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Un interesant cuplaj internațional 
astăzi pe stadionul „23 August*

Ora 16,15 : RUGBI Ora 18.00—FOTBAL: meciul campionilor"
„Cupa Metalul” a reunit la startul întrecerilor zeci și zeci de tineri 

schi fiști
Foto : II. Nandy

Sportul pescuitului, atrage numeroși tineri. Și la concursul organizat 
duminică pe lacul Herăstrău au concurat mulfi pionieri, lată o imagine de 
l. această întrecere

C.C.A.—DUKLA BRATISLAVA
Sosită în țară la invitația clubu

lui C.C.A., echipa de rugbi ceho
slovacă Dukla Bratislava își va 
inaugura azi turneul pe care-1 între
prinde în țara noastră, jucînd — în 
deschidere la partida internațională 
de fotbal C.C.A.—Ț.D.N.A. — în 
compania „15“-lui militar. Oaspeții, 
demni reprezentanți ai sportului cu 
balonul oval din țara prietenă, acti
vează în prima ligă, fiind situați ac
tualmente pe locul IV în campiona
tul R.S. Cehoslovace.

In vederea acestei confruntări rug- 
biștii bucureșteni s-au pregătit cu se-

(Continuare în pag. a 6-a)

C.C.A. BUCUREȘTI—Ț.D.N.A. SOFIA
Proaspăta echipă campioană a ță

rii noastre, G.GLA., va susține azi 
cel de al 52-lea joc internațional din 
palmaresul său, în compania forma
ției bulgare Ț.D.NA, 
mai valoroase echipe 
Europa. După cum se 
a oîștigat anul acesta 
oară titlul de campioană a R. 
Bulgaria, terminînd pentru a 8-a oară 
consecutiv pe primul loc. 
adăugăm că anul acesta 
cîștigat și „Cupa Armatei 
competiție în care sînt

una din cele 
de club din 
știe, Ț.D.N.A. 
pentru a 11-a

P.

Dacă mai 
Ț.D.N.A. a 
Sovietice**, 
angrenate

Un nou examo a! luptătorilor: Balcaniada

In acest număr

la

*■
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♦-
*• 
♦-
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• Mai sînt două zile pînă cînd ar
bitrii vor chema în întrecere pe cei mai 
buni luptători din țările balcanice. A- 
ccastă confruntare este așteptată cu o 
justificată nerăbdare dc toți iubitorii 
luptelor, deoarece Ia actuala ediție, prin
tre participanți sînt mulți sportivi care 
au obținut rezultate excelente în ultima 
vreme. La lupte clasice, notăm proba
bila participare, printre alții a campio
nului olimpic M. Siilc (Turcia), a cam
pionului olimpic Dobrev (R.P.B.), a 
campionului olimpic M. Bairac ( Turcia), 
a campionului olimpic T. Kiss (Turcia), 
a vicecampionului olimpic C. Bimbalov 
(R.P.B.), a vicecampionului mondial și 
olimpic B. Martinovici, a vicccampionu-

lui mondial I. Horvath (ambii di 
R.P.F.I.) alături de sportivii noștri : 
vicecampionul olimpic și mondial Ion 
Gemea, medaliatul olimpic Ion Tăranu, 
Gh. Popovici, clasat pe locul 3 la cam
pionatele mondiale etc. La lupte libere, 
printre cei ce se vor strădui să cuce
rească titlul de campion balcanic putem 
nota pe campionul olimpic M. Dajins- 
tanli (Turcia), campionul mondial 
(1958) Dogan (Turcia), vicecampionul 
olimpic S. Ivanov (R.P.B.) etc.

• Campionatele mondiale de la Yoko-

OTTO BENKO

(Continuare în pag. a 7-a)
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Școala — pepiniera 
sportului de performanță

Fază din partida Petrolul Ploiești- 
Dinamo București (3—0). Portarul 
Uțu privește după mingea șutată de 
Dridea (nu se vede în fotografie) 
și care peste cîteva momente va po
posi în plasă.

Foto : M. Popescu—Ploiești

3.000 de echipe din R.P. Bulgaria, 
și are un palmares bogat în victorii 
de răsunet pe plan internațional, n» 
putem da seama că sarcina fotbali^

tilor noștri în jocul de azi nu est* 
ușoară.

Cunoscînd însă valoarea, puterea 
de luptă a jucătorilor militari, expe
riența lo.r, sîn'tem convinși că vor 
presta, alături de fotbaliștii oaspeți., 
un joc de calitate și că își vor îtn-

(AL. L)

(Continuare în pag. a 5-a)

Concursul cultural*-sportiv al tineretului

O DUPĂ-AMIAZĂ DE NEUITAT
Parcul Copilului... Peste trei sute de 

tineri cu trupuri vînjoase pășesc într-o 
ordine perfectă pe pista acoperită de 
zgură. Micile plancarde, proaspăt vopsi
te, anunță trecerea sportivilor de la 
cazangerie, ajustaj, tîmplărie, tapițerie, 
piese de schimb, nichela j, vopsitoric... 
Sportivii „Griviței Roșii4* luau parte în 
acea după amiază la ultimul act al în
trecerilor din cadrul Concursului cultu- 
ral-sportiv, faza pc asociație. Erau re
prezentanții celor peste 2600 de mun
citori ceferiști care ținuseră să se în
treacă în această marc competiție cul- 
tural-sportivă de mase.

Desigur nu mai este nevoie să amin
tim aici despre rodnica activitate spor
tivă dc masă ce sc desfășoară de obicei 
în cadrul asociației Locomotiva Grivița 
Roșie. Totuși, cifra dc participant a 
întrecut așteptările. Ca să nu mai vor-

bim despre frumusețea întrecerilor și 
interesul suscitat de pasionantele dispu
te ale celor 6 echipe masculine dc hand
bal în 7, ale celor 17 echipe de volei 
și tot atîtea de fotbal, ale celor 618 
atleți, 720 gimnaști, 291 de înotători 
și 278 de halterofili.

Turneele finale la volei și fotbal, care 
au avut loc pe stadionul din Parcul Co
pilului au reunit cele mai bune echipe din

Oprea Berceanu, Victor Lăzăreanu ți iEL 
Filimon s-an dovedit și aici de neîntro» 
cut la fel ca și în atelier. La fotbal, 
cazangiii au tatonat 
bine. Ultimele 
au însemnat 
celor de la 
autorii lor fiind fruntașii 
Tudorică Năstasc (2) și

cam
15 minute 

3 goluri 
piese

mult. Dar 
de joo 

poarta 
schimb.

ta 
de
în product!* 

Ion Ilieș.

Cu gîndul 
„mondialele" 
de scrimă

O pagină de fotbal
t

ATLEȚI ROMINi LA CONCURSUL INTERNATIONAL 
DE LA HELSINKI

Ancheta noastră: 
Cum pregătim 

schimbul de mîine

însemnări pe marginea 
sesiunii de la Atena 
o Comitetului International 

Olimpic ț

Tn cursul zilei de astăzi, un grup 
de atleți fruntași ai țării noastre v<x 
pleca de la Moscova — unde au par
ticipat la „Memorialul fraților Zna- 
menscki" — îndreptîndu-se spre Hel-

dintre echipele I.C.S. și Ajustaj

sinki. Delegația atleților romîni care 
se vor întrece pe stadionul din Hel
sinki cuprinde pe următorii sportivi: 
lolanda Balaș, C. Grecescu. Zoltan 
Vamoș și Al. Bizim.

C.C.A. IN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI", IAR PROGRESUL 
TN „CUPA CÎȘTIGĂTORILOR DE CUPE"

Federația noastră de fotbal a în-

62 a „< . 
iar pe Progresul în 
„Cupei cîștigătorilor 
nale“.

Tragerea la sorți 
cadrul primei etape

scris echipa G.C.A. în ediția 1961 — 
Cupei Campionilor Europeni", 

a doua ediție a 
de cupe națio-

a 
a

jocurilor din 
mG.C.E/* va

avea loc joi 6 iulie la Copenhaga. 
Astăzi, la Ziirich urmează să fie 
tras la sorți programul primului tur “* «r 1 CUpe„>

Progresul va
R.P. Polonă, 

la Kattowice,

al „Cupei cîștigă(orilor
• La 21 și 24 iulie 

susține două întilniri în 
La 21 iulie va evolua 
iar la 24 la Cracovia,

cadrul asociației. Cei peste 2000 de 
spectatori au fost puși deseori în dilemă. 
Unde să se îndrepte mai 
volei,

întîi ? La 
unde partida dintre cei dc la 

Ajustaj-vagoane și cei de la I.C.S., in
trase de mult ta... criză de timp (peste 
2 ore) sau la terenul de fotbal unde, 
deși superiori, cazangiii ru reușeau să 
deschidă scorul ta întîlnirca cu fotba
liștii de la piese schimb ? Ambele s-au 
încheiat la mare luptă. Ajustorii au în
vins Ia volei cu 3—2. Ileana Dumitru,

fost o adevărată sărbătoare spor* 
Peste puțin timp va începe faxa

Fază din disputata întîlnire de volei 
vagoane

A 
tivă.
raională a Concursului cultural-sportiv 
și campionii de vineri după amiază vor 
fi din nou în atenția entuziaștilor lor 
susținători.

MARIA PANAIT 
profesoară de educație fizici 

MIRCEA CÎMPEANU 
tehnician U.C.F.S, — raion Grivița Ro{&>



Un cîmp larg de selecție a talentelor
Dintre cei peste 2.500.000 de mem- 

T>ri aj U.C.F.S., un număr impresio
nant îl reprezintă tinerii care au ca 
■principală îndeletnicire, învățătura. 
Este firesc să fie așa, vîrsta școlară 

Kfiind cea mai potrivită pentru înce- 
F.perea activității sportive. La această 
cetate, copiii sînt mult mai receptivi, 
«efectele practicării sistematice a exer- 
• ci ții lor fizice resimțindu-se din plin. 
Hm școală se pun bazele pregătirii 
•viitorilor sportivi de performanță, e- 
Qevii însușindu-și cu multă ușurință 
►chiar cele mai complicate procedee 
^tehnice și mani fes tind mult interes 
șși inițiativă în pregătire și concurs. 
Clntr-un cuvînt, școala reprezintă 
ncîmpul cel mai larg de selecție a 
^talentelor, de pregătire a viitorilor 
^campioni, a schimbului de mîine al 
«sportului nostru.

Se poate spune fără exagerare că 
i «majoritatea sportivilor de perfor- 
smanță și-au început cariera lor spor
tivă încă de pe băncile școlii, făcin- 
edu-se remarcați c-u ocazia unor în
treceri ale elevilor sau ale altor corn 
«petiții pentru tineret. lolanda Balaș 
ÎLia Manoliu, Elena Leușteanu, Ștefan 
tRoman, Alexandru Popescu, Zoitan 
ițVamoș, sînt exemple edificatoare în 
«această privință.
I Astăzi, cînd datorită minunatelor 
lecondiții create de partid și guvern, 
tineretul de pe tot întinsul țării este 
«cuprins într-o formă organizată de 
tînvățămint, este firesc ca școala să 
«constituie principalul rezervor al ca- 
•drelor sportive, al maeștrilor spor
itului. An de an, numărul elevilor 
►•chemați să facă parte din loturile re
prezentative este tot mai mare iar ni- 
Fvelul performanțelor stabilite de ei se a- 
hlă în permanentă creștere. In prezent 
rcei mai buni dintre sportivii elevi — 
^datorită unei reușite formule orga- 

. f-nizatorice — pot urma fo-rme _supe-
Erioare de pregătire în ramura îndră- 
jrgita, pe filiera : școală de bază, șc.>a-

lă medie, cu program special de edu
cație fizică, școală sportivă de elevi 
și în ultimă formă, club sportiv șco
lar. Numai în București — de pildă 
— aproximativ 8000 de tineri și ti
nere sînt pregătiți în cadrul celor 
două școli sportive de elevi, iar a- 
proape 600 de elevi la Clubul.sportiv 
școlar, ai cărui membri concurează 
totdeauna cu succes la locurile frun
tașe în campionatele republicane de 
juniofi și uneori chiar de seniori. 
Adăugăm la aceasta și juniorii celor
lalte cluburi sau asociații sportive 
care sînt în același timp, în marea 
lor majoritate, elevi 
de cultură generală, 
tehnice.

Este dificil să-i 
spațiul restrîns al 
elevii și elevele care 
cu performanța sportivă, sînt compo
nent; ai loturilor republicane de ju
niori și tineret, activează în camoio- 
natele primelor categorii ale țării și 
asaltează cu succes locurile titularilor 
din reprezentativele R.P.R. Faptul 
este bine cunoscut și el atestă pro
gresul considerabil realizat — 
drumul performanței — în anii 
terii populare de sportul școlar.

Vrem, totuși, să subliniem că mai

la școlile medii 
profesionale sau

amintim aci, pe 
unui articol, pe 
s-au familiarizat

sint multe 
Creșterea 
mondial și 
cesului de 
preocupare 
recția selecționării și pregătirii spor
tivilor, care să stabilească rezultate 
de valoare. Aceasta implică o cu
noaștere și o urmărire atentă a nu
meroșilor școlari susceptibili de pro- 

'grese însemnate în sport, o muncă 
conștiincioasă, perseverentă și, mai 
ales, științifică din partea profesori
lor și a antrenorilor, care asigură 
formele superioare de pregătire, ur> 
regim ordonat de activitate din par
tea elevilor. Și, mai cu seamă o 
permanentă legătură între acești fac
tori, un neîncetat schimb de expe
riență, o preocupare colectivă și mul
tă, multă pasiune. Numai astfel vom 
asigura și mai rodnic generația noi 
lor campioni și performeri sportivi 
patriei noastre.

CORNEL ALEXANDRESCU 
secretarul Clubului sportiv 

școlar București
Prof. NICOLAE VIERU 
antrenor de gimnastică 

la Clubul sportiv școlar București

DRAGA
REDACȚIE,

Deși n-am ajuns încă la... vî'st» 
ramintirilar, faza pe regiune a cam- 
rpionatelor școlilor medii la atletism 
‘îmi stăruie și acum în minte... Asta 
iîncă n-ar fi nimic, dar îmi stăruie 
lîn... mîini, în picioare, în tot corpul. 
t;Ba. unor colegi de-ai mei, le stăruie 
ochiar și în... îmbrăcămite.

Curios, nu ? Sînteți îndreptățiți să 
(credeți că noi, cel care am participat 
rîa concursul de la Galați, am fi 
miște... ființe hipersensibile. Să ne fi 
'văzut însă în prima zi a întrecerii... 
ița masă, spre exemplu. Vorba vine 
tta masă, că eram cu toții sub ele. 
[Ploua afară de mama focului, noi 
linsă „serveam" la grădină. Ce și-au 
tspus organizatorii : „Măi. ăștia dacă 
isînt sportivi, trebuie să fie căliți. Ce

— Vite-te drăcie ! De cind mănlnc 
tdin ciorba asta ?i nu se mai termină 

(Desen de G. PETRE)

de făcut în acest sens, 
performanțelor pe plan 
cerințele moderne ale pro 
instruire impun as*V? o 
cît mai timpurie în di-

99DIPLOME DE ONOARE
• FLORIN GHEORGHIU 

șah ; învingător al marelui

Ci
• • •

maestru al sportului - campion republican de < 
maestru internațional W. Uhlmann. 4

• OLIMPIA BOGDAN, DANA ILIESCU, GABRIELA ȘTEFAN - medalii 
de bronz La Campionatele europene de canotaj academic, Londra 1960.

• SANDA IORDAN — deținătoarea recordurilor republicane de seni
oare, în probele de 100 și 200 m bras.

• ADALBERT RETHI - component 
republicană de tenis de masă; finalistă

al echipei 
în „Cupa

C.S M. Cluj, campioană 4 
Campionilor Europeni". <

ai

pe 
pu-

IOLANDA LAZARFLORIN GHEORGHIU

♦i

i
*

• RODICA VORONEANU - 1,64 m 
formanță a țării.

• GABRIELA RADULESCU (14 ani) 
formanțe la săritura în lungime : 5,48

• ANA ENE (16 ani) — componentă

• EUGEN SIMIONESCU
săritura cu prăjina

la săritura

m.

în înălțime, a doua per1- «

deținătoare a unei valoroase per-

a echipei de floretă a R. P. Romine

deținătorul unei performanțe de 4,00 m Ia

• MINA ILINA — campioană republicană de junioare, la tenis de t p, 
jucătoarea nr. 1 a țării

componentă a Iotului republican de 
ciștigătoare a întrecerii de obstacole din cadrul „triunghiularului" R. 
mină — R.P. Polonă — R.P.F. Iugoslavia.

• IOLANDA LAZAR

• CRISTINA PATRAULEA

• ROXANA GABUNEA
artistic.

călărie,
P Ro-

campioană republicană de patinaj

componentă a lotului republican de

• ANA NEMET, LUCREȚIA ANCA 
handbal în 7 a R P. Române.

0 Echipa 
campionatul

artistic

patinaj

din reprezentativa feminină de

Clubului sportiv școlar „Banatul" Timișoara
categoriei A (feminin) de handbal în 7

Școlii sportive de elevi din Petroșani0 Echipa
pionatul categoriei A (feminin) de handbal în 7

locul 4 în

calificată în cam-

0 reuși ni (oinpetilit pentru „schimbul de nume

al fotbalului nostru:

„CUPA HARGHITA“
La Tg. Mureș s-a desfășurat, de 

curînd, o reușită competiție de fotbal 
rezervată echipelor reprezentative 
ale Cluburilor sportive școlare din 
întreaga țară. La prima ei ediție în-

de pe băncile școlii

trecerea a confirmat cît de bogat 
este pepiniera fotbalului nostru d 
performanță, cîte elemente cu mai 
aptitudini se află în rîndul școla 
rilor.

Nota 10 trebuie s-o atribuim - 
pentru valoarea fotbalului practicai 
ținută și disciplină — tinerilor dil 
echipa Clubului sportiv școlar Bucu 
rești (antrenori St. Ghenea și E. Sa 
mureanu). învingători asupra 'form; 
țiilor din Tg. Mureș și Cluj, fotba 
liștii bucureșteni s-au clasat pe pri 
mul loc, cîștigînd astfel competiția 
Iată și lotul folosit de C.S.S. Bucu 
rești : Vărban, Mănescu, Ulici, Gior 
gioni, Dobra, Toncea, Tudorache 
Moisidis, Marin, Glodeanu, Vasilesct 
Bărbulete și Rogoz.

O impresie bună au lăsat și fotba 
liștii clujeni (locul 2), jucători ci 
frumoase cunoștințe tehnice, dar de 
ficitari încă la capitolul pregătiri 
fizică.

O curiozitate a competiției : toat 
meciurile s-au încheiat cu rezultatu 
de 3-1 1 Ziua I : București—Tg. Mu 
reș 3-1, Cluj—Timișoara 3-1. Ziua ; 
II-a : București—Cluj 3-1, Tg. Mu 
reș—Timișoara 3-1.

Ștefan Geantă și Nicolae Chiriță, 
dețin astăzi titluri de campioni repu
blicani Ia juniori. Din loturile R.P.R. 
de juniori, tineret sau seniori fac 
parte canotorii Gh. Stănescu, și D. 
Lăncrăjan, baschetbaliștii M. Diman- 
cea, N. Duțescu, Gh. Ceapragă, atle
tul Aurel Stamatescu, rugbistul Anas- 
tase Toma, și alții. Pe de altă parte, 
echipele noastre își reîmprospătează 
necontenit loturile cu elevi sportivi 
sau foști elevi ai școlilor profesionale 
metalurgice, exemplele echipelor dt> 
box, rugbi și fotbal fiind cele mai 
elocvente în această direcție.

— Proiecte ?
— In munca pentru realizarea sar

cinilor izvorâte din planul <fe per
spectivă al clubului, conducerea noas
tră își va îndrepta atenția și mai 
mult spre această importantă pepi
nieră pe care o constituie școlile pro
fesionale. Vom întări legăturile cu 
direcțiile școlilor, vom populariza 
sportul cu și mai multă tărie în 
rîndurile miilor de elevi metelurgiști, 
vom continua să organizăm con
cursuri de amploare pentru descope
rirea a noi Și noi talente.

posibilitatea, prin antrenorii noștri 
de specialitate, să apreciem calitățile 
tinerilor concurenți, iar pe cei 
înzestrați să-i îndrumăm spre 
Anul acesta, la etapa a Il-a au 
ticipat peste 300 de elevi, dintre 
35, îndeplinind anumite norme 
bilite, au fost reținuți pentru centrul 
de tineret.

— Mai folosiți și alte metode ?
— Da și dintre ele trebuie amin

tită aceea a centrelor de antrena
ment, așa cum avem unul, destul de 
bine organizat, la lupte. Rezultate 
frumoase obține și antrenorul de ca

Considerind că în vastul angre
naj al sportului școlar, școlile pro
fesionale ocupă un loc însemnat pen
tru depistarea elementelor talentate, 
de perspectivă, la diferite discipline, 
ne-am adresat tov. Savu Spătaru, 
secretarul Clubului sportiv Metalul 
„23 August" din București, pentru 
e afla în ce măsură sînt promovatei 
aceste elemente în activitatea de per
formanță.

— La început am vrea să aflăm 
cîți elevi sînt angrenați în activita
tea clubului.

— Clubul sportiv Metalul .23 Au
gust" însumează la ora actuală peste ootaj Paul Barcani la centrul nautic 
300 de elevi dm școlile profesionale ~
și tehnice din ramura metalurgiei și i 
construcțiilor de mașini. Cele mai 
puternice discipline: atletismul cu 
61 membri și rugbiul cu 55. Dar, ia 
fel de importante sînt pentru noi și 
secțiile de lupte, box, canotaj, fotbal, 
tir, ciclism, baschet. etc.

— Există o tendință de „speciali-
re“ pe școli ?
— Nu o tendință, ci chiar o rea

litate. De exemplu: școala profesio
nală M.T.D. este un izvor nesecat 
pentru rugbi, fotbalul se află m 
tradiția școlii profesionale „23 Au
gust", ciclismițl și-a găsit o gazdă 
bună la școala profesională .Vasile 
Roaită" și așa mai departe. Con
siderăm metoda ca eficientă și de 
aceea vom continua să o extindem. 
Dar aceasta nu înseamnă că secțiile 
nu pot apela și Ia alte școli profe
sionale și tehnice din sistemul no
stru.

— Care este mijlocul de legătură 
cu școlile dv. ?

— In primul rînd, trebuie spus că 
legătura o realizăm cu sprijinul Di
recției „Personal și Invățămînt* din 
Ministerul Metalurgiei și Construcții, 
lor de mașini. Practic, ea se înfăp
tuiește prin activul obștesc și sala
riat al clubului, prin profesorii noș
tri de educație fizică, prin antrenori. 
De pildă, secția de atletism organi
zează cu ajutorul profesorilor de I« 
școlile de bază concursuri rezervate 
începătorilor, cu primă fază pe școală.

rsă-i băgăm în restaurant ? Noi să 
ine facem datoria de gazde. Le servim 
pmasa în grădină, că de dormit s-or 
«descurca ei“.

Și, într-adevăr. ne-am descurcat, 
l'pe la zece noaptea. Dar asta n-are 
țnici o importanță. Am dormit bine 
rneîntorș-i. Eram după o zi de concurs 
țși după o cină de seară luată... ei 
Ebine tot la grădină. Și tot în ploaie!... 
I :...Concursul a fost la înălțime. Or- 
jganizarea însă la pămînt. Noi sîntem 
^optimiști. La viitoarea ediție, sperăm 
isă nu mai plouă...

G. PETRE
elev în clasa a X-a Focșani

SPORTUL POPULAR
^lPag. a 2* " ,Nr. 3852 Etapa aJlfca, firește, oe dă

moi 
club.
par
care 
sta-

de pe lacul Herăstrău. De menționat 
că el se deplasează în permanență 
la diferite școli profesionale și ajută 
efectiv la organizarea feluritelor con
cursuri cu fază pe școală.

— In ce măsură ați reușit să pro
movați pe acești elevi în categoria... 
viitorilor maeștri ?

— Desigur, rezultatele de pnă 
ectim nu sînt nici pe departe maxi
me, dar ele 
toare. Trei 
profesionale

pot fi socotite încuraja- 
lu.ptători, elevi ai școlii 

M.T.D.. Cristea,

, SANDA IORDAN. . ELENA M.OIS
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PLOIEȘTI, 30 iunie 1961. Vine rin, O-%i obișnuită, , o zi din viața oame- , 
nilor muncii din Ploiești. Am pornit de dimineață bine 
cu... block-notesul, celălalt cu.

petrec timpul liber 
ce ? Fiindcă în ajun 
la scaldă.
Am făcut primul 

unde Dridea face să tresalte inimile ploieștenilor cînd mingea 
ca un bolid din piciorul lui se îndreaptă spre buturile adverse, o seamă de 
copii învățau tainele sportului grației și eleganței. Sub supravegherea profe
soarei Elena Sima niște gigîlici încercau cumpăna, rotirea, ritmul pașilor...

Proiectată pe nori pioniera Silvia Burducea și-a făcut astfel debutul în... 
coloanele ziarului (foto 1). Merita! Media: 8,57 ! Dar nu o medie făcută 
din notele date de arbitrele concursului de gimnastică, ci din acelea ale e.xi- 
genților dascăli ai clasei a VI-a de la școală medie nr. 6. Fiica inginerului 
Burducea a obținut premiul II la școală și premiul I la gimnastică ! Da, așa 
ne-a mărturisit prof. Elena Sima: „Este cea mai talentată copilă dintre cîte 

selecționat anul acesia !“...

. își
De 
bia

de dimineață bine „echipați** (unul1/ 
aparatul de fotografiat) să vedem cum ' 

ploieștenii, mai ales tineretul. Am ocolit ștrandurile. I 
plouase din belșug și apa rece a bazinelor nu te îm-

popas la stadion. Pe gazonul verde, acolo 
pornită

)

departe, Intreprinde- 
nc-a primit cu obiș-

cîștigă locul 1. 
legat de faza I 
ral-spor tiu

de tîrnăcoape. 
luat-o înainte 

aflat că

O săritură reușită la 1.30 m (joto 
7). Turnătoarea Elena Chiță, pregă
tită de maestrul sportului A. Boboc, 

Primul succes este 
a Concursului cultu-

ra
fer

*■■■- ■

<.. ■•••• •
r ■: '■ â

m pornit să colindăm orașul. 
Mergi nd pe străzi (cu ochii 
în... patru, firește) am obser- 

animație într-o mare curte inte
rioară Am pătruns. Muncitorii și 
muncitoarele de. la cooperați va de 
confecții „Steaua Roșie” executau 
exerci(ii de gimnastică. In timp ce 
rotam pe block-notes că 90 la sulă 
dintre muncitori practică gimnastica 
în producție, am auzit un țăcănit 
scurt. Aparatul de fotografiat iși 
făcuse deci... datoria (foto 2). Pu
team pleca... Im uzinele ../ Mai” 
mare forfotă. Sule de muncitori par
ticipă la întrecerile Concurs i'lui cul- 
tural-sporliv al tineretului. O parte 
se întreceau în probele atletice. /Im... 
alergat deci și am prins fi na'a probei 
de 1.500 m. Lăcătușul l’asile Puiu
le ( mai avea un tur de parcurs și 
antrenorul de atletism l'l Alba ii 
comunica timpul (foto 3). La sfîrșit 
eronometrele s-au oprii la 4:21.2 ! 
Mai departe... De fapt lot pe stadion. 
Antrenorul de fotbal FI. bătu ii su
punea controlului pe fotbaliștii de la 
Prahova. Ing. Alev. Bageac. interul 
stingă al echipei, a obținut cele mai 
bune calificative. De aceea l-am și 
fotografiat în momentul cînd șuta 
(foto 4). Sudoarea de care vorbea 
Ozolin șiroia pe fețele voleiba
liștilor. Din cele 8 echipe de volei 
care s-au întrecut în Concursul cul
tural-sporti v al tinerelului desfășu
rat la uzinele ,.l Mai“ și-au dispu
tat finala selecționatele Montaj II 
și Uzina j I. Victoria a revenit primei 
echipe cu scorul 2—0. Ambele for
mații au jucat însă foarte bine așa 
că fotoreporterul (imparțial) a fă
cut imaginea la... mijlocul terenului 
(foto 5).

4 echipe de rugbi. alcătuite din 
cei mai dotați elevi ai școlilor medii , 
și profesionale ploieștene, s-au in- 1 
trecut în „Cupa Petrolul** organizată ( 
de clubul sportiv Petrolul, pentru a j 
putea recruta elemente de perspecti- ' 
vă. întrecerea a luat sfîrșit. Am i 
fotografiat deci la antrenament (foto 1 
6) pe unul dintre cei mai talenlati ( 
juniori, elevul Ch. Aurelian în vîrstă 1 
de 16 ani

Din nou mai 
rea „Flacăra** 
mii Iul zumzet al motoarelor, al strun
gurilor. Pe unul din terenuri se au
zea însă și zgomot 
Fotoreporterul mi-a 
(imaginea 8). Apoi, am 
muncitorii își amenajau prin muncă \ 
voluntară un teren de volei. La cîțiva 
pași, între rondouri de flori și arbori, 
echipa de dansuri se pregătea pentru 
spectacolele Concursului cultural- , 
sportiv. 0 nouă imagine (foto 9) și 
s-a terminat... pagina. Firește, pe « 
film și în block-notes mai sînt multe ? 
însemnări. Ploieștenii sînt mari iu- i 
bilori de sport și i-am întilnit în a- Z 
coastă zi pe zeci de terenuri între- Z 
cîndu-se în competiții populare Des- » 
pre ele și despre altele vom mai i 
vorbi însă în coloanele ziarului nos- Z 
tru. Z
Fotoreportaj de: Z

HR1STACHE NAUM J 
și P. ROMOȘAN



Primele întilniri din finala
campionatului republican pe echipe
CLUJ 3 (prin telefon). — In sala 

Casei de Cultură a Studenților a înce
put turneul final al campionatului repu
blican de șah pe echipe, ediția 1961.

Prima rundă a dat loc la partide dis
putata cu dîrzenie și a permis Petro
lului să ia conducerea în clasament 
printr-o victorie cu 4—2 în fața lui 
Spartac București. Rezultatul se dato
rează în special celor două partide cîș- 
tigate de reprezentantele feminine ale 
ploieștenilor, la mesele băieților scorul 

' fiind egal, lată rezultatele individuale 
ale acestui meci : Radovici—Bălăriei 
0—1. Partos-Geofgescu 1—0, Giinsber- 
ger—-Reicher */2—Va, Mititelu—Bondoc 
*/2—*/2, Rodica Reicher—Rodica Mano- 
lescu 1—0, Margareta Perevoznic:—Dom
nița Sutiman 1—0.

In schimb, celelalte două echipe bucu- 
reștene au obținut victorii, deși la li
mită. I.T.B. a întrecut cu 3*/2—21/, pe 
Muncitorul Oradea (Suta—Ciocîltea
»/2—*/2, Csarko—Stanciu 1—0, Makai—

Botez 0—]., Belea—Crețulescu V2—Va» 
Renee Farkaș — Alexandra Nicol au 
1/2—l/2i Suzana Makai—Elena Rădă
cină 0—1). Progresul a învins — tot 
cu 3y2 — 2V2 — pe Voința Tg. Mureș 
(Soos—Troianescu */2—*/2, Nagy I— 
Pușcașu */2—V2, Melau—Rădulescu 
0—1. Nagy II—Bozdoghină 0—1. Elena 
Ududec—Margareta Teodorescu */2—'/?, 
P. Szilaghi—Virginia Steroiu 1—0).

A. DUM1TRIU
corespondent

• La Iași s-a desfășurat, în organi
zarea consiliului regional U.C.F.S., o 
interesantă competiție șahistă reunind 
echipele regiunilor Iași, Galați, Dobro- 
gea și Bacău. A cîștigat selecționata 
regiunii Iași care a întrecut echipa Ba
cău cu 7—1 și cea a Dobrogii cu 
4*/2—3‘/->, și a făcut meci nul cu Galați 
4—4.

GH. VASILIU-coresp.

Cu o floare nu se face primăvară!
pistă 

și duminică pe 
din Capitală a 

problemă pe care 
nenumărate

■în coloanele ziarului nostru. Ne 
ferim la insuficienta pregătire a 
retarzilor, 
-burilor sportive 
‘această ramură 
.jinul sporadic 
■specialitate îl 
velodrom.

Sezonul actual a debutat în Capi
tală cu un concurs destul de slab 
organizat. Apoi, a continuat cu în
trecerile desfășurate la Kazanlîc și 
Sliven (R.P. Bulgaria), care s-au în
cheiat cu un insucces total pentru 
reprezentanții noștri, și cu o compor
tare sub așteptări 
cicliștii din R.D. 
Germană (Bucu
rești, 1-2 iulie). Cu 
toate că pe pistarzi 
îi așteaptă un sezon 
important (cu cite- 
va întreceri internaționale) pregătirea 
pe care o dovedesc în momentul de față 
este deficitară. O cauză obiectivă a 
acestei nesatisfăcătoare stări de fapt 
o constituie timpul nefavorabil din 

’ luna mai, cînd cicliștii de pistă ar 
fi putut parcurge o importantă pe
rioadă de pregătire pe velodrom. 

“Ceea ce nu scuză insă decit în parte 
slaba lor comportare din acest în
ceput de sezon. Cauzele care o de
termină sînt generate de lipsa de 
.preocupare a cluburilor sportive față 
‘de activitatea cicliștilor de velodrom. 
-Dacă 2—3 cluburi sportive, cum ar 
fi C.C.A., Dinamo și Voința (deși 
nici acestea nu se prezintă la nivelul 

i adevăratelor posibilități) se mai ocupă 
totuși de asigurarea condițiilor de 

j pregătire pentru pistarzi, celelalte 
.cluburi și asociații sportive cu secții 
de ciclism de pistă lasă la voia... 
soartei activitatea sportivilor lor pe 
velodrom. Nu este întîmplător faptul 
■că în ultimul timp n-a apărut decît 
un singur alergător talentat : Dan 
Popovici. Or, cu o floare nu se face 
primăvară...

Cluburile sportive și antrenorii a- 
sistă cu seninătate la exodul tineri
lor spre ciclismul de șosea. Spre 
această probă se îndreaptă chiar și 
o serie de juniori care au dat bune 
rezultate pe velodrom. Cu toate că este 
știut că „școala velodromului" are o 
Importantă deosebită și pentru viito
rii fondiști, antrenorii se feresc (de 
ce oare ?) de activitatea pe velo-

Concursul internațional de 
desfășurat sîmbătă 
velodromul Dinamo 
readus în discuție o 
am dezbătut-o de ori 

re- 
pi- 

clu-

de ciclism din clu- 
sportive își dirijează 
achiziționarea mate- 
alergările de fond ; 
lipsite de orice con- 

secțiile de pistă sînt

CU GINDUL LA „MONDIALE"
„Mondialele" de scrimă bat la ușă. 

Reprezentanții țării noastre, con- 
știenți de sarcina dificilă pe care o 
au în această confruntare cu specia
liștii scrimei 
pregătesc de

Am făcut 
de scrimă de 
acolo unde 
lotului reprez-entantiv.

~~ urmăresd

la slaba preocupare a 
din Capitală față de 
a ciclismului, la spri- 
pe care forurile de 
acordă activității pe

in întrecerile cu

Note critice

drum... Secțiile 
buri și asociații 
fondurile către 
rialelor pentru 
în felul acesta, 
diții materiale, 
pe cale de dispariție. Este necesară 
în această privință intervenția comi
siei de ciclism a orașului București 
pentru a pune capăt acestei nesatis
făcătoare situații. Federația de ci
clism, care manifestă multă grijă pentru 
pistarzi, a scăpat în ultimul timp din 
vedere această problemă lăsîndu-i pe 
antrenori să se orienteze tot în spi
ritul vechilor lor concepții. Și astfel, 
asistăm la evoluția sub orice critică 
a „veteranului" Ion Ioniță, la împu
ținarea evidentă a competitorilor în
trecerilor pe velodrom, la scăderea 
nivelului performanțelor în ciclismul 

de pistă. Cei cîțiva 
specialiști ai pro
belor de pistă (Pe
tre Tache, Vasile 
Oprea, Constantin 
Voicu, Ion Ioniță) 

au depășit virsta primei... tinereți, 
dar continuă să fie singurii alergă
tori care luptă pentru supremația in 
probele pc velodrom. Excepție face, 
așa cum am mai amintit, tînărul Dan 
Popovici care, în momentul de față, 
luptă de la egal la egal cu acești 
vechi „ași“

Ce se
apropiat (ne referim în special la 
concursul internațional de pistă din 
această lună) o intensificare a pregă
tirii pentru punerea în formă a ac
tualilor fruntași (chiar așa puțini la 
număr), care ne vot reprezenta la 
întreceri. Pentru ciclismul de pistă 
in general este necesar însă să se 
muncească intens, cu 
rea, pentru pregătirea 
de pistarzi care să-i 
actualii fruntași și să 
evoluție a performanțelor romînești. 
Antrenorii, alergătorii fruntași și con
ducerile secțiilor au datoria să-și 
unească eforturile pentru a da ciclis
mului nostru noi și valoroase talente, 
selecționate dintr-o bogată bază de 
mase.

din întreaga lume se 
zor.
popas deunăzi la sala 
la stadionul Republicii, 
lucrează componenții 

. Am avut pri
lejul să urmăresc evoluția Olgăi 
Szabo. Talentata noastră floretistă 
manifestă multă vervă, se impune ca 
una dintre cele mei active trăgă
toare. O bună impresie ne-a lăsat 
și Ecaterina Lazăr prin 
ei ofensiv. Maria Vicol ;
sionat printr-o accentuată 
de luptă. Revelatoare și 
Getei Sachelarie. A rămas 
trăgătoare inspirată, care gîndește 
tactic fiecare acțiune. In plus, se pare 
că reușește să îmbine cu mai mult 
succes acțiunile ofensive cu cele de
fensive. Lucruri bune și despre „me
zina lotului", talentata noastră flo
retistă Ana Ene. Perspectivele ei 
sînt evidente, dacă ne gîndim că este, 
în esență, o trăgătoare ofensivă.

Trăgătorii ne-au lăsat și ei o im
presie frumoasă. Floretistul Ionel 
Drîmbă, de pildă, a tras cu multă 
dezinvoltură și a arătat, în general, 
că și-a îmbunătățit unele procedee 
tehnice. Tactic, de asemenea, el a evo
luat satisfăcător. In sfîrșit, Ladislau 
Rohoni ne-a demonstrat cu prisosință 
că a rămas același sabrer sigur pe 
lamă, care știe să sesizeze totdeauna 
cînd trebuie să atace, să-și „prindă" 
deschis adversarul.

★
La sfîrșitul antrenamentului am 

avut o discuție cu unul dintre an-

trenorii lotului reprezentantiv, tov. 
Angelo Pelegrini.

„Principala noastră preocupare, 
ne-a spus tov. Pelegrini, vizează o 
lipsă pe plan general în scrima noa
stră. Este vorba de insuficienta pre
gătire fizică a trăgătorilor fruntași. 
Lucrul acesta s-a evidențiat de-a 
lungul tuturor întrecerilor interna
ționale la care reprezentanții noștri 
au participat în acest an. Mă refer, 
în principal, la întîlnirea bilaterală

Ml ÎNCEPE CIRCUITUL
REOIUNIl BRAȘOV

BRAȘOV 4 (prin 
din acest an 
țov — cursa ziarului ,,JJrum Nou” par
ticipă cei mai buni cicliști ai țării. Iși 
vor disputat întîictatca alergătorii de la 
cluburile C.C.A. (2 echipe), Dinamo 
București (2 echipe), Victoria, Voin(a, 
Olimpia Brașov și lotul de tineret al 
R.I’.R. Azi se desfășoară etapa Brașov— 
Sf. Ghcorghc- Tg. Secuiesc-—Brașov iar 
m'iiiie cicliștii vor parcurge ruta Bra
șov Făgăraș—Mediaș.

telefon). La ediția 
a circuitului regiunii Bra- 
ziarului „Drum Nou1

G GRUIA și G MAZGAREANU 
corespondenți

ai velodromului.
impune ? Pentru viitorul

toată convinge- 
noilor generații 
înlocuiască pe 

asigure fireasca

i stilul 
a irnpre- 

putere 
evoluția 
aceeași

ponenții lotului mai au, în general, 
mai puține probleme de rezolvat, cu 
excepția iui Ionel Drîmbă 
Ene, trăgătorii cei mai tineri 
firește, cu timpul vor realiza 
greș și în această direcție.

— Așadar, se poate spune 
tre componenții lotului domină o at
mosferă de optimism...

— Desigur. Trăgătorii noștri frun
tași sînt încrezători în puterile lor, 
ei doresc din toată inima să realizeze 
Ia ediția din acest an a campionate
lor mondiale din Italia o comportare 
cit mai frumoasă, la înălțimea presti
giului de care se bucură pe arena in
ternațională scrima romînească

și Anei 
și care, 
un pro-

că prin-

ECATERINA LAZÂR-ORB

JULIETA NAMIAN 
ALEXANDRU BARDAN ÎNVINGĂTORI 

IN „CUPA PROGRESUL"
con-

victoriile meritate ale Ju- 
Alexandru Bardan.

R.S.S. Bielorusă și la acea cu R.Pcu
Polonă și la concursurile de la Como 
Brescia și Paris.

Cît privește pregătirea tehnică și 
cea tactică, părerea mea este că com-

Concursuri
BUCUREȘTI. Cu prilejul unui con

curs desfășurat vineri pe stadionul Ti
neretului din Capitală a fost înregistrat 
un nou record republican de juniori 
categ. I la aruncarea ciocanului (6 kg). 
Tînărul Decebal Gheorghiu (Rapid) a- 
runeînd 58,40 rn și-a îmbunătățit cu 3 
cm propriul record republican. Pe 
locurile următoare s-au clasat Mircea 
Pas-cu (50,38) și Mircea 
Aceiași concurenți au 
apoi și ciocanul de 7,257 kg : 
ghiu 54,18 
m ; Pascu 39,45 m.

GALAȚI. Faza regională a campiona
telor de seniori și juniori. Cu acest pri
lej au fost stabilite 2 noi recorduri re
gionale de juniori și alte două egalate. 
SENIORI : loo m : I. Hadiac (Brăila)
11.4 ; înălțime : L. Gonezi (Galați) 1,81 ;
greutate ; 7. ---- ; n,"
JUNIORI I : loo m : T. Dumitru (Br)11.5 ; 800 - -- -
3.000 m : L. Pompiliu (Br.) 9:09,0 — rec. 
regional ; 200 mg : V Vasilache (Gl.) 
27,0 ; JUNIOARE I : 200 m ; Ec. Cheșu

•(Gl.) 26,5 ; 80 mg : S. Enache (Gl.) 12,8 
- rec. reg. egalat ; suliță : D Weber 
(Gl.) 33,40 - rec reg. ; JUNIORI II :
300 m : M. Răsuceanu (Focșani) 38.8 ; 
200 mg : FI. Popa (Gl.) 28.0 ; JUNIOA
RE II : 60 m : B Soiomonovici (Fdcș.) 
8,3 ; 500 m ; S. Gîță (Gl.) 1:22,1 ; 200
m : A Moronjan (Focș.) 28.0 : 60 mg : 
El. Hilohi (Gl.) 10,5. (A. SCIIENKMAN- 
coresp.).

CIMPULUNG MOLDOVENESC. Etapa 
regională a campionatelor de juniori. 
BĂIEȚI: .................... ..
va) 11,5 ; 
tate : I.
100 m î 
coresp.).

CRAIOVA. Peste 300 de tineri din ra
ioanele Craiova. Caracal, Strehaia, Băi- 
lești, Oltețu, Tg. Jiu, orașul Craiova 
etc și-au disputat titlurile de campioni 
regionali la juniori. JUNIORI I : 110
mg ; N. Gheorghe (Cv.) 17,5 — rec. re
gional ; JUNIOARE I : 200 m : A. Du
mitrescu (Tg Jiu) 28,3 ; lungime • N. 
Cojocaru (Tg. Jiu) 4,68 ; JUNIORI IT ; 
lungime : Gh. Diaconescu (Calafat) 6,04; 
suliță : Tr. Stănculescu (Tg. Jiu) 43,31 

rec. regional ; Cătăneanu

Mihu (47,46). 
aruncat mal 

Gheor- 
rec. personal ; Mihu 44,45

C. Constantin (Br.) 14.21 ;
m : I. Găzdeanu (Br.) 2:07,3 ;

ni :100 m : V Midvichi (Sucea-
200 m : Midvichi 23,8 ; greu- 

, Sabin (Rădăuți) 13,01 ; FETE : 
Ana Groza (Suc.) 12,8. (B. TEIG-

rezu ate
rec.(Cv.) 43,68 - : 

II : lungime : 
greutate : M. 
rec. regional 
coresp.).

IAȘI. La 
natelor de 
din orașele 
nele Negrești, . . .
In schimb au lipsit concurenți din ra
ioanele Iași, Pașcani șl Hîrlău care au 
desconsiderat această competiție. JU
NIORI I : 100 m : R. Lăcătușu (I) 11,6 ; 
800 m : I. Tămășanu (I) 2:01,5 ; lungi
me : Lăcătușu 6,32 ;
13,82 ; JUNIORI II : 
(Bîrl.) 10,0 ; 90 mg : 
lungime : D. Rădița 
OARE I : 100 m : M. Petcu (Bîrl.) 13,4; 
JUNIOARE II : 60 m : Ec.
8,3 ; 60 mg : V. 
time : M. Stănescu 1,40. (P 
coresp. regional).

regional ; JUNIOARE 
M Stochiță (Cv.) 4,60 ;
Anițeanu (Cv.) 10,73 -

(M. GHERGHINOIU-

etapa regională a campio- 
juniori au participat atleți 
Iași și Birlad și din raioa- 

Vaslui, Birlad și Huși.

trîplu : Lăcătușii 
80 m : I>. Bădiță
V. Suciu (I) 13,5 ; 
(Bîrl.) 6,02 ; JUNI-

Crețu (I)
Melnic (I) 10,0 ; inăl-

CODREA-

m :

Ultimele două finale ele 
cursului „Cupa Progresul" au 
sfîrșiț cu țl-L.l” 
lietei Namian și
Ultimul, folosind o gamă mai variată 
de lovituri, a întrecut pe C. Năstase 
(6—4, 6—1), în timp ce învinsul 
a alergat mult, a încercat să atace, 
dar nu a avut finalitate.

Mai disputată a fost partida de
cisivă dintre Julieta Namian și E- 
leonora Roșianu încheiată cu vic
toria campioanei republicane cu 
scorul de 6—3, 9—7. Gîștigătoarea 
a jucat mai ofensiv și mai calm 
în momentele decisive. Eleonora 
Roșianu, a inițiat multe acțiuni fru
moase și a avut în ultima parte a 
meciului, chiar cîteva setboluri. Emo
tivitatea excesivă însă, a 
dicat-o să cîștige un set, 
ar fi putut aspira.

Ieri au fost cunoscuți și 
Lorii concursului pentru copii 
pionatul categoriei a IlI-a, 
zate de comisia orășenească Bucu
rești. Iată rezultatele finalelor: 
FETIȚE, cat. 8—10 ani : Liliana 
Cobzuc — Elena Cotuna 6—3, 6—3 ; 
cat. 11 — 12 ani: Andreea Hasnaș — 
Mariana Oajgă 6—2, 6—3 ; cat. 13— 
14 ani; FÎorica Butoi — Daniria 
Sotiriu 6—5, 6—2; BĂIEȚI, cat- o—. 
10 ani: C. Chivaru — N. Mirea 
6—3, 6—3 ; cat. 11—12 ani ■ I. Bui- 
cliu — Hîrju 5—6, 6—2, 6—0 ; cat. 
13—14 ani: M. Russu — A. Burcea 
6—3, 6—2; cat. a Ill-a, simplu
masculin: D. Dimache — M. An- 
dreescu 6—3, 6—1 ; simplu feminin : 
Mihaela Colgeac — Carie Klahre 
5—7, 6—3. 6—4.

DIN POȘTA ZILEI
sfirșit cam-

7 rezervat
TIMIȘOARA. A luat 

pionatul de handbal în 
școlilor cu program special de edu
cație fizică, la care au participat e- 
ehipe masculine și feminine din ~ 
ȘOV, Tg. Mureș și Timișoara, 
rezultatele înregistrate :

MASCULIN: Timișoara - Tg. 
reș 9—6; Timișoara — Brașov 15—10; 
Tg. Mureș — Brașov 9 8.

FEMININ: Timișoara — Brașov 
13—3; Timișoara — Tg. Mureș 19—2; 
Brașov — Tg. Mureș 12—4. Pe pri
mele locuri s-au clasat echipele ora
șului Timisoara.

Bra-
Iată

Mu-

NICOLAE MIHAILESCU-coresp.

împie- 
la care

cîștigă- 
și cfiin- 
organi-

FEMININ: Petrolul Ploiești - Arta 
progresistă Buzău 29-9 (16— 
16 06-8>.

7) si 3’-

AMALIA KREISS

organizațiile 
către consiliile 

sportive, în 
în raionul

coresp.

munca 
mobilizați 

U.T.M. și 
asocia- 
ultima 

Teleajen 
de sport

HRISTAiGHE NAUM
TR. 1ONITESCU

Dinainoviștii Petre Tache și Dan Popovtci au mers din victorie în victorie 
în întrecerea celor 12 vitcziști participanți la concursul international de sîmbătă 
Și duminică. Iată-i în prima manșă a finalei cîștigată de experimentatul Petre 
Tache.

ORADEA. Comisia orășeneas
că de specialitate de pe lingă 
consiliul orășenesc U.C.F.S. a 
organizat un turneu de handbal 
în 7 dotat cu „Cupa orașului 
Oradea". La întreceri participă 
echipe feminine și masculine 
din localitate.

Iată cîteva din primele rezul
tate înregistrate: MASCULIN 
— Școala Profesională C.F.R. — 
Școala Sportivă de Elevi 11—11 
(4—8) ; Școala Medie nr. 1 — 
Centrul Școlar 19-1 (10-0) ; FE
MININ - Favorit - I.T.O. 17-6 
(9—1) ; Centrul Școlar — Tricoul 
5-4 (2-0).

ILIE GHIȘA — coresp. regional

TELEAJEN. Prin 
voluntară a tinerilor 
de 
de 
țiilor
vreme 
ș-au amenajat o sală 
în comuna Mîneciu Ungureni, 
o pistă de popice în comuna 
Mehedința, un teren de volei 
în comuna Vîlcănești și un te
ren de fotbal în comuna Ber- 
tea. Tot în această perioadă 
tinerii din comuna 
și-au împrejmuit 
sport cu gard, iar
sportive ca de pildă 
asociației sportive 
Vălenii de Munte li 
serioase îmbunătățiri.

GH. NILA

Bălțești 
terenul de 
unor baze 

cea a
Progresul 

s-au adus

coresp.

campiona-
cu

a
încheiat

Deva-Știința

DEVA. Faza regională 
tului de calificare s-a 
următoarele rezultate .•

MASCULIN : Mureșul
Petroșani 58-47 (28-18) : Mureșul Deva- 
S.S.E. Alba lulia 82-49 (46-27) ; Știin
ța Petroșani-S.S.E. Alba lulia 51-27 
(29-18) ;

.ta»; XJtawi •'S.

PLOIEȘTI. Terenul Petrolul din 
localitate a găzduit recent întrecerile 
fazei regionale a campionatului de 
calificare la baschet. Formațiile clu
bului Petrolul Ploiești au- terminat 
învingătoare, atît în întrecerea mas
culină, cît și în cea feminină. Re
zultate tehnice: 1

MASCULIN: Petrolul Ploiești - 
Progresul Buzău 66—45 (35-23); Tî- 
nărul Petrolist Cîmpina —- Progresul 
Buzău 68 -61 (30—31); Petrolul Plo
iești - Tînărul Petrolist Cîmpina 
102—27 (45—12).

FEMININ : S.S.E. Deva-Tineretul 
Nou Sebeș 55-10 (20-2) ; S.S.E. Alba 
Iulia-Tineretul Nou Sebeș 20-13 (10-6); 
Știința 
22-16 ( 
Brad 
Brad 
Alba

Clasamente generale : Masculin — 
1. Mureșul Deva, 2. Știința Petroșani, 
3. S.S.E. Alba lulia ; Feminin — 1. 
S.S.E. Deva, 2. S.S.E. Alba lulia, 3. 
Știința Brad.

GI1. 'CIORANU—coresp. regional

Brad-Tineretul 
(16-6) ; S.S.E. Alba 
13-6 (9-3) ; S.S.E. 
49-23 (29-6) ; S.S.E. 
lulia 62-28 (32-20).

Nou Sebeș 
Iulia-Știința 
Deva-Știința 
Deva-S.S.E.



Jucătorii echipei Ț.D.N.A. pozează fotoreporterului nostru la sosirea pe 
aeroportul Băneasa. Tn dreapta antrenorul Krum Milev

C.C.A. BUCUREȘTI—Ț. D. N. A. SOFIA
(Urinare din pag. 1)

xigăți palmaresul lor cu un nou re- 
11ILȚ valoros.

DE VORBA GU ANTRENORUL 
FORMAȚIEI BULGARE

Fotbaliștii echipei Ț.D.N.A. au so
it în Capitală ieri dimineața pe ca- 
aa aerului. Lotul echipei bulgare, 
ondus de colonelul Takov Tvetan, a 
ost primit pe aeroportul Bâneasa de 
onducâtori ai G.C.A. După sosire 
aspeții au făcut o scurtă vizită în 
raș, iar după masă s-au antrenat 
•e stadionul „23 August“, locul des- 
ăsurării întîlnirii de azi (ora 18).

Fotbaliștii bulgari au deplasat un 
ot din care nu lipsesc cunoscuții in- 
jrnaționali Kolev, Naidenov, Mano- 
5v, Rakarov, Kovacev, Panaiotov și 
inărul Iakimov. Stînd de vorbă cu 
ntrenorul Krum Milev, am aflat 
nete amănunte interesante despre 
chipa oaspe.

— Intr-un timp se spunea că 
'.D.N.A. este o echipă „bătrână". A- 
cst lucru a fost, .poate, valabil pînă 
i anul trecut, cînd am întinerit lo- 
il. Din vechea gardă azi avem doar

jucători. Boskov a fost schimbat 
u Dimitrov II, Milanov cu Rankov, 
anev cu Iakimov, Dimitrov I cu 
'anev și Enișeinov cu Gaganelov. 
ist'' tinerilor din lot se mai poate 
omdleta cu Petrov, Koșev, Krîstev. 
latkov și Romanov. Singur stope- 
il Manolov e „bă.trîn", avînd 3f> 
e ani. In rest, vârsta medie a jucă
rilor e de 23 de ani — ne-a spus 
ntrenorul Krum Milev.
— Nn a slăbit prin aceasta poten- 

alul de luptă al echipei ?
—. De loc. Și acest lucru l-au 

onfirmat rezultatele înregistrate. Ti- 
erii s-au încadrat bine în echipă și 
iul acesta am reușit să termi- 
ăm pe primul loc în campionat cu 
n avans de 10 puncte. Dintre rezul- 
itele internaționale vă pot aminti 
ictoria cu 4-1 asupra echipei italie- 
e Juventus. Am făcut 1-0 cu Ra- 
ing, 1-1 cu Reims, 1-2 și 1-0 cu 
tletico Madrid și 2-2 cu Barcelona...
— Cine se remarcă dintre tineri ?
— In primul rînd Iakimov, prin

jocul lui elegant și spectaculos. E 
cel mai tânăr: are doar 19 ani și 
a fost de 7 ori selecționat în echipa 
națională. Buni tehnicieni mai sînt 
Rankov ^ji Tanev.

CE DECLARA MANOLOV
ȘI TATARU

Am mulțumit antrenorului Milev 
pentru interesantele detalii și l-am 
întrebat pe cunoscutul stoper Mano- 
lov, ce părere are despre jocul de 
azi. Iată răspunsul său:

— Am mai jucat împotriva echipei 
C.G.A. în 1951, cînd am făcut meci 
nul (0-0) la București. Apreciez fot
balul romînesc. îmi place jocul lui 
Tătaru, Constantin și Voinescu. 
G.C.A. are șanse să cîștige, dar și 
noi dorim să ne comportăm cît mai 
bine. Așadar, e greu de dat un pro
nostic...

Și acum să ascultăm părerea unui 
jucător de la C.C.A., a extremei 
stînga Tătaru :

— Fotbalul bulgar nu mai are 
nevoie să fie prezentat. Ultimele re
zultate ale naționalei R.P. Bulgaria 
confirmă valoarea fotbaliștilor țării 
vecine și în același timp ai cornpo- 
nenților echipei Ț.D.N.A., formație 
din care 7 jucători sînt internaționali. 
Avem în față un meci greu și do
rim să facem un joc care să fie 
demn de o echipă campioană. Vrem 
să mulțumim pe Iubitorii jocului cu 
balonul rotund din Capitală oferin- 
du-le un spectacol de calitate și un 
rezultat... cît mai bun.

FORMAȚIILE CELOR DOUĂ 
ECHIPE

C.C.A. încă nu și-a definitivat for
mația deoarece participarea lui Bone 
la joc este incertă, ei fiind acciden
tat. Dacă nu Joacă, postul lui va fi 
ocupat de Crișan. In locul lui Ca- 
coveanu — accidentat și el — va 
juca Al. Lazăr. In rest formația o- 
bișnuită.

Echipa Ț.D.N.A. va apare pe te
ren în formația: Naidenov — Raka- 
rov, Manolov, Gaganelov — Dimi
trov, Kovacev — Rankov, Ța nev, 
Panaiotov, Iakimov, Kolev.

ÎN DRUM SPRE... „B“
• SPICUIRI DIN REGULAMENTUL COMPETIȚIEI • CE SE INTIMPLA

DACĂ DOUA ECHIPE SINT LA EGALITATE?
• VOINȚA S. MARE CAMPIOANA REGIUNII MARAMUREȘ • PREGĂ

TIRILE ECHIPELOR PARTICIPANTE

La sfârșitul acestei săptămîni, la 
Rm, Vâlcea, Sibiu și Sinaia va începe 
o importantă competiție de calificare: 
turneul campioanelor regionale (in
clusiv campioana orașului București) 
pentru promovarea în categoria B. 
Cum se știe, din cele trei serii ale 
categoriei B vor retrograda cîte două 
echipe, ultimele clasate. In locul lor 
vor promova șase echipe, pe care ur
mează să le desemneze turneul de 
calificare.

• Cele 17 echipe au fost împărțite 
în trei grupe. In cadrul fiecărei gru
pe echipele vor juca între ele sistem 
turneu, numai tur. In baza rezultate
lor înregistrate se va alcătui un cla
sament, după criteriile cunoscute 
(puncte, golaveraj, număr de victorii 
etc.) și echipele clasate pe primele 
două locuri vor promova în categoria 
B. In cazul cînd două echipe se vor 
găsi la egalitate perfectă (de puncte, 
golaveraj, număr general de victorii 
și ila rezultatul direct dintre ele) a- 
tunci se va disputa un meci supli
mentar între ele, dar numai dacă 
este vorba de locul 2 în seria res
pectivă.

• La meciurile din cadrul turneu
lui pot participa jucătorii legitimați 
pentru echipele respective, cu drept de 
joc în campionatul 1960—61, chiar 
dacă nu au luat parte la vreo par
tidă în acest campionat.

• Jucătorii vor fi legitimați cu car
netele tip F.R.F. și carnetele de 
membri U.G.F.S. cu cotizația la zi.

• Nici o contestație nu va fi luată 
în considerare dacă nu va fi depusă 
în termenele stabilite de regulament 
și dacă nu va fi taxată conform nor
melor în vigoare.

• Campionatul regiunij Maramureș 
a fost cîștigat de Voința Satu Mare, 
care va juca în grupa a IlI-a (la 
Sinaia).

• Echipele participante se pregătesc 
intens în vederea turneului. Multe 
au susținut zilele acestea meciuri a- 
micale. Iată cîteva rezultate:

Sinaia: Garp-ațj Sinaia — Penicilina 
Iași 2—0 (2—0). Au marcat Zangor j 
și Decu. (iV. Zbârcea, coresp.).

Sibiu : G.S.M. Sibiu—Flacăra Ro- I 
șie București 5—2 (1—2). Punctele I 
au fast înscrise de Dombrovschi (4) 
și Negrea, respectiv Constantinescu și 
Șoimu, (I. Fonescu, coresp.).

Deva: Minerul Deva — Corvinul 
Hunedoara 0—0. Joc frumos, apreciat 
de cei peste 3000 de spectatori. Re
zultatul este bun pentru Minerul, ți
nând seamă de valoarea adversarului.

Echipa Dinamo Craiova campioana regiunii Oltenia, pe anul I960—1961 
participantă la turneul de calificare pentru categoria B

• Echipele sînt obligate să folo
sească în formație (chiar și în cazul 
schimbărilor regulamentare) cel puțin 
trei jucători născuți în 1936 sau mai 
tineri.

Atac pe centra sau atac pe aripi ?

Corvinul a ecționat foarte mult 
atac prin 
bun de pe 
reușit să 
organizată
și I. Simion, coresp.).

Constantinescu — cel mai 
teren — și Tetea, dar n-a 
străpungă apărarea 
a Minerului. (Gh. Cioranu

bine

NOTE, ȘTIRI, REZULTATE
IURNEUL FINAL AL 

CAMPIONATELOR ȘCOLILOR 
PROFESIONALE

ARAD 3 (prin telefon). Timp de 
trei zile, orașul nostru a găzduit tur
neul final al campionatului republi
can al școlilor profesionale. La între
ceri au participat echipe din Arad, 
Gîmpia Turzii, Cîmpina, fg. Mureș, 
București (cu două formații). Iași și 
Medgidia. In finală s-au calificat for
mațiile școlilor „Gh. Dimitrov" 
din Arad și Industria Sîrmei C. Turzii. 
Jocul dintre cele două echipe a plă
cut spectatorilor prin ardoarea cu 
care și-au disputat intîietatea tinerii 
fotbaliști. După 90 de minute scorul 
a fost egal: 2—2, prin punctele în
scrise de Roman (min. 15 din 11 m) și 
Boroș (min. 40) pentru arădani, respec
tiv Pop (min. 10) și Jack (min. 40) 
pentru Ind. Sîrmei. Conform regula
mentului cîștigătorul urma să fie de
cis după executarea a cîte cinci lovi
turi de la 11 metri. Fotbaliștii de la 
Câmpia Turzij au transformat patru, 
iar cei de la Arad pe toate cinci. Astfel, 
titlul de echipă campioană a revenit 
formației școlii profesionale „Gh. Di
mitrov" Arad. Pentru locurile 3—4: 
școala profesională Petrol Chimie 
Cîmpina — școala profesională „E. 
Maurițiu" Țg. Mureș 5—2.

Șt. lacob-coresp.

CHIMIA FAGARAȘ — INDUSTRIA 
SÎRMEI C. TURZII 2—3 (0—0)

FAGARAȘ 2 (prin telefon). A- 
proape 3000 de spectatori au asistat 
la un joc amical frumos, mai ales 
în repriza secundă cînd fazele au al
ternat cu repeziciune de la o poartă 
la alta. Au marcat Adam (min. 51, 
78 și 87) pentru oaspeți și Bărbat 
(min. 58 și 62) pentru Chimia. (La
zăr Valentin-coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ 
„CAMPIOANA RETURULUI"

In categoria A a mai rămas de dis
putat un singur meci : Dinamo Bucu
rești—Steagul roșu, care va avea loc 
duminică în Capitală, pe un teren care 
n-a fost încă stabilit. O întîlnire foar
te dificilă pentru dinamoviști, dacă ți
nem seama de faptul că în lotul lor 
s-au ivit noi indisponibilități : Varga, 
Eftimle și Nunweiller IV, accidentați; 
nu au jucat duminică la Ploiești și e 
foarte probabil să nu participe nici la 
partida cu St roșu. In asemenea con- 
dițiuni, prezentîndu-se cu un poten
țial mult scăzut, Dinamo își vede șan
sele reduse, deși joacă „acasă**. Echi
pa din Brașov, în eventualitatea unei 
victorii, are posibilitatea să ocupe lo
cul trei în clasament, la egalitate de 
puncte cu Rapid, dar cu un golaveraj 
mai bun.

In urma rezultatelor celor trei par
tide restante (Dinamo Bacău—C.C.A., 
Dinamo București—C.C.A. și Petrolul— 
Dinamo București) clasamentul retu
rului se prezintă astfel :

La 55 de centrări cu bcltă — un gol. 
Și tot un gol la 17 centrări-șuturi. 
Acestea sînt, pe scurt, rezultatele ob- 
■rvațiilor făcute anul trecut la Lenin- 
ad, la 33 de meciuri. Cu toate aces- 
a. echipele noastre — cu o perseve-^ 
nță care ar merita o soartă mai 
mă — continuă să folosească în prin- 
pal centrări cu boltă și foarte rar 
ntrări-șuturi.
Dar, înainte de a arăta cititorilor
im am ajuns la aceste cifre, cum am 
cut observațiile și la ce concluzii 
>au dus, trebuie să spunem cîteva 
ivinte despre premisele care formea- 

fondul general de dezvoltare a fot- 
ilului modern.
In ultimii ani, în fotbalul mondial se 
xle clar tendința de întărire canti- 
tivă a liniilor de apărare. Aceasta 
j s-a produs întîmplător. Apariția di- 
ritelor scheme tactice cu denumiri 
more ca : „beton“, „lacăt" și alte... 
>nstrucții de fortificare, a fost provo- 
tă nu de un capriciu în căutarea va- 
rției, ci de dezechilibrul ce s-a pro- 
is în favoarea atacanților. Noutăți 
etice au început să pătrundă si în 
tbalul sovietic. La început, în anul 
59, ele au fost insuficient însușite și 
i aduceau transformări vizibile, ba 
tr-o măsură oarecare au provocat 
ilar scăderea eficacității atacanților. 
Cînd echipele jucau după sistemul 
.M., care astăzi este pe cale de dis- 
iFiție, atacurile erau conduse mai ales 
j centru. Dezvoltarea și finalizarea a- 
curilor era încredințată celor trei ju- 
tori centrali cu numerele 8—9—10. Ro- 
1 extremelor era secundar. Această 
asică Variantă de atac a fost bine 
isă la punct și aducea rezultate cu- 
iscuțe. Astăzi tocmai schemele 1—4—2—4 

1—3—3—4 vin să combată așezarea 
asică (W.M.).
Vara sportivă 3960 a trecut sub sem- 
il dărimării vechei așezări. Noile scihe- 
e au căpătat dreptul la viață și ime- 
at s-a pus problema cum trebuie ac- 
mat contra unei apărări întărite. A- 
cul dus ca mai înainte, bazat pe tri- 
etă, devenea tot mai greu, chiar în 
nci înaintași.

de B. TIMOFEEV 
colaboratorul științific >al Institutului 

de cercetări științifice de diltură 
fizică din Leningrad

adversarul prin acțiuni individuale 
nu printr-un joc combinativ,

Jucătorii brazilieni, care au adoptat 
schema 1—4—2—4, au arătat cum se 
,,sparge" o apărare aglomerată și anu
me, nu prin numărul atacanților, ci 
prin măiestria acestora, folosindu-se a- 
tacuri fulgerătoare pe aripi, cu cen
trări-șuturi paralele cu poarta; în ma
joritatea cazurilor mingea nu este lo
vită, ci introdusă în poartă.

Neașteptată a fost și ascensiunea ra
pidă a reprezentativei Austriei, care a 
repurtat o serie de victorii semnifica
tive. Dar, de fapt, austriecii n-au făcut 
nimic deosebit. Ei au renunțat, pur și 
simplu, la stilul tradițional și au în
ceput să construiască atacurile altfel : 
o pasă lungă pe aripi, un demaraj ra
pid pînă la linia de poartă, o centra
re, un șut, gol — iată- cum arată (ideal, 
desigur) noua schemă - scrie „Soveț- 
chi Sport“, comentînd ultimele meciuri 
ale reprezentativei Austriei.

In campionatul de anul trecut, o se
rie de echipe au aplicat, cu succes, 
noua așezare 1-3-3-4, mutînd o parte 
din atacuri din centru pe aripi.

Atacurile pe aripi pretind din partea 
extremelor o mare viteză, o bună teh
nică, viteză de reacție, o rapidă gîn- 
dire tactică.

Observațiile noastre au permis să se 
stabilească că Ia atacuri dezordonate 
eficacitatea este, în majoritatea cazu
rilor, mai scăzută decît la atacuri va
riate, chiar mai puțin numeroase, dar 
bine orientate și cu accent pe aripi. 
Aceasta este și normal. Atacurile va
riate cu folosirea demarajelor pe aripi 
și schimbări bruște în direcția de atac, 
creează mai multe momente prielnice 
de gol. Atacurile invariabile însă, mai 
ales pe centru, cînd în locul unei bune 
orientări apare tendința de a depăși

Si XXX* £zxxx*vx-i*xx jw cvuijzuiduv, de a de
păși adversarul nu prin calitatea atacu
rilor, ci prin numărul lor, în general 
rămîn mult mai puțin eficace.

Comparînd eficacitatea atacurilor pe 
centru cu aceea a atacurilor pe aripi 
(în cele 33 de jocuri) constatăm că cele 
mai puțin eficace sînt acțiunile pe aripi 
urmate de centrări cu boltă și anume 
55 de centrări corespund cu 1 gol. E- 
ficacitatea centrărilor-șuturi este însă 
aproape de 4 ori mai mare. Observa
țiile făcute ilustrează una din cauzele 
principale ale ineficacității atacanților. 
Deși atacurile pe centru sînt mai pu
țin eficace, -------
din totalul 
aripi urmate de __________ ___ _ ...
sumează 25% și numai 26% sînt. atacuri 
pe aripi terminate cu centrări-șuturi.

La întocmirea planurilor tactice de 
joc, antrenorii trebuie să mizeze mai 
mult pe atacuri pe aripi cu centrări- 
șuturi. Se înțelege că în nici un caz 
nu pot fi excluse total din tactica e- 
chipej, atacurile frontale. De asemenea, 
credem că atît pe antrenori, cît și pe 
jucători trebuie să-i preocupe execu
tarea loviturilor de colț. Conform ob
servațiilor noastre, la cele 33 de jocuri 
s-au executat 299 de lovituri de colț 
cu boltă și numai de 4 ori mingea a 
fost introdusă în poartă ; deci 1 gol 
la 75 de lovituri de colț.

Nu este indiferent cînd și cum se 
execută centrările-șuturi. Ele măresc 
eficacitatea numai dacă se execută pu
ternic și din viteză, înainte ca 
torii să ocupe poziții cu 
poarta lor. E suficient ca 
întîlnească piciorul, corpul 
unui atacant ca ea să ricoșeze în poar
tă. Indiscutabil că trebuie mărit volu
mul și mijloacele de perfecționare a 
tehnicii trasului la poartă la centrări- 
șuturi. Deocamdată, echipele acordă 
prea puțin timp perfecționării acestui 
procedeu tehnic atît de Important.

Arad : C.F.R. Arad — Indagrara 
Arad 5—0 (2—0). Au marcat: Vlad
(2), Boroș (2) și Milea. (St. Wein
berger, coresp.).

1
2
3
4
5
6
7
8
9.

10—11. Dinamo Bacău
10-11. C S.M.S.
12. U.T.Ă.
13 Minerul
14. Corvinul

Știința Cluj
Rapid
C C.A
Știința Tim. 
St roșu 
Progresul 
Petrolul
Farul 
Dinamo Buc.

13
13
13
13
12
13
13
13
12
13
13
’3

3
13

7
8
7
5
6
6
4
5
5
4
4
5
4
1

4
2
3
6
3
1
4
2
1
3
3
1
2
3

2
3
3
2
3
6
5
6
6
6
6
7
7
9

25:17 
22:16 
23:17 
21:18 
26:17 
26:24 
20:24 
19:26 
26:19 
17:17 
22:22 
21:24
9:20 

11:27

18
18
17
10
15
13
12
12
11
11
11
11
10
5

ClujCum se vede, Știința 
frumoasa performanță de a 
pe primul loc în sezonul i 
vară, devenind — cum se spune 
oficial „campioana returului'*.

j a reușit 
se situa 

de primă- 
ne-

REZULTATELE TRAGERII „MARELUI CONCURS
POPULAR PRONOEXPRES'4

50.000
și 6

totuși ele însumează 49% 
acțiunilor. Atacurile pe 

centrări cu boltă în-

apără- 
sp ațele la 
mingea să 
sau capul

I. Cîștigă cîte un premiu de 
lei : Toate biletele avînd litera 
Cifre : B 772382 - B 221169 - B 530741 - 
C 706565 - C 703740 - B 322119

II. Cîștigă cîte un premiu de 25.000
lei : Toate biletele ^avînd 6 cifre indi
ferent litera : 772382 - 221169 - 530741 -
706565 - 703740 - 322119

ni. cîștigă Cîte un premiu de 
lei : Toate biletele avînd litera și 
minația de 5 cifre : B 72382 — B 
- B 30741 - C 06565 - C 03740 - B

IV. Cîștigă cîte un premiu de 
lei : Toate biletele avînd terminația de 
5 cifre indiferent litera : 72382 - 21169 — 
30741 - 06565 - 03740 - 22119

V. Cîștigă cîte un premiu de 500 lei : 
Toate biletele avînd litera și terminația 
de 4 cifre ; B 2382 - B 1169 - B 0741 - 
C 6565 - C 3740 - B 2119

VI Cîștigă cîte un premiu de 250 lei : ’ x------ 4
1169 -

PlREMIILE
EXPRES

CONCURSULUI PRONO- 
DIN 28 IUNIE 19G1

(Traducere de N. Vîlcov, an
trenor, din revista „Sportivnîi 

xur.

5.000 
ter- 

21169 
22119
2.500

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

Il-a 
ni-a
IV- a
V- a
VI- a

8 premii a 9.679
45 premii a 1.853
302 premii a 424

963 premii a 132
4.843 premii a 30

a
a
a
a
a

Report pentru concursul următor 
categoria I : 59.015 lei.

AZI, ULTIMA ZI 
LA PRONOEXPRES

lei 
lei 
lei 
lei 
led
la

Toate biletele ’ avînd terminația 
c fre indiferent litera :■ 
0741 - 6565 - 3740

VII Cîștigă cile un, premiu 
lei : Toate biletele avînd litera 
mi nația de 3 cifre : B 382 — B 169 
B 741 - C 565 — C 740 — B 1)9

VIII. Cîștigă cîte un premiu de
Toate biletele avînd terminația de 3 
cifre indiferent litera ; 382 r- 169 —
741 - 565 - 740 - 119

MAI CÎȘTIGĂ : Cîte o excursie în 
U.R.S.S. prin O N.T. Carpați : Toate 
biletele avînd terminația de 5 cifre 
indiferent litera; 9081SL

2382
21)9

de 100 
și ter-

50 lei ;

169

Reamintim participanților că astăzi 
este ultima zi în care pot completa 
buletinele la concursul Pronoexpres a 
cărui tragere are loc mîine și tot as
tăzi este ultima zi în 
completa buletinele 
Pronoexpres" care vă 
tatea să participați cu 
mere la toate concursurile din luna 
iulie a.c.

care se pot 
„Abonament 

dau posibili- 
aceleași nu-

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.



P. R O B E E H E DE „A. B. C.^
A EE BASCHETULUI PATRU ZILE IN MIJLOCUL FINALIȘTILOR...

’■! Varietatea și multitudinea procedeelor 
^tehnice Și tactice din jocul de baschet 
iu pus în fața tehnicienilor probleme 
''deosebite în ceea ce privește durata 
perioadei de învățare, dînd naștere la 

' semne de întrebare asupra limitei de 
vîrstă la care se poate începe inițierea>

In urma unei experiențe acumulate 
fin cursul unei perioade de lucru de 6 

ani cu copiii, am obținut cele mai bune 
: rezultate începînd cu vîrsta dc 11—12 

ani, adică cu elevi din clasele a V-a 
’ și a Vl-a, ajungînd ca în clasele a 

X-a și a Xl-a aceștia să posede un bagaj 
de cunoștințe tehnice și tactice cores
punzător, care le deschide larg porțile 
spre performanță.

O problemă deosebit de importantă 
este aceea a dezvoltării fizice generale 
și a pregătirii fizice speciale. In aces* 
sens am obținut rezultate bune, folo 
sind exerciții de dezvoltare fizică pro 
prii atletismului. Ținînd scama de legarea 
particularităților dc vîrstă ale elevilor 
cu metodica predării, am început cu 
exercițiile dc viteză de deplasare și de 
reacție și cu exerciții pentru dez
voltarea îndemînării. 0 atenție de
osebită am acordat-o dezvoltării 
interesului și dragostei de lucru, 
prin îmbinarea clementelor util și plăcut, 
deoarece la această vîrstă nu există 
posibilitatea unei depline concentrări în 
exerciții dc mai lungă durată, necesare 
aprofundării cunoștințelor prin repetare. 
Astfel, exercițiile de dezvoltare a vi
tezei și a îndemînării pot fi legate în 
cadrul unei ștafete cu sau fără obiec
tul de joc, pulînd fi folosite aparate 
njut ătoare — bănci de gimnastică, 
trambuline elastice, mingi umplute ele. 
Aceste ștafete pot contribui cu succes 
și la însușirea unor clemente de mișcaro 
în teren sau a unor procedee tehnice 
fără ca elevului să i se spună acest 
lucru. In acest fel, procesul învățării 
este mult ușurat, iar elevul lucrează 
cu multă plăcere, mai ales dacă în 
cadrul ștafetei respective există și sti
mulentul întrecerii. In cadrul acestor 
exerciții pot fi învățate opririle în 1 
și 2 timpi, schimbările de direcție. în 
toarcerile ele. Este însă foarte im pot- 
tant să se facă în permanență corectă
rile necesare.

Am ajuns la concluzia că un loc deo
sebit trebuie să-l ocupe în pregătirea

Primele intilniri 
în cadrul 

„Cupei Eliberării"
• Arena Progresul din str. Or. Stai- 

covici va găzdui, începînd dc astă-scară, 
întîlnirilc de box din cadrul competiției 
dotată cu „Cupa Eliberării

Această competiție s-a bucurat în fie
care an de un mare interes în rîndurile 
boxerilor și ale amatorilor sportului cu 
mănuși. Și dc data aceasta, numeroși 
boxeri din Capitală s-au înscris în com
petiție și așteaptă cu nerăbdare primul 
sunet de gong. Cei mai buni boxeri care 
vor evolua în cadrul acestor întreceri 
vor primi numeroase premii. Gala va 
începe la ora 19.30,

lată cîtcva meciuri din program : Al. 
Bariciu — Gh. Gheorghe. D. Minca— G. 
Rusii. Dănilă Done—Dumitru Nicolae.

• Boxerii din țările balcanice se pre
gătesc intens pentru a participa la „Cupa 
orașelor balcanice". Din Grecia ne-a so
sit dc curînd o scrisoare în care sîntem 
înștiințați că federația elenă a alcătuit 
următoarea echipă: muscă: Thcotokatos 
Angelos (22 de ani) : cocoș: Kostarel- 
los Panaghiotis (34) : pană: Kalaha- 
lios Theodores (22) : semiușoară : 
lladjinikolau Anastasios (22): ușoară: 
Hossakos Stavros (30): semimijlocie: 
Michel Demetre (26): mijlocie mică: 
Kiriazis Const. (20): mijlocie: Tasa- 
kiris Socrates (22) : semigrea : Stoic- 
mendis Bvron (22) : grea : Polykon- 
driotis Panaghiotis (28). Echipa va fi 
însoțită de antrenorul Kourkoulas Ste- 
liannos și de arbitrii judecători Evan- 
ffhclidis Aeamemnon și Karayannis Con- 
<1 a n f i n
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viitorilor jucători exercițiile pentru 
dezvoltarea îndemînării generale și spe
ciale, acestea putînd fi făcute sub 
formă de concurs și în mod deosebit 
legate dc obiectul dc joc. Transportarea 
sau conducerea mingii sub diferite 
forme și din diferite poziții, a două 
sau mai multor mingi conduse cu unul 
sau cu ambele brațe, cu sau fără ob
stacole (bănci, trambuline) pe cate 
să le ocolească sau să le sară, contri-

ANCHETA NOASTRĂ

buie în mod deosebit la obișnuirea cu 
mingea, la crearea așa-numitului „simț 
al mingii”, care le dă posibilitatea s-o 
mînuiască fără efort, relaxat și în orice 
condiție de joc.

In 5—6 ani dc activitate profesională, 
în care timp am asistat la toate com
petițiile de juniori din orașul Bucu
rești și din țară, și am lucrat în diferite 
tabere ale M.I.C. ori ale federației 
de specialitate, am observat că o serie 
dc tineri jucători cu calități fizice și 
tehnice deosebite nu dădeau un bun 
randament în meciurile oficiale, deși 
la antrenamente erau cei mai buni. A- 
cest proces inhibitoriu în competiție 
este cauzat dc insuficienta pregătire 
morală și de voință, de o învățare a 
tehnicii ruptă dc tactică, ruptă de joc,

Unii antrenori sînt de părere că la 
început copiii trebuie să-și însușească 
cît mai bine clementele de tehnică, 
pentru ca ulterior ele să fie înglobate 
în acțiuni tactice bine definite.

Noi am pornit de la ideia că tehnica 
și tactica jocului de baschet nu pot 
fi privite ca elemente separate, ci tre
buie privite într-o strînsă legătură. 
Aceasta a fost ideia centrală în expe
rimentul făcut dc noi și rezultatele 
au dovedit justețea ei. Elementele de 
joc nu au fost predate nici chiar la 
învățare ca elemente separate, ci în
totdeauna în legătură cu o situație de 
joc reală. Totdeauna exercițiile pentru 

Marginalii
Reprezentativele regiunilor Brașov, 

București, Suceava și echipa orașului 
București s-au întrecut ta Galați, în 
cedrul finalei tradiționalei competiții 
dotată cu trofeul „Cupa regiunilor".

In prima zi a finalei, echipele au 
reușit să obțină puține puncte supli
mentare realizate din loviturile cu 
bastonul. Cauzele: vîntul care a 
bătut puternic din față și bune pre
gătire a fundașilor echipelor la „prin
dere" (oraș București, reg. Suceava 
și reg. București) care au cules 
multe mingi grele. Echipa orașului 
București, cîștigătoarea trofeului, se- 
sizînd din timp că nu se poate 
obține ușor puncte suplimentare din 
bătaia mingii cu bastonul, a utilizat

însușirea unor elemente de tehnică au 
constituit crîmpeie de joc, adică au fost 
folosite cel puțin două elemente de 
tehnică deodată (de pildă, aruncarea 
la coș precedată de schimbare dc di
recție, pasă sau fentă), adversarul a 
apărut încă din primele lecții, iar ală
turi de el încă un jucător, creîndu-se 
astfel combinații de doi jucători. Chiar 
dacă la început scopul acestor com
binații nu era conștient, tinerilor bas- 
chetbaliști li s-a creat deprinderea dc 
a colabora pentru atingerea țelului final: 
înscrierea coșului. Copiii au fost obiș
nui ți să gîndcască ce au dc făcut pe 
teren, fiecare exercițiu creîndu-le pro
bleme care o dată rezolvate dădeau 
satisfacții deosebit de mari.

La prima vedere se pare că predarea 
acestor exerciții de tehnică însoțită 
de clemente tactice îngreunează și lun
gește perioada de învățare. Intr-adevăr, 
copiii își însușesc tehnica jocului In
tr-un timp mai îndelungat, dar o da• ă 
cu ea a fost învățată și tactica ele
mentară a jocului, ușurîndu-se astfel 
mult munca în viitor. Imbinînd tehnica 
cu tactica în învățare, am eliminat 
exercițiile artificiale rupte dc joc, care 
mai sînt încă „la modă”, ca, de pildă, 
eternul șir pentru aruncare la coș. 
Despre utilitatea exercițiilor dc tehnică 
și tactică se poate scrie foarte mult ; 
noi ne mărginim însă să constatăm că 
învățarea care se bazează pe exerci
țiile amintite mai sus are rezultat mai 
temeinic. Jucătorii se descurcă foarte 
bine pe teren, sînt obișnui ți să gîn- 
dească, să colaboreze. Orice combinație 
tactică vom aplica ulterior va fi mull 
mai rapid însușită, ea bazîndu-sc pe 
lucruri cunoscute total sau în parte.

Dc importanță capitală considerăm 
necesitatea stimulării copiilor — încă 
de la vîrstă fragedă — spre o gîndirc 
tactică elementară și considerăm că 
numai astfel se va putea crea baschet
balist il or noștri fruntași un schimb va
loros. Ideia că tactica elementară 
încarcă memoria copiilor, că dezvoltarea 
lor intelectuală nu asigură însușirea 
ci, sînt idei greșite, după părerea noas
tră.

Scopul acestor rînduri este și crearea 
unei baze de discuție între antrenorii și 
tehnicienii baschetului care se ocupă cu 
problemele tineretului.

Prof. C. DASCALESCU 
și Prof. E. KLOSOVSCHI

la „Cupa regiunilor"
la maximum bătaia mingilor înalte 
către mijlocul tetenului. Aceasta a 
dat posibilitate jucătorilor bucureștem 
să treacă, fără a fi prea mult jucați, 
prin cele două culoare.

La „prindere" echipele s-au pre
zentat în real progres. A ieșit în evi
dență omogenitatea lor, ca urmare a 
unei gîndite repartizări a oamenilor 
pe posturi. Faptul că echipa regiunii 
București a obținut cele mai multe 
puncte din țintire, se datorește unor 
combinații de pase care aveau la 
bază organizarea din timp a poziției 
de țintire, ceea ce a lipsit în unele 
jocuri echipelor Suceava și oraș 
București. In jocul „la bătaie" fiecare 
echipă s-a prezentat cu sisteme dife

Timp de 4 zile ne-am aflat în mij
locul celor aproape 120 dc finaliști ai 
campionatelor individuale și pe echipe. 
In pauzele dintre jocuri sau în clipele de 
răgaz, finaliștii ne-au redat fragmente 
din „drumul “ pe care l-au parcurs pînă 
la... București în ultimul act al acestor 
competiții. Discutînd cu fiecare în parte 
despre cele două campionate am putut 
să ne facem o imagine și mai completă 
asupra întrecerilor începute acum un 
an, Iată cîtcva concluzii :

1 Și-au disputat întîietatea peste 1000 
de echipe, iar în campionatul individual 
au luat startul cîtcva mii de jucătoare 
și jucători.

2. Mulți antrenori și instructori au 
căutat — și au găsit — o serie de ele
mente talentate cu care au întinerii 
echipele. Un popicar mai în vîrstă a 

.7ucăloarele echipei llapid București, campioane pe anul 1961, zîmbesc 
fericite obiectivului fotografic

Foto : M. Comaroni
făcut o remarcă semnificativă „Cred 
că nu există o echipă care să nu aibă 
în formație doi și chiar trei tineri**.

3. Formula de desfășurare a compe
tițiilor a fost foarte bună pentru că a 
angrenat pe sportivi, mai ales în fazele 
superioare, într-o continuă activitate 
corn pe ti țională.

4. In schimb, schemele din fazele 
zonale au fost greșit alcătuite, îngă- 
duindu-se astfel unor echipe mai slab 
pregătite să ajungă pînă în etapele su
perioare și chiar în finală. Exemplu î 
Industria locală Baia Mare, care a to
talizat la București doar 4399 p.d.

Urmărind întrecerile de la București, 
ne-am convins că majoritatea finalișlilor 
s-au pregătit cu conștiinciozitate. Tro
feele au fost cucerite de Rapid Bucu
rești (feminin) și Voința Tg. Mureș 
(masculin), două echipe care au per
severat ani dc zile pentru a ajunge In 
posesia invidiatelor titluri. Campionatul

rite. Jucătorii bucureștenj au fost 
Insă singurii care au utilizat în per
manență grupele mobile, formate în 
funcție de desfășurarea jocului în 
timp ce reprezentativele regiunilor 
București și Suceava au întrebuințat 
mai mult grupe fixe iar cea a regiu
nii Brașpv a practicat un joc indi
vidual.

In ceea ce privește confruntarea de 
ansamblu a echipelor, putem spune 
următoarele: formația orașului Bucu
rești a jucat în tur foarte atent iar 
după ce și-a asigurat conducerea în 
clasament a urmărit numai victoria 
și nu un scor pe măsura posibilită
ților. Reprezentativele regiunilor 
București și Suceava au început tur
neul crispat Și numai în retur Și-iu 
revenit la ritmul normal, cînd însă 
era prea tîrziu Echipele orașului 
București și regiunii Suceava au 
utilizat în permanență aceiași jucă
tori, pe aceleași posturi. în timp ce 
reprezentativele regiunilor București 
și Brașov au schimbat jucătorii a- 
proape de la mec; la meci.

în general se poat-? afirma că 
echipa orașului București a cucerit 
pe merit cupa, fiind cea mai pregă
tită și omogenă și constituind un 
colectiv unit și disciplinat De fapt, 
toate echipele au dovedit sportivitate 
în timpul întrecerilor., ușurmd astfel 
sarcina arbitrilor care și-au putut 
face pe deplin datoria. „Cupa regiu
nilor" a constituit un bun. prilej de 
verificare a. stadiului pregătirii echi
pelor regiunilor noastre :ș.i a ținut 
trează timp de cîteva luni atenția 
iubitorilor sportului nostru național.

A. ” V A’.LESCU
antrenor 

individual a fost cîștigat de cunoscuta 
sportivă lTorica Lăpușan (Rapid Bucu
rești) care după o perioadă dc declin 
a avut—grație seriozității dovedite în 
procesul de instruire — o puternică re
venire dc formă. La băieți întrecerea 
s-a încheiat cu o marc surpriză : Bmna 
Stullcr (C.F.R. 'Timișoara) în vîrstă de 
22 dc ani, a depășit o seric dc popicari 
cu o îndelungată experiență, devenind 
campion al țării. Și încă ceva : tinereii» 
și tinerii popicari prezenți în număr 
neașteptat dc marc la aceste finale ne-au 
lăsat impresia că dacă vor continua sft 
se pregătească cu sîrguință vor îngroșa 
în curînd numărul sportivilor noșlii 
fruntași. In general, după finalele do 
la București am rămas mulțumiți pentru 
că am asistat la cele mai viu disputat* 
întreceri din istoria acestor campionate.

Dar parcă mai trebuia ceva. „Ceva* 
care ar fi adus un calificativ mai bun 
finalelor campionatelor pe anul 1961, 
fcCeva" concretizat în următoarele :

*• Mai multă orientare’ față dc parti
cularitățile arenelor. Majoritatea jucă
toarelor au lansat bila în forță, deși 
pistele și popicele necesitau o aruncare 
mai lentă.

• Popice regulamentare ca formă, 
defecțiune care a influențat negați» 
asupra rezultatelor. Vina aparține l’ .ii.P.

© Reamenajarea pragului de lansare 
de la arena Iuta (din cauza defecțiunii 
pragului, bila era aruncată, seăzîndu-i-se 
astfel din precizia imprimată).

® Mai multă siguranță în lansarcî 
bilei, îndeosebi la „izolate , și persis 
tență la culoarul preferat. Imprecizii 
și jocul la centru au făcut ca rezulta 
tele din cadrul campionatului pe cchipi 
să fie slabe.

• In sfîrșit, ar fi fost bine ca e 
cliipa bucureșteană I.O.It. să constituit 
un colectiv unit, și nu fărâmițat de pa 
siuni personale, motiv pentru care ai 
și scăpat printre degete titlul dc cam 
pioni. După părerea noastră antrenoru 
A. Gomoiu, obosit în urma turnealu 
din R.P.U. și pe lingă aceasta ncantre 
nat, n-ar îi trebuit să joace.

Tr. IOANIȚESCU
F.R.P. amintește cluburilor și ase 

ciațiilor că transferările sportivilor p 
anul 1961 se fac pînă la 31 iulie a. <

C. C.A.—mnda Bratisuw
(Urmare din pag. 1)

riozitate, dorind să , reprezinte c 
cinste culorile clubului. Echipa mii 
tară va alinia formația standart 
care i-a adus de altfel tacul II i 
clasamentul turului : Penciu — Ciobi 
nel, Nanu, Kramer (Ghiță Dan), C< 
jocartl— Nica, Merghișescu—Șt. Cot 
stantin (Bărbâlău), Preda (Milea 
Enache — Blăgescti, Mehedinți—-lone 
cu, Căpușan, Danciu (latan).

Sportivii cehoslovaci nu și-au a 
câtuit încă echipa, care va fi fo 
mată abia la teren din următorul l< 
de jucători : Karel Brejla, JȘ.rosța 
Dosoudil, Jiri Dvorak, Pavel Hejd 
Antonin llrtibizua, Jaroslav Kratti 
Frantisek liratouchvil, Zbynek Kr. 
touchvil, Frantisek Krejsi, Stanisk 
Mauer, Vlastislav Melichar, Mirosit 
Stasny, Milan Starch, Petr Turyn 
Pavel Valack, Milan Vepr, Jaroslt 
Wimmer, Karel Zich. Antrenorul 
cliipei este, fostul international R 
chard Kretci.

l-i ..continuarea turneului lor. ruj 
bisti' .-eliosliv.aci yor, juca Joi 
compania echipei binamo Bucureș



Un nou examen al luptătorilor: Balcaniada
(Urmare din pag. 1)

hama au conturat o nouă tendință a 
luptătorilor pe saltea, ce s-a ivit cu 
prilejul jocurilor Olimpice de la Roma: 
riscul — din motive tactice. Este bine 
cunoscut faptul că unii sportivi din 
motive tactice adoptă o gardă pasivă 
mai ales în prima repriză. Acest lucru 
împiedică pe luptătorii care se stră
duiesc să se claseze pe primele locuri 
să obțină victorii la tuș. Cum au pro
cedat atunci- sportivii sovietici? Atît 
la Roma, și mai ales la Yokohama ei au 
permis adversarilor să-i prindă în po
ziții periculoase, de unde au contraa
tacat fulgerător obținînd puncte pre
țioase sau chiar victorie totală, tuș. 
Este interesant de urmărit, cu prilejul 
acestei întâlniri internaționale care se 
anunță deosebit de valoroasă, în ce 
măsură vor căuta sportivii participant 
să aplice cele învățate de la luptătorii 
sovietici. Cu mult interes este așteptată 
și evoluția luptătorilor bulgari, care au 
avut o comportare bună la .1.0. de la 
Roma (Ia campionatele mondiale nu au 
participat) și a sportivilor turci, care 
după neașteptatul salt valoric înregistrat

SE AFIRMĂ
Sala de lupte a C.S.M. din Baia 

Mare a găzduit — nu de mult - 
faza pe oraș la lupte clasice. Cu acest 
arilej s-au remarcat o seria de noi 
îlemente ca P. Kiss, V. Cionca. 
r. Mărieș, A. Libik, P. Szentes etc. 
iată primii clasați de fiecare cate
gorie : 52 kg: A. Tămaș (Minerul 
3aia Sprie) ; 57 kg : M. Sonea (Topi- 
orul Baia Mare) ; 62 kg: V. Boaru 
Minerul Baia Sprie) ; 67 kg : G. Orhs 
C.S.M. II Baia Mare) ; 73 kg : F. Ra- 
roezi (C.S.M. II Baia Mare) ; 79 kg; 
7. Bodea (Minerul Baia Sprie). No- 
âm bunele rezultate obținute de ti-

Dtspă turneul de la New York

Considerațiuni pe marginea comportării
echipei Dinamo București

Venind la cabina jucătorilor dina- 
noviști după ultimul joc susținut de 
chipa noastră în cadrul turneului de 
a New-York, dl. William De Cox, 
rganizatorul turneului, a mulțumit 
chipei romîne pentru comportarea sa 
e-a lungul celor 30 de zile de între- 
eri, insistînd în mod special asupra 
ontribuției pe care formația romînă 

adus-o la reușita jocurilor din pri- 
ia parte a turneului. ,.Echipa avs. 
- spunea dl. Cox — nu s-a clasat 
e locul fruntaș pe care.l lăsa să se 
ttrevadă debutul său în competiție, 
ar are meritul de a fi jucat un tot
al frumos, de o valoare tehnică 
ună. Această calitate, completată de 
>cul corect al romînilor, valorează 
îai mult ca orice într-un turneu ca 
cesta organizat de noi și în care, de 
ipt, din punct de vedere al clasamen- 
ilui, nu contează decît primul loc, 
el care asigura calificarea pentru 
nală. Fotbalul jucat de Dinamo ne-a 
tăcut mult, mie, celorlalți membri ai 
emisiei de organizare, publicului 
ew-york.ez și vom fi bucuroși să vă 
wedem și în anul viitor".,.
Cuvintele de mai sus sînt cuprin- 

îtoare. Ele dovedesc că Dinamo 
ucurești a lăsat o bună impresie la 
ew York și explică și faptul că echi- 
a romînă a fost invitată la turneu 

în anul viitor. De altfel, dat fiind 
:opul propagandistic al turneului, or. 
anizatorii americani își îndreaptă a- 
nția în special către echipele care 
st servi cel mai bine atingerea aces- 
li obiectiv. In această privință este 
:mnificativ faptul petrecut cu Rapid 
iena. Intr-adevăr, în afara celor două 
nalistc de anul trecut (Bangu și 
ilmarnock) care au participat de 
■ept la turneul actual, numai echipa 
eneză a mai fost invitată și la edi- 
a a doua. Și aceasta, tocmai datorită 
ptului că jocul vienezilor a lăsat o 
ipresie deosebită, în ciuda faptului 
i anul trecut ei s-au clasat pe locul 
(ultimul) în seria respectivă!
Dinamo București însă, în afara 
ptului că a jucat fotbal bun, a reu. 
t și patru rezultate valoroase. Nu 
>m mai insista asupra scorului egal 
>țintrt în fața lui Bangu (singura e- 
lipă care i-a învins pe cîștigătorii 
riei), deoarece cronica și comenta- 
ile noastre asupra acestui joc au 
st lămiiriitoare. Vom sublinia însă 
nănuntul — nu lipsit de importanță 
• că acesta a fost, din păcate, sin- 
rrul meci în care Dinamo a putut 
ezenta garnitura sa completă. Me- 
ul următor, cel cu echipa din New
ark, a început sub bune auspicii (Di- 
imo a condus cu 1—0), dar o „tal
i'’ aplicată de un apărător advers la 

la Roma au avut o cădere bruscă Ia 
Yokoh ama.

De cine va fi reprezentată țara 
noastră în actualele întreceri balcanice? 
Iată lotul sportivilor. în paranteză anul 
și locul obținut cu prilejul ailor între
ceri balcanice : Gh. Szabad (1058 — I),
I. Cerne a (1958—1. 1959— 11). AI ex. 
Geantă. M. Sultz (1959—11. 1960—11), 
St. Tampa, I. Tăranu. Gh. Popovici 
(1958—111. 1959—I. 1960-11), N. Mar- 
tinescu — la lupte clasice, iar la lupte 
libere vom fi reprezentați de următorii 
sportivi : N. Cri stea, M. Cristea, Alex. 
Radu, P. Cîrciumaru, C. Uathazi (1958-
II, 1959—111. 1060—111). I. Popescu, 
I. lonescu (1959—111 clasice) și N. 
Pavel.

O parte a lotului nostru a plecat din 
București duminică, îndreptând u-se spre 
Timișoara, de unde se face plecarea 
spre Skoplje, marți dimineața, cînd vor 
sosi și ceilalți membri ai reprezentative
lor noastre.

Sportivii vor fi însoțiți de antrenorii 
Ion Corncanu și Vascul Popovici. între
cerile se vor desfășura la Skoplje pe o 
singură saltea, alternativ lupte clasice 
și lupte libere.

NOI TINERI
nerii luptători ai secției Minerul Bais 
Sprie. Aceștia și-au început antrena
mentele cu numai două luni in urmă. 
Atît Minerul Baia Sprie cit și Con- 
structorul-I.O.R.A.C. Baia Mare (în
ființată tot în acest an) dispun de săli 
de antrenament proprii și au un nu
măr mare . de tineri care se pregătesc 
cu regularitate. In scurt timp Baia 
Mare va da noi luptători fruntași care 
alături de triplul campion Gavril 
Dohi și de maestrul sportului Gheor- 
ghe Crișan vor reprezenta cu cinste 
culorile orașului natal.

V. SASăRANU, coresp. regional 

genunchiul lui Țîrcovnicu a redus po
tențialul echipei noastre, care a jucat 
din minutul 4 în zece oameni. In ul
tima parte a jocului, Angliei a pără
sit și ei terenul (și turneul...), lovit 
în urma unui accident provocat de 
portarul advers, care, — după ce a 
prins un balon — s-a aruncat pe pi
ciorul jucătorului nostru. Ajunși la 
acest capitol, al accidentărilor, vom 
semnala că turneul s-a caracterizat 
printr-o accentuată notă de duritate, 
care a dus la 12 accidentări grave, 
7 încheiate cu... picioare în ghipsl 
„Campionii" durităților au fost ame
ricanii, care în primele meciuri pe 
care le-au jucat — și le-au cîștigat — 
au avut în față echipe pe care le-au 
lăsat în inferioritate numerică. împo
triva lui Dinamo, Beșiktaș și Bangu, 
echipa locală a scos din joc cîte un 
adversar chiar din prima repriză. în
grijorați de acest sistem al echipei 
„Americans”, precum și de jocul tare 
al echipei vest-germane și al celor 
britanice, conducătorii echipelor Ban
gu, Dinamo și Beșiktaș au cerut în- 
tr-o ședință acordarea dreptului de în
locuire a jucătorilor accidentați. Or
ganizatorii au respins însă această 
propunere, dar au recomandat arbitri
lor — care în prima jumătate a 
turneului tolerau un joc care pe sta
dioanele noastre e de neconceput — 
să arbitreze mai puțin îngăduitor. In 
acest fel s-a mai pus capăt accidentă
rilor, dar jocul tare, în forță, cu fo
losirea din plin a forței fizice a rămas 
în continuare o notă specifică acestui 
turneu.

Cel de-al treilea meci, de la Mon
treal, i-a prins pe dinamoviști în si
tuația cea mai grea din punct de ve
dere al lotului. N-au putut juca 3 a- 
tacanți (Țîrcovnicu, Eftimie, Anghel) 
și nici fundașul Popa, fapt care a 
adus modificări și în linia de fund. 
In orașul canadian am asistat la unul 
din acele jocuri de fotbal în care, 
după 90 de minute, nu-ți vine să 
crezi că rezultatul este cel de pe ta
belă! Dinamo a stăpînit terenul, dar 
atacul său — improvizat — a ratat 
exasperant. Și cum gazdele au știut 
să profite de două greșeli ale apărării, 
meciul s-a terminat cu 2—0 pentru 
Concordia. Trebuie să precizăm că 
atît New-York Americans cît Și Con
cordia Montreal au fost, de fapt, e- 
cliipe constituite special în vederea 
turneului. In formația new-york-eză 
au jucat nu mai puțin de 9 jucători 
englezi, care terminaseră de curînd 
campionatul profesionist, și care s-au 
angajat suplimentar, pe timpul vacan
ței, pentru acest turneu neoficial. Cît 
despre Concordia, ea a chemat jucă

Pentatlon modern

Aprecierile unui vechi specialist
întrecerile din cadrul celei de a 

Vil-a edilii a Concursului interna
țional de pentatlon modern al R.P. 
Romine s-au încheiat, după cum se știe, 
cu victoria tinerilor reprezentanți ai 
R.P. Ungare (Otto Tdrbk la individual 
și formația Torbk, Istvan Mona, Bella 
Faklya).

In legătură cu această importantă 
competiție am stat de vorbă cu tov. 
GYORGY KISS, conducătorul forma
ției maghiare, un bun cunoscător al 
problemelor pentatlonului modern. 
Iată ce ne-a declarat el:

Din capul locului țin să-i felicit 
pe prietenii romini pentru organiza
rea fără de cusur a acestor frumoase 
întreceri. In activitatea mea de peste 
două decenii pe tărîmul acestui sport 
am avut ocazia să asist la sute de 
concursuri internaționale. Nicăieri 
n-am văzut însă un concurs atît de 
bine organizat ca acesta la București. 
Totul a mers ca pe sfoară, fără ezi
tări sau opinteli, fără nici un fel de 
discuții contradictorii, fără contestații.

Sportivii noștri au răspuns cu tot 
entuziasmul la invitația forului de 
specialitate din Romînia. Ei aveau ne
voie de o verificare serioasă, pe care 
le-o asigurau din plin întrecerile din 
București. Traseele pe care le faceți 
pentru călărie și cros și-au cucerit 
un adevărat renume în întreaga Eu
ropă. La toate competițiile • interna
ționale, mai puțin campionatele mon
diale și J.O., traseele la aceste probe 
sînt foarte ușoare și nu-i solicită pe 
concurenți decît în prea mică mă
sură. La București însă... Uite n-am 
să uit mult timp admirabilul traseu 
de călărie de la Roșia. încă de la recu
noașterea lui mi-am dat seama că în 
întrecere călărețul nu poate fi o 
simplă... „valiză", agățată pe șa (așa 
cum se întîmplă în atitea concursuri), 
ci că va trebui să muncească serios 
pentru fiecare punct, și să probeze 
pregătirea și cunoștințele lui în a- 
ceastă disciplină. Țin să relev de

tori din Anglia pînă în ajunul meciu
lui cu Dinamo. La canadieni predo
minau însă sud-americanii, mai ales 
argentinieni. Fără drept de apel, Di
namo a pierdut apoi meciul cu Ever
ton, deși scorul de 4—0 este exagerat. 
Pînă în min. 70 rezultatul era numai 
1—0. La două ezitări ale fundașului 
nostru stingă, internaționalul irlandez 
Bingham a înscris două goluri în in
terval de 6 minute, iar în min. 90, 
la o lovitură liberă, a fost stabilit 
scorul final. Everton a jucat cu o 
echipă în care figurau 6 internaționali 
scoțieni, irlandezi și englezi.

După acest joc, dinamoviștii au 
scos numai rezultate bune. Împotriva 
lui Karlsruhe, cînd a reintrat Eftimie 
și atacul a avut o formulă mai rezo
nabilă, bucureștenii au cules aplauze 
la scenă deschisă. Echipa internațio
nalilor vest-germani Szymaniak și 
Hermann s-a apărat din răsputeri, și 
numai un „cap” întîmplător al unui 
fundaș (minutul 881!) a făcut ca Di
namo să scape victoria printre degete, 
mulțumindu-se cu un meci egal: 2—2. 
După meci, antrenorul Friihwirth (fost 
internațional vienez) a declarat că 
echipa sa a fost „măcinată” de jocul 
de pase al romînilor și că, după jo
cul cu Bangu, acesta a fost cel mai 
greu pe care l-a susținut Karlsruhe. 
Tot cu un scor egal (0—0) s.a ter
minat și jocul dinamoviștilor cu Kil
marnock, în care Eftimie de-abia re
făcut a fost accidentat din nou în 
prima repriză; echipa noastră răniinînd 
iar în 10 oameni. Acest joc s-a dis
putat pe o ploaie torențială și a re
liefat puterea de luptă a echipei ro
mîne. Succesul categoric din ultimul 
joc (5—2 cu Beșiktaș), se explică 
prin faptul că înaintarea fără 3 titu
lari se mai rodase de-a lungul turneu
lui, iar apărarea a jucat mai calm.

O notă caracteristică turneului a 
fost aceea că Dinamo a întîlnit nu
mai echipe profesioniste, care — preo
cupate în mod special de prestigiul 
„firmei” lor, în vederea altor invi
tații la turnee similare — au jucat, 
în fiecare meci din toate puterile. 
Iar jucătorii respectivi au jucat 
„tare”, dat fiind că atît organizatorii 
cît și conducerile cluburilor lor dă
deau prime în funcție de rezultat.

Impresia lăsată de Dinamo la New 
York ar fi fost și mai bună dacă a- 
tacul n-ar fi manifestat aceleași și 
aceleași lacune, combinații inutile, 
ritm de joc scăzut tocmai în fazele 
de finalizare, teama unor jucători de 
a-și lua răspunderea șutului la poartă.

RADU URZIGEAJNU 

asemenea taptul, foarte important, că 
toți caii au fost bine pregătiți, mai 
puțin cel pe care l-a încălecat Mari
nescu.

Faptul că proba de spadă s-a des
fășurat in trei manșe a solicitat con- 
curenților un efort însemnat. El a 
fost insă bine venit din punct de ve
dere al concluziilor Ia care s-a putut 
ajunge privind pregătirea fizică și 
tehnică mai ales acum înaintea cam
pionatelor mondiale. Cum era și fi
resc Tdrdk a cîștigat întrecerea de 
spadă. El este specialist al acestei 
probe (N.N. a concurat și la Criteriul 
mondial al Tineretului din 1958 de la 
Floreasca), bine cotat printre trăgă
torii noștri. De altfel echipa pentat- 
loniștilor (Toriik, Mona, Faklya) s-a 
clasat a IlI-a la campionatul da spadă 
al Ungariei. Am fost surprins de 
evoluția ștearsă a Iui Marinescu la 
scrimă. La Budapesta, la recentul 
nostru concurs internațional, el a 
fost unul dintre cei mai buni im- 
presionind pe toți specialiștii prin 
acuratețea și siguranța stilului său. 
Am convingerea că aici a tras sub

In Poiana Brașov

Cei mai talentafi tineri atleți și-au disputat duminică întîietatea la 
concursul rezervat copiilor în Poiana Brașov. Iată-l pe unul dintre concu- 

renfi, Gh. Kafiu (regiunea Banat), pregătindu-se su treacă ștacheta ridicată 
la 1,61 m. Și... a reușit !

Foto Gh. Corcodel — Brașov

Sportivii bulgari sc pregătesc 
pentru Universiadă

In discuțiile sportivilor bulgari un cu- 
vînt revine mereu : „Universiada". El 
este pomenit tot atît de des ca, de exem
plu, la timpul său, „Olimpiada de la 
Roma" Faptul este cu totul firesc dacă 
avem în vedere că Jocurile mondiale 
universitare se vor desfășura în acest an 
la Sofia.

Peste 300 de sportivi bulgari, care 
vor participa la toate disciplinele incluse 
în programul Universiadei, au început 
de mai bine de o jumătate de an să se 
antreneze sistematic în vederea acestui 
important eveniment sportiv. Un timp, 
antrenamentele au fost întrerupte din 
cauza examenelor, iar vacanța de iarnă 
a fost folosită pentru odihnă activă în 
stațiunile și cabanele din munți. Recon
fortați și bine dispuși, studenții bulgari 
au reluat apoi cu și mai multă intensi
tate munca de pregătire pentru Univer* 
siadă.

TINERI, LA START !

De un bun renume în Europa se bucu
ră echipa studențească de baschet din 
Sofia. Clubul studențesc „Akademik” 
s-a clasat pe primul loc la concursul in
ternațional de la Paris din anul 1957. 
Apoi, doi ani consecutiv, baschetbaliștii 
bulgari s-au calificat în finala-„Cupei 
Campionilor Europeni". Cum e și firesc 
însă, unii jucători buni ca Liubomir și 
Gheorghi Panov, Savov și alții au „îm- 
bătrînit". Terininîndu-și studiile univer
sitare, ci nu vor mai putea fi folosiți 
de clubul „Akademik acesta fiind ne
voit să-și recruteze pentru prima garni
tură jucători noi, tineri.

Am vizitat echipa în timpul unui an
trenament. Faptul care m-a impresionat 
din primul moment a fost acela că nu 
vedeam dccît puține cunoștințe printre 
numeroșii sportivi care aruncau mingea 
la coș : trei — Viktor Radev, Nikola 
llov și micul Petăr Lazarov, baschctba- 
liști căliți în întâlnirile naționalei bul
gare. Ceilalți vor primi „botezul interna' 
|ional“ în timpul Universiadei.

Antrenorul echipei, Bojidar Tachev, 
unul din cei mai buni specialiști ai noș
tri în problemele care a ar

impresia comportării slabe de la că
lărie.

întrecerea la pistol s-a desfășurat 
pe minunatul poligon de la Tunari 
care se bucură de o faimă mondială. 
Păcat că in acest cadru excelent 
pentatloniștii n-au reușit rezultatele 
așteptate. Ca antrenor de tir am con
statat la majoritatea sportivilor unele 
deficiențe in momentul dării focului. 
Numai așa se explică faptul că To- 
miuc a tras afară un foc, care dacă 
ar fi mers pe țintă, în 7 sau în 8, 
i-ar fi putut aduce locul III, dacă 
nu chiar locul II in clasamentul ge
neral individual.

Despre proba de înot nu vreau să 
spun decît un singur lucru : crono
metrajul a fost perfect ! Și însfîrșit 
cursa de cros. Merită să faci depla
sarea pină la Călugăreni pentru un 
asemenea traseu. Excepțional din toate 
punctele de vedere, traseul de cros 
constituie o adevărată „sită" a valo
rilor... încă o dată, felicitări pentru 
organizarea acestui concurs și mulțu
mirile noastre pentru zilele minunate 
petrecute în frumosul București.

bitrat la J. O. de la Roma întîlnirea fio- 
tărîtoare S.U.A. — U.R.S.S., nc-a împăr
tășit planurile de pregătire ale echipei 
sale.

•— Fără îndoială, că în ce privește 
tehnica și tactica jucătorii tineri sini 
încă inferiori celor bătrîni. Tineretul 
are însă și calități. Voința, tenacitatea 
și entuziasmul pot compensa lipsa expe
rienței internaționale. Vom înlîlni echipa 
puternice, dar eu cred câ Akademik se 
va clasa printre primele. Sini convină 
că baschetul bulgar va fi bine repre
zentat la Universiadă. Dacă băieții nu 
vor reuși, cred că echipa feminină are 
mari șanse la primul loc.

In cuvintele antrenorului sc simte în
crederea. Ea e întemeiată, de altfel ; 
baschetbaliștii bulgari au fost întotdea
una printre cei mai buni din Europa. 
Iar echipa feminină care va reprezenta 
R. P. Bulgaria, campioană a țării pe 
anul I960, va fi desigur și ea la înăl
țime. De altfel, multe dintre jucătoarele 
ei fac parte din reprezentativa țării.

ASALTUL SPRE RECORDURILE 
EUROPENE

Printre participanții la Universiadă 
vor fi și peste 100 de atlcți bulgari, 
care se pregătesc asiduu. Unii dintre ei 
sînt cunoscuti, alții mizează mai mult 
pe tinerețea și ambiția lor și mai puțin 
pe succesele și experiența concursurilor. 
Iată ce ne-a declarat săritorul cu pră
jina Hristo llristov, campion balcanic, 
în legătură cu apropiatele întreceri ■ stu 
dențești :

— M-am antrenat toată iarna. E drept, 
pregătirea în sală nu poate înlocui întru- 
lotul antrenamentul în aer liber, însă 
mă simt bine pregătit. Pentru anul 
acesta mi-am propus să ameliorez recor
dul european, adică să obțin o perfor
manță de 4,66 m. Dacă voi reuși lucrul 
acesta în cadrul Universiadei, voi fi 
foarte mulțumit.

MITIU EXEROV
ziarist bulgar



Marea întrecere a juniorilor 
la tenis de masă

ta ora cînd apar aceste rînduri, trei 
junioare și tot atîfia juniori, reprezen
tanți ai tinerei generații în tenisul de 
masă din R.P. Romînă se află în loca
litatea Bad Blanckenburg (R.D. Ger
mană) pentru a participa la Criteriul 
european de juniori”. Intr-adevăr de 
mîine, timp de patru zile, acest orășel 
german va găzdui întrecerile celor mai 
tineri și mai buni jucători europeni, 
un campionat neoficial al juniorilor de 
pe continentul nostru. La această impor
tantă și interesantă competiție își vor 
încerca forțele cei mai buni jucători 
și jucătoare din U.R.S.S., R.P. Ungară, 
Suedia, R.S. Cehoslovacă, R.D. Ger
mană etc. lritr-o asemenea companie 
extrem de valoroasă Victoria și Mariana 
Jandrescu, Eleonora Mihalca, Nicolae 
Apgclescu. Lauren țiu Gheorghiu și Do
rin Giurgiucă vor avea fără îndoială 

misiune grea. Totuși, noul schimb 
care a preluat ștafeta dc la juniorii 
de ieri, trebuie să aibă în față exem
plul acestora. Și așa cum Maria Ale
xandru. Radu Negulcscu. Gheorghe Co 
bîrzan au reușit la Falkenbcrg (]058> 
și Constanța (1959) să cîștige majo
ritatea probelor, culegînd aprecieri elo
gioase și unanime ale specialiștilor — 
lucru confirmat dc altfel și după de
pășirea vîrstei de juniorat — dorim 
ca și actuala promoție tînără să satis

Fraser eliminat 
la Wimbledon!
Numai trei tururi a „supraviețuit" 

fostul cîștigător al Wimbledonului, 
australianul N. Fraser, la actuala edi
ție a campionatului mondial neoficial 
de tenis, in plină desfășurare. Sîm- 
bătă, la a treia sa apariție în cadrul 
probei de simplu bărbați, Fraser a 
fost întrecut de englezul B. Wilson 
cu 1—6, 6—0, 13—11, 9—7. Meciul a 
durat aproape 3 ore, cei doi jucători 
avînd de înfruntat și o căldură cani
culară. Eliminarea lui Fraser consti
tuie o mare surpriză, dar trebuie to
tuși notat că fostul campion a su
ferit la sfîrșitul sezonului trecut un 
accident, de pe urma căruia se re
simte încă.

In turul doi al probei de dublu 
bărbați, Lejus și Lihacev (U.R.S.S.) 
au întrecut prima echipă a R.F. Ger
mane (Bungert—Kiihnke) cu 9—7, 6—4, 
11—9. La simplu femei, Ann Haydon 
(Anglia) a fost învinsă de Renee 
Schurman.

Surprizele au continuat în compe
tiția de simplu bărbați. Italianul Pie- 
trangeli a fost eliminat de Chris Craw
ford (S.U.A.), iar acesta, La rîndul 
său, a pierdut la tenismanul de cu
loare Pimehthal (Venezuela). De notat 
că ultimul este învinsul fostului nos
tru campion, Gh. Viziru, la turneul 
de la Moscova 1957.

Iată programul sferturilor de finală 
la simplu bărbați : Laver—Ayala, 
Emerson—Krishnan, Sangster—Pimenit- 
hal, McKinley—Wilson.

Călăreții romîni au obținut rezultate mentorii 
in marile întreceri de la Aachen

AACHEN, 3 (prin telefon). Duminică 
a luat sfîrșit în localitate a 4-a edi
ție a campionatului european de ob
stacole, a 19-a ediție a concursului 
internațional oficial de dresaj și a 
25-a ediție a concursului internațio
nal oficial de obstacole. A fost cea 
mai grandioasă întrecere hipică după 
J.O. de la Roma, la startul ei fiind 
prezenți cei mai buni călăreți din lu
me. Reprezentanții țării noastre au 
luat parte numai la concursurile in
ternaționale de obstacole și dresaj.

Una din cele- mai frumoase și mai 
viu disputate probe a fost „Ștafeta 
Națiunilor" la care au luat startul 
călăreții din 17 țări. Ea a fost cîști- 
gată de echipa R.F.G. condusă de 
Anna Clement La această probă de 
obstacole călăreții romîni au avut o 
comportare bună, ei ocupînd locul 5, 
înaintea echipei Italiei condusă de 
cunoscutul campion Piero DTnzeo. 
Langa cu Rapsod, Bărbuceanu cu 
Bîrsan și Hering cu Diavolo au făcut 
un parcurs excelent, ceea ce le-a 
atras aprecierea unanimă a celor 
peste 35.000 spectatori.

Revelația concursului de le Aachen 
din acest an a fost călăreața Anna 
Clement (R.F.G.), care a și cîștigat 
cele mai multe probe Și englezul 
Broome care a cucerit titlul de cam

facă speranțele. Desigur, totul nu este 
numai să cîștigi. mai ales la această 
vîrstă, dar datorită condițiilor do pre
gătire avute, cei șase tineri și talentat? 
sportivi romîni au posibilitatea să apere 
cu cinste culorile țării noastre. 0 
comportare frumoasă și mărirea baga
jului de cunoștințe vor constitui un im
bold în plus pentru continuarea muncii 
de creștere și pregătire metodică a noi 
și noi generații de jucătoare și jucă
tori dc tenis dc masă, pentru ridicarea 
necontenită a tenisului de masă romî- 
nesc pe treptele cele mai înalte ale 
ierarhiei internaționale

A
La Bad Blanckenburg se vor des

fășura întîlniri la șapte probe : echipe 
fete (sistem Cupa Corbiilon), echipe 
băieți (sistem Cupa Swaythling), 
simplu băieți, simplu fete, dublu 
băieți, dublu fete și dublu mixt. In 
toate probele jocurile sînt elimina
torii.

TORPEDO SI T.S.K.A. PE PRIMELE 
LOCURI

Deși reprezentativa U.R.S.S. a 
susținut sîmbătă la Moscova o par
tidă în cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial, jocurile de cam
pionat au continuat în mod normal, 
cu etapa a IlI-a a returului. O victo
rie la scor a obținut în seria a Il-a 
liderul clasamentului. Ț.SK.A. : 6-2
cu Pahtakor. Dinamoviștii din Mos
cova, în schimb, nu-și găsesc de loc 
cadența, fiind nevoiți să piardă din 
nou : 0-1 cu Spartak Erevan. Alte 
rezultate : Spartak Moscova—Kairat 
1-0, Belarus—Zenit 0-0, Kalev—Mol
dova 1-2. Pe primele locuri : Ț.S.K.A. 
20 p, Dinamo Kiev 17 • p, Spartak 
Moscova și Pahtakor cîte 15 p. etc. 
In seria I s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Spartak Vilnius — 
Lokomtiv 1-3. Dinamo Tbilisi—Șah- 
tior 0-0, Avangard—Admiraiteeț 0-0, 
Trud—Daugava 4-2. In clasament : 
Torpedo 19 p, Avangard și Lokomo
tiv cite 16 p, Dinamo Tbilisi 15 p 
etc.

S-A ÎNCHEIAT CAMPIONATUL 
R.P. UNGARE...

Ultima etapă a campionatului R. P. 
Ungare nu putea să mai aducă nici 
o surpriză atît în ce privește titlul 
de campioană, cît și în stabilirea con
figurației clasamentului în partea sa 
inferioară. Lucrurile se clarificaseră 
.în penultima etapă, care oferise echi
pei Vasas satisfacția cuceririi titlului, 
fără emoții pentru ultimul meci. To
tuși, echipa campioană a ținut să în
cheie întrecerea cu o victorie : 2—0 
cu Dorog. Alte rezultate: Ujpcsti

pion european la obstacole. Reprezen
tanții țării noastre au avut, în ge
neral, o comportare meritorie, dacă 
ținem seama de valoroasa participare 
din acest an, ei reușind să se claseze 
în majoritatea probelor printre primii 
10 concurenți. Iată rezultatele lor : 
Obstacole categ. grea (58 cai): 1.
Reitag (R.F.G.) 0 p... 7. Gheorghe 
Langa pe Rapsod 4 p. Obstacole 
2 cai (70 cai): 1. Broome (Anglia)... 
10. Virgil Bărbuceanu pe Bîrsan și ! 
Robot. Obstacole-„cMsolare“ (66 cai): 
1. Anna Clement 28 p. bune... 9. V. 
Bărbuceanu pe Bîrsan 24 p... 12. Lan
ga pe Rapsod 20 p. Obstacole-ban- 
chete Și taluze (64 cai): 1. Anna 
Clement 0 p. . 12. Langa cu Rapsod 
4 p. Obstacole-parcurs de duble (78 
cai): 1. Anna Clement 0 p... 14. Lan
ga cu Rapsod 4 p. Obstacole-deschi- 
dere (70 cai): 1. P. D’Inzeo la ega
litate cu Hoob (Anglia) 0 p... 15. 
Langa cu Rapsod 4 p.: 16 Hering 
cu Diavolo 4 p... 19. Bărbuceanu cu 
Bîrsan 4 p... 28. Al. Longo cu Agata 
8 p. Dresaj intermediar (42 călăreți 
din 7 țări)... 11. N. Mihafoea cu Bo
lero.

De la Aachen călăreții romîni se 
îndreaptă spre Leipzig unde vor par
ticipa la concursul care începe 
miercuri.

pe scurt
© In prezent se află în turneu 

în R.P. Ungară echipa de box a 
clubului Vorwârts Berlin. In primul 
meci pugiliștii germani au învins 
cu scorul de 16—4 echipa „Zalka".

0 Cea de a 9-a etapă a Turului ci
clist al Franței rezervat profesioniști
lor s-a desfășurat ieri pe ruta St. 
Etienne-Grenoble (230 km.). Aceasta 
a fost prima etapă de munte. Bun 
cățărător, luxemburghezul Ga-ul a 
sosit primul în 7h05:04,0 cu un 
avans de 1:40,0 față de Anquetil, 
purătorul tricoului galben. Cu 
această victorie, Gaul a trecut de 
pe locul 13 pe locul 3 în clasa
mentul general.

Tour de L’Avenir, competiția ci- 
clistă care reunește cicliști emato-i 
și care se desfășoară concomitent 
cu Turul Franței, a continuat cu 
cea de a doua etapă: Bourg Argen- 
tal-Grenoble 146,500 km. Victoria 
a revenit ciclistului englez Rams- 
bottom în 4h05:06,0. Grație acestei 
victorii, Ramsbottom a preluat tri
coul galben.

Dosza — M.T.K. 3—3, Tataba-nya — 
Csepel 2—0, Gyor — Pecs 1 — 1, 
Diosgydr — Debrețin 4—7, Ferencva- 
ros — Honvcd 0—0. Iată cum arată 
clasamentul la sfîrșitul campionatului:
1. Vasas 26 15 8 3 59:24 38
2. Ujpesti iDozsa 26 14 6 6 51:30 34
3. M T. K. 26 13 6 7 53:42 32
4. Ferencvaros 26 13 5 8 56:34 31
5. Salgotarjan 26 13 5 8 44:33 31
6. Szeged 26 9 11 6 39:44 29
7. Tatabanya . 26 9 9 8 33:33 21
8? Gyor 26 9 7 10 43:31 25
9. Honved 26 7 10 9 41:43 24

10. Csepel 26 6 10 10 24:39 22
11. Pecs 25 6 9 11 34:42 21
12. Dorog 26 6 7 13 36:50 19
13. Debrețin 26 7 5 14 33:61 19
14. Diosgybr 26 3 6 17 25:65 12

...ȘI CEL AL R.P. BULGARIA

Intrucît echipa campioană a R. P 
Bulgaria fusese desemnată cu multe 
etape în urmă, ultima etapă trebuia 
să dea răspuns la o altă întrebare 
dificilă: care va fi cea de a doua for
mație care va retrograda: Ciorno more 
sau Spartak Sofia ? Intîlnind pe Sep- 
temvri, formație care nu mai avea 
nici o șansă să se „salveze", eciiipa 
Ciorno more a cîștigat cu 2—1 la 
Sofia, spulberînd astfel toate speran
țele fotbaliștilor de la Spartak Sofia. 
Totuși aceștia au cîștigat cu un scot 
sever (4—1) în fața celei de a doua 
clasate, Levski. Alte rezultate : 
Ț.D.N.A. — Beroe 3—0, Dunav — 
Lokomotiv 1 — 1, Spartak Varna — 
Slavia 2—1, Minior Dimitrovo — 
Spartak Plovdiv 2—2, Botev — Marek 
4—1. In felul acesta, din categoria 
A au retrogradat două echipe din 
Sofia (Septemvri și Spartak), urmînd 
ca locul lor să fie luat în ediția ur
mătoare a campionatului de formațiile 
Spartak Pleven, care revine după un 
an de absență, și Loko.motiv Plovdiv. 
Iată cum arată clasamentul final al 
campionatului R. P Bulgaria :

AVANS DUPĂ 11 ETAPE

1. Ț.D.NA. 26 18 4 4 56:17 40
2. Levski 26 10 10 6 45:33 30
3. Botev 26 10 9 7 50:41 29
4. Minior D. 26 9 10 7 36:39 28
5. Marek 26 9 9 8 33:45 27
6. Lokomotiv 26 9 8 9 33:29 26
7. Spartak Varna 26 11 4 11 29:37 26
8. Dunav 26 10 5 11 38:46 25
9. Spartak Plovdiv 26 7 10 9 39:37 24

10. Beroe 26 7 10 9 30:33 24
11. Slavia 26 8 7 11 33:37 23
12. Ciomo more 26 8 7 11 33:37 23
13. Spartak Sofia 26 8 6 12 39:35 22
14. Septemvri 26 5 7 14 33:56 17

GORNIK ZABRZE : 7 PUNCTE

Gornik Zabrze este, fără îndoială, 
cea mai în formă echipă în actuala 
ediție a campionatului R. P. Polone- 
După numai II etape disputate, fos
ta campioană arc un avans de 7 
puncte. De remarcat că Gornik a 
înscris 4,0 de goluri, primind doar 
5 1 In ultima etapă Gornik a între
cut în deplasare pe Rucli cu 2-0. 
Alte rezultate: Lecli - -Zawisza 2-0, 
Lechia—Stal 2-1, Legia— Odra 0-0, 
Stal Mielec—Polonia Bytom, Polo
nia Bydgoszcz—L.K.S. 2-1.

In clasament : Gornik 21 p. (un 
joc mai mult), Polonia Bytom 14 p, 
Lech 13 p, Odra și Lechia 12 p 
etc.

• Meciurile dintre echipele cîștigă- 
toare ale „Cupei Campionilor Euro
peni" și „Cupei țărilor Americii de 
sud“ s-a stabilit să aibă loc la 4 
septembrie la Lisabona și la 9 sau 
17 septembrie la Montevideo. După 
cum se știe, cele două învingătoare 
sint Benfica Lisabona și Penarol 
Montevideo. .

ATENA (De Ja corespondentul no
stru). —

Este un fapt cert și el trebuie con
semnat ca atare, că încercările de a 
opri progresul mișcării olimpice inter
naționale, de a-i restringe amploarea, 
de a o lipsi de conținutul ei social- 
cducativ prin reînvierea unor formule 
dc mult depășite, au suferit un eșec 
în cadrul recentei sesiuni a C.I.O. de 
la Atena.

Aceste tendințe au primit o primă 
ripostă încă la ședințele Comisiei E- 
xecutive a C.I.O. cu reprezentanții Fe
derațiilor Internaționale și ai Comi
tetelor Olimpice Naționale. In aceste
ședințe s-a manifestat cu tărie opo
ziția acestor organe de conducere, 
legate direct și nemijlocit de mișca
rea sportivă, față de propunerile con
ducerii C.I.O. și ale d-lui Brundage
în primul rînd. In unanimitate, Fede
rațiile Internaționale și Comitetele O- 
limpice Naționale s.au declarat împo
triva restrîngerii jocurilor olimpice, 
împotriva amestecului C.I.O. în pro
blemele tehnice dc organizare a jocu
rilor, împotriva interdicției pentru 
campionii olimpici de a participa la 
jocurile viitoare, împotriva ideii de a 
se renunța la intonarea imnurilor na
ționale ca formă de cinstire a învin
gătorilor etc.

Această împotrivire față de poziția 
conducerii C.I.O. nu s-a manifestat 
însă numai în problemele ce figu
rau pe ordinea de zi, ci și în critica 
la care a fost supus C.I.O. de către 
Comitetele Olimpice Naționale în pri
vința a însuși felului în care a fost 
organizată ședința (ordinea de zi a 
fost trimisă atît de tîrziu, îneît unii 
președinți ai C.O.N. au cunoscut-o 
abia la Atena, nu s-au luat măsuri 
să se asigure prezența tuturor pre
ședinților C.O.N., propunerile ce s-au 
dezbătut au fost în mare parte lip
site de importanță, problemele de 
principiu ale mișcării olimpice nefiind 
puse în discuții de către C.I.O. etc.).

Deși ședințele Comisiei Executive 
a C.I.O. cu Comitetele Olimpice Na
ționale și Federațiile Internaționale 
au avut un caracter consultativ, 
C.I.O. — potrivit statutului său actual 
— fiind singurul în măsură să deci
dă, se poate afirma că poziția adop
tată de C.O.N. și F.I. precum și ati
tudinea luată de opinia publică mon
dială au avut un efect decisiv asupra 
hotărîrilor sesiunii C.I.O.

Astfel, la sesiunea C.I.O. propritt- 
zisă, majoritatea membrilor acestui 
for internațional au votat împotriva 
reducerii numărului sporturilor în pro
gramul jocurilor olimpice, împotriva 
eliminării sporturilor de echipă din 
jocurile olimpice regionale, împotriva 
reintroducerii clasificării sporturilor pe 
categorii de discipline obligatorii și 
facultative — ceea ce însemna de 
fapt o formă de eliminare treptată a 
acestora din urmă — împotriva re
nunțării la intonarea imnurilor na
ționale, împotriva introducerii salutu
lui obligator cu mina întinsă,’ împo
triva interdicției pentru campionii o- 
Jimpici de a concura la olimpiadele 
viitoare etc.

Un important pas înainte a fost 
făcut într-una din cele mai importante 
probleme: aceea a programului Jocu
rilor Olimpice de la Tokio din 1964.

Astfel, s-a ajuns să se spar
gă „bariera numerică" a celor 
18 sporturi, care n-a fost depășită din 
1932 încoace, adoptîndu-se pentru 
Tokio un program de 20 sporturi. In 
cadrul acestei lărgiri a programului, 
introducerea pentru prima oară ia 
J.O. a voleiului, sport atît de răs- 
pîndit în întreaga lume, constituie 
neîndoielnic o victorie a forțelor pro
gresiste din mișcarea olimpică mon
dială. Au fost cuprinse în programul 
olimpic și luptele judo.

Conducerea G.I.O. a fost nevoită să 
accepte cererea Federațiilor Interna
ționale și în ceea ce privește nu
mărul probelor la unele sporturi. Este 
semnificativ că nu s-a renunțat la nici 
o probă și, deși s-a respins mărirea 
numărului de, categorii la haltere de
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la 7 la 9, s-au acceptat în schimb pro
bele de 400 m femei și pentatlon fe
mei — la atletism, ștafeta 4X100 m 
liber bărbați — natație (aceasta din 
urmă cu condiția să nu se mărească 
numărul participanților).

In ceea ce privește programul jocu
rilor olimpice de iarnă, s-a acceptat 
ca o probă nouă — biatlonul (cu o- 
bligația pentru Federația Internațio
nală de a studia transformarea lui în 
viitor într-o probă mai complexă, a- 
semănătoare pentatlonului), s-a păs
trat săniuța, care a figurat în progra
mul jocurilor de iarnă de la Squaw 
Valley, reintrodiicîndu-se bobul, care 
a lipsit la aceste din urmă joc,uri.

Deși propunerea Comitetului Olîm. 
pic al Uniunii Sovietice cu privire la 
democratizarea C.I.O. din punto >de 
vedere al compoziției și a mefe Wfoi 
sale de lucru n-a fost acceptată d< 
C.I.O., se poate spune că s-a obser 
vai totuși că C.I.O. se grăbește sr 
se reorienteze, păstrînd însă cadrul 
și forma sa actuală.

Această reorientare se manifestă 
în primul rînd . prin cooptarea uno 
personalități active din conducerii 
mișcărilor sportive naționale și inter 
naționale. Astfel, din cei șase membr 
cooptați în C.I.O. anul trecut și anu 
acesta, cinci sînt președinți ai C.O.N. 
iar unul a fost ani de-a rîndul pre 
ședințe al unei federații internațio 
nale. Din punct de vedere al reparti 
zării geografice, au fost cooptați ui 
reprezentant al unei țări socialiști 
(R.P. Polonă), 3 reprezentanți dii 
Africa, unul din America Latină ș 
un altul tot din Europa.

La ultima sa sesiune, G.I.O. a nu 
mit o comisie care să studieze moda 
litatea de a acorda un ajutor eficien 
dezvoltării sportului pe continentul a 
frican.

Și în problema amatorismului, pozi 
țiile s-au deplasat spre o aborjlar 
mai realistă a problemei, punii,„j-.s 
în circulație diverse definiții noi ai 
amatorismului, asupra cărora se vo 
lua hotărîri la sesiunea viitoare.

Desigur, în lucrările C.I.O., a 
continuat să se manifeste și în ace: 
an unele influențe negative. Astfe 
și de data aceasta a fost amînată r< 
cunoașterea Comitetului Olimpic ; 
R.P.D. Coreene, a fost de asemene 
amînată recunoașterea necondiționat 
a Comitetului Olimpic al R.D. Gei 
mane. Sportului feminin nu i s-a acoi 
dat încă atenția pe care acesta 
merită, iar în ceea ce privește orga 
nizarea concursurilor de artă C.I.C 
n-a urmat propunerile numeroșilor si 
membri, care cereau să se treacă d 
la expoziții, ce aveau loc pînă acm 
cu ocazia J.O., la această formă st 
perioară de manifestare artistică.

In sfîrșit, și de data aceasta 1 
Comisia Executivă a C.I.O. formal 
din 7 membri, nu a fost ales nici u 
membru provenit din țările socialist 
neținîndu-se seama de ponderea < 
cestora din urmă în mișcarea olin 
pică mondială și de poziția pe ca 
o ocupă ele în ceea ce privește ri 
zulțatele obținute la jocurile olin 
pice.

Aceste aspecte negative în activ 
tatea sesiunii C.I.O. de la Atena, < 
și altele de mai mică importanță, r 
pot schimba însă conținutul lucrat 
lor sesiunii care, luate în ansambl 
pot fi considerate ca pozitive. R 
ziiltatele sesiunii oglindesc o urnii 
din loc în direcția unei mai bune îi 
țelegeri a intereselor generale a 
mișcării sportive și olimpice mondia 
de către majoritatea membrilor O.I.f 

Pentru ca mișcarea olimpică să- 
poată juca pe deplin rolul ei pozit 
și progresist, va trebui ca opinia pi 
blică sportivă din întreaga lume : 
dea dovadă în continuare de vigilenț 
iar reprezentanții ei să întreprindă n 
și noi acțiuni pentru a sfărîma bari> 
rele ce se mai ridică în calea mi 
carii sportive și olimpice internați' 
nale.
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