ", cIor ll? P>"> <>P'< »•<■» îtam-
unei săptămini, »pilei unității pe verso ul biletelor.

In fotografie : 
prinde balonul la

(

Un singur an a lipsit Jiul din 
categoria A ! Duminică, in ultima 
etapă a categoriei B, obținînd, cum 
se spune, victoria pe „potou“, e- 
chipa din Petroșani a ocupat locul 
I în seria a IlI-a și prin aceasta 
a revenit în prima categorie.

Fără îndoială, unul dintre ju
cătorii care a contribuit foarte mult 
la succesul Jiului este „bătrinuV* 
Aurel Crisnic, care apără poarta 
echipei de ani și ani 
36 de ani, el continuă 
din oamenii de 
prin intervențiile 
curajoase.

bază 
sale

de zile. La 
să fie unul 

ai Jiului, 
inspirate

Crisnic sare 
o centrare.

„Marele concurs popular Pronoexpres“
Duminică, primul concurs Pronosport cu autotriere descentralizată

in lotul reprezentativ,^ In cursul acestei Săptamîni, 
Pronosport oferă participauților la 
cursul PronocxnrcS de mîine și la 
cursul Pronosport de duminică 2 
posibilitatea să obțină

este
72.000 premii în va- 

.oare totală de 12 MILIOANE LEI, Ia 
„Marele concurs popular Pronoexprcs* 
se mai acordă SUPLIMENTAR 120 de 
călătorii în U.R.S.S. prin O.N.T.

De asemenea, se acordă IN MOD SPE
CIAL :

• 50 biciclete „DIAMANT-, pentru 
«c tro* care participă la concursul Prono-

trebule aruncată con-1 xpres de mîine, 28. VL. și posedă bilete 
maghiar Ipentru „MARELE CONCURS POPULAR 

cu or^n;are ♦ PRONOEXPRES”.
modern diferi-

în formă, corespunzător situa- £ .
și în funcție de adversar. Dar 4 ei

și

și

Loto
con- 
con- 
iulie

premii speciale, 
vorba.

REȚINEȚI : vînzarea biletelor se închide 
vineri 30 iunie a.c. la ora 24.

DUMINICA, PRIMUL CONCURS 
PRONOSPORT CU AUTOTRIERE 

DESCENTRALIZATA

Incepînd de ieri, participanfii la con
cursurile Pronosport primesc formulare 
noi, care se compun DIN DOUA TALOA
NE și sc completează NUMAI cu semnele 
1, X, 2. Astfel, o «lată cu concursul 
nr. 27 (etapa «lin . 2 iulie a.c.) toate 
operațiunile t tehnice la Pronosport se 
descentralizează la nivelul direcțiilor re
gionale (așa cum se efectuează aceste 
.operațiuni și la concursurile Prond- 
expres).

Reamintim că, la Pronosport, sîht trei 
categorii fixe (pentru 12, II și 10 re
zultate) și că participant!, au obligația 
să depună buletinele considerate eîștigă- 
toare pînă cel mai tîrziu în a patra 
zi «le la data concursului, adică de re
gulă pînă joi, ora 1.3. la una din agen
țiile. autorizate de direcțiile regionale 
LOTO PRONOSPORT. Ndepunerea bu
letinelor susceptibile de a fi premiate 
atrage după sine anularea buletinelor și 

. dreptul la premiu.

Amănunte în legătură cu autotrierca des 
centralizată la concursurile Pronosport 
găsiți în „Programul Loto Pronosport* 
nr. 26 din 26 iunie a.c.

★
Azi. ultima zi în care mai puteți de

pune buletinele pentru concursul Prono- 
expres de mîine, a cărui tragere are loc 
la Dej.

Rezultatele provizorii ale trierii con- 
cursului Pronosport din 23 iunie 1961 : 
8.90 variante cu 12 rezultate: 154 .,30 
variante cu 11 rezultate; 1.175.10 va
riante cu 10 rezultate.

premiile Concursului
PRONOEXPRES DIN 21 IUNIE

Categoria a II-a, 6
Ici; Categoria a lila. 
1.711 lei ; Categoria a

356 Ici ; Categoria a
129 lei ; Categoria a f l-a, 5.293 premii
27 lei. Report la categoria 1 29.230 Iei.

Rubrică redactată de Loto Pronosport.

a 
a
a

47 premii a 
/I 353 premii 
F-a. 968 premii
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Promovarea junioarelor, o tradiție a secției 
de baschet Rapid București

Fără să aibă un mare număr 
de campioni, fără perfor
meri sau recordmani, clu

bul sportiv C.F.R. Timișoara des
fășoară cu multă hotărîre o muncă 
de perspectivă, rezultatele îmbu- 
nătățindu-se de la an la an în toate 
domeniile de activitate. Un popas 
la acest club timișorean te ajută 
acum să faci cunoștință cu nespus 
de frumosul buchet de baze spor
tive întreținute cu multă grijă, cu 
preocuparea antrenorilor pentru 
descoperirea a cit mai multor ele
mente tinere etc. Clubului C.F.R. 
Timișoara îi revin însă sarcini 
deosebite — ca de altfel tuturor 
cluburilor sportive — în primul 
rînd in creșterea măiestriei spor
tivilor săi, în necontenita îmbună
tățire a performanțelor. Iată de ce 
de dala aceasta, discuția noastră 
a avut ca obiectiv o singură pro
blemă : CUM AU CRESCUT PER
FORMANȚELE. Firește, răspunsul 
l-am căutat în munca secțiilor, a 
sportivilor și antrenorilor, precum 
si in preocuparea clubului sportiv 
pentru îndeplinirea acestei impor
tante sarcini.

Atletismul, pe drumul ce! bun...

Nici înainte n-au lipsit performan
țele. Ion Mesaros, Gh. Cseman, Ion 
David, Gh. Băruță și alți atleți ai 
clubului C.F.R. Timișoara au obținut 
rezultate mulțumitoare in anii 1959 
și 1960. A fost însă mult prea puțin 
țață de sarcinile ce reveneau clubului 
In acțiunea de înviorare a activității 
atletice din Timișoara, oraș cu puter
nică tradiție în acest sport. Și aceas
ta pentru că antrenorul Ion Pascu 
s-a mulțumit să lucreze o perioadă 
îndelungată cu cele cîteva viriuri 
sportive, fără să manifeste o pre, 
ocupare pentru creșterea tinerelor ca
dre. Ba. mai mult, nici baza mate
rială necesară acestei activități nu a 
tost asigurată. Este de neînțeles cum 
pînă în acest an nu s-au luat măsuri 
pentru amenajarea pistei, a gropilor 
de sărituri, a cercurilor de aruncări 
etc. In această direcție trebuie sem
nalată și indiferența cu care con
siliul clubului sportiv C.F.R. Timi
șoara a privit atletismul — ca și alte 
ramuri de sport — îndreptindu-și a- 
tenția numai înspre echipa de fotbal. 
Lucrurile nu puteau să meargă așa 
multă vreme și ele s-au schimbat cu 
totul în acest an, atletismul pornind 
cu adevarat pe drumul cel bun. înce
putul a fost făcut cu o intensă pre
ocupare pentru copii și juniori. Din 
centrul de copii s au și ridicat primii 
campioni regionali, dintre juniori, Gh. 
Rotaru, Cales R. și A. Klein s-au im
pus ca autentice speranțe. Un număr 
iot mai mare de elevi talentați de la 
școala profesională de meserii din 
Timișoara practică astăzi atletismul 
în cadrul clubului, asigurînd tocmai 
ceea ce a lipsit pînă acum: REZER
VA DE CADRE TINERE CAPABILE 
DE PERFORMANTE DE VALOARE.

„Și totuși nu sîntem mulțumiți"...

Cunoscînd oarecum activitatea ca 
notorilor și a boxerilor de la C.F.R. 
Timișoara, ne.-a surprins — la început 

! — aprecierea tovarășului I. Covaci, 
secretarul clubului: „Da, au unele 

! succese dar nu sîntem totuși mulțu
miți". Și, într-adevăr, aceasta este 
situația existentă în cele două secții 
pe ramură de sport. Succesele cano
torilor s-au rezumat la cîteva com
portări meritorii pe plan regional, dar 
nu s-au înregistrat performanțe de 
nivel republican. N-au existat oare 
condiții pentru o astfel de creștere a 
performanțelor ? Nici vorbă de așa 
ceva. Cine a văzut de pildă, baza 
nautică a clubului își dă imediat 
seama că numai lipsa de orientare în 
selecționarea cadrelor și munca su
perficială de pregătire a canotorilor 
au făcut ca această secție să „bată 
pasul pe loc" atita vreme. Acum, 
antrenorul M. Lazarov a înțeles că 
fără juniori îi va fi greu să realizeze 

.performanțele pe care iubitorii spor
turilor nautice le așteaptă din orașul 
care a dat țării mulți sportivi de 
valoare.

Cu aceeași exigență — și bine fac 
tovarășii din conducerea clubului că 

.procedează astfel — este analizată 
și activitatea secției de box. Esîe 
drept că ultimele întîlniri au mai 
dat „speranțe" celor care urmăresc 
evoluția boxerilor de la C.F.R. Timi
șoara (este vorba de victoriile repur
tate în compania boxerilor din Turnu 
Severin și Arad) dar mi se poate 

! uita că din 1959, cu excepția unui 

titlu de campion feroviar — obținut 
de Florian Micșa — boxerii de la 
C.F.R. Timișoara nu s-au remarcat in 
nici o competiție de amploare. Ră- 
mîne de văzut cum va ști să îndrepte 
lucrurile antrenorul L. Ambruș, care 
a preluat din acest an pregătirea bo
xerilor de la C.F.R, Timișoara.

La lupte, o adevărată... 
metamorfoză !

Puține cluburi sportive se puteau 
lăuda pînă anul trecut cu rezultate 
asemănătoare celor obținute de C.F.R. 
Timișoara în sportul luptelor. Un loc 
fruntaș în campionatul republican, re 
zultate remarcabile la „individual", 
un titlu de campion republican și 
multe alte succese1 ilustrau creșterea 
valorică a performanțelor luptătorilor 
acestui club și îndreptățeau convinge
rea celor care vedeau în această sec
ție fruntașa clubului C.F.R. Timișoara. 
Tot atît de promițătoare era și corn 
portarea tinerilor luptători care în 
anii 1959 și 1960 obținuseră mai multe 
titluri de campioni republicani de ju
niori. Dar, a intervenit o ciudată 
„metamorfoză". Aceste succese s-au 
preschimbat, doar în cîteva luni, în 
lacune serioase. Nici un campion la 

de o... extremă rapidă !!!
metri în 11“ !

— Strașnic ! Tocmai aveam nevoie

juniori (este singurul an cînd s-a 
constatat absența luptătorilor timi
șoreni de pe listele campionilor de ju
niori) și locul... 9 în campionatul pe 
echipe al seniorilor. Credem că în 
acest an antrenorul Valentin Bați ar 
fi trebuit să se preocupe mult mai 
mult de pregătirea seniorilor șa tot
odată să sprijine munca de pregătire 
a juniorilor. Că n-a făcut-o, o dove
desc rezultatele...

O poveste cu... „rezervele"

Vă amintiți ? In anul 1959 echipa 
de popice a clubului sportiv C.F.R. 
Timișoara a cîștigat campionatul re
publican. A urmat o... scădere evi
dentă și popicarii de Ia O.F.R. Timi
șoara au avut o comportare eu totul 
sub așteptări în etapa pe oraș și Îs
Vffffffffff * |n concluzie :
4 Fste un fapt cert că, în gene- 
X I" ral, la clubul sportiv C.F.R.
4 Timișoara munca s-a îmbu-
Ț nătățit în ultimul timp. Nu se 
•F poate trece peste o serie de fru- 
4 nwase succese obținute in această 
4 perioadă, peste importantele reali- 
4 zări obținute în întărirea organiza- 
X torică a secțiilor pe ramură de 
4 sport, a bazei materiale a clubului 
Ț etc. De asemenea, se cuvine să 
-F subliniem creșterea numărului de 
Ț sportivi clasificați, precum și orien- 
X tarea pozitivă din ultimul timp a 
4 conducerii clubti'ui pentru rezolva- 
X rea în cele mai bune condiții a 
4 problemei echipelor și a loturilor 
ț de juniori—rezerva de cadre pentru 

primele echipe. Se constată și creș
terea simțului de răspundere al 
antrenorilor, precum și îmbunătă
țirea procesului de instruire-antre- 
nament.

Cu toate acestea, rezultatele ob
ținute pînă acum de clubul spor
tiv C.F.R. Timișoara nu se ridică 
la nivelul sarcinilor și al condi
țiilor create. Este inadmisibil 
unele echipe sau unii sportivi 
bată pasul pe loc de 2—3 ani 
cu atît mai 
tuația acelor 
sportivi care 
un progres,

i

ca 
sâ

st-de netolerat este 
echipe sau a acelor 

în loc să înregistreze 
au obținut rezultat» 

„zonă", în ediția următoare. Activiștii 
clubului sportiv ne-au ajutat să aflam 
și cauzele acestui regres neașteptat 
înregistrat în ciuda condițiilor exce
lente de pregătire (am vizitat popi- 
căria clubului — una din cele mai 
frumoase și bine utilate constructs d» 
acest gen din întreaga țară). Pe de 
o parte a apărut... automulțumirea în 
urma frumosului succes din 1959. pe 
de altă parte a dispărut preocuparea 
pentru pregătirea la un nivel cores
punzător a celor care reprezentau clu
bul în întrecerile de popice. Și, ca și 
cînd... n-ar fi fost destul, s-a mai 
petrecut și o altă poveste de care 
este vinovată și conducerea clubului. 
In loc să asigure posibilitatea de a 
împrospăta în permanență lotul de 
jucători care participau într-un cam
pionat republican și care aveau de 
menținut un titlu, clubul a admis în
ființarea unei echipe de „’rezerve" 
formată din cel mai... bătrîni jucători, 
sportivi care nu mai puteau să reali
zeze rezultate de valoare. Aceasta 
era... pepiniera de cadre a secției de 
popice 1 Considerăm că în această di
recție consiliul clubului sportiv 
C.F.R. Timișoara trebuie să ia de ur
gență măsuri corespunzătoare, trecînd 
la reorganizarea secției de popice.

Niciodată nu-i prea tîrziu...

...cu condiția ca din lipsurile pe care 
le-ai avut să înveți ceva. Cam așa 
s-ar potrivi cunoscutul proverb rug- 
biștilor de la C.F.R. Timișoara. Echipa 
nu s-a putut califica în „A" nici în 
1959, nici în 1960. Și atunci, opt din
tre jucători și-au luat „rămas bun" 
și au plecat care-încotro. De-abia 
atunci și-a dat seama antrenorul M. 
Antonescu că... nu mai are echipă. 
Căci, de juniori nu se ocupase cîtuși 
de puțin. Ba, a mai lăsat să treacă o 
vreme și după ce rămăsese cu lotul 
descompletat. Din primăvara acestui 
an s-a hotărît să muncească altfel și 
și-a adus aminte de școala profesiona
lă. Poate că mîine, tinerii rugbiști de 
astăzi vor reuși ceea ce n-au reușit 
ceilalți sportivi: calificarea în primul 
campionat al țării.

★

tot mai slabe. Nu întotdeauna clu
bul sportiv C.F.R. Timișoara a 
situat problema creșterii neconte
nite a performanțelor sportive în 
centrul preocupărilor și aceasta 
s-a reflectat și se reflectă încă în 
nivelul scăzut la care se mențin 
unele echipe.

Cele cîteva aspecte subliniate în 
aceste rînduri, precum și multe 
altele care pot fi desprinse din 
analiza altor secții pe ramură de 
sport, duc la concluzia că munca 
trebuie îmbunătățită în direcția 
unei preocupări permanente pentru 
creșterea măiestriei sportivilor de 
la C.F.R. Timișoara. Iar la acest 
club există toate condițiile pentru 
ca lucrurile să se îndrepte cît mai 
curînd. Sînt sportivi talentați, ei 
au la dispoziție multe și frumoase 
baze sportive — create în anu 
luminoși ai regimului democrat- 
popular — precum și antrenori 
pricepuți. Activiștii clubului trebuie 
să muncească cu toată pasiunea 
și dragostea pentru ca tot mai 
mulți sportivi să îmbrace tricourile 
reprezentativelor noastre, pentru 
ca și aici să existe mereu mai 
mulți campioni și recordmani ai 
țării.

Este ceea ce așteptăm de la clu
bul sportiv C.F.R. Timișoara.

DAN GIRLEȘTEANU
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La Rapid București, depistarea și 
ridicarea elementelor tinere a fost 
de la înființarea clubului un obiec
tiv principal, care cu timpul a de
venit o frumoasă și rodnică tradiție. 
An de an în echipele de primă 
categorie apar elemente noi. ridi
cate din formațiile de juniori. Da
torită condițiilor create și străda
niilor antrenorilor, juniorii au par
curs într-un timp relativ scurt drumul 
către măiestrie, ajungînd să îm
prospăteze permanent echipele frun
tașe de volei, baschet, rugbi, handbal 
ș.a. In rîndurile de mai jos voi 
împărtăși unele aspecte din munca 
pentru depistarea și promovarea ti
nerelor talente la secția de baschet.

In anul 1957 am alcătuit un plan 
de perspectivă pe doi ani care avea 
ca obiectiv principal inițierea și in
struirea unor junioare de 14—15 
ani. Prof. Antoaneta Sidea, antre- 
noarea echipelor de junioare, s-a 
deplasat de cîteva ori la Școala 
medie nr. 4 „Au
rel Vlaicu" — pa-j 
tronată de clubul 
nostru —, a asis
tat la orele de e- 
ducație fizică ale 
elevelor din cla
sa a VIII-a și a 
selecționat aproa
pe 40 de fete. 
Cu acest efectiv 
•un început proce
sul de învățare, 
lucrînd de două 
ori pe săptămînă.

După două-trei 
luni, circa jumătate din eleve au 
părăsit antrenamentele, nefăcînd față 
efortului solicitat de acest joc spor
tiv. Celelalte au participat însă cu 
regularitate la pregătiri Și și-au în
sușit într-un timp relativ scurt ele
mentele de bază ale jocului, astfel 
că după șase luni am putut înscrie 
în campionatul de junioare două 
echipe. Acesta a însemnat primul 
contact al tinerelor jucătoare cu în
trecerea sportivă.

După un an de activitate am for
mat o singură echipă, rămînînd 
doar 12—14 jucătoare din cele 40 
selecționate inițial. Toate acestea au 
dovedit calități și perspective. Lotul 
de 12—14 jucătoare a reușit în 1958 
performanța de a cuceri campiona
tul Capitalei la junioare, iar la fi
nala campionatului republican pentru 
junioare, desfășurată la Gheorghieni, 
s a clasat pe locul IV. în același 
an. Cornelia Qheorghe, Anca și Sanda 
Dumitrescu au fost selecționate în 
lotul de junioare al țării, iar tn 
1959 Cornelia Gheorghe a ajuns în 
prima reprezentativă a țării, parti- 
cipînd la campionatul mondial dispu
tat la Moscova. Alte jucătoare din 
aceeași promoție ca B- Brîncoveanu, 
M. Duiu, E. Dumitrescu și P. Pîrvu 
participă din anul 1960 la campio
natul de calificare, deși nu au de
pășit încă vîrsta junioratului.

Din 1957, recrutarea viitoarelor 
baschetbaliste din rîndul elevelor 
de la „Aurel Vlaicu- a devenit :in 
obicei. Treptat însă, selecționarea 
s-a făcut cu mai multă exigență, 
punîndu-se accent pe talie, calități 
fizice, perspective etc. Astăzi, găsim 
în echipa participantă la campiona
tul de calificare junioare ca E. 
Brechner, O. Cîmpeanu, L. Gănescu, 
E. Georgescu și FI. Gheorghieș (înăl
țimea între 1,70—1,77 m) care, deși 
nu au depășit vîrsta de 17 ani, au 
fost întrebuințate și în jocurile
echipei de categoria A după numai
doi ani de activitate.

Cum s-a reușit acest lucru și cum 
s-a lucrat cu aceste tinere jucă
toare ?

I. De la primele lecții de învățare

ANCHETA NOASTRĂ

Gmfiregâtun 
SCHIMBUL aA DE

IDîlfKHJMIUIL...
(Urmare din pag. 1)

oilor boierești s-a schimbat. Acum e o 
șosea tn toată regula. O șosea a belșu
gului. Vna din numeroasele artere pe 
care pulsează din plin viafa nouă.

— Nea Vasile ! Au sosit !!! Haide ! 
Tino !

Bătrînul tresări. Zîmbi puștiului care 
reapăruse în fata lui.

— Ei bată-i să-i bată I Mă luai eu 
gtndurile și nici că i-am văzut pe cd 
din Muntenii Buzău, la să vedem, li 
bat sau nu pe ai noștri ? !

$i împreună cu alti săteni, s-a în
dreptat spre terenul de sport, „stadio
nul9* cum îi zic cei din Căzănești. Toc
mai atunci arbitrul fluiera începerea 
nieciiîtui de fotbal.

(în care a fost folosită mult metoda 
demonstrației), am pus un deosebit 
accent pe joc, care este foarte atră
gător pentru începătoare. Invățînd 
cîteva elemente de bază ale acestui 
sport (pasa, driblingul, aruncarea la 
coș), lăsam ca tinerele să joace, 
desigur cu un regulament mai redus, 
fără penalizări permanente. Intre-, 
ruperile erau rare, indicațiile și sfa
turile erau puține, scurte și pe în
țelesul unor începătoare. Am obser
vat că astfel jocul place mai mult, 
iar viitoarele baschetbaliste aveau o 
mare bucurie în momentul înscrierii 
unui coș. Treptat ele au învățat mii 
multe procedee tehnice simple, ni 
învățat mai bine regulamentul și "H 
căpătat noțiuni de tactică. In apă
rare au fost învățate să aplice 
numai sistemul om la' om, iar în 
atac să nu se îngrămădească acolo 
unde se afla mingea. Ele erau în
drumate să paseze, renunțînd la dri< 
blingurile îndelungate, atît de carac

teristice și dăună
toare jocului înce
pătoarelor. Tot în 
primul an am in
sistat asupra dez
voltării calităților 
fizice, folosind, de 
pildă, exerciții de 
gimnastică pentru 
întărirea unor seg
mente mult soli
citate în baschet. 
In munca de for
mare și dezvoltare 
a calităților fizice 
am colaborat mult 

cu medicul clubului, care a urmărit
cu atenție evoluția tinerelor jucă
toare.

II. în al doilea an am continuat
învățarea și perfecționarea unor pro
cedee tehnice și tactice mai com
plexe, am sporit exigența față de 
corectitudinea execuțiilor, folosindu-se 
multe explicații, repetări, corijări. S-i 
pus un accent deosebit pe îmbună
tățirea unor calități fizice de bază 
ca: viteza (sub toate aspectele), 
dezvoltarea forței în picioare, ab
domen și încheieturile mîinilor, au 
fost folosite exerciții tehnice cu vi
teză mare Pe distanțe scurte (une
ori cu mingea medicinală), numeroase 
sărituri etc. Datorită faptului că ju
nioarele au participat la competiții 
unde au întîlnit adversare tot mai 
puternice, intensitatea antrenamente
lor a crescut. Tinerele baschetbaliste 
urmăresc permanent activitatea echi
pei de categoria A, participă la an
trenamentele și la jocurile acesteia, 
iar uneori fac antrenamente în comun.

Experiența secției de baschet a 
clubului sportiv Rapid București » 
dat rezultate îmbucurătoare. Echipa 
feminină are astăzi elemente talen
tate, cu o bună dezvoltare fizică, 
cu reale perspective, asigurînd astfel 
schimbul de mîine al campioanelor 
noastre.

Prof. SIGISMUND FERENCZ
antrenor
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Progresul București —
Marina Constanta: 14-4

Pugiliștii de la Progresul au învins 
pe merit formația boxerilor conslănțcni. 
Totuși, scorul final al în t îlnirii care 
s-a disputat sîmbătă pe stadionul Pro
gresul este mult prea sever dacă ținem 
scama de faptul că majoritatea partidelor 
au fost echilibrate.

Un meci extrem de disputat au oferit 
„cocoșii44 1). Răgălie (Marina) și I. 
Stoica (Progresul). încă din prima re
priză constă nțeanul atacă într-o viteză 
puțin obișnuită și reușește să-l surprindă 
pe Stoica cu o directă de dreapta la 
cap. După ce a fost numărat Stoica reia 
lupta. El reușește să reducă din handi
cap abia în repriza a 111-a cînd Răgălie 
a început să dea semne dc oboseală și 
a lovit incorect uneori. Cu tot efortul 
său Stoica n-a putut cîșliga, victoria 
ia puncte fiind acordată pe merit lui 
Răgălie.

Au mai plăcut întîlnirile dintre C. 
Rusu (Progresul) — Șt. Văcaru (Ma
rina), D. Fieraru ( Progresul) — V. 
Barbu (Marina) în care boxerii de la 
Progresul au obținut victoria la puncte. 
Iată celelalte rezultate: Al. Bariciu (Pro
gresul) b.p. A. Nuri (Marina), M. Dia- 
niandescu (Progresul) b.p. Șt. Aurică 
(Marina). 1. Marin, (progresul) b.ab. 11. 
I. Olteanu (Marina). C. Tudor (Marina) 
b. dese. III C. Stoica (Progresul). A. 
Găneseu (Progresul) b.p. M. Mirea 
(Marina), E. Sclin ap. (Progresul) b.p. 
N. Ghibu (Marina).
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mai tare campionat mondial la armă ca alice

ie, la puțin timp după
5 la campionatele mon

di noștri fruntași și-au 
urile pentru apropiatele ln- 
adrul Balcaniadei ce vor 

Skoplje (Iugoslavia), tace- 
;ua de 6 iulie a.c. Actuala 
nunță mai interesantă ca ori- 
-ătoarele motive : 1. Sportivii 
iovedit a fi în mare formă 
sice și libere cu nrileju! 

“(oma. La actuala ediție ■ 
.or mondiale de la Yokohama 

rcă s-a dovedit de o valoare

în ultima vreme cu prilejul <li- 
întreceri interne. Această ho-

remarcat 
feritelor 
tărîre o considerăm bine venită, mai ales 
prin faptul că se asigură meciuri de 
înalt nivel tehnic tinerelor elemente care 
vor avea sarcina să înlocuiască, nu peste 
mult timp, elementele de bază ale lotului 
nostru reprezentativ.

• Cu prilejul acestor întreceri va avea 
loc o ședință a secției tehnice a F.I.L.A. 
unde se vor hotărî amănuntele schim
bărilor survenite în regulamentul de 
lupte. Aceste hotărîri vor fi deosebit de

Cristea Marin in plină acțiune, executind un „șurub"’ cu sportivul sovietic
O. Egadze. Fotografia a fost făcută cu prilejul tntîlnirii
Brașov — Tbilisi (aprilie 1961). In prezent Cristea Marin 

pentru Balcaniadă
Foto: P.

internaționale 
se pregătește

ROMOȘAN

!
Ne vorbește maestrul emerit al sportului I. Dumitrescu —

a cunoaște mai multe amă- 
legătură cu întrecerile din

Pentru 
nunte în 
cadrul campionatelor mondiale de ta
lere și skeet de la Oslo, ne-am adre
sat maestrului emerit al sportului 
I. DUMITRESCU, căruia i-am pus 
eîteva întrebări.

— Ce ne puteți spune în legă
tură cu valoarea campionatelor 
privite prin prisma rezultatelor ?

— Am participat la foarte multe 
concursuri internaționale de talere, 
dar niciodată nu am văzut o luptă 
atit de dirză pentru fiecare foc. Tre
buie să menționez că in manșa a 
doua sau a treia, era suficientă scă
parea unui taler pentru a pierde 
cel puțin 10 locuri in clasament, 
aceasta din cauză că foarte 
concurenți erau de valoare apropiată. 
Să dau numai eîteva exemple: un 
număr de 12 trăgători au realizat 
peste 291 p-, 7 peste 290 p., iar alți 
12 intre 286—290 p. Miza mare a in- 
trecerilor — cucerirea titlului mondial 
și a celor mai bune locuri — a de
terminat insă o foarte mare tensiune 
nervoasă, căreia o parte dintre tră
gători nu i-au putut face față pină 
la urmă. Astfel, protagoniștii desem
nați după prima manșe, care reuși
seră să lovească 100 de talere din 
100 posibile : Nikandrov și Kalinin 
(U.R.S.S.), Risso (Franța), Badrawi 
(R. A. U.), Szapary (Austria) 
„capotat" pină la sfirșit.

— V-a produs, 
facție cucerirea 
bronz ?

desigur, 
medaliei

mulți

au

satis- 
de

foarte ridicată. 2. Luptătorii bulgari deși 
nu au participat la campionatele mon
diale au obținut cu prilejul ultimelor 
întîlniri internaționkle rezultate foarte 
bune. 3. Să nu uităm că sportivii iu
goslavi prin Horvath, Marlinovici, Vukov 
etc. au arătat un real progres cu trei 
săptămîni 
demn de 
ei au și 
nului".

în urmă la Yokohama. Este 
luat în considerare faptul că 
avantajul -- ■’ ‘

• Intr-o recot».» ședință a biroului 
F.H.L. Ș-a luat hotărîrea ca la Skoplje 
țara noastră să fie reprezentată, alături 
de o serie de elemente de bază ale lotului 
republican, și de cîțiva tineri ce s-au

importante pentru antrenorii și sportivii 
noștri, deoarece începînd de Ia 1 ianuarie 
1962, pe tărîm internațional, și imediat 
după Balcaniadă, pe tSrim intern, în
trecerile de lupte vor ține seama de 
aceste modificări. Cea mai grea problemă 
tehnică pentru luptătorii noștri va fi 
desigur dispariția reprizei de parter. 
Felul cunv se va proceda cînd un adver- 

-ază partenerul Ia saltea, dacă 
. soa are voie să se ridice, dacă este 

obli sat să-și mențină poziția, și alte 
amănunte de icest fel: iată eîteva lu
cruri pe care na le vom ști declt după 
ședința secției tehnice a F.I.L.A.

O. B.

9 seara. Acest lucru a solicitat un 
mare efort fizic și nervos. In timpul 
concursului a plouat, au fost nori și 
frig. Arbitrajul satisfăcător. Poligo
nul, un complex de tir, este situat 
la 10 km de Oslo și la o altitudine 
de 400—500 metri. Intre orele 9—11 
concurența de la talere au avut tot 
timpul soarele in față, iar după-amia- 
ză acest inconvenient l-au avut cei 
de la skeet. La marginea poligonului, 
in față, se află o prăpastie, 
renții veniți din această 
„absorbeau" talerele. In plus, 
nu aveau culoarea galbenă 
țață și din cauza 
lor era deformată, 
cat au funcționat 
comandă era insă 
iar gălăgia spectatorilor ne-a produs 
impedimente la darea comenzii da 
foc, mai ales lui Gh. Enache care 
nu prea are un timbru... sonor. Duri
tatea talerelor a fost de asemenea 
inconstantă.

iar cu- 
direcția 
talerele 
pronun-

soarelui imaginea 
Mașinile de arun- 
bine. Cabina de 
prea exterioară,

— Ce alte lucruri deosebite ați 
remarcat ?

— Sportivii din U. R.S.S., Canada, 
S. U. A. trag degajat și iși aleg cea 
mai convenabilă poziție pe stand. 
Au de asemenea foarte mare precizie 
și rapiditate in execuție. O noutate 
la skeet: în spatele cabinelor sint 
așezate plase de sfoară care rețin 
talerele nesparte și cioburile, pentru 
a nu stingheri concurența 
durile vecine.

de pe stan-

195 t., iar medalia de aur s-a cîști
gat cu 199 din 200 posibile. Timpul , 
nefavorabil a handicapat numai pe 
cei mai slab pregătiți. Foarte bine 
s-au prezentat trăgătorii din U. R.S.S.t ; 
R. D. G., Italia. Franța, S.U.A •* 
R. F. G. in această probă n — ® o J. 
obținut rezultate sub posibilit 'o S ~ 0 
fan Popovici, de pildă,« 8 'g. ~ ° -
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— Pentru că veni 
skeet, vă rugăm să 
ceva și în legătură 
probă.

vorba de 
ne spuneți 
cu această

Performanța 
record al țării, 
fi și mai bună, 
că am scăpat 
zi de concurs.

Si da, și nu. 
un nou 

bună dar putea 
foarte supărat 

talere în prima 
mai ales că am scăpat pe al

— S-au obținut rezultate extraordi
nare. Opt concurenți au trecut de

mea, 295 t.,
este 
Sint 
trei 
dar
21-lea din ultima serie de 25 in ul
tima zi. Lovirea acestui taler m-ar 
fi situat la egalitate cu primii doi 
clasați și sint mai mult ca sigur că 
în baraj i-aș fi depășit, cucerind me
dalia de aur. Nu-i lipsit de interes 
nici faptul că pe ultimele focuri mi 
s-a defectat arma (nu a mai func
ționat focul al doilea) și am tras
cu

Ca gindul la „Crite

un singur foc.

— Despre organizare și poligon 
ce părere v-ați făcut ?

Dar
con-

— Organizarea acceptabilă, 
din cauza numărului mare de 
curenți (82 la talere și 82 la skeet) 
se trăgea de la 9 dimineața pină la

ROMA AFIRMA-YOKOHAMA CONFIRMA
1 Pregătirea luptător.lor noștri

juniorii noștri se

ajută- 
precă- 
în sa- 
curios

tabloul care ni

pr

In momentul cînd crainicul chema, 
la Basillica din Massenzio, pe po
diumul învingătorilor olimpici pe D. 
Pîrvulescu, I. Cernea și I. Țăranu, 
ne-am dat seama că pe umărul an
trenorilor romîni apasă o mare răs
pundere, aceea a menținerii presti
giului cîștigat cu prilejul acestor în
treceri.

Știind că în luna iunie a acestui 
an vor avea loc campionatele mon
diale de lupte clasice și libere, în în
depărtata Japonie, ne-am gindit că 
trebuie să ne pregătim din timp. In 
ultimii patru ani, datorită calendarului 
ntern și international, sportivii noștri 

atingeau forma maximă de pregătire 
în lunile august-septembrie. Trebuia 
deci să începem antrenamentele mai 
de vreme ca de obicei. Din cine ur
ma să fie alcătuită echipa pentru 
campionatele mondiale ? Alături de 
sportivii care au participat la J. O. 
te la Roma urmau să fie incluse o 
arie de tinere elemente care s-au 
emarcat cu prilejul campionatelor 
nterne : Geantă, Fodorpataki, Alio- 
iescu, Martinescu și Bolocan.

O serie de antrenori străini, Schu
bert (R.D.G.), Ballery (Franța), Sasa- 
iiara (Japonia), Mustafa (R.A.U.) după 

.terminarea J.O. de la Roma remăr
it faptul că „secretul" romînilor a 
,5 i in buna lor pregătire fizică. 
»itr-adevăr, acesta a fost punctul 
înde luptătorii romîni au ieșit in evi- 
ență față de ceilalți sportivi. De 
ceea, în planul de pregătire pentru 
smpionatele mondiale de Ia Yoko- 
ama s-a pus un accent deosebit pe 
regătirea fizică multilaterală, îmbi
ată în mod armonios cu pregătirea 
thnică și tactică.
Deoarece timpul de pregătire era 

oarte scurt colegiul de antrenori a 
• ecut de urgență la discutarea și la

stabilirea obiectivelor genera^ și in
dividuale ce trebuiau îndeplinte pînă 
la campionatele mondiale. Ce» sta
bilite au fost aduse la cunoștin^ an
trenorilor de la secțiile de lupe și 
aceștia au trecut la aplicarea Sirci- 
nilor primei faze a pregătirilor. în
ceputul a fost făcut cu dezvoltaea 
calității lor fizice, însușirea de loi 
elemente tehnice printre care ridic- 
rile din parter și aruncările pest 
spate.

Verificarea îndeplinirii sarcinilor de 
mai sus s-a putut face prin campio
natul pe echipe, care s-a desfășurat 
sub o formă apropiată unor competi
ții internaționale, cuprinzînd trei 
meciuri într-o zi. De la etapă la etapă 
s-a putut înregistra creșterea rezisten
ței specifice a luptătorilor dar lip
surile în executarea procedeelor erau 
încă frecvente.

Participînd în competiții interna
ționale — întîlnirea cu Lokomotiv Vir- 
șeț, R.S.S. Gruzia, K.D. Germană, tur
neul de la Budapesta și turneul de la 
București — s-a observat o îmbună
tățire relativă a execuțiilor tehnice, 
mai ales la lupta din picioare, a di
namizării ritmului de luptă, 
mai bună orientare tactică, 
în formă sportivi în această 
s-au dovedit a fi : Valeriu 
Ion Cernea și Gheorghe 
M. Sultz și I. Țăranu s-au 
mai greu cu programul de | 
amîndoi suferind și anumite 
ții chirurgicale în luna ianuarie a.c. 
Spre sfirșitul perioadei de pregătire 
D. Pîrvulescu și Gh. Popovici au do
vedit o accentuată revenire în formă.

Bazindu-ne pe observațiile tehnice 
făcute cu prilejul diferitelor întîlniri 
interne și internaționale de mare am
ploare am observat că sportivii noștri 
execută cu mult succes procedeele

cu mane- 
Jocurile sportive ajutătoare 

baschetul

cit și o 
Cei mai 

. perioadă
Bularca, 

Dumitru, 
acomodat 
pregătire, 
interven-

prin surprindere și cele executate în 
mare viteză. De aceea, toată pregă
tirea noastră tehnică a fost canalizată 
pentru obținerea unui randament su
perior în această privință. Pentru 
atingerea acestui obiectiv am folosit 
reprize de lupte de scurtă durată în 
care se cerea maximum de rapiditate 
în executarea corectă a procedeelor, 
atît cu partenerul cît și 
chinul.
printre care menționăm 
(cu un regulament care admitea gre
șelile tehnice), handbalul (sub forma 
îptei pentru deposedarea adversa- 
rlui de minge) etc. ne-au fost, de 
a^menea, de un real folos. Cu toate 
căpregătirea s-a axat, în general, pe 
ex6uția tehnică în viteză nu a fost 
ReS>țată nici dezvoltarea forței care 
s_a oncretizat în mii de kilograme 
ridicie

Cu rilejul campionatelor mondiale 
a faptul că s-a acordat prea
puțină nportanță apărării active din parter. totârn că toate înfrîngerile 
suferite u sportivii noștri au surve
nit în acejtă repriză. In această pri
vință lupt«>rii noștri au avut nume
roase lacun. șj chiar dacă au condus 
la puncte i, fosț- nevoiți să pără
sească saltea^ învinși (Gh. Popovici, 
I. Cernea, D. '‘îrvulescu și M. Sultz). 
Orientarea medică, stabilită de că
tre Colegiul dtantrenori s-a dovedit 
bună, iar rezultuie au fosț ceje «-con
tate, la unele ca«oorjj eje fjjnd chiar 
depășite. Pe vii,r trebuie urmată 
aceeași pregătire tiințifică pe care 
trebuie s-o îmbun^țjm prjn elimi
narea lipsurilor sem^ja^e ja campio
natele mondiale.

ION C^NEANU
antrenoifederai

Vara, cînd activitatea competițio- 
nală este de obicei mai redusă, ju
cătorii de tenis de masă iși continuă 
antrenamentele, dar ei folosesc mai 
puțin paletele, și atunci doar pentru 
diferite rectificări sau corijări în 
executarea loviturilor. In lunile căl
duroase, pregătirea fizică multilate
rală, practicarea sporturilor 
toare, lucrul în aer liber — au 
dere asupra antrenamentelor 
lă. De aceea, ar părea poate 
— celor neavizați
s-a înfățișat zilele trecute, intrînd 
într-una din sălile de sport din Capi
tală. La cinci mese frumos ali
niate activitatea era în toi. Maria 
Alexandru „scotea" minge după min
ge atacate cu forhanduri puternice 
de Victoria Jandrescu ; Geta Pitică 
făcea schimburi rapide cu Nicolae 
Angelescu ; Mariana Jandrescu și 
Eleonora Mihalca își desăvîrșeau o- 
mogenizarea la dublu, iar Mircea Po
pescu era pus la grele încercări de 
topspinurile lui Dorin Giurgiucă. 
Ceva mai departe, antrenorul Stan 
Ilie urmărea cu atenție fiecare miș
care, fiecare lovitură, notîndu-și ob
servațiile într-un carnețel...

Intr-adevăr, după numeroasele com
petiții internaționale la care au luat 
parte, fruntașii sportului cu mingea 
de celuloid de la noi nu își pot 
permite nici acum vreun răgaz. Pe 
clujenii Negulescu, Rethi și Cobîrzan 
îi așteaptă încă finala „Cupei cam
pionilor europeni" cu Lokomotiv 
Leipzig — data de disputare urmează 
să se fixeze în curînd — iar repre
zentanții tinerei generații de 
tori de tenis de masă romîni 
concura de la 5 iulie în
European 
fășura la 
Germană, 
cititorilor 
nunte legate de pregătirea și com
petiția la care vom participa, l-am 
rugat pe antrenorul Stan 
spună eîteva cuvinte...

— La 5 iulie vor începe la 
kenburg întrecerile celor 
juniori europeni, pentru cucerirea în- 
tîietății in cele șapte probe. In ve
derea participării la această impor
tantă competiție noi am alcătuit un 
lot care cuprinde pe surorile Mariana 
și Victoria Jandrescu, Eleonora Mi
halca. Angelescu, Giurgiucă și L 
Gheorghiu.

jucă- 
vor 

la 5 iulie în Criteriul 
de juniori, care se va des- 
Bad Blankenburg în R.D. 
In dorința de a împărtăși 
ziarului nostru unele amă-

Ilie să ne

Bad
mai

Blan- 
btini

— In ce
pe care le corn.

— Accentul ca
gătirea fizică n
cială și pe cea
primul capitol 
îmbunătățirea 
nării, iar la ce, 
ba de practicare 
ajutătoare ca bas, 
executarea anumit 
(sărituri in lungim, 
gări de fond cu obște 
vește antrenamentul tel. 
așa cum vedeți, colabore,, 
tașii, el este bineînțeles ir., 
zat, dar există și un factor 
tuturor membrilor lotului : tena. 
spre jocul activ, de atac. Fetele, mu. 
cu seamă Mariana Jandrescu și Eleo
nora Mihalca, exersează topspinul, la 
fel ca și Angelescu și Giurgiucă. Ul
timii doi știu să execute destul de 
bine lovitura, dar ei caută acum să 
învețe metodele de ripostă ale acestui 
procedeu tehnic. De asemenea, An
gelescu lucrează și pentru îmbunătă
țirea atacului din backhand, iar Gheor
ghiu și Giurgiucă fac același lucru pen
tru forhand. Deosebit de important 
este și jocul de dublu și de aceea 
el se bucură de atenția cuvenită.

— Și acum v-am ruga eîteva cu
vinte despre competiția pentru 
care vă pregătiți ?

— La Bad Blankenburg vor fi pre- 
zente speranțele tenisului de masă 
european, printre care mari șanse la 
locuri fruntașe au fără îndoială re
prezentanții U. R.S.S. (Averin, Novi
kov, Kalnin, Kondrataite, Lukina, 
Beloțerkovskaia), suedezul Alser, ce
hoslovacul Miko, maghiarul Rozsas, 
suedeza Karlsson etc. Desigur că 
intr-o asemenea companie, sportivii 
noștri vor depune toate eforturile 
pentru o comportare cit mai bună, 
a încheiat antrenorul Stan Ilie. Iar 
in completare, vom adăuga și noi 
că dorim ca la Bad Blankenburg, 
tinerii reprezentanți ai actualei ge
nerații de tenis de masă să fie la 
înălțimea prestigiului cucerit de spor
tul cu paleta din R.P. Remind.

C. COMARNISCHI
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Meciul de atletism U. R. S. S.—S.U.A.
P la a treia ediție

Sportivii noștri au debutat cu succ

I

Cu deosebit interes este așteptată în- 
tîlnirca celor mâi puternici aticii din 
două continente, meciul dintre sportivii 
U.R.S.S. și S.U.A. Această întîlnire tra
dițională s-a disputat pînă acum în două 
ediții. Prima întrecere a avut loc în 
1958 pe stadionul din Lujniki. După 
acest eveniment epocal, atleții sovietici 
au vizitat S.U.A. evoluînd pe stadionul 
din Philadelphia. Anul acesta — la 15 
și 16 iulie — întîlnirea va avea loc 
din nou la Lujniki.

Marele interes cu care este înconju
rat acest meci este explicabil și prin 
faptul că în cele două echipe evoluează 
atleți care de obicei domină cu autori
tate concursurile internaționale.

Mai mult de o jumătate de veac spor
tivii americani au deținut o supremație 
absolută în atletism. Ea a durat pînă 
în momentul cînd în arena internațională 
și-au făcut apariția sportivii sovietici. 
Chiar la Olimpiada dc la Helsinki — la 
debutul aticelor sovietici în întrecerea 
supremă — tradiționalii favoriți ai pro
belor olimpice de atletism au trebuit să 

1 ■ty.a;i^1. ,i;n țj R.S.S. o seric în*
i jirema ț i a 
ță treacă 

în 1056 
’-și mai 

mă tori 
nstant 
Sovie-

1 rpurii. 
runtă-

i ame- 
ile di-

1952
1956
1958
1959
1960

124
144
172
175
168

S. U. A.

190
210
170
167
162

fi respectat

că superiori-

(a XV-a Olimpiadă) 
(a XVl-a Olimpiadă) 
(meci U.R.S.S.-S.U.A.) 
(meci S.U.A.-U.R.S.S.) 
(a XVII-a Olimpiadă)

Trebuie remarcat totuși 
tatea atleților sovietici, marcată în ulti
mele întîlniri, a fost minimă.

Care este raportul dc forțe actual din
tre atlcții U.R.S.S. și S.U.A. în pragul 
viitoarei lor confruntări ?

O comparație a recordurilor nu ne va 
da răspuns la această întrebare, deoare
ce performanțele supreme sînt rezultatul 
efortului unui singur atlet, record reu
șit adesea cu ani în urmă. O imagine 
mai exactă ne poate da o privire com
parativă a mediilor rezultatelor primi
lor 10 atleți, în fiecare specialitate atle
tică.

O analiză a acestor indici de compa
rație arată că în 16 din cele 34 probe 
olimpice, atlcții sovietici sînt superiori 
celor americani. Este cazul probelor fe
minine de 800 m, cele de garduri, sări
turi și aruncări, în care atletele sovie
tice s-au dovedit mai bune decît colegele 
lor de peste ocean. Aceeași superiorita
te o dețin sportivii sovietici în probele 
masculine de săritură în înălțime, triplu- 
salt, marș, 3.000 m obstacole, maraton, 
alergări pe 5.000 și 10.000 m, precum 
și Ia aruncarea ciocanului. Datorită 
cestei superiorități evidente, ca și 
lorii apropiate în alte probe, atlcții 
vietici trebuie să termine învingători 
viitoarea întîlnire, bineînțeles dacă acest

ovietici au realizat

a-
va-
so-
în

i mondiale la parașutism
.■arsuri de pa- 

•tășurate în apro- 
trovsk, sportivii so- 
trei 

ndu-se
tudine

1 7
de 7,34 m de cen- 

de-nt doilea record

noi recorduri 
noaptea în 

de 600 m, o 
parașutiști a

a fost stabilit de un grup care, lan- 
sîndu-se de la 
rea imediată a 
la 9,25 m.

In sfîrșit, 5
Ucraineană au 
lea record mondial. Ele au sărit de 
la 2000 m in grup cu deschiderea pa
rașutei după 30 secunde, realizînd o 
medie de 19,87 m de centrul cercului.

1500 m (cu deschide- 
parașutei), a aterizat

parașutiste din R.S.S. 
stabilit cel de-al trei-

„calcul al hirtiei" va 
gral.

Estc important de 
tivii sovietici dețin 
rioritatea și în probe 
rînd au fost net dominate de americani. 
Așa s-a întîmplat cu proba de arunca
rea ciocanului în care, deși recordul 
mondial mai este deținut de americanul 
Harold Connolly (70,33 m), în mod 
normal primele două locuri nu pot să 
scape atleților sovietici, în frunte cu 
Vasili Rudenkov, așa cum s-a întîmplat 
și la Jocurile Olimpice de la Roma. 
Este prea bine cunoscută de asemenea 
superioritatea sovietică la săritura în 
înălțime, probă în care recent americanii 
au trebuit să cedeze recordul mondial, 
actualmente în posesia lui Valerii Bru
mei (2,23 m). De menționat că fostul 
recordman mondial, negrul american John 
Thomas, a fost de mai multe ori 
de Brumei la începutul acestui

Altfel Se prezintă situația în 
de sprint, adevăratul „călcîi al 
chile" al echipei sovietice. Atît 
bați cît și la femei, 
ge reprezentanții 
masculine de semifond (800 și 1.500 m) 
atlcții sovietici rămîn încă în urmă.

Să numim acum și două specialități în 
care este de așteptat o luptă strînsă. 
de rezultatul căreia poate să atîrnc sco
rul întregului meci: aruncarea suliței 
și decatlon. Al. Cantello — proaspăt de
tronat de la recordul mondial — și W. 
Alley vor avea de furcă cu excelentul 
aruncător sovietic Viktor Țîbulenko, care 
la Roma și-a adjudecat o frumoasă vic
torie în întrecerea olimpică (84,64 m). 
Nu tocmai limpede este situația la de
catlon unde prin retragerea lui Rafer 
Johnson întîietatca este solicitată atît 
de recordmanul european Vasilii Kuzne- 
țov (8.357 p.) cît și de David Edstrom 
(8.176 p.)

Enumerarea de 
gur o imagine a 
xistent între cele 
și atlete. Un 
de întrebare 
fi dat decît 
de alergare, 
și la gropile 
nați învingătorii 
tîlniri — meciul 
S.U.A.

inte-

spor- 
supe-

> MOSCOVA ARE 
PUNCTE AVANTAJ

bună pe care o deține pre- 
rezultatele ce le obține etapă 

etapă indică pe Torpedo Moscova, 
actuala campioană și deținătoare a 
Cupei U.R.S.S., drept principala pre
tendentă la primul loc in seria I 
șl apoi in turneul final. In cea 'le a 
13-a etapă moscoviții au întrecut cu 
3—1 pe Trud Voronej, distanțîndu-se 
cu patru puncte în fruntea clasamen
tului. Alte rezultate din seria aceasta : 
Lokomotiv-Șahtior 1-0, Spartak Vil- 
nius-Neftianik 1-1, Daugava -Dinamo 
Tbilisi 0-3, Admiralteeț—S.K.A. Ros
tov 0—1. In cea de a doua serie, in 
schimb, pentru primul loc se dâ o 
luptă strinsă intre Dinamo Kiev și 
formația moscovită Ț.S.K.A. După 
etapa 13-a, de altfel, pe locul I a tre
cut echipa din Moscova, datorită vic
toriei concludente obținute in partida 
cu Spartak Erevan : 4—1, in timp ce 
dinamoviștii din Kiev au făcut numai 
meci nul cu Belarus Minsk : 1—1. 
Alte rezultate : Dinamo Moscova—
Kairat 1—1, Zenit—Moldova 2-0,
Spartak Moscova-Pahtakor 0 1. In 
clasament : Ț.S.K.A. — 18 p„ Dinamo 
Kiev 17 p„ Pahtakor - 15 p. etc.

Campionatul din acest an al 
Ungare a avut un joilog cu 
neașteptat. Și iată de ce : după 

fruntea clasamentului, 
de PATRU puncte, 
budapestană Ujpesti 

mai mari 
in posesia 

a țării, 
echipă

i punct in 
a protitat 

inaintea ultimei

21-a, în 
avantaj 
formația 
cu cele 
a intra 
pioană ; 
această 
nici un 
de care 
care inaintea ultimei etape se 
pe primul loc al clasamentului 
emoții di

De 
nu

subliniat că 
actualmente 
care pînă de cu-

învins 
sezon, 

probele 
lui A- 

la băr- 
aci trebuie să cîști- 

S.U.A. Și la probele

mai sus ne dă desi- 
raportului dc forțe e- 
două echipe de atleți 

răspuns la toate semnele
din aceste rîndurî 
la 
la 
de

R. P. 
totul 

etapa 
cu un

se afla 
Dozsa 

șanse, firește, de 
titlului de cam- 
aici înainte insă 
a mai acumulat 
cinci etape, fapt 
Vasas Budapesta, 

a tlâ 
fără

a pierde ace=t loc d-'>nrcee

nu va 
Lujniki, unde pe pista 
sectoarele de aruncări 
sărituri, vor fi desem- 
acestei pasionante în
de atletism U.R.S.S.—

G. ELcNSKI 
arbitru de categoric unională

FOTBAL PE GLOB
are un avans de TREI puncte. Vasas 
și-a asigurat astfel titlul de campioa
nă a țării datorită îndeosebi rezul
tatelor înregistrate în ultima parte 
a campionatului, cîștigînd titlul, cum 
se spune, „in linie dreaptă". Iată re
zultatele înregistrate în cea de a 25-a 
etapă a campionatului : Szeged-Ujpesti 
Dozsa 4—2, Debrețin—Ferencvaros 
2—1, Dorog—Diosgyor 2—1, Pecs— Va
sas 2—3, Csepel Gyor 1—0, M.T.K.— 
Tatabanya 0—2. In clasament: Vasas 
-36 p., Ujpesti Dozsa—33 p., M.T.K. 
Și Salgotarjan — cite 31 p. etc.

PRIMUL PUNCT PIERDUT 
DE GORNIK ZABRZE

un tur de forță în 
nouă victorii în tot 

disputate, în cea de

a 
atîtea 
a 9-a 

campionatului polonez, Gor-

careDupă 
realizat 
partide 
etapă a
nik Zabrze a înregistrat primul său 
meci nul din actuala ediție a cam
pionatului: 0—0 cu Polonia Bytom. 
Alte rezultate ale etapei : Lech-Stal 
Mielec 1—0, 
3—1, Odra 
goszcz 1—1, 
Cracovia — 
Lechia 
ment 
Zabrze 
mult),
14 p., Odra și 
Lechia. Legia, 
care cu cite 10 p. etc.

0-1. 
continuă 
cu 19 

urmată

L.K.S. — Stal Sosnowiec 
Opole — Polonia Byd- 

Ruch — Legia 4 -1, Wisla 
Cracovia 1—0, Zawisza — 
Pe primul loc în clasa- 

să se afle Gornik 
puncte (un joc mai 
de Polonia Bytom — 
Lech — cu cite 11 p., 
Ruch și Wisla — fie-

PENULTIMA ETAPA A CAMPIO
NATULUI BULGAR

Sîmbătă și duminică s-au disputat 
jocurile penultimei etape a campioni, 
tului de fotbal al R. P. Bulgaria. 
Lupta pentru primul Ioc fiind în
cheiată cu multe etape în urmă — 
titlul de campioană revenind din 
nou formației Ț.D.N A. — întrecerea

celor mai bune echipe bulgare de 
fotbal reține atenția spectatorilor 
prin lupta intensă care Se dă pentru 
evitarea retrogradării. Deocamdată 
dintre echipele amenințate „s-a sal
vat" doar Slavia Sofia, grație victo
riei cu 4—2 înregistrată sîmbătă în 
partida cu Botev Plovdiv. Alte re
zultate : Lokomotiv—Minior’ Dimitro- 
vo
5—0, Marek—ȚȚ9.N.A. 2—
Levski 
Varna
— 38 
Marek 
27 etc.
- 17 p., 
more 21 p.

1 — I, Spartak Sofia—Dunav Ruse
” ” ‘ ~ -1, Beroe—

2—0, Ciorno more—Spartak 
1—2. In clasament; Ț.D.N.A. 
p., Levski — 30 p., Minior 
și Botev — fiecare cu cîț 
Pe ultimele locuri : Septemv' 

Spartak Sofia 20 p., Ciot10

ÎNSCRIERI PENTRU „CUP 
CAMPIONILOR EUROPEN*

dPă ce 
.jgătosre 
/ „Cupei 

_>tă com- 
■■ . ....... . ,'tualitate.

încă de pe «cum se cunCc majori
tatea echipelor campioan car,e .vor 
participa la cea de a șa/ea ediție 
tradiționalei competiții continentale 
europene, tată de altf' după cutn 
anunță ziarul polonez /rzeglad Spor- 
towy" echipele care au înscris 
în principiu — pînă 'a lljnle '-a 
comisia de organizar 3 ...Cupei Cam
pionilor Europeni" :denfica Lisabona
— Portugalia, Tt/enham Hotspur 
Londra — An/ia- Drutncondra 
Dublin - Irland ’ Gtasgow Rangers
— Scoția Odens/ <9|3 — Danemar
ca, Standard LRe — Belgia, Feye- 
noord Rotterdar — Olanda. Spora 
Luxemburg, Miaco — Franța, Real 
Madrid — 'Sp1!;1' Sporting Lisabona
— Portugali/ (această echipă i 
ocuna* locuit0* ’n campionatul por- 
tuo-hez și Arivit actualului regula-

La maj puțin de o lună 
Benfica Lisabona a ieșit învi 
în cea de a VI-a ediție i 
Campionilor Europeni", ace/ 
petiție se află din nou în -t

a

in turneul international
ZINNOV1TZ 26 (prin telefon). In 

cea de a doua zi a turneului inter 
național de tenis din localitate, ju
cătorii romîni Tiriac și Bosch au de
butat victorioși. Tiriac l-a eliminat 
în trei seturi pe Fischer (R.D.G.) cu 
6—2, 6—2, 6—1, după o partidă în 
care a atacat to* timpul. In turul 
următor, Tiriac va primi replica lui 
Zanger (R.D.G.). Celălalt tenisman 
al nostru, G. Bosch l-a întrecut și el 
pe Wi'ndhof (R.F.G.) cu 6—2, 6—4, 
4—6, 4—6, 6—1. învinsul este un 
tînăr jucător care cunoaște însă ma
joritatea loviturilor, dar Bosch l-a

de tenis de la
dominat prin regularii 
pasate. In proba de c 
Tiriac și Gh. Viziru a, 
perechea Wolf (R. D. 
(R.F.G.) cu 6-1, 6-1, C 
meci pe care l-au avut . 
De asemenea, Bosch împre 
Trettin (R.D.G.) au câștigat 
Richter (R.D.G.) 7—5, 6-

Marți va susține primul 
simplu și Mina Ilina în corr 
Schultz (R.D.G.), iar Gh. 
va întîlni cu Erchleben (I 
Competiția continuă toată s

CAMPIONATELE DE ATLETISM ALE S.1A.
NEW YORK 26 (Agerpres). — 

Campionatele de atletism ale S.U.A., 
care au constituit un ultim criteriu 
de selecție a atleților americani pen
tru apropiata întîlnire S.U.A. — 
U.R.S.S., programată în cursul lunii 
iulie la Moscova, au luat sfîrșit du
minică pe stadionul centre! din New 
York. In prima zi a întrecerilor Frank 
Budd a stabilit un nou record mon
dial în proba de 100 yarzi cu timpul 
de 9,2 sec. Vechiul record era de 
9,3 sec. Proba de săritură în lungime 
a fosf cîștigată de atletul negru 
Ralph Boston cu 8,21 m. Tn proba 
de săritură în înălțime a fost înre
gistrată o surpriză. Victoria a re
venit Iu; Bob Robert Avant cu 2,13 
m, înaintea luj John Thomas, care

a realizat și el același rezultat. C 
doi atleți au încercat fără succes 
treacă ștacheta înălțată la 2,18 
Alte rezultate mai importante: greu
tate: Dallas Long 18,94 m; suiiță: 
John Fromm 76,18 m; 110 m gar- 
duri: Hayes Jones 13,6 sec.

In ziua doua, în proba de arunc 
rea discului a fost înregistrată o su 
priză, titlul revenind lui Jay Silv-' 
ter — cu 59,63 m. Favoritul pro1 
Rink Babka, s-a clasat pe locul 3 
56,84 m. Alte rezultate înregistr: 
prăjină: Morris 4,77 m; ciocan: C 
nolly 65,08 m; triplu salt: Sha 
15,97 m; 3000 m obstacole; Dear. 
Jones 8:48,0; 1 milă: Burleson 4:04 
220 yarzi; Drayton 21,0 sec. (Frc 
Budd s-a clasat pe locul 3 cu jp 
sec.).

Primele rezultate din turneul de la Wimbledon
Incepînd de ieri, pe terenurile 

gazon de la Wimbft-*ttw 'Anglia) 
dispută întrecerile ,onatul- 
neu de tenis, conswidjv.i- <»■UCU UC IClilO, LVI IO 1 -V *->. 1 V I
mondial neoficial la probele in^. 
duale. Printr-o derogare de la uzan- 

' ‘ ' i acum,țele urmate cu strictațe pînă 
primul meci pe terenul central n-a
fost susținut de câștigătorul ultimei 
ediții a Wimbledonului, australianul 
N. Fraser, ci s-a jucat între campio
nul Australiei, R. Laver, și tînârul

ment al competiției, va participa la 
turneu), Servette Geneva — Elveția, 
Juventus Torino — Italia, Austria 
Viema — Austria, Partizan Belgrad 
— Iugoslavia, Dukta Praga — R. S. 
Ceh oslo/acă. Pentru viitorul apropiat 
sînt a/ePFa’te confirmările de înscrie
re pe'tru echipele Ț.D.N.A. Sofia — 
R. p Bulgaria, Vasas Budapesta — 
R. J. Ungară, Fenerbahce sau Besik- 
tas — Turcia, Gornik sau Ruch — 
R P. Polonă, C.C.A. sau Dinamo 
picurești — R.P. Romînă, Panathinai- 
ps sau Olympiakos — Grecia, Elfs- 
xsurg sau Norkopping — Suedia, 
Linfield sau Potadown — Irlanda de 
Nord, Dinamo Berlin sau Empor 
Rostok — R. D. Germană.
PUNCT FINAL IN CAMPIONATUL 

IUGOSLAV
Campionatul iugoslav a luat sfîr

șit cu victoria echipei Partizan din 
Belgrad, care a reușit să se detașeze 
în învingătoare de-abia în ultima 
etapă a întrecerii, după ce timp de 
mai multe etape în 
mentului s-a dat 
Partizan, Steaua 
Dinamo Zagreb, 
fost consemnate 
tate tehnice: 
2—4, Split — Vojvodina 2—0, Dinamo 
Zagreb — Vardar 6—1, Rjeka 
duk 1—2, O.F.K. Beograd 
roșie 1—2, Sarajevo — Velej

fruntea clasa- 
o luptă strînsă între 

roșie, Hajduk și 
In ultima etapă au 
următoarele rezul- 

Radnicki — Partizan

Haj-
Steaua

2-2.

1. Partizan 22 15 2 5 53:23 32
2. Steaua roșie 22 13 5 4 38:21 31
3. Hajduk 22 13 4 5 34:22 30
4. Dinamo 22 10 7 5 36:27 27
5. Vojvodina 22 10 3 9 32:29 23
6. O.F.K. Beograd 22 8 7 7 30:30 23

Formațiile Radnicki și Split 
trogradat in divizia secundă, 
chipele Novisad din orașul cu 
nume, precum și Boraț, din
Luka, cîștigătoare ale celor două se
rii ale categoriei B, au promovat 
in A.

au re
iat e- 
același 
Banja

tenisman sovietic T. Lejus. Experien
ța lui Laver și-a spus cuvînitul, 
cîst'OȚînd cu 6—4,

el
6—4, 6—1. Alte re 

*ur, la bărbaf 
A.) 6-3, 6- 
) — Aii (In/ 
son (Austr
6—i, 6—

b—i ; . .
6-4, 6-2, 6-1 ; 
Kummar (India) _ _ _
Howe (Anstr.) —Nash (S.U.A.) 6 
6—1, 6—1.

Turneul de la Wimbledon a î.jst 
precedat de alte concursuri desfășu
rate în Anglia, la care au participat 
tinerii tenismani sovietici. La Bec
kenham, ambele probe de simplu ju
niori au 
U. R. S. 
băieți și 
A urmat 
Club“-Londra, în 
narișvili a reușit 
cători reputați —

revenit reprezentanți’
N. Mdzinarișvili.K 
Bakșeeva, la 1 

de la „Que, 
cadrul căruia M' 
să elimine doi

■ pe Javorski (R 
Cehoslovacă) și Gerrard (Noua z. 
landă). Alte rezultate de la acer 
concursuri : Lejus, Lihacev (U.R.S 
—Gulyas (R.P.U.), Meyers (Afr. . 
sud) 3—6, 7—5, 6—1 ; Joan Lehț 
(Australia)—Ana Dmitrieva (U.R.S., 
6—3, 6—2; McKinley (S.U.A.)—Err 
son 6—2, 5—7, 6—4.

S. — 
Galina 
turneul

)

• Duminică au început jocurile u. 
a doua grupă a turneului intern' 
(ional de fotbal de la New Yr- 
Pe stadionul „Polo Grounds" 
întîlnit echipele Shamrock 
(Islanda) și Petah Tikva 
Întîlnirea s-a încheiat cu un 
de egalitate: 2—2 (2—1).

• Cea de a doua etapă a 
Franțe'j s-a alergat ieri pe 
Pontoise—Roubaix (230 km), 
revenind la sprint ciclistului

Re/ 
(Izr. 
rezd

Tur1 
disto 
victc* 

. fro;f 
Andre Darrigade. învingătorul a 
registrat media orară de 41,205 kti 
In clasamentul general continuă s 
conducă J. Anquetil (Franța).

® Competiția internațională de 
nis dotată cu „Cupa Dubber" a 
cîștigată la actuala ediție de re 
zentativa Austriei, care a întrect! 
5—0 echipele R.P.F. Iugoslavi, 
Luxemburg. Pe locul doi s-a • 
formația iugoslavă, învingătoare 
4—1 în meciul cu echipa Luxerp’ 
gului.


