
I Hunedoara-Deva

UmaglnT Se Ta intiînîrea Kapîff—T S. K. I 
< din Cupa Campionilor Europeni la volei

• Amănunte despre concurs 
încă de la Helsinki

o comportare promițătoare, pen- 
care merită felicitări îndeosebi 
campion balcanic Marin Cristea 
a dat dovadă de multă putere

de luptă, de voință și dirzenie, 
vingind pe doi dintre adversarii 
și reușind un rezultat de egalitate 
fața sportivului bulgar Gheorghef.
cesta este primul său titlu de cam
pion balcanic.
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începe Balcaniada de tenis

1

Mâine, la Zagreb,

® Recordui mondial era să cadă 
record mondial este de 1,902 m !

de 
Iu- 
te- 
va

in
să: 
in 
A-

Timp de cinci zile, cu începere 
mîine, orașul Zagreb din R.P.F. 
goslavia va găzdui întrecerile de 

ale Balcaniadei. Competiția
Bulgaria, 

Turciei și 
tenismanii 
Bosch, C.

selecționatele R.P. 
Iugoslavia, Greciei, 
Romîne. Pe lîngă 
Țiriac, Gh. Viziru,

nis 
reuni 
R.P.F.
R. P.
noștri,
Năstase vor mai lua parte Kalivas, 
Jeizakis, Canelopoulos, Thalios (Gre
cia), Ciuparov, Ranghelov (R.P. Bul
garia), Enghin Bulash, Mezmi Bari, 
Ziya Erenlyi (Turcia) și cei mai buni 
jucători ai țării organizatoare.

Miercuri, prima zi, a întrecerilor, 
conform programului, urmează să se 
desfășoare următoarele partide: R.P.F. 
Iugoslavia — Turcia și R.P. Romină 
— Grecia.

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Spor-t din R. P. Romînd
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Bravo, Cristea!

La întrecerile de lupte libere din 
cadrul Balcaniadei de la Skoplje spor
tivii noștri au obținut un loc intii, 
două locuri doi și două locuri trei. 
Este 
tru 
noul 
care

CUPA ORAȘELOR BALCANICE IA BOX )

Din tontă inima: SUCCES DEPLIN? <
Bucureștiul — cu ospitalitatea-i unanim recunoscută de cei care 

l-au vizitat, fie chiar pentru o singură zi— este din nou gazda unei 
mari competiții internaționale. Cei mai buni boxeri din Balcani și-au dat 
în aceste zile întîlnire în frumoasa noastră Capitală, pregătiți să încea
pă o întrecere care promite, din toate punctele de vedere, un spectacol 
.sportiv de calitate. In același timp, această frumoasă competiție inter
națională înseamnă un nou prilej de cunoaștere reciprocă,de strîngere a 
relațiilor de prietenie dintre sportivii țărilor participante.

La cea de a 11-a ediție a sa, CUPA ORAȘELOR BALCANICE de
ține „capul de afiș" al întîlnirilor internaționale din acest an la care 
vor participa boxerii celor patru țări. Este, deci, firesc interesul stîrnit 
de oceastă competiție, nerăbdarea cu care este așteptată primi lovi
tură de going. Și, spectatorii vor avea, fără îndoială, posibilitatea să 
aplaude cu căldură întilniri de ridicat nivel tehnic, partide echilibrate, 
spectaculoase. Pregătirile tuturor boxerilor ca și dorința fiecăruia de 
a avea o comportare cît mai frumoasă, toate acestea promit trei 
zile de întreceri viu disputate.

CUPA ORAȘELOR BALCANICE înseamnă un dificil examen si 
pentru boxerii noștri, care au sarcina să confirme valoarea boxului 
romînesc, obținînd rezultate care să se. situeze la nivelul celorlalte 
performanțe realizate în ultima vreme de sportivii din patria noastră. 
Tinerii boxeri care alcătuiesc reprezentativa țării noastre ne-au dovedit 
nu o dată că au o pregătire bună, o mare putere de luptă, că știu 
să urce ringul animați de dorința de a avea o comportare cît md 
frumoasă. Așteptăm ca și de data aceasta, cu prilejul competiției în 
care le revine misiunea de cinste de a reprezenta culorile sportive 
ale țării, tinerii noștri boxeri să

Cinci minute după sosirea 
iolandci Balaș dc la Budapesta

& Noul

„încălzească" tribunele, să lupte cu 
toate forțele lor pentru a cuceri vic
toria. Știm că ei s-au pregătit cu 
rîvnă, cu conștiinciozitate în vederea 
acestei importante competiții și de 
aceea așteptăm cu încredere evoluția 
lor în cele trei gale -ale CUPEI O- 
RAȘELOR BALCANICE. Și le dorim 
din toată inima : SUCCES DEPLINI

Aeroportul internațional Băneasa. 444444 44444-*-44
Decor obișnuit: avioane care vin sau 4 Fotografia noastră reprezintă mornen- 
pleacă, grupuri masive de turiști stră’ ttul în care Iolanda^ Balaș a trecut 
ini, îmbrățișări, flori. Ieri după-amiază i.Pe^e P^heta ridicată ta 1.90 m. 
turiștii veniți de peste hotare au a- 
vut fericitul prilej de a-și inaugura 
„peliculele" nu imortalizînd moderna 
noastră aerogara, ci fotografiind-o pe 
campioana olimpică Iolanda Balaș, 
reîntoarsă de la Budapesta, unde a 
realizat un senzațional record mon
dial, trecînd peste înălțimea de 1,90 m.

In forfota aerogării, care în aceste 
zile de trafic intens rivalizează cu 
aglomerația de pe peroanele Gării 
de Nord, ne-a fost dificil să purtăm 
cu ..' " ț’
s-a rezumat la cîteva întrebări.

— Fericită?
— Oh, nu vă puteți da seama cît 

de bucuroasă sînt. Am reuș t să con
firm forma bună din acest sezon, 
apoi „simțeam" că am posibilități 
a realiza 1,90 m. Sînt convinsă 
'ecordul ar fi „căzut" încă de 
Helsinki unde efectiv am trecut 
loiiă ori peste ștachetă...

— Dar ce s-a întîmplat ?
A plouat torențial. Pista 
și, cu toate acestea, am trecut 
ștachetă, dar am doborît cu 
Mie nu mi s-a întîmplat nici- 
să rog pe arbitrii să mă lase

Ramura de sport să
cu profilul

„Ioli“ o discuție mai lungă. Totul

Ș« 
de 
că 
la 
de

era
no ale 
ieste 
nîna. 
■dată 
ă încerc și a patra oară și totuși 
a Helsinki am făcut-o. îmi părea 
xtrem de rău că vremea era atit 
e nefavorabilă.

— Si la Budapesta?
— Să nu uit să vă spun că la

CA! IN ANTONESCU

(Continuare tu pag. a 3-u)

Răspindirea tot mai 
ticii sporturilor în

largă a prac- 
p atria noastră 

este rezultatul politicii înțelepte a 
partidului în acest domeniu. Sportul 
de tip nou a crescut paralel cu dez
voltarea rapidă și intensă 
triei noastre socialiste.

Fenomenul este, desigur, 
al condițiilor de viață tot 
de care beneficiază cei ce 
Și nu-i nevoie să fii... ghicitor ca să 
întrevezi în viitor perspective și mai 
minunate. Știința marxist-Ieninistă ne 
învață

Este 
fiile 
numai

a indus-

un senin 
mai bune 
muncesc.

aceasta, ne-o dovedește, 
evident că numai în condi- 

orînduirii
într-un stat al muncitorilor și 

țăranilor, omul muncii poate 
cu adevărat ce este sportul, 
bucura de binefacerile lui. 
durile de mai jos aș dori 
dez problema concordanței 
buie să existe între felul de 
și ramura de sport.

Să trecem la exemple. Le 
alege din felurite îndeletniciri, 
cepe cu acele categorii de

democrat-populare,

cunoaște 
se poate 

I n rî.n- 
să abor- 
care tre- 

muncă

putem 
Aș în- 

telmică 
fină in care fiece mișcare, fiece per-

C
ț

Cuvântul oamenilor de știință

fie în concordantă
de muncă

★

Prof. dr. EMIL C.
director al Institutului 

Victor Babeș

★

CRĂCIUN

cepție pretinde o precizie extremă. 
Cine a lucrat, sau ce| puțin a văzut 
cum se lucrează la strungul univer
sal, piesă cu piesă, prototipul unui 
aparat de înaltă precizie, s-a convins 
că simțul pipăitului, al văzului, al 
rezistenței la apăsare ori tracțiune 
(pentru degete etc.) sînt tot așa de 
necesare ca și rigla și compasul de 
măsurat, sau viza micromctricâ pusă 
în mișcare, Piesele cu dimensiuni de 
ordinul unor fracțiuni de milimetru 
sînt totodată și realizări artistice, ro
dul talentului și ingeniozității celui 
care le reușește.

Un agrotehnician care face poleni
zarea artificială, un biolog care face 
experiențe de embriogeneță; un can- 
cerolog care izolează prin microdi- 
secție co.ndriomul ori nucleul unei 
celule canceroase, un chirurg oftal-

molog, un specialist în bronhoscopie 
și mulți alți specialiști din numeroa
se ramuri ale muncii moderne tre
buie neapărat să dozeze cu extremă 
siguranță mișcările și percepțiile lor 
cutanate și osteoarticulare. Mina lor 
a devenit un aparat de înaltă precizie.

Precizia în mișcările fine cere ca 
fiziologia neuro-musculară, degajările 
energetice minime, incitațiile și trenă
rile pe traseu scurt și rapid să furifc- 
ționeze fără greș. Evident că din 
punct de vedere al fiziologiei, ase
menea caracteristici se opuin degajă
rilor masive și explozive de energie 
necesare unui sport de intensitatea 
jocului de rugbi sau de tenis, boxu
lui și luptelor. Pe bogatele și în
tinsele registre ale efectorilor noștri 
musculo-articular — cum ar spune 
muzicienii — am putea situa, prin 
comparație. Ia o extremă exemplele 
de muncă profesională caracterizate 
prim dozare fină a unor mișcări re- 
clamînd un minim de forță fizică 
iar la extrema cealaltă exemp'ele ce-

(Cuntiiiuuic iu pag. a 3 a)

„BRAVO RAPID!" Entu-V. 
zi as mâți nu numai de. vie-* * 
toria obținută dar și de jocul* 

prestat de campionii noștri, specia-** 
torii au aclamat minute în șir pe vo-** 

X lei baliști i f eroviari. 
4 cursul meciului îi 
X frenezie Băieții au

: 1
i

după ce în 
în cura jaserâ 
merit”* •

2 Intervenția 
Iuri Cesnok-
/'7>iriz>r 'I' A' k

tot.. 
cu" ”

lui - ►2 Intervenția acrobatică a
Iuri Cesnokov, căpitanul e-’* 

-Ț- chipei j'.S.K.A., nu a putut-»*
T salva situația. Mingea trasă puternic*^ 

atins podeaua, fucînd inutil plon-<„ 
4- ionul Încă lin punct pentru Rapid!**

©
3 După victorie, trudit ioni 

fotografie cu toată echipa, 
unii n ti rit iwiilrn ni hitniu I.

tradiționala**

amintire pentru albumul pcr~** 
De la stingă la dreapta (în pi-** 

antre- ’ *
X son al.
•4 cioara): Nicolae Răducanu,
"T norul Gheorghe Petrescu, Davila Plo-^^ 
4 con, Constantin Timirgazin, Radu - ► 
'TCostinescu, Aurel Drăgan, Vasile** 
X Pavel, (jos) : Gheorghe Fieraru, ■> ► 
"Y Mihai Grigorovici și Ilorațiu Nicolau** 
X— căpitanul echipei — purlînd cupa < 
4- campionilor țării ce a fost decer- ’ ’• 
Y nată cu cîleva clipe înainte forma-, * 
+ ției Rapid.

44 444444444444444444444 444
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In i ț i v In ajutorul antrenorilor tuturor ramurilor sportive

Activitatea sportiva din regiunea 
Brașov a reușit să angreneze mii 
și mii de tineri. Organele și organi
zațiile sportive acordînd atenția cu
venită sportului de mase, au înregis
trat rezultate tot mai bune. La baza 
acestor succese a stat întotdeauna — 
și lucrul acesta vrem să-1 subliniem— 
o muncă bine planificată.

Desfășurată pe baza calendarului 
sportiv, întocmit cu chibzuință, și a 
planurilor de muncă, activitatea com- 
petițională de mase s-a ridicat în tot 
mai multe asociații la nivelul cerin
țelor și posibilităților actuale. Exem
ple în această privință pot fi date 
asociațiile sportive Tractorul’ și Stea
gul roșu Brașov, Sinteza Orașul Vic
toria, Șoimii Baraolt și altele. Pentru 
îndeplinirea sarcinilor ■ ce le revin, 
aceste asociații au angrenat în mun
că pe toi membrii consiliului de 
asociație. In acest fel a fost posibil 
ca întrecerile din cadrul campionate
lor pe asociații să aducă la start 
sute și sute de muncitori. Ele își 
mai datoresc succesul și faptului că 
încă din întrecerile pe ateliere fiecărei 
competiții îi sînt asigurate condiții 
corespunzătoare, și, ceea ce e mai 
important, toate sint privite cu aceeași 
seriozitate ca și întrecerile finale. 
Cel mai grăitor exemplu îl poate 
constitui asociația sportivă Tractorul. 
Atenția cu care se organizează aici 
campionatele de volei, fotbal, șah, 
popice etc. duce întotdeauna la rezul
tate bune. Am asistat ta desfășura
rea campionatului de fotbal. 24 de 
echipe se întrec în această competi
ție, angrenînd aproape 3(F) de fotba
liști din rîndurile muncitorilor. În
trecerile se desfășoară în mod regulat, 
există o evidență bine pusă la punct 
în aceasta privința, lucru ce face ca 
succesul să fie cu siguranță dobîndit. 
Buna organizare își spune cuvîntul.

asociațiilor sportive să primească un 
sprijin substanțial și în același timp 
competent, în ceea ce privește folosi
rea cu chibzuință a fondului finan
ciar, consiliul raional U.C.F.S. și-a 
constituit un colectiv de instructori 
obștești. Format din oameni bine 
pregătiți (contabili, revizori finan
ciari), acest colectiv obștesc sprijină 
permanent activitatea comisiilor de 
revizie ale asociațiilor.

Rezultatele bune de pînă acum 
arată importanța și utilitatea acțiu
nii, care merită să fie luată în con
siderare de toate consiliile raionale 
U.C.F.S. Fiindcă ea constituie un 
ajutor prețios atît în munca consi
liului raional respectiv, pe lîngă care 
activează colectivul de instructori 
obștești, cît și a asociațiiSr sportive 
care primesc în acest fel un sprijin 
concret și la timp.

Succesul acestei rodnice activități 
este deopotrivă și rodul legăturii 
strînse ce există între consiliul raio
nal și asociațiile sportive cît și a 
felului cum sînt rezolvate aici sarci
nile ce revin fiecăruia în. această 
privință.

LA LOCUL DE MUNCA AL 
ASOCIAȚIEI...

CEI MAI BUNI DIN 900

Creșterea și în special promovarea 
cadrelor tinere, care pregătite să 
poată deveni apoi elemente de bază 
în loturile respective, trebuie să con
stituie peste tot o preocupare de 
seamă. De felul cum aceasta muncă 
este făcuta depind în cea mai mare 
parte rezultatele de viitor.

Indreptîndu-și atenția spre copiii 
cei mai talentați, bine dotați fizic, 
antrenorii au posibilitatea sa mun
cească in perspectiva, sa obțină rezul
tatele scontate. Dar. ce treaba aceas. 
ta să duca la rezultate bune este 
necesara mui.ă p-asiune și bineînțe
les. răbdare. Cele două exemple pe 
ca-e le vom da sint convingătoare 
în această privință și ele merită i 
fi însușite de'conducerile asociațiilor 
sportive și de către antrenori.

La Steagul roșu, pentru a se re
împrospăta echipa de fotbal de juniori 
și mai tîrziu pentru a da primei for
mații cadre tinere și talentate s-a 
organizat un campionat de fotbal al 
centrului școlar profesional de pe 
lîngă uzină. In urma unei munci 
atente un colectiv de antrenori con
dus de fotbalistul fruntaș Hidișen a 
reușit să selecționeze din cei 900 de 
tineri sportivi pe cei mai buni. Azi, 
din aceștia au fost aleși aproape 40 
care vor fi pregătiți și îndrumați în 
viitor după un program bine stabilit. 
Același lucru l-am văzut la Tracto
rul : 300 de tineri din cadrul școlii 
profesionale au trecut și ei prin ase
menea „trialuri", ajungîndu-se ca cei 
mai talentați să facă parte din echipe 
de juniori. Rezultatul : echipa lor a 
înregistrat în acest an cel mai bun 
rezultat calificîndu-se în turneul final 
al campionatului republican, lată deci 
că schimbul de mîine al sportivilor 
din aceste asociații este bine asigu
rat. E necesară doar o preocupare în 
această privință.

Desfășurîndu-și activitatea pe baza 
unor planuri de muncă bine întoc
mite și respectate cu strictețe in 
ceea ce privește îndeplinirea 1<i timp 
a sarcinilor, activul consiliului raio
nal U.C.F.S. Sf. Gheorghe a reușit 
să îndrume și să sprijine asociațiile 
din cadrul raionului respectiv chiar 
le locul de muncă al acestora. A 
intrat în obișnuin d aici ca analiza 
activității asociațiilor sportive să se 
facă pe teren și nicidecum în mod 
birocratic Ia sediul U.C.F.S., cum 
se mai întimpla in unele locuri. Stră- 
duindu-Se în a răspindi și populariza 
succesele unei asociații sportive, pre
cum și modul cum au fost ele rea
lizate, consiliul raional U.C.F.S. a 
obținut rezultate pozitive. Un lucru 
pe care vrem să-l subliniem este 
acela că la analiza activității asocia
ției sportive, care are loc chiar acolo 
unde aceasta 
să ia parte 
asociații (în 
spre exemplu, 
sportive din 
felul acesta 
restrîns al unei singure asociații spor
tive, constituind un bun prilej de 
îmbogățire a cunoștințelor pentru fie
care participant, un schimb prețios 
de experiența. Mai mult, pe baza 
experienței proprii, cei care iau parte 
ca invitați vin cu propuneri concrete 
pentru îmbunătățirea muncii. Așa s-a 
procedat ta analiza asociației sporti
ve Șoimii Baraolt, la care au fost 
invitate alte ‘cinci asociații sportive. 
Lipsurile semnalate au atras atenția 
participanților și, acolo unde ele s-au 
ivit ulterior, s-a trecut Ia lichidarea 
lor fără să se mai aștepte ziua în 
care va fi analizată activitatea aso
ciației respective. începutul este bun. 
Se dă în acest fel și un imbold 
preocupării membrilor asociațiilor 
sportive de a găsi noi soluții, noi 
inițiative care să ducă la îmbunătă
țirea muncii din asociația lor.

★

muncește, sint invitate 
mei multe consilii de 

centrele de comună, 
sint invitate asociațiile 
satele învecinate). In 

analizele ies din cadrul

ACTIVUL OBȘTESC — SPRIJIN 
PREȚIOS

Acestea sînt cîteva dintre inițiati
vele unor organe U.C.F.S. și condu
ceri ale asociațiilor sportive din re
giunea Brașov. Ele merită a fi în
sușite Și aplicate temeinic și de alte 
organe U.C.F.S. Aceasta va duce fără 
îndoială la rezultate bune. Este nece
sar ca în această privință să se de
pună o muncă temeinică, de perspec
tivă, în care să fie angrenați cît mai 
mulți activiști obștești. Atunci rezul
tatele valoroase nu vor întîrzia să 
apară.

Procedee simple pentru măsurarea detentei
Stabilirea gradului de dezvoltare 
calităților fizice constituie o pro- 

spor-
a
hlemă importantă în pregătirea 
♦ivă.

Detenta, această capacitate a 
tivilor de a executa sărituri 
urmare a unor calități : 
teză, explozie), cunoaște în stadiul 
actual al antrenamentului sportiv o 
dezvoltare deosebită, care se poate 
admirabil exemplifica prin cei 
2,25 m ai lui Valerii Brumei sau 
1,90 ai Iolandei Balaș. Specifica 
unei grupe de probe din atletism 
ca și din alte sporturi, detenta este 
necesară în egală măsură și în jocu
rile sportive, ca de exemplu în 
volei, baschet, fotbal etc.

Pentru a veni în ajutorul tehni
cienilor noștri, vom 'prezenta în cele 
ce urmează cîteva posibilități de. 
măsurare obiectivă a detentei prin 
mijloace din cele mai simple.

spor- 
(ca 

forță, vi-

I — de 
încercînd 

sus cu pu- 
cele două 

valoarea o- 
altfel, și pe

■A

determinăm detents 
control la diferite 

servit deseori de

Incercînd să 
ca normă de 
sporturi, neam 
panoul de baschet drept cadru prin

loc sau cu elan standard 
exemplu 3 sau 5 pași), 1 
să lase urme cît mai 
tință. Diferența dintre 
urme reprezintă tocmai 
biectivă a detentei. De 
stîlpul susținător al plasei de volei 
s? poate monta o seîndură gradată 
care va putea folosi în același scop

din desenul nr. 3, pre- 
antrenorul sovietic G. 
carton suspendat, liniat 
cm, căruia pe măsura 
detentei i se taie 2 cm.

★

Multe posibilități pentru măsura
rea detentei ne 
rate ale sălii

constituie cel 
conizat de 
Legkov: un 
din 2 în 2 
îmbunătățirii
astfel îneît sportivul să poată atinge 
marginea lui inferioară. Acest car
tonaș prezintă avantajul că spor
tivul își poate controla în orice mo
ment „recordul personal"

★

Dintre aparatele 
măsurarea detentei, 
cel din desenul nr. 
tr-un ax pe care se 
cîteva vergele ; 
tătorului 
constînd 
nuat cu 
nr. 5).

6
utilizată la

Capitală, pentru jna

din urmă 
putea 
numai

speciale pentru 
menționăm pe 

4, realizat din- 
pot învîrti cele

ca și soluția cerce- 
sovietic V. M. Abalacov, 

dintr-un fel de ham conti- 
o bandă metalică (desenu1 

Aceasta
avantajul de a 
tenta rezultată 
picioarelor.

In sfîrșit, desenul nr. 
instalație

Tineretului din

prezint? 
măsura de 

din fort?

oferă diversele apa- 
gimnastică (d»

inelelor 
colțuri 
ramuri

reprezint: 
Stadionu

inelele). Scripeții 
montați în diverse 

au permis în multe

exemplu.
(sau alții 
ale sălii) 
de sport realizarea unei variate game
de exerciții de control prin înlocu
irea inelelor cu mingi (desenul 
nr. 2). Se pot măsura astfel po
sibilitățile de atingere nu numai cu 
mîna, ' și cu capul, genun-

ramuri sportive. lnstalaț

Fia. 1

precizări nr

Fip. 4

capul la fotbal

★

aparate
5) se

(
I

sau din
Scîndurile

i

volei sau la baschet,
cu

multe
poate fi montată pe o țeavă fixa 
în beton sau pe un postament m 
talie asemănător stîlpilor de la s 
ritura în înălțime. Prezintă și ava 
tajul de a putea fi folosită de cât 

număr mare de sportivi avii 
diferite, amănunt importa 

e vorba de lucrul cu tinereii
adăugarea
gradate
placaj (desenul 
trebuie vopsite în negru, 
daliile —

Sportivul
puțin praf

două 
făcute din

nr.

scinduri subțiri 
brad
1).

cu alb.
își pune în

de cretă pe degete, lă-
prealabil

chiul, cu vîrful piciorului etc. Pe 
de altă parte, acest gen de instalații 
dă posibilitatea ca la înălțimi pre
cis reglate să se execute numeroase 
procedee tehnice, de exemplu: pasa 
din săritură la 
lovirea mingii 
etc

urme maj întîi prin

față fără 
todice :

putem încheia prezentarea 
cîteva scurte

1. La 
excepția

toate aceste 
desenului nr.

Lin mare număr de activiști obștești 
din regiunea Brașov își aduc contri
buția la dezvoltarea mișcării de cul
tura fizica și sport. Ar fi destul de 
greu sa ne ocupam de fiecare, sau 
chiar de comisiile în care ei activea
ză. Ținem însă să remarcăm iniția
tiva consiliului raional U.C.F.S. ,SL I 
Gheorghe pentru atragerea în muncă 
a activului voluntar. Este vorba de 
munca de control și îndrumare a 
asociațiilor sportive în ceea ce pri
vește planul lor de venituri și chel
tuieli sau de gospodărirea bunurilor 
materiale.

Pentru ca comisiile de revizie ale

CONSTANTIN ALEXE

sînd
brațului în sus. fără săritură.

întinderea
apoi

prin executarea unei sărituri (de pe
Unul dintre 

loace de
cele 

măsurare
mai simple mij- 

a detentei îl
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„joie sportivă a tineretului

efectua sărituri de control de 
loc sau cu elan fix (de exen 
de 3 sau de 5 pași). Se va 
o evidență separată cu datele 
ținute pentru fiecare din aceste 
tuații.

Săptămina trecută, la Casa de cul
tură a tineretului din raionul Gh. 
Gheorghiu-Dej, a avut loc „joia tine
retului". Din nou tineri și tinere de 
la fabrica de confecții „Gh. Gheor
ghiu-Dej", de la „Semănătoarea". 
„Clement Gottwald". .,9 Mai", elevi și 
eleve de la școlile din raion au venit 
să petreacă o după-amiază plăcută : 
să asculte o conferință, să danseze. 
Așa cum fac în fiecare săpțămină. 
Și totuși, de data aceasta un lucru 
nou a făcut ca „joia" să fie parcă și 
mai mult gustată de către numeroșii 
tineri prezenți. Fiindcă in program, 
la loc de cinste s-a aflat acum...

sportul. Au venit in mijlocul tinere
tului maestrul emerit al sportului Gh. 
Viziru, boxeri fruntași de la 
nătoarea“. Cu această ocazie li 
vorbit tinerilor despre 
sportului in țara noastră 
gimului democrat-popular 
succesele sportivilor noștri 
re. Cunoscutul nostru tenisman Gh. 
Viziru a împărtășit apoi impresii din 
bogata sa activitate sportivă. Progra
mul sportiv s-a încheiat cu trei me
ciuri demonstrative de box susținute 
de sportivii de la „Semănătoarea", 
printre care se afla și talentatul bo
xer H. Low. A urmat dansul...

A fost o seară minunată, în care

„Semă- 
s-a 

dezvoltarea 
in anii re- 

și despre 
peste hota-

sportul și-a dat intîlnire în frumoasa 
sală a casei de cultură cu peste 600 
de tineri, dintre care mulți sportivi 
în echipele fabricii sau școlii unde 
muncesc sau învață. A fost o, întîlnire 
care a constituit un bun prilej de a 
se demonstra din nou dragostea tine
retului nostru pentru sport.

Toți cei prezenți și-au manifestat 
cu acest 
„joi" ale 
să aibă 
vor veni
căldură și simpatie. Așa cum s-a in- 
tîmplat și în această după-amiazâ.

prilej dorința ca asemenea 
tineretului cu temă sportivă 
loc mai des. Sportivii care 
aici vor fi primiți cu multă

AL. C.

I

2. Pentru a accentua compon 
forță a detentei, vom efectua 
ieași sărituri și în condiții stan 
de îngreunare. De exemplu avîn< 
umeri un sac cu nisip de o anu 
greutate, centură de plumb, sat 
încălțăminte grea.

3. Prin cît mai multe repetări 
dicios planificate toate aceste 1 
de sărituri de control devin și fi 
eficace mijloace de antrenament 
tru îmbunătățirea detentei.

3ARUCH ELM

desene ; Z. DRAGON



noastre

înaintea primei reuniuni
astă-

MINIIREANV

AIAPlhl (R. I’. Bulgaria)

vadă începind de
intra în

ca turneul să 
mai bune con-
Republicii au 

ringuri (dintre

grl der- 
verzi de 
arbitri și 
la ring ;

tu- 
gen-e-

La stadionul 
două 
acoperit cu material 

că întilnirile se vor 
pe orice vreme. Sta- 

imbrăcat haină de sărbă-

^Ramura de sport sa
cu profilul

din pag.

fie ih coneorfcța 
de muncă

(Urmare 1)

forță. Ar
cu sonorități miizi-

Ne mai despart puține ore de su
netul gongului care va vesti deschi
derea marii competiții a pugiliștilor 
din sudul Europei, „Cupa orașelor 
balcanice". Boxerii bulgari, greci, turci 
și romîni pe care amatorii sportului 
cu mănuși din Capitală vor avea pri
lejul să-i 
seară, sînt gata pentru a 
întrecere. De fapt, întîlnirea pugiliș
tilor din Balcani a început de... ieri 
dimineață, cînd a avut loc la hotelul 
Ambasador ședința tehnică și tra
gerea la sorți. Delegații țărilor par
ticipante au luat primul contact ofi
cial o dată cu scoaterea din urnă a 
bilelor numerotate. Toată lumea a 
manifestat bună dispoziție, îndeosebi 
(bineînțeles) delegații ai căror boxeri 
s-au calificat direct în finale. Sorții 
au favorizat, într-adevăr, pe boxerii 
Paev (Bulgaria) și Polikandriotis (Gre
cia) care vor avea de susținut o 
singură partidă pentru a cîștiga titlul 
la categoriile respective. Rămîne de 
văzut însă dacă vor avea satisfacția 
pină la capăt...

In acest timp organizatorii au luat 
toate măsurile pentru 
se desfășoare în cele 
dițiuni. 
fost instalate 
care unul este 
plastic), astfel 
putea desfășura 
dionul a 
toare.

Emoțiile cele mai puternice le în
cearcă firește, în acest moment, bo
xerii participant la întrecerile de la 
București. Acestea sînt la fel de di
ficile atit pentru gazde cit și pentru 
oaspeți ținind seama că mulți dintre 
reprezentanții țărilor participante nu 
se cunosc.

„Ne-am pregătit atent, in vederea 
participării la ••Cupa orașelor balca
nice" — ne-a spus ieri antrenorul 
L. Ambruș. Considerăm turneul de 
la București destul de greu, deoarece 
o parte dintre boxerii străini, ca dc 
pildă Orhan Tuș, Yakinkaya. Traicov, 
Pilicev ș.a., deși tineri, posedă o bo
gată experiență internațională. Fără 
discuție însă că vom lupta pentru un 
succes deplin al culorile' 
sportive".

După galele de azi și joi, 
bâtă se vor disputa finalele

La

sîm- 
„Cupei 

orașelor balcanice" La aceste reu
niuni vor oficia ca arbitri judecători 
următorii : Evanghelidls și Karaiannis 
(Grecia), Kenan Y argan (Turcia), 
Gheorghiev și Tarpov (Bulgaria) pre
cum și arbitrii romini Marin Stă- 
nescu, Petre Epureanu, Ion Boamfă, 
Puiu Radulescu, Gheorghe Dumitres
cu, Petre Mihelffi, Aii Rișert și Vic
tor Popescu.

IN LEGĂTURĂ CU INTRAREA 
LA STADIONUL REPUBLICII

— Galele vor avea loc în zilele dc 
11 iulie a. c. orele 19,45 și în ziîelo 
de 13 și 15 iulie a.c. la orele 2!) 
stadionul Republicii ;

— accesul publicului se va face pe la 
prima intrare a tribunei a Il-a din 
str. izvor ;

— posesorii de legitimații și bilete 
de ring au acces pe Ia intrarea spor
tivilor din str. Izvor ;

— la această competiție sînt valabile 
următoarele categorii de permise ;

— albastre și roșii din piele, albastre 
dermatin cu stampila „BoxM, 
matin cu stampila 
ziariști precum și cele de 
antrenori de box, cu aeces „ _

— albastre dermatin cu stampila 
turor disciplinelor sportive și 
rale, cu acces în tribună.

Biletele se găsesc de vînzare la ca
sele de bilete din str. Ion Vidu si .(a 
Agenția Centrală Pronosport din Calea 
Victoriei 9 precum si la casele 
d’onului în seara competiției.

Printre tinerii cu tricourile albastru- 
închis, silueta semigreului Pandov se 
distinge lesne, acoperindu-1 chiar și 
pe... Samovolschi, cei mai greu boxer 
din lotul bulgar. Se pare că vizita 
noastră pe stadionul Tineretului ne 
va prilejui cî.teva însemnări de la pri
mul antrenament al boxerilor bulgari. 
Dar, în programul de pregătire a in- 

venit o mică schimbare. După cî- 
leva clipe petrecute în compania 
boxerilor turci, încheiate cu o ... fo
tografie spre amintirea partici-panți- 
lor la „Cupa orașelor balcanice", 
boxerii bulgari au poposit doar pen
tru cinci minute in sala de antrena-, 
ment. Cei mai mulți nu s-au mulțu
mit însă doar cu această „recunoa
ștere". Paev face exerciții la inele, 
Dimitrov a încercat rezistența... sacu
lui iar Pilicev a boxat cîteva clipe cu 
... umbra. Apoi, o plimbare pe aleiele 
înverzite de la stadionul Tineretului 
și un scurt popas în așteptarea mași
nii cu care boxerii bulgari vor face 
o plăcută plimbare prin București. 
Antrenorul Stoian Ațev ne face- pînă 
atunci cunoștință cu „elevii" săi. Sînt 
boxeri tineri, cei mai mulți de 18-19 
ani, dar cu mari perspective. „Vete
ranii" sînt Manolov (23 ) și Alipiev 
(23). Aflăm că toți acești boxeri 
constituie schimbul de mîine al boxu
lui bulgar. Unii dintre ei s-au afirmat 
în mod deosebit în ultima vreme. 
Pilicev este doar un exemplu. El se 
numără printre cei mai tineri cam
pioni ai țării vecine și prietene. „Câr

țile de vizită" ale 
sînt prea bogate 
ele vor fi completate 
scurt timp cu rezultate din cele mai 
frumoase.

Nici unul dintre tinerii boxeri bul
gari n-a mai fost oaspetele Capitalei 
noastre. Este, deci, firesc interesul cu 
care ei privesc marile bulevarde, 
construcțiile moderne, parcurile în
florite. De altfel, Anghelov, Panaiotov 
și ceilalți boxeri ne vorbesc de pe 
acum cu multă căldură despre impre
sia deosebită pe care le-a făcut-o Ca
pitala țării noastre.

... Pe înserat, boxerii bulgari au vi
zitat din nou stadionul Tineretului. 
De data aceasta, vizita a durat mai 
mult și ei au zăbovit îndelung în sala 
de antrenament. Poate că acum am 
asistat de fapt la „repetiția generală" 
a boxerilor bulgari înaintea primei 
gale din programul „Cupei orașelor 
balcanice", competiție în care ei sînt 
deciși să aibă o comportare cit mai 
bt#ftă. La antrenament, „încălzire", 
exerciții de gimnastică, lucru la apa
rate, „perechi".

Iar după antrenament, urmează co
mentariile și discuțiile ca și întrebă
rile despre... adversari. Nu lipsesc 
nici clipele în care trebuie să te o- 
prești pentru a da tînărului amator 
de box un autograf. Dar, „repetiția 
generală" s-a terminat. Urmează... 
premiera.

celorlalți boxeri nu 
dar, fâră îndoială, 

în cît mii

PO/JKANDRIOTIS (Grecia)

'" rînd un exces de 
-►tot o comparație 
"Cale, contrastul dintre cele mai înalte 
"sunete ale viorii cu cele mai joase 
4- ale contrabasului. Afară de excepții 
Ț cu totul rare (să amintim de Inu 
4- Sumac) natura nu îngăduie ra-n-da- 
Ț ment egal și de forță masivă, ca de
* granit, dar și de finețea unei picturi 

în miniatură sau a unor filigrane, 
precum cele zise de Damasc.

In trecut, burghezia a ținut pe oa-
♦ menii muncii departe de o serie de 
X sporturi denumite „nobile", — scri- 
4 mă, tenis — pe motivul că practica- 
Ț rea lor nu le-ar fi in puteri. Cînd,

Î dimpotrivă, caracterul muncii fizice 
și a efortului depus îi făcea cu totul 
apți pentru a și le însuși. Astăzi, 
cînd terenurile de zgură și planșele 

Ț au devenit accesibile celor mulți a- 
vem zi de zi dovada practică a a- 
cestui adevăr.

Un alt aspect al problemei este !e- 
gat de natura proceselor care se pe- 

Ț trec în organism, pentru o categorie 
4-sau pentru cealaltă. Inima, respirația, 
Ț schimburile nutritive (metabo ismul) 
Ise desfășoară după un regim de tra- 
■4 vaiiu fiziologic cu to-tul altul. Poli- 
Țsportivii, e adevărat, pot ajunge si- 
’multan la un randament remarcabil 

în mai multe ramuri de sport. Ana- 
lizînd însă caz cu caz, ne convingem 
că procesul de bază este calitativ 
același. Sprinterul, de pildă, are ne- 

Ț voie de un anume grad de rezistență 
Ț pe care ca monosportiv nu l-ar putea 
£ obține tot atit de bine și de repede 
Țca un polisportiv. Organismul aces- 
4-tuia cîștigă în suplețe și adaptare 
Ț tocmai prin această metodă.
X Să vedem însă, pe lîngă cazurile 
T speciale mai sus amintite, și cazul 
Țru totul general al profesiunilor fie 

predominant manuale și fizice, fie 
predominant intelectuale și artistice.

Ca re ulă generală se poate spune 
Țcă și unora și altora le trebuie acea 
Țpregătire fizică și sportivă, care să 
4 ie permită obținerea celui mai bun 

randament în munca de fiecare zi.
Și inginerul și medicul și artistul 

dramatic sau instrumentistul muzica1 
nu dau un randament de vîrf dacă 
nu s-au deprins cu o rezistență la 
efo-rt mai prelungită.

Marele nostru chirurg, profesorul 
Toma lonescu — cel care venit de 
la studii o dată cu Victor Babeș. a 
introdus și organizat Ia noi chiru: ■'ia 
modernă — arătindu-și bicepșii în 
sala de operație ne spunea studenți
lor abia imtrați în facultate (în toam- 

Țna anului 1914): „A fi bun chirurg 
4-nu înseamnă numai să știi la oerfec- 
Țție anatomia, patologia clinică, pro- 
Țcedeele operatorii, asepsia și altele. 
•4Trebuie să fii sigur pe mușchi și pe 
X nervi ’.
T Desigur că deplina stăpînire a reac- 
X (iilor nervoase și calmul, siguranța 
X rapidă a mișcărilor unui chirurg de 

mare clasă .aniversai admirat precum 
Toma lonescu, corespund unei „ma
șini" neuromusculare bine puse la 
punct. Dar tot așa de sigur este ză 
unui astfel de chirurg astăzi nu-i 
putem recomanda, pentru orele sale 
de recreație și relaxare, nici șah, nici 
box. Faptele arată că în asemenea 
cazuri, fie îmotul și pescuitul, fie vâ
nătoarea. fie ascensiunile, oferă cele

fi. folosind

mai bune condiții de ambianță natu
rală relaxantă, de oxigenare eficientă, 
necesitînd mișcări suple dar și de 
rezistență, de antrenare la calm și 
stăpîinire de sine.

George Enescu, ncegaxitul nostru 
muzician, se afla din punct de vedere 
fizic după un concert, oare, uni în 
condiția unui... schior de siai«m. A- 
vea nevoie de reconstituante fizice și 
fiziologice cu eficiență masivă și 
rapidă.

Tehnicienii 
cufundați în 
sau chimiștii 
fizicienii care 
cadrane și

care stau ore la rînd 
calcule și măsurători, 

din laboratoare, sau 
urmăresc cu încordare 

cadrane și semnale, orice asemenea 
muncă unilateral încordată a-e ne
voie de o relaxare fizică blândă, dar 
susținută, cu redresarea reiiectivității 
neuro-musculare a întreguui orga
nism. în sala de gimnastică amena
jată pentru toate felurile de exerci
ții, inclusiv bazinul de înot cu apă 
încălzită și ce! cu apă rece, cu du-u- 
rile lor, sînt o adevărată binefacere, 

invers, lingă un centru de aviație 
tineri: zburători își asigură deseori- 
un echivalent cît mai dinamic cu 
putință, dar absolut necesar, pe te
renul de rugbi după ce au stat ore 
îndelungate la micul lor volan bi
corn, menținînd cu efort susținut a- 
vionul pe linia de zbor, având vuitul 
puternic în față.

Oțelarii de la Hunedoara, după ce 
își îndeplinesc cu prisosință sarcina 
lor de muncă, acordă atenție și te
renului de sport. Dîrzenia și elanul 
în activitatea profesională își au un 
echivalent în activitățile lor cultural- 
sportive.

In bazinele carbonifere, cum ar fi 
Petroșani ori la Schitul Golești, prin
tre cei care urcă necontenit scara 
calificării profesionale se afli nume
roși sportivi. Călirea organismului, 
a voinței, a dîrzeiniei și a dorinței 
de a merita biruința se afirmă m 
producție dar se întreține, ca tonul 
neuro-muscular, prin educație fizică, 
antrenament sportiv, competițiile 
sportive.

Automatizarea industriei, mai In
tensă în țările socialiste, ș: cu un 
conținut nou, decit în cele capita’iste, 
lasă cetățeanului de azi și răgaz și 
forțe și inițiativă sportivă, neasemuit 
mai largi decit în trecut.

Timpurile noastre — și mai ales 
timpurile tot mai fericite, ce le con
struim sub conducerea partidului — 
cer o justă înțelegere și echilibrare 
între orele de muncă și orele de 
odihnă activă (sport, educație fizica).

Unitatea și continuitatea climatului 
fiziologic strict necesare oricărui mun
citor „bine condiționat", nu se pot 
obține și menține decît dacă se îm
bină activitatea profesională cu o re
laxare neuro-musculară cît mai adec
vată.

In acest sens de cel mai mare folos 
este o concordanță bine dozată între 
profilul profesiunii și o anumită ra
mură de sport ori educație fizică.

Astfel se obține și echilibrul orga
nismic optim și, ca o indicație co
respunzătoare, o bună cenestezie — 
adică o senzație de tonus optim al 
întregului organism. Buna cenestezie 
arată că organismul nostru e gata 
și e capabil de un efort maxim, făcut 
cu deplină încredere, siguranță și 
eficiență.

Câteva ore 
înaintea primei gale

UNIM

O RIl AN (turcia)

(C.S.Ș.) 1:31,1; 2. Monica Mu-nteanu 
(Progresul) 1:40,2;
1. Voichița

toate

Nc vorbesc boxerii noștri
pește cite va ore vor începe meciu- 

lle de box din cadrul „Cupei orașe- 
or balcanice". Toate pregătirile s-au 
ncheiat, sportivii așteaptă acum su- 
letul gongului.
Iată citeva ......................

(OȘtri :
M. ctUCA :

itistea de a ____ r__ _ . ... __ ... .
ii noastre, imi dă o încredere deosebi- 
ă în forțele mele. Sînt bine pregătit
i dor&sc din toată inima să ----- 
im să fac tot oe se poate pentru 
inerea victoriei".
N. MINDRBANU : „Forma bună 

are o am in ultima vreme mă 
Ireptățește să sper intr-o comportare 
rumoasă".
FU. pAtR-AȘCU : „voi arunca în lup- 

ă toate forțele mele pentru a răs- 
>lăti munca antrenorilor si a obține 
> victorie în această importantă în- 
ilnire".
I. DINU : „Titlul de campion al ță-

ii mă obligă. Pe ring nu voi uita 
lici un moment acest lucru. Repre- 
entativa noastră va lupta pentru cîș- 
igarea „Cupei orașelor balcanice".
O. BACIU : „Atenția deosebită pe 

are mi-au acordat-o antrenorii în tim- 
ul pregătirii m-a făcut să capăt o 
ncredere deosebită în forțele mele, 
oițe pe care le voi consuma in în- 
.egime pentru un rezultat mai bun".

declarații ale boxerilor

, .Faptul că mi s-a făcut 
face parte din echipa ța-

„Forma

cîștiff. 
ob-

pe 
în-

GR. ENACHE : „Eu nu am repurtat 
pînă _acum succese de mare prestigiu, 

oferă 
sel-ec-

Voi folosi prilejul care mi se 
pentru a îndreptăți încrederea 
ționerilor“.

N. STOENESCU : „Sint singurul ooxer 
din reprezentativa noastră care a boxat 
și în prima ediție a „Cupei orașelor 
balcanice” la Istanbul unde am ciș- 
tigat. Voi face totul pentru a reedita 
performanța".

P. DECA : „Acum, la 27 de ani, 
vreau să lupt ca la... 21. Eu si Min- 
dreanu sîntem cei mai vîrstnici din 
echipă și bine înțeles nu vrem să a-

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

boxer

concurs „șters
. punctele de vedere: rezultate ma: 

mult decît mediocre și o organizare 
sub orice critică, ha-tă cum poate 
fi caracterizată întrecerea înotătorilor 
bucureșteni din cadrul fazei regionale 
a campiona-tului republican de seniori 
și juniori.

ț JUNIORI CATEG. I — 400 m 
decît Iliber: 1. M. Caprărescu (C.C.A.)
întîi-i^:^^ *> 2. V- Țăranu (Rapid) 5:40,6; 

sămăȚ200 m spate: 1. V. Cristescu (Pro- _ w M-am ■ ------ ■ • ■ -
pregătit cu foarte multă seriozitate 
•sper ca debutul meu internațional 
fie încununat de succes".

I. ALEXANDRU : „Ca senior mă 
fiu în fața primei întîlniri internațio
nale. Antrenorii Ambrus si Chiriac
mi-au insuflat încredere în forțele
mele. DzțI ““ zztz "z'.zz ~zzz, zLzzzzz 
să cîștig și voi face totul pentru vic
torie”.

veai o comportare mai preios 
a tinerilor din lot".

I. IVAN ; „Sînt la prima mea 
nir© internațională si voi căuta 
comport la nivelul așteptărilor. . r greșul) 2:45,3; ștafeta 4x100 tn mixt: 

s^ȚC.S. Școlar 5:08,6; 200 ni bras: 
~1. N. Cîrjan (C.S.Ș.) 3:04,0; ștafeta 

4x200 m liber- C.S. Școlar 10:22,5; 
JUNIORI CATEG. A II-A — 

,400 m liber: 1. V. Pantazi (Rapid) 
Deși nu este deloc ușor, doresc4t.90 o . -9 vi Zio-p- IC S S 1 t-98 1 •tic si voi face totul neutru vic-X(Vr > £ « c 1 

X200 m spate: 1. Al. Bota (C.S.Ș.) 
T2:54,4 ; 200 m fluture; M. Zager
X (C.S.Ș.) 3:09,9 — nou record repu- 
■fblican, băieți categ. I; 200 m bras : 
ȚI. Gr. Săruleanu (C.S.Ș.)

Ț JUNIOARE CATEG. I — 
Xfluture: 1. Măriuca Rotaru 
f 1:28,1; șta-feta 4x100 m 
îl. C.S. Școlar 5;,10,7; 400 m liber: 
XI. Sanda- Iordan (Dinamo) 6:07,6; 
Țștafeta 4x100 -m mixt: C.S. Școlar 
f5:53,9.
t JUNIOARE CATpG. A Il-A - 
T100 m fiutilte;' l, Anca Trohani

Programul primei zile
muscă : Theotoicatos (Grecia) — Panaiotov (R.P. Bulgaria) 
muscă: Ciucă (R.P.R.) — Sadetin (Turcia) 
cocoș:
COCOȘ
pană
pană
setniușoară: Sevinli (Turcia)
semiușoară; Haginicolau (Grecia) — Dinu 
ușoară: Baciu (R.P.R.) — Anghelov (R.P. Bulgaria) 
ușoară: Yalcînkaya (Turcita) — Hossakos (Grecia)

Costarelos (Grecia) — Dimitrov (R.P. Bulgaria) 
Mwidreamu (R.P.R.) — isimet (Turcia) 
Pătrașcu (R.P.R.) — Tnaikov (R.P. Bulgaria) 
Karahalios (Grecia) — Orhan (Turcia)

Pilicev (R.P. Bulgaria) 
(R.P.R.)

a-

3:04,4 ;

100 m 
(Rapid) 

liber:

200 m bras : 
Novac (C.S.Ș.) 3:13,0;

2. Zoe Reznicenko (C.S.Ș.) 3:13,1; 
ștafeta 4x100 m liber: 1. C.S. Școlar 
5:58,6; 400 m liber: 1. Anca Tro- 
han-i (C.S.Ș.) 5:55,5; 2. Marla Gio- 
gol-ea (Rapid) 6:22,5.

SARITURI-TRAMBUL1NA 
NIOR1: 
145,58
140,22
137,36
reanu
1. Emil
JUNIOARE: 
(S.S.E.I.) 89,05 p.

- SE- 
(l.T.B).

(Dinamo)
(Dinamo)

1. A. Rotmom 
p, 2. Gh. Banu 
p, 3. P. Decuseară 
p ; JUNIORI : 1. Gh. Ungu-

(Progresul) ; SENIOARE:: 
ia Negulescu (Rapid) 122,41 p;.

I. Mori! cum Pop

SARITURA-PLATFORMA 
NIORI: 1. Gh. Banu
149,97 p. ; 2 A. Ro-tman
142,48 p.; 3. P- Decuseară 
137,59 p.; 4. A. Breja
118,62 p. ; JUNIORI: 1. 
gureanu (Progresul) 79,91 
Bufa (Pro-gresul) 56,36 p. ; 
nulea-sa (I.T.B.) 40,21 p.; JUNIOARE:
1. Maria Lixa-ndru (S.S.E.I.) 44,16 p.;
2. Marilena Pop (S.S.E.I.) 42,55 p. ;
3. Gabriela Popescu (S.S.E.I.) 
34,95 p.

— SE-
(Dina-ino) 

(I.T.B.)
(Dinamo).,

(Rapid)
Gh. Un-
p.; 2. M.
3 M. Mi-
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T VĂDĂSTRIȚA, 1961
1^ n 1955, cind am vizitat pentru prima dată comuna 

Vădăstrița, raionul Corabia, nu am rămas prea im- 
» presionați. O comună, ca toate celelalte din eîm-
Ț . pia Olteniei, din apropierea Dunării. întinsă ca așezare, 
4- cu un număr mare de locuitori, la aproape 20 de km 
I de orașul Corabia, satul și cătunele sale erau cunoscute 

nu piîn bogăția câmpurilor mănoase, ci prin drumurile 
glodoase pe care se circula anevoie. Țăranii lucrau 
cele peste 4.500 de hectare arabile, în mod individual, 
trudind pe pămintul lor fărîmițat, mărginit de haturi. 
Despre o viață culturală bogată se vorbea puțin. Cei 
din Vădăstrița, deși aveau sute de exemple împre
jur, nu porniseră încă pe drumul marii gospodării 
agricole socialiste. încercările timide ce se făcuseră nu 
au rămas însă fără rezultat. Noul în viața țăianimii 
a început să prindă rădăcini. El era susținut cu pa
siune de comuniști.

0 Luminați de partid, învățând din experiența țără-
T nimii muncitoare dobrogene, care pornise cu nădejde
'T pe calea marii agriculturi socialiste, vădăstrițenii, in
T 1955, și-au format întovărășiri agricole, apoi sprijiniți
T ■ și îndrumați de comitetul raional de partid au lipit, 
~ trup lingă trup întovărășirile, constituind o gospodărie

agricolă colectivă. în. 1956 toamna, Nuță Petru — pe 
atunci șef de tarla, azi secretarul organizației de bază 
P.M.R. din G.A.C. s-a suit pe o scară și apoi pe doi 
pari a bătut — cu mândrie legitimă — o seîndură ro
șie, vopsită cu litere albe și stângace, pe care scria : 
„G.A.C.-Vădăstrița". Dușmanii colectivei, cei cărora nu 
le convenea noul drum ales de țărănimea muncitoare 
din Vădăstrița, drum ales liber, cu deplină maturitate, 
au căutat să îngenuncheze în fel și chip colectiva. Ba, 
demonstrativ, pentru a-i speria pe țăranii colectiviști, 
au dărîmat într-o seară neguroasă firma. Colectiviștii, 
in fruntea cărora au stat comuniștii, nu s-au speriat 
atunci nici de urzelile chiaburilor, nici de amenin
țări și greutăți.

în ajutorul vădăstrițenilor au sărit, în momentele 
de cumpănă și de greutate, colectiviștii din împrejurimi, 
puterea populară locală. încet-încet, colectiva din Vă

dăstrița s-a întărit și dezvoltat.
în locul firmei șubrede și mici, prinsă 

la poarta principală stă mândră, așezată 
groși și solizi noua emblemă a gospodă- 
„PartJzănii Păcii", care cuprinde întreaga 
toți țăranii ’

ț
Iulie 1961. 

pe doi pari, 
pe doi stâlpi 
riei : G.A.C. 
comună, pe

Bucuroși <I e

dată cu acesta viata 
s-a schimbat radical. 
Activitatea culturală 

radioul, biblioteca

Saltul 
țărănimii 
din toate x________ ____ _______ _
s-a îmbogățit și maț mult, ziarele, _______ _ __________
au devenit bunul de preț și cotidian al colectiviștilor. 
Drumurile raionale și județene balastate au luat locul 
celor glodoase. Astăzi iți este mai mare dragul să că
lătorești cu mașina sau cu carele și căruțele colectivei 
pe drumurile Corăbiei, a Vădastrei sau Urzicăi. Comu
na, în afară de școală, are dispensar sanitar cu medic, 
centru agricol și veterinar, cămin cultural, cooperative, 
iar colectiva bogată în recolte și acareturi a făurit 
pentru copiii satului o grădiniță unde aceștia se joacă, 
visează și cresc fără grija zilei de mîine.

Sportul a prins și el rădăcini adânci în viata țără
nimii colectiviste din Vădăstrița. La „Zăcătoare** — 
un tăpșan unde se adună cele 3 izvoare (cișmele) ale 
satului, pe un loc viran — altă dată obor de vite — 
s-a amenajat cu ajutorul colectivei si prin munca 
voluntară a tineretului sătesc un stadion. Deocamdată 
nu este împrejmuit, dar asociația sportivă „Partizanii 
Păcii*4 are in vedere acest lucru. împrejurul terenului 
de fotbal s-au amenajat gropi pentru sărituri, teren 
de volei etc.

Cu ocazia „duminicii cultural-sportive", faza inter 
comunală a Concursului cultural-sportiv al tineretului, 
după ce treburile mai mărunte la cimp și în colectivă 
au fost puse la punct, mii de țărani din Vădăstrița și 
comunele din împrejurimi, pe jos sau cu carele 
căruțele, au poposit la „Zăcătoare".

N-au lipsit nici cei care aveau motociclete si n 
netuii (’■) și nici posesorii de biciclete. Marele tăpșan 
din centrul comunei era înțesat de oameni. Veniseră 
cu mic cu mare să vadă pe sportivii craioveni, iar 
parte din ei să participe chiar la competiții. Toți erau 
bine îmbrăcați, orășenește. Opinca, altă dată încălțămin
tea de bază a țărănimii muncitoare, a fost aruncată din 
picioare pentru totdeauna. Ea poate fi găsită, astăzi, 
numai ca piesă de muzeu, amintind de vremurile de 
nevoi petrecute intr-un trecut nu prea îndepărtat»

Aceasta e VădăsUița anului 1961 ! Viața ei nouă 
i-a dăruit-o partidul și, lui, țărănimea muncitoare din 
Vădăstrița — harnicii colectiviști, îi mulțumește mun
cind cu x'îvnă pentru obținerea de recolte tot mai 
bogate, pentru întărirea gospodăriei colective, care le 
asigură bunăstare și o viață nouă.

calitativ a fost făcut. O 
muncitoare din comună 
punctele ei de vedere.

oaspeți...

— Bucuroși de oaspeți ? —■ au .întrebat ciaiovenii.
-— Bucuroși I au răspuns colectiviștii din \ ădăstri(a. In fotografia de 

fa(ă, rînduiți într-o disciplină perfectă, luptătorii craioveni salută publicul
Cind mașina, care-i aducea pe ti- 

merii sportivi de la clubul C. F. R. 
Electro-Craiova, s-a oprit in fața in
trării Gospodăriei agricole colective 
.„Partizanii păcii", in intimpinare le-a 
■ieșit președintele gospodăriei.

— Bucuroși de oaspeți ? a întrebat 
■zimbind Constantin Bulgaru, haltero
fil de categoria I.
• — Bucuroși, cum nu ! le-a răspuns 
.președintele.

C. Bulgaru, P. Radu ți I. Dumi- 
trașcu au „smuls", au „aruncat" și 
au „împins", pe rînd, haltere de 50, 
60, 70 și 90 de kg. Fiecare încercare 
reușită iși primea răsplata meritată 
a aplauzelor.

Bătrinele lupte clasice și-au cucerit 
primii adepți la Vădăstrița, în dumi
nica aceasta. Străfulgerarea de o cli
pită a unui „șurub" a stimit fiorul 
și îndemnul de întrecere în inimile

provizeaza spre nespusa desfătare a 
tuturor celor ce privesc.

Gheorghe Păunescu este un pici 
de 13 ani, dar numai in citeva se
cunde a devenit răsfățatul spectato
rilor.

— E numai „suflet". Parcă n-are 
oase, dragă — exclamă admirativ în
vățătoarea Sabina Delcea.

— Are oase dar are și mult ta
lent, completează asistenta medicală 
Tamara Talpă.

— Demonstrația aceasta face cit 
cinci ședințe cu consiliul asociației 
sportive — intervine in discuție Ion 
Pirvan, președintele Sfatului popular 
comunal. Raliere, lupte, gimnastică — 
iată trei viitoare secții ale asocia
ției din comuna noastră, care sint 
convins că vor avea numeroși mem
bri — continuă el.

Demonstrația sportivilor craioveni a 
luat sfirșit dar orice încercare de a 
sta de vorbă cu ei este inutilă. In 
citeva clipe au dispărut in masa 
tinerilor din comunele Vădăstrița, 
Vădastra, Obirșia, Urzica... Fiecare 
are de răspuns la zeci de întrebări, 
de explicat zeci de „figuri"...

Oficialii: activiști, arbitri, cronome
trați, scoreri au treburi pină peste 
cap. Sportivii și echipele participante 
la întrecerile din cadrul „duminicii 
sportive" se grăbesc să ajungă la 
locurile de concurs. Spectatorii caută 
să-și recunoască favoriții, consătenii... 
Iar noi ne ascuțim creioanele, ne 
pregătim carnețelele și așteptăm...

începe demonstrația de haltere ! a anunțat Iov. Virgil Ăndronescu. activist < 
consiliului regional U.C.F.S. Craiova. In fața sutelor de spectatori halterofili 
C. Bulgaru împărtășește din tainele și frumusețea sportului cu bară fixă : 
greutăți. Cei de față urmăresc, nu cu puțină emoție, măiestria sportivuli 
craiovean în nunuirea halterelor. Im citeva clipe după aceea țăranii din l ■ 
dăstrița și comunele din împrejurimi au prins să se întreacă. Ușor n-a fost

O probă neprevăzută în progran
Halterofilii și-au luat „recuzita" 

și s-au îndreptat cu ea undeva spre 
„peluza a doua", acolo unde se afla 
autocamionul ce o transportase de la 
Craiova. Aci, la umbra camionului, 
s-a desfășurat o probă neprevăzută în 
programul alcătuit de organizatori. Un 
concurs „ad-hoc“ de haltere, în care 
de multe ori concurentul primea un 
sprijin... oportun din partea sportivi
lor craioveni.

N-au existat nici foi de concurs, 
nici arbitri, nici organizatori și sa- 
cîzul era procurat prin fărâmițarea 
bulgărilor de pămînt. Ambiții însă și 
mai ales concurenți participanți au 
fost destui. Aci, de altfel, s-a mai 
verificat încă o dată valabilitatea pro
verbului după care, „pofta vine mîn- 
cînd". Iată cum s-au petrecut lucru
rile.

Colectivistul Alex. Burăț care nu 
îndrăznise să dea curs invitației lui 
Virgil Ăndronescu, în fața consăteni
lor săi, a ocolit camionul și s-a apro
piat nehotărit de haltera pe care o 
adusese I. Dumitrașcu. A cercetat-o 
din priviri un timp, și deodată, luînd 
parcă o decizie mare, i-a zis lui Du
mitrașcu, intinzînd mîinile spre bară:

— Se poate ?
— Cu plăcere, a fost răspunsul. Nu

mai stai să mai scot două discuri. 
Acum are 60 de kilograme. Să fie 
de 50...

— Las-o, dom-le, așa ! Un sac de 
75 kg., pentru mine-i o jucărie. Și

Alex. Burăț a smucit haltera. Pri 
parte a fost simplă, dar fixarea d 
supra capului i-a pus probleme 
re-au... stimit risul celorlalți co' 
tiviști ce se adunaseră imediat i 
vadă pe „al lui Burăț umblînd 
drăcia".

Burăț a dat drumul jos halt< 
și s-a întors înciudat spre asisten

— Ce rîdeți, mă ?! Stați să pr 
eu „figurile" astea și-o să vă tre 
pofta de ris.

— Pină atunci, lasă-mă pe m 
— interveni Marin Popescu, care 
mult „ochise" haltera dar nu v< 
să facă el începutul. Și o ridică.

Credem că nu-i lipsit de inte 
să menționăm că Marin Popescr 
împlinit de curind 41 de am. 1. 
vîrstă.

— Mai pune un disc, tovărășele ! 
aimbiționă Alex. Burăț. Uite 
Marine, eu o ridic la 55, încearcă 
matale dacă te ține cureaua. -»

Socoteala Ia kilogramele ii- 
n-am ținut-o, dar ne-am notat nu: 
rul participanților la primul conc 
de haltere disputat în Vădăstrița :

De altfel, încheind acest scurt , 
termezzo halterofil" amintim citit 
lor și împlinirea făgăduielii făc 
mai înainte, cînd am vorbit de ii 
tația lui Virgil Ăndronescu.

Materiale redactate de
VASILE GRAD1NARU

valentin păunescu

• Baza sportivă pc oare s 
a fos-t re,amenajată de către tii 
care a> premers întrecerilor. Ea 
de volei, o pistă de atletism, 
țime.

• Asociația sportivă „Part 
ininici cultural-sportive, ființea 
Cei .peste 300 de membri U.C.I 
ției, practică fotbalul, voleiul, o

— Da, dar noi sintem cam mulți...
— Nu-i nimic, avem moșie întinsă. 

Și dacă nu ne-o ajunge — a zis glu
mind președintele — ne-orn împru
muta la rude. Avem rude milionare.

— Da ! Unde ?
— In multe gospodării din raion și 

■ din țară. Colectiviștii sint toți rude 
și unii au strîns deja averi...

Și uite așa, în citeva minute, oas
peții craioveni s-au simțit ca acasă. 
Prieteniile s-au legat repede, discu
țiile au început să se infiripe. Ba 
despre recoltă, ba despre muncă, ba 
despre sport...

...Duminică dimineața, la „făcă
toare", citeva sute de colectiviști din 
Vădăstrița, Vădastra, Obirșia, Urzica, 
Brăstavățu au aplaudat cu căldură 
evoluțiile de pe podiumul halterofililor 
sau de pe „covorul fermecat" al gim- 
naștilor. Aplaudau talentul, măiestria 
și mai presus de once, gestul frumos 
al sportivilor craioveni, prieteni noi, 
ce 'Străbătuseră calea destul de lun
gă, de la Craiova la Vădăstrița, pen
tru a le dezvălui tainele sportului 
celor puternici (haltere), grația și ele
ganța unui exercițiu la sol (gimnas
tica), secretul și abilitatea unei tre
ceri „prin pod" sau al unui salt 
spectaculos (luptele).

— Un scurt concurs de haltere — 
anunță Virgil Ăndronescu. După con
curs cine vrea să-și incerce puterile 
îl invităm la... bară. Ca să respectăm 
adevărul, trebuie să spunem că ime
diat după concurs nu s-a ivit vreun 
îndrăzneț. Dar cinci minute după 
aceea... despre asta, insă, o să vor
bii» -ceva mai tirziu.

celor mai buni trintași vădăstrițeni. 
Bunicuțele, cu testemelele albe trase 
pe frunte, priveau spăimoase fixările 
în pod ale luptătorilor.

— li rupe junghietura gitului, mai
că... a izbucnit mai mult pentru sine 
Floarea lui Ciocoiu.

Cițiva bărbați, șezind „turcește" pe 
un tăpșan, in apropiere, zimbeau 
îngăduitori la temerile băbuțelor.

— Cum să-i rupă, mamă Floare ? 
Așa ceva nu se intîmplă la sport și 
apoi, asta-i „demonstrație", să prindă 
și feciorii noștri dibăcia. Ehei ! Am 
văzut eu la Craiova o luptă adevă
rată, in campionat. Știți, atunci cind 
am fost la „consfătuire", încheie A. 
Stanciu intorcindu-se spre ceilalți băr
bați.

Perechea Marin Bădiță—Alex. Po- 
șulescu „a ridicat in picioare" pe 
toți cei ce priveau. Salturi, șuruburi, 
treceri prin pod etc. Fără îndoială, 
mulți tineri din Vădăstrița s-au hotă- 
rlt în dimineața aceasta să devină 
luptători.

Cinci minute, mai apoi, halterofili, 
luptători și gimnaști au adus pe bra
țe paralelele. Poate că, pentru prima 
oară au apărut aci pe tăpșanul din 
„făcătoare" paralelele, dar din ziua 
asta de Cuptor gimnastica la paralele 
va avea mulți prieteni credincioși la 
Vădăstrița. Bărbați, moșnegi, copii și 
neveste tinere asistau vrăjiți la uimi
torul dans pe barele subțiri ale para
lelelor, executat de gimnaste. Ma
riana Ștef, Venera Preduț și Despina 
Calopereanu sint generoase. Fac ri
sipă de efort și exerciții și intrînd 
in atmosferă le complică, adaugă, im-.



FL UIERAȘII
bașaa"! Am auzit un strigăt 
de o invitație: „treci la tov. 
nte !" Am întors capul. In 

mesei „oficialilor" colectivis- 
uan Simion făcea semne unui 

smoliu de tot la față, cu 
i a la... Taras Bulba și .cu un 
îngropat pe jumătate in brăci- 
Bulibașa", cel strigat nu se su- 
de loc fiindcă așa-i poreclit, 

mă, conducătorul echipei de 
:i din Vădăstrița.
•rașii sint 18 la număr: cio- 
tefi de tarla, paznici de cimp 

colectiviști fruntași. „Buliba- 
e nume Dumitru Tazlica, din 
ta „Partizanii Păcii" este su- 
echipei. Satul intreg, de la 
și pină la vii, de la cooperâ
nd la cătunul „Coreei" (așa au 
it sătenii unul din cătunele ce 
comună) sint fermecați de cin- 
fluierașilor, de focul și aleanul 
Urnesc aceștia atunci cind iși 
'ă programul. Nu există nunți, 
i, serbări in colectivă sau in 
care fluierașii să nu participe, 

ele lor: „bătuta", „miorița", 
Iul" etc. sint cunoscute, hăt de- 
peste șapte comune și șapte

nd echipele Obirșiei și Vădăs- 
jucau volei, tocmai in momea
ți se decidea „soarta" meciului 
isputa setul decisiv) fluierașii, 
ita asta, numai 13 la număr, 
început programul cu hora ba
scă. „Sfidind" litera regulamen- 
arbitrul meciului a întrerupt 
ida, acordind vădăstrițenilor un 
meritat „taimaut". Copii, tineri 
trini au dat buluc spre masa 
ililor" unde „bulibașa" și fir- 
săi iși desfășurau programul.
'ă hora bătrânească a urmat 
pe 8, rustemul, sirba de la Co
ti altele. Și s-au adunat colec- 
i din sat să joace in drum după 
, aidoma ca in „Nunta Zam-

pași la stingă binișor
‘.i trei pași la dreapta lor; 
■ind de miini și se desprind, 
ună cerc și iar se-ntind 
it pământul tropotind

In tact ușor.
★

tec, joc și sport a cuprins in 
de 8 iulie a.c. in acea dumi- 
de miez de vară pe sătenii din 
itrița și satele de primprejur. Pe- 
■ea lor a durat pină tirziu spre 
it.

tt „duminica cultunail-sportivă' 
i din Vădăstrița in săptămîna 
un teren de fotbal, un teren 

u sărituri în lungime și înăl- 

organizatoarea acestei du- 
gă G.A.C. „Partizanii Păcii', 
urează în documentele asocia- 
atletismul și ciclismul.

,LACUL"
s e peisajul nostru rominesc. 
tuziasmat și însuflețit în crea- 
elor pe scriitori, pe poeți, ar
ias tici. Pe noi, care po
peai ru cîteva clipe ne marginea 
pentru pescarii sportivi din a-
1 stadionului de fotbal din Ca
i-a fermecat pitorescul, ne-a dă- 
același timp, odihna și liniștea
meditării...

' acest colț, de o frumusețe rară, 
ii ,,Obăgeanu“ de Ungă moara 

și dărîmată cu același nume !
e îmbie la reverie... Sălciile de 
re se văd în depărtare, papuri șui 
rișul abundent, loc de ascunziș 
lor, unda lacului tremurî nd în- 
la sărutul, cînd fierbinte și pă- 
.1 soarelui, cînd tremurător îm-
2 și răcorită de dulcele și sua- 
ț al văzduhului — Zefirul, ne a 
ele și inspirația necesară pentru 
icîntați și fermecați de acest pei- 
ptind încet, cu înfrigurare, din 
e marelui Eminescu : „Lacul co 
ilbastru / Nuferi galbeni îl în-
Tresărirtd în cercuri albe / El 

ră o barcă*, / am întins mîinile 
ala albă și spre boțurile de lemn 
: cu nervuri de grafit și am pornit 
m „duminica cultural-sportivă*..>

Fluierașii ! Pe peliculă au fost 
prinși doar doi maeștri ai fluierului 
ciobănesc. Vinovat este fotoreporterul 
nostru, care a declanșat aparatul îna
inte de a încadra în imaginea res
pectivă toată echipa.

Un meci
Vreo 14—15 băieți, unii în tricouri 

galben-aurii, alții în tricouri de cu
loarea flcarei de cicoare, ocupaseră 
terenul de volei și loveau cu sete 
cîteva mingi. Fileul n-avea nici o 
importanță. Veseli, plini de viață și 
sănătate, băieții făceau „încălzirea" 
pentru meciul cel mare : Obîrșia-
Vădăstrița.

La fiecare competiție există o în- 
tîlnire considerată de către toată lu
mea — spectatori, jucători și oficiali

„Hai Obîrșia!”, „Hai Vădăstrița!", se auzeau stri
gătele de încurajare ale suporterilor celor două re
prezentative comunale de volei. Dîrz și pasionant a 
fost jocul. In fotografie un aspect al întîlnirii celor 
două echipe. După cum se vede, faza este spectacu
loasă. Mingea lovită cu putere și efect va sparge 
blocajul — șubred — al obîrșenilor. Scor: 2—1 pen
tru echipa Vădăstriței.

— drept „cheia" care dezleagă nodul 
ce închide sau deschide drumul uno
ra sau al altora spre primul loc. 
Acesta este meciul ce polarizează in-

Printre spectatori...
La întrecerile din cadrul „dumi

nicii cultural-sportive" au fost pre- 
zenți numeroși colectiviști fruntași și 
reprezentanți ai organelor de partid 
și ai sfatului popular local.

In dimineața aceasta, puteau fi 
întilniți aci tovarășii Petru Nuță, se
cretar al organizației de bază P.M.R., 
Iancu Ciucu, secretar al Comitetului 
executiv al Sfatului popular, Ion Pîr- 
van, președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular, Matei Pîslă, pre
ședintele gospodăriei agricole colec
tive „Partizanii Păcii" precum și co
lectiviștii fruntași Fane Delcea, Pam- 
fil Stăncună, Cristache Bălan, Steli- 
ana Bălan, Tudora Bălan, Florea la- 
cobescu și alții.

Inițiind această „duminică culturali-sportivă” in comuna Vădăstri
ța, raionud Corabia, regiunea Craiova, redacția ziarului ține să mul
țumească Comrtettnlui raional de partid (secretar tov. Dăneț), consi
liului regional UjC.F.S. și activiștilor săj (președinte tov. Ion Trotea, 
instructori Virgi'l Andronescu și Ion Niță), Sfatului popular al 
comunei Vădăstrița (președinte Ion Pîrvnm) pentru ajutorul dat zia
rului. pentru întreaga muncă depusă în pregătirea acțiunilor cultural- 
sportive, care s-au putut desfășura astfel în cele mai bune condi- 
țiuni.
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Cîteva rezultate tehnice
atletism

Săritura in lungime (băieți): 1.
Traian Băluță (Vișina Nouă) 5,53 m ;
2. Tudor Șuică (Vișina Nouă) 5,74 m;
3. Totma Băloi (Vișina Nouă) 5,30 m.

Săritura în înălțime (băieți) : 1. Vir
gil Spiridon (Urzica) 1,55 m; 2.
Toma Băloi (Vișina Nouă) 1,45 m ; 3. 
Traian Băluță (Vișina Nouă) 1,45 m.

100 m plat juniori: 1. Traian Bă
luță (Vișina Nouă) 12,6 sec. 2. Florea 
Crușoveanu (Vădăstrița) 13,8 sec. ; 3. 
Dan Gavrilescu (Vădăstrița) 14,0 sec.

100 m plat seniori: 1. Nicolae Ba
ciu (Vădastra) 14,2 sec. ; 2. Andrei 
Ianculescu (Vădastra) 14,4 sec.

1000 m seniori: 1. Eugen Panait 
(Vădăstrița) 3:01,0; 2. Tudor Pietri
cică (Vădăstrița) 3:03,0 ; 3. Vasile 
Radu (Vădăstrița) 3:07,0.

Volei băieți: 1. Vădăstrița ; 2. Bras- 
tavățiu ; 3. Obîrșia.

Fotbal: 1. Obîrșia; 2. Urzica; 3. 
Vădăstrița.

„cheie”
teresul tuturor, este întîlnirea pentru 
care sportivii își concentrează toată 
capacitatea de luptă. Indiferent de ni
velul la care se dispută, galeriile 
iau „foc" și intensitatea nervoasă 
capătă amplitudini neașteptate. De 
obicei, aceste întîlniri aduc față în 
față pe favoriții competiției. Așa se 
întîmpla și de această dată. Cine cîș- 
tiga partida se putea considera cîști- 
gătorul prezumptiv al întrecerii, deoa
rece celelalte echipe erau cu mult 

sub valoarea lor.
Arbitrul a fluierat în

ceputul jocului. Primele 
mingi au fost irosite. 
Galeria „montată “ își 
susținea cu frenezie fa
voriții. Fiecare punct 
realizat era subliniat de 
aplauze și urale nesfîr- 
șite. Obirșienii au jucat 
excelent primul set, cîști- 
gîndu-1 la zece. Setul al 
doilea a revenit la mare 
luptă vădăstrițenilor. Cel 
de al treilea set, ulti
mul, a avut o desfășu
rare de-a dreptul dra
matică. Lucian Osiceanu, 
cel mai bun jucător vă- 
dăstrițean, a tras din 
toate pozițiile, a pus 
peste tot și a făcut nu
meroase puncte din ser
viciu. Sportivii din O- 
bîrșia au încercat să-și 
scoată adversarii „din 
mînă“ dar mingea parcă

deseîntată se întorcea mereu în pro
priul teren și de multe ori ajungea 
tocmai acolo unde nu se găsea ni
meni. Setul a fost cîștigat de echipa 
din Vădăstrița. Bucuria suporterilor 
nu mai avea margini. Echipa lor se 
îndrepta cu pași siguri spre titlul 
de cea mai bună formație a concursu
lui.

Unde sînt fetele?
întrecerile din cadrul concursurilor 

sportive au fost frumoase și pasio
nante. Așa cum spuneam, sute de 
spectatori le-au urmărit cu atenție, 
au fost darnici cu aplauzele.

Și totuși a lipsit ceva. Ceva care 
ne-a făcut să gîndim că în activi
tatea comitetului comunal U.T.M. 
(secretar Costică Amza) și a consiliului 
asociației sportive (președinte Ion 
Delu) mai sînt încă lacune mari : în 
concursuri n-a fost înscrisă nici o 
fată ! In organizația U.T.M. din co
mună sînt 50 de utemiste. In asociația 
sportivă peste 70 de membre U.C.F.S. 
Oare nici una dintre ele n-ar fi dorit 
să se întreacă pe terenurile de sport ? 
Atunci ?

Fotoreportajul nostru
Sute și sute de colectiviști din Vădăstrița și comunele din îm

prejurimi (Obîrșra, Vădastra, Urzica etc.) au venit la „Zăcătoare" 
pentru a asista la „duminica cultural-sportivă”. Gazdele, colectiva 
„Partizanii Păcii” și Sfatul popular al comunei, s-au străduit să fie 
la înălțime. Și, au fost 1 Sătenii din comună ou făcut o primire căl
duroasă oaspeților — sportivilor craioveni. Competițiile prevăzute 
în program s-au bucurat de grija și atenția organizatorilor locali, 
astfel că s-au desfășurat în cele mai bune condiții. Cu toate că nu 
stăpînim prea bine „arta" fotografică, noi ne-am strădui! să... 
imortalizăm pe peliculă cîteva aspecte, care vorbesc din plin de viața 
nouă a satului nostru — în anii luminoși ai democrației populare —, 
de preocupările duminicale ale harnicilor colectiviști. Iată și cîteva 
imagini;

• Foto 1: Se prezintă raportul 
de către organizatorul competiți
ilor, tovarășului președinte al sfa
tului popular, I. Pirvan. Așezați pe 
bănci sau pe stinghii de lemn — 
puse special pentru a se sta cit 
mai comod, spectatorii ascultă cu 
atenție cuvîntul de deschidere.

• Defilarea prin fața mesei „o- 
ficiale" a început-o tineretul spor
tiv din comună, elevii școlii de 7 
ani, tinerii colectiviști. Coloana 
acestora a fost precedată de gru
pul sportivilor (foto 2) de la
C.F.R.-Electro-Cvaiova.

• Au început demonstrațiile de 
lupte ale sportivilor craioveni. Re
porterul nostru fotografic a prins 
pe peliculă o fază dinamică, o 
centură de mijloc (foto 3), care se 
va încheia cu un tuș clasic. De
monstrațiile luptătorilor de la 
C.F.R.-Electro au smuls — pe 
bună dreptate — ropote de a-
plauze.

• Nici căldura toridă nu a putut
opri cintecul și jocul care au în
soțit demonstrațiile și competițiile 
sportive. Iată, in fotografia nr. 4, 
in prim plan, unul din cuplurile
echipei de dansuri din Vădăstrița.



CAMPIONATUL DE TINERET (REZERVE) VA ÎNCEPE LA 20 AUGUST
Amănunte în legătură cu noua competiție

Vestea inființării campionatului de 
tineret (rezerve) al R.P.R. a fost pri
mită cu vie satisfacție de echipe și 
antrenori. Aceștia își amintesc de 
campionatul organizat cu destul suc
ces în anul 1955, cînd s-au afirmat 
o serie de elemente tinere, care au și 
fost promovate în categoria A : frații 
Munteanu, Smărăndescu II, Botescu 
la C.C.A., Magheț, Raica, Anghel, 
Eodor la Dinamo București, Dănu- 
lescu. Vultur la Locomotiva Constan
ța, Giurcă la Știința Timișoara, Ghi- 
bănescu, Băluțiu la Știința Cluj, Jurcă 
la U.T.A. etc. etc. Campionatul acesta 
dădea prilej multor fotbaliști talen- 
tați să-și completeze pregătirea prin 
antrenamente la nivelul echipelor 
prime și printr-o activitate competi- 
țională continuă, apropiată de aceea 
din categoria A. In felul acesta, an
trenorii aveau posibilitatea să ia ori- 
cind jucătorii necesari primei formații, 
în cazul indisponibilității unui titu
lar, sau să promoveze fără risc ele-

mentele tinere. Același lucru li-1 va 
asigura acum noua competiție. Iată 
cîteva amănunte în legătură cu 
ceasta.

• Noua ediție a campionatului 
tineret va începe la 20 august.

9 Campionatul se va desfășura 
ralel cu categoria A,
14 echipe, cîte sînt în prima 
gone.

• Jocurile se vor disputa la 
leași date cu cele din categoria 
în deschidere la meciurile primelor 
echipe.

a-

de

pa-
într-o serie de 

cale-

ace- 
A și

• Datele stabilite în principiu sint 
următoarele : 20 și 27 august, 3, 10, 17, 
24 septembrie, 1, 8, 15, 22, 29 octom
brie, 5 și 12 noiembrie.

mai multe 
jocurile de 

duminica 
baza

• Acolo unde sînt 
echipe de categoria A, 
tineret se pot disputa și 
dimineață sau în alte zile, în
unui acord între echipe și a aprobă
rii federației (situația aceasta se poate 
întîmpla numai la București).

ȘTIRI, REZULTATE
RAPID IN CAMPIONATUL 
INTERNAȚIONAL FEROVIAR

Joi. pe stadionul Giulești. se va 
disputa un joc de calificare pentru 
turneul final al campionatului inter
na ional feroviar : selecționata romînă 
(alcătuită din jucătorii Rapidului) 
va nrimi replica 
cehoslovace. Turneul 
pionatulni va avea 
cum am anunțat - 
garia la 19 și 23 iulie, 
partidă de joj va 
17,30 și va avea 
meciul amical Rapid 
metal. Biletele se pun 
la casele obișnuite.

reprezentativei 
finei al cam- 
loc — după 
în R.P. Bul- 

Importanta 
începe la ora 
ca deschidere
II — Tehno- 
în vînzare azi

INTERNAȚIONALI
LA’ BUCUREȘTI

BELGIENI

Mureșul și Știința Cluj. Partida 
prilejuit un joc plăcut, aplaudat 
spectatori. In acest meci 
echipe au folosit cîteva 
tinere, de perspectivă, care s-au în
cadrat destul de bine în ansamblul 
celor două formații. Victoria a re
venit formației gazde prin golurile 
înscrise de Vegh (3) 
respectiv H. Moldovan.

MUREȘUL : Stroe (Solyom II)
— Tuzon, Balaș, Gierling — Vass 
(Siko), Tămase (Csavar) — Sely- 
mesi I, Vegh, Nagy (Solyom I), 
Selymesi II, Szekely.

ȘTIINȚA: Pop — Gherman, Mu- 
reșan, Rakosî — Cîmpeanu, Giurgiu
— Constantin, Munteanu, Petru Emil, 
Suciu, H. Moldovan.

V. Radar, coresp.

a 
de 

ambele 
elemente

și Szekely.

O zi în mijlocul antrenorilor 
la cursul lor de perfecționare

• Echipele își vor 
ambele 
singur 
care 7 
gatoriu 
1938 și

formații (A 
lot de 24 de 
trebuie să
sub 23

mai tineri).

alcătui, pentru 
și tineret) un 

jucători, dintre 
fie în mod obli-

de ani (născuți în

• In meciurile campionatului de 
tineret echipele sint obligate să folo
sească din acest lot cel puțin 7 jucă
tori sub 23 de ani. In caz contrar, ele 
vor pierde jocurile cu 3-0.

• Neprezentarea formației de ti
neret la un joc atrage automat aver
tisment pentru echipa primă, a doua 
neprezentare va fi sancționată eu ex
cluderea din campionat a ambelor 
echipe.

• Echipele vor înainta federației, 
între 20 iulie—5 august, propuneri de 
promovare la A a elementelor ridicate 
din campionate locale. Pină Ia 10 
august, ele vor trimite federației tabe
lul nominal al celor 24 de jucători, 
precizîndu-le postul și vîrsta.

Turneul de calificare pentru cate
goria l> va continua joi, cu etapa 
a doua, al curei program este cu
noscut. In această etapă este pre
văzut și debutul echipei Metrom 
Brașov, noua campioană a regiunii 
Brașov, care ia locul echipei A.S.Ă. 
Sibiu. Joi, Metrom va înttlni pe Cri- 
șui Oradea. In ce privește partida 
de stmbătă, cu Soda Ocna Mureș, 
aceasta se va disputa la sfirșitul tur
neului.

In fotografie: fază din meciul 
Dunărea Giurgiu — Flacăra Roșie 
București (1—0), disputat sîmbătă 
la Sibiu.

frumosul lo-Cînd am pătruns în 
cal al școlii profesionale din Poiana 
Cîmpwia ne-a înțîmpinat un... sunet 
ascuțit de clopoțel, semn că se ter
minase... recreația. Dar ce 
Oare nu-i vacanță ? Sau 
elevi în școală?...

Intr-adevăr, mai 
școlari „ceva" mai 
— scuturat frenetic 
neascunsă de C. Teașcă — îi chema 
în clasă, din 
loc de discuții 
ciplinați, s-au 
de cursuri, în 
Erau îmbrăcați 
guri de diferite culori, 
niște adevărați elevi, 
în băncile înșiruite pe două rîndur:, 
pregătindu-și caietele de notițe. Ici- 
colo, o mînă trecea prin părul ar
gintiu, alta netezea firele rămase 
ia tîmple. Erau „elevi“ mai tineri și 
mai vîrstnici: I. Covaci, S, Ploeș- 
teanu, 1. Lupaș, Gică Nicolae, N. 
Reuter, Tr. Ionescu, I. Reinhardt, I. 
Oană, Gh. Albu, B. Marian, A. Sep- 

Cornei Niculescu, dr. C. Rădu- 
A. Botescu, I. Unguroiu. Al. 

Proca, Ad.
N.

recreație? 
mai sînt

erau, 
mari, 
și cu

dar niște 
Clopoțelul 
o plăcere

sala transformată în 
și în... fumoar. Dis- 
îndreptat spre sala 

grupuri... multicolore, 
în tricouri și trenin- 

Curînd, ea 
au luat loc

ci,
lescu.
Pop, I. Bălănescu, N.
Androvici, N. Vîlcov, I. Truică, 
Oțelean-u, V- Mărdărescu, A. Mer
cea, Ad. Covaci, Șt. Covaci, I. Savu, 
E. Munteanu etc.

Tabloul l-au întregit „| 
Em. Vogi, Gh. Popescu, 
N. Roșculeț, N. Petrescu, 
lescu, C. Teașcă. Ora de 
tea să înceapă...

★

profesorii": 
Braun, 

Nicu- 
pu-

C.
A.
curs

este
Și

Am anunțat ta timp că duminică 
16 iulie Rapid București va primi 
vizită unei echipe belgiene: O.C. 
Charleroi, care — la 20 iulie — 
va evolua și la Oradea. Formația 
belgiană activează în prima categorie 
și în rîndurile ei joacă o serie de 
internaționali printre care cunoscuții 
Coupons — centru înaintaș (a_ par
ticipat ta 
1—0 la 
Mriertais,

1 portarul
; Deschryver etc. Meciul Rapid
’ Charleroi se va disputa pe stadionul 

din 'Giulești.

meciul Romînia — Belgia 
halful dreapta 
stingă 
halful

București), 
extrema 

Gerard,
Piters, 
stînga 

- O.C.

CUPLAJ LA CIMPINA

CIMPINA (prin telefon). Duminică 
i a avut loc un cuplaj pe stadionul 

„Poiana" :
Se!, taberei de antrenori — Sel- 

j Cîmpina (.veterani") 6—0 (2—0).
Au incris : Mercea, Marian, An- 

I drovici, Roman și Teașcă (2). An
trenorii au alintat formația:

j (Constantinescu) — Mihăilescu, 
drovici (Marinescu), FI. Anghel 

I Onisie (Zilahi), Molnar (Reinhardt)
— Fătu (Jurcă), Marian (Roman), 

i I. Covaci (Androvici), Mercea 
i(Teașcă), E. iordache (Gh. Popescu). 

Se!, de tineret — Poiana Cîmpima 
|2—3 (1 — Ij. Au marcat: Nițulescu, 
i Munteanu și Dumitru, respectiv 
I Ha-jdu și Voinea. (St. Constantinescu
și E. Stoie, coresp.).

An-

Kiss 
An-

E. Stoie, coresp.).

TRIPLA INTILNIRE 
CLUJ — ORADEA

tieCLUJ (prin telefon). Meciul 
seniori din cadrul triplei întîlniri 
dintre reprezentativele orașelor Cluj 

(și Oradea s-a încheiat cu scorul de 
3—2 (2—1) pentru gazde. Partida
a fost plăcută, de bună factură teh
nică. Clujenii au fost mai buni în 
atac. în ambele formați; au evoluat 
elemente tinere, care pînă de curînd 
au jucat în echipe de tineret. Golu- 

crile au fost înscrise de Jucan, Husar, 
i Petraș (Cluj), 
(Oradea). La 
Oradea 6—1
Oradea — Cluj 4—2 (i—0).

St. Tămaș și N. Tudonaei-coresp.

Bartha 
juniori : 

(3-0) ;

și Hotty
Cluj — 

La copii:

MUREȘUL TG. MUREȘ — ȘTIINȚA
CLUJ 4—1 (1-0)

TG. MUREȘ (prin telefon). Peste 
10-000 de. spectatori au asistat 
sîmbătă, în nocturnă (primul joc la 
lumina reflectoarelor în localitate 

'după 5 ani), la jocul amical dintre

Foto: C. Lupuțiu — Sibiu

...Ați 
ba de 
cursul 
federația l-a organizat anul aceste 
1a Poiana, în condițiuni optime. 
Scopul acestui curs se cunoaște; de 
asemenea și programul lui. ~ 
ceea nu vom insista asupra 
liniem, însă, încă o dată 
lui. Asemenea Tntîlniri se 
mă într-un larg schimb de experi
ență, în care antrenorii își Impar- 

lucruri noi, din propria lot 
sau văzute cu prilejul întîl- 
internațion.ale, metode Și mij- 

pregătire. Cu acest prilej 
realiza și o unificare a 
de antrenament printr-o 
judicioasă îndrumare din

înțeles, desigur, că 
antrenorii de fotbal 
lor de perfecționare pe 

l-a

vor- 
de 

care

De a- 
lor. Sub- 
utilitatea 
transfer-

de

tășesc 
muncă 
nirilor 
loace
se poate 
metodelor 
atentă și 
partea federației.

In această privință, lecțiile la care 
am asistat de curînd au fost 
se poate de concludente.

★

Dimineața, de pildă, lecția se 
titula: .Constatări și aprecieri 
marginea jocurilor internaționale 
zute de observatori romîni
hotare". Pe- rînd și-au expus consta
tările: N. Roșculeț (R.P. Polonă — 
Iugoslavia), . Em. Vogi (R.S. Ceho
slovacă — Argentina) șî Gh. Popes-

CÎ't

in- 
pe 

vă- 
peste

Mîine: un nou concurs Pronoexpres
Patru 2 și 2 x-uri la concursul 

Pronosport de duminica trecută ne fac 
să presupunem că și de data aceasta 
numărul premiilor nu va fi prea mare, 
dar în schimb valoarea lor va crește 
față de concursurile precedente. Con
cursul de duminica trecută a avut — 
după cum se știe — și un frumos re
port de la concursul precedent : 47.695 
lei.

In ceea ce privește concursul de du
minica viitoare — 16 iulie — se poate 
afirma că are un program interesant 
al cărui cap de afiș îl alcătuiesc două 
meciuri internaționale : Rapid Bucu- 
rești-Charleroi (Belgia) și Farul- Auf- 
bau Magdeburg (R.D.G.). In rest 
programul cuprinde 6 meciuri de ba
raj pentru promovarea în categoria 
B și 2 partide din competiția Cupa 
de Vară din R.P. Ungară. Cea de a 
treia etapă a barajului pentru catego
ria B care se va disputa Ia 16 iulie 
va fi deosebit de interesantă pentru 
că primele două etape nu vor lămuri 
disputa pentru lpcurile fruntașe.

Participați cu toții la concursul 
Pronoexpres de mîine. Azi este ultima 
zi în care vă mai puteți depune bule-

tinete pentru acest concurs care vă 
poate aduce un premiu important. 
Reamintim că pe schema redusă nr.
7 (21 lei) numeroși participanți au 
obținut ■ premii importante. Astfel 
Pavel Carabinț din Galați a cîștigat 
115.963 lei iar Mihai Pavelescu din 
București 76.870 lei. Și dumneavoa
stră puteți obține un premiu impor
tant folosind schema redusă nr. 7, 
la concursul de mîine.

PRONOEXPRES
Premiile concursului Pronoexpres 

din 5 iulie 1961
I- a 3 premii e 37.136 lei
II- a 9 premii a 6-306 Iei
III- a 65 premii a 940 lei

IV- a 423 premii a 185 lei
V- a 1.054 premii a 74 lei
VI- a 5.263 premii a 20 lei

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

/“/PO/EQTZ’O/ț’Z"
OO/VCZ//PJZZ A/r 29 27/1/21 Z9//V /G 2/Z/2

A/o //////’/// / 2
/ 222/0 - 0222/220/ 7°'

// 222/0 - 0222/220/ (/'
4/ 222/// -27/222// 2M2&&/4G(/>l
7^ 222/// -2//2&4Z/ 472Ga/3(/2G (2/
S' 4/2 2f/>2/27 -/TGV/C///M /4Ș7

// /447/2 .W2M - S77/A/72 02/22/
27 C24/M// S4Î/4/2 -/)/2444O O344DM
//// /-44C444 M12K -2//K2///1 Mc CZ
// S004 OC24 M22S -27/274 S2/Z/4U2/
2 /22 7G 4V/// T - 47S72O44 Sr-
// 20/2/2^22 - //. 270/22

.17/ 2 2 22. -r2/2rf/f//âX>/442

cu (turneul în Brazilia). „Elevii* 
au putut afla, astfel, lucruri extrem 
de prețioase pentru ei în ce priveș
te orientarea în pregătire și în joc.

...Fotbaliștii iugoslavi joacă mai 
rapid, ca execuție și deplasare,, ac
ționează foarte mult cu pase în 
triunghi în atac, folosesc perma
nent schimbul de locuri, știu să se 
descurce bine pe orice post ajung, 
și ies foarte organizat din apărare, 
chiar în cele mai dificile situații, se 
repliază cu ușurință în momentele 
de apărare.

...Echipa poloneză a acționat lent 
și una din explicații poate fi faptul 
că jucătorii au avut o perioadă de 
pregătire comună de două săptămîni, 
în cursul căreia au făcut cîte două 
ședințe de pregătire pe zi, adică 
mai mult deCît au ei la cluburile 
lor, ceea ce i-a scos din regimul 
obișnuit.

...Intîlnirea dintre R.S Ceho
slovacă și Argentina a prilejuit o 
confruntare între 1—4—2—4 și res
pectiv 1—3—3—4 din care însă, pe 
teren au rămas permanent — ca a- 
șezare — doar liniile de fund (4 la 
cehoslovaci și 3 la argentinieni), in 
rest, jucătorii s-au plasat in raport 
cu necesitățile impuse de evoluția 
jocului, rezo’lvînd fără dificultate și 
cu fantezie sarcinile postului pe care 
ajungeau. Jocul cehoslovacilor s-a 
caracterizat printr-o mai bună orga
nizare și prin pasele scurte folosite, 
cel al argentinienilor prin aportul 
individualităților și prin pase scurle 
și semiilungi. In antrenamentele e- 
chipeior alternează durata mare și 
intensitatea medie cu durata medie 
și intensitatea mare, după cum este 
vorba de lucruri de învățat sau lu
cruri învățate.

...Turneul în Brazilia a oferit pri
lejul de a constata multe trăsături 
în concepția de joc a brazilienilor 
asemănătoare cu ale orientării noas
tre: elasticitate, ritm susținut, aju
tor reciproc între jucători (cînd un 
jucător are mingea sînt gata pregă
tiți, în preajma lui, alți 2—3 echi
pieri să primească mingea) etc...

★
Deosebit de prețioasă pentru ac

tivitatea antrenorilor a fost prelege
rea ținută de tov. prof. I. Siclovan, 
directorul I.C.F.: „considerații asu
pra lecției Și ciclului de lecții". Ex-I 
punerea concisă dar clară presărată 
cu numeroase exemplificări care au 
ajutat ta deplina înțelegere a lucru
rilor, a subliniat în mod convingă
tor necesitatea planificării judicioase 
a antrenamentelor, a întocmirii do
cumentelor de planificare, a preci
zării obiectivelor și sarcinilor pe lec
ție și ciclu de lecții, a căutării per
manente de forme și mijloace noi 
de pregătire etc.

★
In continuare, după-amiază, cei 

peste 100 de antrenori și metodiști 
regionali, pentru fotbal au fost pre- 
zenți ta o lecție practică ținută pe 
frumosul stadion „Poiana" devenit... 
sală de curs. Locul băncilor din cla
să l-a luat tribuna, de unde — gru
pați în jurul antrenorului federal A. 
Niculescu, care le dădea explicațiile 
necesare — ,.elevii" au urmărit o
silită de exerciții de pregătire prezen
tate, pe rînd, de antrenorii 1. Truică, 
I. Bălănescu, A. Șepci și 1. Ltipaș, sub 
supravegherea antrenorului federal C. 
Braun. Exercițiile — prezentate doar 
ca orientare pentru antrenori — au 
fost efectuate de cei 20 de fotbaliști 
ai lotului de tineret, aflat în tabăra 
de , vară la Poiana, astfel că lecția 
practică a constituit, în același timp, 
un antrenament al acestui lot. Pro
gramul a constat din exerciții de 
conducere a balonului cu trecerea lui 
prin portițe sau ocolind jaloane și 
adversari; exerciții în doi și trei ju
cători, apoi pe grupe de jucători; 
exerciții de pase în triunghi și cu 
conținut tactic (aruncarea de '■» 
tușă) etc., la început fără adversari, 
apoi cu adversari, cît mai aproape 
de condiții de joc.

★
Lecția — urmărită cu multă a- 

tenție de antrenori și metodiști, care 
și-au notat cu grijă exercițiul si 
scopul lui — s-a terminat pe înse
rate. Seara tîrziu, dormitoarele cănii 
nului I.G.O. din Poiana, unde sînt 
cazați acești elevi mari, continuau 
să .fie luminate. Sîrguincioși, 
cursanții își tevedeau și-și comple
tau notițele luate în cursul zilei. Le 
vor fi de mare folos cînd se vor 
întoarce acasă. In plus, mai era ce
va: „Nea Braun" îi anunțase că Ie 
va controla caietele și cu el nu-i de 
glumit...

P. GAȚU,



SPgRTURI^NMUTICE

Pentru prima oara, campioni ai țarii • ••

Lume multă, animație, în tribunele 
de la „malul tăiat". Era după ultima 
probă a campionatelor. Comentariile 
s-au întrerupt brusc atunci cînd, pur
tat pe brațe de Teodorov, Husarenco 
și Grigore, tînărul caiacist C. Mercu
rian a fost... aruncat in lacul Snagov. 
Nu s-a supărat cîtuși de puțin, deși 
era... îmbrăcat. In ziua aceea cîști- 
gase primul său titlu de campion al 
țării. De altfel, „baia" pe care i-o fă
cuse colegii săi din caiacul de 4 al 
clubului Dinamo nu era decit o... feli
citare în plus. In decorul tineresc, en
tuziast al Snagovului, evenimentul a 
avut desigur partea sa de umor. Dar, 
ceea ce ni se pare absolut necesar 
de adăugat este faptul că dacă, ase
menea felicitări ar fi fost adresate 
tuturor celor care sîmbătă și duminică 
au cucerit pentru prima oară în viața 
lor titlul de campion republican ar 
fi fost nevoie de un adevărat... tobo
gan. Intr-adevăr, la această ediție a 
campionatelor republicane de caiac- 
canoe, tineretul a găsit cel mai bun 
„culoar." pe drumul consacrării, impu- 
nîndu-se viguros, demonstrînd valoa
rea ridicată a schimbului nostru de 
miine.

Nu mai departe decit în urmă cu 
3.,4 ani, clasamentele diferitelor probe 
se puteau face aproape cu exacti
tate... înaintea concursurilor. „Favo- 
riții" nu aveau emoții, treceau mi
nute întregi pînă ce după învingători 
soseau și celelalte echipaje. Acum lu
crurile se prezintă cu totul altfel și 
aceasta este problema care ni se pare 
cea mai importantă din desfășurarea 
campionatelor. Acum nu se mai poate 
ciștiga din experiență sau din... re
nume. Tinerii au folosit intens pe
rioada de iarnă și acum, în plin se
zon competițional, ne-au făcut dovada 
excelentelor calități, a pregătirii lor 
superioare. Nu este, desigur, in in
tenția noastră de a diminua cituși de 
puțin meritele și performanțele celor 
care sint de ani și ani oaspeți ai 
Snagovului, sportivi care au adus ță
rii numeroase victorii internaționale, 
așa cum sint S. Ismailciuc, L. Kali
nov, Ichim Lipalit, G. Iacovici și alții.

Dar, cine nu se bucură astăzi în mod 
deosebit din toată inima asistînd la 
acest adevărat „asalt" al tineretului 
către cele mai înalte performanțe ?

Și acum, citeva cuvinte despre cei 
a căror victorie sau comportare me
ritorie am aplaudat-o, alături de cei
lalți spectatori. Și Andrei Igorov, tî
nărul canoist care l-a dominat net 
pe experimentatul Ichim Lipalit a 
îmbrăcat pentru prima oară tricoul 
de campion, obținînd victoria într-o 
probă deosebit de grea care cere e- 
forturi mari, o pregătire excelentă : 
canoe fond 10.000 m. Marea surpriză 
a campionatelor a oferit-o caiacistul 
militar Ștefan Pocora care l-a între
cut cu aproape un minut jumătate 
pe Mircea Anastasescu, de multe ori 
campion republican... pînă acum. A- 
lături de Pocora, și-a inscris numele 
pentru prima oară pe tabelul campio
nilor țării și caiacistul Trofim Ivanov 
de la Dinamo. La caiac dublu fete, 
arbitrii au notat in dreptul echipaju
lui cîștigător numele celor două re
prezentante ale Clubului sportiv șco
lar Banatul-Timișoara, H. Lauer și 
Stela Munteanu. Victoria tinerelor 
sportive n-a fost o surpriză. Valoarea 
lor ridicată era binecunoscută. Nu 
putem insă trece peste două lucruri 
importante: 1. ele au cucerit pentru 
prima oară titlul de campioane repu
blicane. 2. învingătoarele în campio
natul senioarelor sint... junioare. Să 
adăugăm acestor exemple frumoase 
comportarea multor elemente de 
perspectivă pe care, alături de Di
namo și C.C.A., le-au pregătit cu 
multă grijă: Clubul sportiv școlar 
București, Clubul sportiv Banatul Ti
mișoara, Olimpia Reșița, centrul 
F.R.S.N. Tulcea, U. T. Arad, Progre
sul sau Flacăra roșie București etc.

Orientarea celor mai mulți dintre 
antrenorii noștri de caiac-canoe. spre 
selecționarea și pregătirea a cit mai 
multor tineri, a fost oglindită cum nu 
se putea mai bine la aceste campio
nate unde tineri cu citeva luni de 
antrenamente sau alții care practică 
acest sport doar de un an-doi, au urcat 
podiumul învingătorilor. Alături de 
ceilalți sportivi fruntași, tinerii ca-

notori evidențiați la aceste campio
nate și-au adus din plin contribuția 
la realizarea unui spectacol sportiv 
de calitate, așa cum am dori întot
deauna să... vizionăm pe marele „e- 
cran" al Snagovului. Rămine ca Fe
derația de Sporturi Nautice să con
tinue să muncească cu aceeași grijă 
cu acești tineri, să le asigure posi
bilitățile optime de pregătire și, în 
continuare, să ie pună la dispoziție 
bărci de calitate superioară și să-i 
promoveze cu curaj în reprezentati
vele țării, bineînțeles, în măsura în 
care aceștia vor confirma valoarea 
arătată la campionatele republicane.

Este, desigur, de dorit ca progre
sul tinerilor canotori să nu-i facă pe 
antrenorii noștri să se culce pe laurii 
succeselor și să considere că de-acum 
este asigurat schimbul de miine și 
nu mai este necesar să se ocupe de 
selecționarea altor și altor tineri care 
au perspective. La rîndul lor, tinerii 
canotori au datoria să muncească și 
în viitor cu aceeași sîrguință, cu mo
destie, să nu se considere „vedete". 
Titlurile de campioni republicani, ca 
și celelalte performanțe meritorii re
alizate la ultimele întreceri, îi obligă 
pe tinerii noștri canotori la o acti
vitate cit mai rodnică, la o compor
tare care să poată fi oferită drept 
exemplu.

DAN GIRLEȘTEANU

CONCURSURI,

La sSirșituI săptămânii

„A’egata Snagov" —un important examen 
internațional al canotorilor noștri

I* sfirșitul acestei săptămîni, pe 
lacul Snagov, fruntașii canotajului 
nostru academic au de trecut un nou 
și dificil examen : întrecerile tradi
ționalei competiții internaționale „RE
GATA SNAGOV". Cu acest prilej ne 
vor vizita țara canotori din R.P. Un
gară, R.P.F. Iugoslavia și R.P. Polo
nă, pare vor concura alături de spor
tivii și sportivele din loturile noastre 
reprezentative și de diverse formații 
de club romînești.

După succesele de la Praga și 
Bled, canotorii — ale căror pregătiri 
sint conduse de prof. Z. Benedek — 
așteaptă cu încredere întrecerea de 
duminică. In cele 4 probe masculine 
cu participare internațională vom pre
zenta probabil următoarele formații : 
simplu : L. Covaci; 2 fără cirmaci: 
Pongraț, Radu ; 2 -j- 1 : Sehovitz, Rif- 
felt -L Lupu și un alt echipaj com
pus din frații Petrov + Păunescu; 
4 + 1 : Kurecska, Biltz, Jiva, Vereș 
-j- Păunescu. In afara acestor probe, 
programul mai cuprinde curse de 
simplu și 2 -|- 1 deschise echipajelor 
cluburilor din capitală.

Cu prilejul „Regatei, Snagov" își va 
face debutul competițional în acest 
an și lotul reprezentativ feminin. De 
remarcat în legătură cu acest lot că 
în acest an el a suferit o importantă 
schimbare. Deoarece numeroase din 
vislașele noastre consacrate, care au 
contribuit efectiv, în ultimii ani, la 
crearea prestigiului internațional de 
care se bucură canotajul nostru aca
demic feminin, au abandonat activi
tatea competițională, la ora actuală 
lotul cuprinde foarte multe elemente 
noi. In vederea celor trei probe inter
naționale din programul de duminică, 
antrenorii lotului — prof. Felicia Ur- 
ziceanu și prof. Ion Bulugioiu — au 
pregătit două formații de una
din sportive cu mai multă experiență 
competițională (Bulugioiu, Ghiuzelea, 
Tămaș, Trinks, Varga, Udrescu, Mi- 
halache, Rigard Borisov) și alta de 
tineret (Bogdan, Stoian, Limpede, 
Moldovan, Horvat, Vlăduț, Drăghici, 
Oros + Naidin). Din primul „opt" se 
va alcătui și o echipă de 4 -j- 1 iar 
la simplu vom fi reprezentați de 
Viorica Udrescu (care revine astfel, 
după cîțiva ani, la proba care i-a 
adus consacrarea) și de debutanta

Elena Bădulescu, un element de pers
pectivă.

In cursul acestei săptămîni, pe Sna
gov se vor trage citeva piste de con
trol care pot aduce mici retușuri echi
pajelor. Paralel cu pregătirile tehnice, 
Federația de Sporturi Nautice se 
preocupă și de problemele organizato
rice, pentru ca prima competiție in
ternațională a anului, organizată de 
noi la sporturi nautice, să se bucure 
de succesul dorit.

CtMPULUNG MUSCEL. - In locali- 
tate s-a desfășurat la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute un concurs de verificare 
al componenților lotului republican. 
Iată cele mai bune ^rezultate înregis
trate : BĂRBAȚI : greutate : N. Ivanov 
16.26 ; c. Crețu 16.08 : Gh. Popescu
14,24 ; I. Cristea 14.04 ; disc : V. Sălă-
jan 49.36 ; K. Sokol 45.23 ; FEMEI :
100 m : G. Luță 12,2 ; 8« m.s. : A.
Zgăvîrdea 11.6; disc : O. Cataramă
49,47 (în afară de concurs — Lia Ma- 
noliu 51,41): suliță : Ana Nyilas 40,55; 
lungime : V. Belmega 5,46; O. Boran- 
gic 5,44.

PREDEAL. In ciuda ploii care a îm
piedicat buna desfășurare a concursu
lui. atleții fruntași prezenți la con
cursul de verificare organizat în lo
calitate. sîmbătă au realizat totuși o 
serie de performanțe valoroase. Iată pe 
cele mai bune : ciocan (7.250 kg) ; N. 
Rășcănescu 57,31 ; C. Mușat 55.30 (rec. 
personal); D. Gheorghiu (1943) 54,93 (rec. 
personal); ejocan (6 kg) : M. Pascu 

I (1943) 55,12 — nou record republican
școlar ; N. Bancea (1944) 43.40 ; G. Cos- 
tache (1946) 43,35 ; greutate f : A.
Gurău 13,07 ; Iidico Szabo 11,14 ; 
greutate b. (6 kg) ; I. Bog 15.32 ; I. 
Constantinescu 14,22 ; disc f. : A. Gu
rău 38,22 ; disc : b. (1,5 kg) : L. Cotler 
50,56.

★
In Capitală s-au desfășurat sîmbătă 

și duminică pe stadionul Republicii 
întrecerile din cadrul fazei finale a 
campionatului asociației Surdomuților. 
Au paricipat concurenți din orașele 
Timișoara, Iași, ploiești, Oradea. Cluj, 
Brașov și București. Printre rezulta-, 
tele obținute cu acest prilej vom cita : 
luginie f : Tereza Miiller (Timișoara) 
4,25 ; înălțime b : Gh. Niloș (Buc.)
1,55 ; greutate f Ana Solea (Buc.)
7,85 ; 1.500 m : Alex. Negulescu (Buc.)
4:35,4. Cu această ocazie s-au disputat,
și o serie de probe la care au luat
parte atleți fruntași. Rezultate : 200

BILAWȚ
Bilan|ul atletismului romînesc la slîr- 

șitul sezonului olimpic al anului I960 
arăta că au fost doborîte și egalate 46 
de recorduri republicane la seniori și 
juniori. Anul acesta numărul acestor re
corduri este de 45 și cum pînă la în
cheierea sezonului mai sînt încă cinci 
luni, bogate în mari competiții interne și

M. PASCU
(Clubul Sportiv Școlar București)

REZULTATE...

POZITIV
internaționale, este de așteptat ca totalul 
recordurilor noastre să fie cu mult mai 
mare decit cel din anul precedent.

Iată lista recordurilor înregistrate în 
acest sezon :

m. b. ; 1. Sa vel 23,0 ; Gr. Enache 23,3; 
400 m f. : G. Dumitrescu 60.8; A. Po- 
povici 62,5 ; prăjină : I. Paul 3.80. 
(NICOLAE D. NICOLAE - cores p.).

TURDA. Aproape 200 de sportivi din 
localitate și din Cîmpia Turzii au par- '■ 
ticipat la întrecerile fazei orășenești a i 
campionatelor de juniori. Stadionul s-a j 
prezentat complet neîngrijit. JUNIORI I 
I — 106 m : P. Grigorescu (CT) 11,4 : I 
260 m : Grigorescu 23,5; 800 m : I. |
Koto (T) 2:03,0 ; lungime : S. Botezan
(T) 6,12 ; JUNIORI II : - 80 m : Z. 
Olah (CT) 9,9 ; 90 mg : Z. Olah 12,6 ; 
JUNIOARE II - 60 m : M. Giurgiu
(T) 8.2 ; O. Borteș (CT) 8,3 ; 206 m :
M. Giurgiu 28.3 ; 500 m : A. Horincar 
(T) 1:29,2 ; înălțime : L. Anton (CT)
1.38 ; suliță : D. iDîmbeanu (T) 25,18.
(V. Ștefănescu — coresp.).

GALATI. Echipele de juniori ale re
giunilor Brașov (186 p). Galați (124,5
p), Iași (119 p). Ploiești (89,5 p) și Do- 
brogea (66 p) au luat parte la con
cursul dotat cu „Cupa regiunii Ga
lați". JUNIORI I - 100 m : O. Tudose 
(G) 11,3 ; 200 m : O. Iamandi (I) 23.6 ; 
400 m ; H. Schmidt (B) 51,9 : 1.500 m : 
H. Schmidt 4:08,6: 3.000 m : L. Pom- ' 
piliu (G) 9:16,6; 110 mg : I. Carolea
(B) 14,8 ; *o« mg : I. Carolea 27,3 ;
lungime : R. Lăcătușu (I) 6.62 ; triplu : 
Lăcătușu 13,72 ; prăjină : Gh. Plesnilă 
(G) 3,25 — rec. regional ; greutate :
R. Dop (B) 14.60 ; suliță : S. Aldea (B) 
49,05 ; disc : Gh. Bucovețchi (P) 41,92 ; 
JUNIOARE I - 1M m : R. Gabel (B) 
12,6; tic. Cheșu (G) 12,7 ; 200 m : R.
Gabel 26,3 ; Ec. Cheșu 26,3 ; Ec. Crețu 
(I) 26.6 ; 80 mg : U. Popescu (B) 12,4 ; 
Ec. Potoroacă (P) 12,7 ; înălțime : U. 
Popescu (B) 1,53 ; suliță : R. Ștefă
nescu (D) 31,56 ; JUNIORI II - 80 m : 
Al. Ritivoi (B) 9,5 ; 1000 ni : Ad. Cio- 
cîlteu (P) 2:49,7 ; greutate (5 kg) : V.
V. Carpaci (I) 12,49 ; JUNIOARE II -
60 mg : V. Melnic (I) 10,0 ; El. Niko
laus (B) 10,2 ; Ec. Mandă (D) 10,3. (A. 
Schenkman, coresp.).

SENIORI : 3.00a m : zoltan Vamos 
8:09,7 - Varșovia 18 iunie ; 10.000 m : 
Constantin Grecescu 29:36,8 - Moscova 
2 iulie : no mg : Mircea Ursac 14,5 
(egalat) - București 22 aprilie și 14,5 
(egalat) - București 20 mai ; disc : 
Virgil Manolescu 50,42 m - București 
31 martie ; 51,50 m — București 21 mai; 
51,82 m - Praga 24 'iunie.

SENIOARE : 500 m : Florica Grece
scu 1:15,0 - București 14 mai ; 800 m : 
Florica Grecescu 2:07,5 - Praga 23
iunie ; lungime : Sanda Grosu 5.96 m
- București 21 mai ; înălțime : Iolanda
Balaș 1,87 m — București 15 aprilie ; 
1,881 — Varșovia 18 iunie ; 1,90 — Buda
pesta 8 iulie ; greutate : Ana Roth 
15,57 m - Brașov 2 mai : 15,66 m -
București 16 mai : 15,82 m — 
Sofia 27 mai ; 15.97 m — Varșovia
18 Iunie ; disc : Lia Manoliu 53,29 m
- Praga 23 iunie.

JUNIORI I — prăjină : Petre Astafei 
4,10 m — București 30 aprilie; 4.14 m
- București 14 mai ; 4,20 m - Bucu
rești 21 mai; disc (1,5 kg) : Lucian 
Kotlar 52,40 m — București 25 martie ; 
54,84 m - București 23 aprilie ; cio
can (c kg) : Ion Bog 53,23 m - Ora
dea 15 aprilie ; Decebal Gheorghiu 
58,37 m — București 23 aprilie.

JUNIOARE I — pentatlon : Utte Po
pescu 3.910 p (greutate - 9,85 m ; Înăl
țime — 1,55 m ; 200 m — 28.2 sec : 
80 mg — 12,7 sec: lungime — 5,39 m) 
Poiana Brașov 24/25 iunie.

JUNIORI II — 80 m : Dimitrie Popa 
9,3 (egalat) — București 14 mai, Sorin 
Dincă 9.3 (egalat) - Cluj 24 mai ; 
Victor Raica 9.3 (egalat) - București 
28 mai ; Sorin Dincă 9,3 (egalat) — ' 
Bistrița 28 mai ; Sorin Dincă 9.2 - < 
Timișoara 18 iunie ; Sorin Dincă 9,2' 
(egalat) — Cluj 24 iunie ; 300 m : Vic
tor Raica 37.3 (egalat) - București 1 
mai ; 36,7 — București 25 iunie.

JUNIOARE II : 100 m : Ana Be-
șuan 12.4 (egalat) - Cluj 24 mal ; co 
mj : Elena Vasi 7,5 (egalat) — cluj 
7 mai : PauLa Mărgăcitescu 9.6 (egalat)
- Timișoara 18 iunie ; Elena Vasi 9,6
(egalat) — Timișoara ts iunie : sanda 
Necula 9,5 — Buc. 24 iunie : lungime : 
Gabriela Rădulescu 5.46 m (egalat) — 
București 7 mai ; 5.4S m - București 
6 iunie ; triatlen : Doina Sasu 2.117 p 
(100 m — 13,1 sec; Înălțime - 1,41 m; 
greutate - 9,34 m) - Sibiu 4 iunie ; 
Elfriede Nikolaus 2.150 p (13,3 sec ; 
1.40 m : 10,42 m) — Brașov 11 iunie ; 
2.281 p (13,5 : 1.50 m ; 11,15 m> - Poia
na Brașov 25 iunie.

Joi începe criteriul 
juniorilor

Intre 13—16 iulie se desfășoară 
criteriul juniorilor în cadrul caruia 
își dispută întîietatea cei mii talen- 
ta(i alergători din țera noastră. Pro
gramul acestei competiții este ur
mătorul : joi 13 iulie etapa I : 80 km 
pe șoseaua București — Urziceni; 
vineri 14 iulie etapa a IPa : 60 km 
pe șoseaua București — Giurgiu; 
sîmbătă 15 iulie etapa a III-a : 30 km 
contra cronometru individual pe șo
seaua București — Găești; duminică 
16 iulie etapa a IV-a : 100 km pe 
șoseaua București — Ploiești.

Tefiismaiiii romini au lăsat o frumoasă impresie la Zinnovitz
Interviu cu secretarul general al F.R.T., tov. ION CRAIOVEANU

Abia întorși de la Zinnovitz, tenis- 
manii noștri Ion Țiriac, Gh. Viziru și 
G. Bosch au plecat din nou, împre
ună cu Constantin Năstase. de data 
aceasta la Zagreb, pentru a participa 
la Balcaniadă. Așa cum se știe, la 
cea de a Vil-a ediție a campionatelor 
internaționale de tenis ale R. D. Ger
mane de la Zinnovitz, reprezentanții 
R. P. Romine au avut o comportare 
foarte frumoasă, cucerind două ti
tluri prin Ion Țiriac la simplu și 
Mina Ilina și Ion. Țiriac la dublu 
mirt. In dorința de a aduce la cu
noștința cititorilor noștri o serie de 
amănunte legate de desfășurarea tur
neului de la Zinnovitz ca și. de suc
cesele sportivilor romini, ne-am adre
sat secretarului general al F.R.T., tov. 
Ion Craioveanu, conducătorul dele
gației.

— V-am ruga mai întii o caracte
rizare generală a competiției.

— La Zinnovitz au fost prezenți 
jucători și jucătoare cunoscute din 
șapte țări. Organizarea a fost foarte 
bună, ieșind in evidență mai ales ar
bitrajele excelente. Multe dintre me
ciuri au fost foarte spectaculoase, cu 
numeroase acțiuni ofensive, răsplă
tite cu ropote de aplauze de public. 
Și spre satisfacția noastră, multe din
tre aceste aplauze au fost dăruite 
Minei Ilina, lui Ion Țiriac și Gh. 
Viziru...

—■ Cum apreciați evoluția tenisma- 
nilor noștri ?

— Caracteristica principală a jocu
lui practicat de Țiriac, Mina Ilina și 
Gh. Viziru a fost atacul, incursiunile 
la fileu, voința de luptă. Campionul 
țării, Ion Țiriac, a demonstrat un te
nis modern, servicii puternice, lovi
turi ofensive la plasă, un voleu de 
dreapta foarte sigur și eficace. In 
schimb el s-a dovedit deficitar la 
capitolul rezistentei fizice și in exe
cutarea smeciului. La dublu ca și la 
simplu, fostul campion al R.P.R., ma
estrul emerit al sportului Gh. Viziru 
a făcut o bună impresie prin tehnica 
sa, printr-o pregătire fizică mulțumi
toare și prin dirzenia cu care și-a 
apărat șansele. Păcat că uneori este 
prea nervos, lucru care ii dăunează. 
Cel de al treilea jucător, G. Bosch, 
deși a luptat din răsputeri, nu a reu
șit să treacă de maghiarul Siksai din 
cauza predilecției lui pentru jocul 
static, prea defensiv. Sperăm ca 
Zinnovitz să constituie pentru Bosch 
începutul practicării unui tenis cu o 
tendință accentuată spre ofensivă. Am 
lăsat special la urmă pe Mina Ilina, 
pentru că jocul ei a făcut o impresie 
excelentă. Aceasta este cel puțin pă
rerea tuturor celor care au urmărit-o 
la Zinnovitz. Prin deplasări rapide, 
cu mare siguranță in lovituri, dar și

cu atacuri la fileu, Mina Ilina s-a do
vedit o jucătoare cu mari perspec
tive. A pierdut la Riazanova, aflată 
in mare formă, mult mai bună ca la 
București, dar Mina Ilina ne dă spe
ranțe că va deveni o tenismană de 
valoare. De altfel acestea nu sint 
simple aprecieri ci lucruri demon
strate din plin de Mina Ilina și in 
finala de dublu mixt, cea mai aplau
dată partidă, unde l-a secundat de 
minune pe Țiriac, pasindu-și mereu 
adversarul, fie că era Doba sau Sik
sai, servind puternic din prima 
minge, executind voleuri de toată 
frumusețea. In încheiere aș vrea să 
spun că participarea la campionatele 
internaționale ale R. D. Germane a 
constituit pentru tenismanii romini un 
nou prilej de mărire a bagajului de 
cunoștințe tehnice, de acumulare a 
unui plus de experiență, de stringere 
a legăturilor de prietenie cu sporti
vii din celelalte țări.

Fără îndoială că cele relatate de 
tov. I. Craioveanu au darul să ne 
bucure și noi am dori ca și Ia intîl- 
nirile Balcaniadei de la Zagreb, te
nisul rominesc să fie reprezentat cu 
cel puțin același succes ca la 
Zinnovitz.

C. COMARN1SCHI

HUGO SITZLER

In ziua de 7 iulie a încetat din 
viață unul dintre cunoscuțiî noștri 
moiocicliști, Hugo Sitzler, campion 
republican.

Vrednicul muncitor de la uzinele 
„23 August*' din Capitală a reușit să 
urce treptele măiestriei sportive și să 
reprezinte cu cinste, în repetate rîn- 
duri, culorile patriei noastre.

Apreciat și iubit de către tovarășii 
săi de muncă și de sport, Hugo Sitzler 
lasă în urmă regrete unanime.

FEDERAȚIA ROMINA DE 
MOTOCICLISM 

CLUBUL SPORTIV 
METALUL „23 AUGUST"



Presa internațională despre recordul mondial al lolandei Balaș Scrisoare din R. D. German

BUDAPESTA (Agerpres). Ziarele 
centrale din Budapesta, apărute dumi
nică, publică ample reportaje și co
mentarii consacrate excepționalei per
formanțe a atletei Iolanda Balaș care 
a stabilit sîmbătă pe „Nepștadion" 
un nou record mondial la săritura în 
Înălțime, trecîna peste ștacheta ridi
cată la 1,90 .ni.

„Iolanda Balaș și-a îmbunătățit re
cordul tnondial la săritura in înălțime: 
1,90 m“, iși intitulează reportajul zia
rul „Nepszabadsăg" - care publică și o 
fotografie a atletei noastre in mo
mentul cînd stabilește noul record.

Dună obținerea recordului, Iolanda 
Balaș a declarat, corespondentului 
ziarului ..Magyar. Nenizet" că. prin 
acest rezultat și-a realizat o veche 
dorință a ei și că recordul de 1,90 m 
nu reprezintă încă limita maximă la 
săritura în înălțime femei.

PARIS 10 (Agerpres). — Corespon
dență specială: Ziarele- franceze co
mentează pe larg noul record. mon
dial obținut de campioana olimpică 
Iolanda - Balaș. Sub- titlul : „Prodigio
sul record al lumii la ’femei: Iolanda 
Balaș.— 1,90 m la înățime", ziarul 
„L’Equipe" scrie: „Marea performanță 
a primei zile a concursului interna
țional de atletism do la Budapesta 
a fost realizată de Iolanda Balaș |a 
săritura în înălțime. Tînăra rotnmcă, 
care va avea 25 de ani la sfîrșitul 
anului și care domină această probă, 
și-a realizat visul 1.90 m“

In cronica ziarului „L’Humanite" se 
scrie printre altele : „Romînca Iolanda 
Balaș și-a ameliorat recordul său 
mondial la săritura în înălțime în 
cadrul concursului de la Budapesta,

Iolanda Balaș a obținut 1,90 tn. Ea 
este prima femeie care a trecut a- 
ceastă înălțime. Balaș domină această 
specialitate. Cîți centimetri va mai 
cîștiga încă 7“

Ziarul „Figaro" scrie în titlu: „Ro
mînca Iolanda Balaș continuă seria 
marilor ei rezultate la săritura în 
înălțime" în timp ce cronicarul zia
rului „l’Aitrore" subliniază următoa
rele : „Iolanda Balaș care nu și-a

atins plafonul va sări intr-o zi 1,95 
m ?". In sfîrșit, ziarul „Parisien Li
bere" scrie: „Dată istorică sîmbătă 
la Budapesta pentra atletismul femi
nin : pentru prima oară în lume o 
femeie trece 1,90 m Ia înălțime, lo- 
landa Balaș pare capabilă să mai 
îmbunătățească acest record, fără în
doială cel mai prodigios al atletis
mului feminin".

Ziarul ,,Paris-Presse“ publică o 
informație în legătură cu recordul 
mondial stabilit de Iolanda Balaș, în 
care se scrie:

„O performanță extraordinară a fost 
realizată de Iolanda Balaș pe Nep- 
stadion din Budapesta — 1,90 m.
Acest rezultat — excepțional pentru 
o femeie — ar fi dat atletei romi ne e 
locul III în proba de

țime bărbați la concursul celor șase 
națiuni, disputat la Colombes. Ea ar 
fi fost la egalitate cu belgianul Zim
merman..." (N. R. Este vorba de con
cursul internațional de atletism dis
putat sîmbătă și duminică la Paris, 
cu participarea atleților din Franța, 
R. F. Germană, Italia, Belgia, Olanda 
și Elveția).

Sportul de mase în plin avînt

săritură in înăl-

★

Agențiile de presă din lumea în
treagă comentează marea performanță 
a lolandei Balaș. Agenția France 
Presse a transmis cronologia recor
dului mondial, subliniind perseverența 
cu care 
încetare 
recordul 
țime.

atleta noastră a luptat fără 
pentru a purta cît mai sus 
probei de săritură în înăl-

Cinci
lolandei

(Urmare din

după sosirea 
Balaș dc la Budapesta
minute

1)

oriBudapesta am trecut de două
1.90 m. La a doua încercare am a- 
tins ștacheta în cădere cu mina. A

Viaceslav Ivanov învingător
ia regatele de ia Lucerna

treia 
tat-o.

încercare însă nu am mai ra- 
Mă concentrasem la maximum 
Proiecte de viitor ?
Mă simt în formă și sper să 
corectezmai

De altfel o 
tace pe loc. 
stabilit la 
1,902 m!

N-am mai

record mondial.acest
primă corectare o voi

Noul
Budapesta este

record mondial
de...

Amănunte de ia meciul 
de haltere 

U.R.S.S. — S.U.A.-

de la Lucer-i 
Uniunea So- 

vieuva, Unite, R. S.
Cehoslovacă, R. F. Germană și Elve
ția. Un frumos succes a obținut în 
proba de schif simplu campionul olim
pic Viaceslav Ivanov (U.R.S.S.), caro 
a cîștigat detașat în 7:21,6. Olande
zul Groningen a sosit pe locul II în 
7:32,8. La 2-j-l a cîștigat echipajul 
U.R.S.S. în 7:27,0 iar proba de dublu 
a revenit sportivilor din R.S. Ceho
slovacă în 6:46,7. Proba de 8-J-l a 
fost cîștigată de către vîslașii din 
R.F.G. — 6:04,4 iar în cea de schif 4 
fără cîrmaci victoria a revenit cano
torilor italieni : 6:37,3.

Regatele internaționale 
na au reunit vîslași din 
vietică. Olanda, Statele

putut continua discuția. 
„Ioli“ se grăbea, deoarece peste o 
oră o aștepta antrenorul ei, Ioan Sb- 
ter, la antrenament pe „Republicii". 
Munca de pregătire reîncepe fără ză
bavă. Asaltul proaspătului „1,902 m" 
cere mai multă tehnică, mai multă 
forță...

In ultimele două luni activitatea spor
tivă din R. D. Germană a fost deose
bit de bogată. Teritoriul țării noastre 
a fost străbătut la începutul lunii mai 
de caravana cicliștilor participanți la 
„Cursa Păcii", au urmat întllnirile in
ternaționale de fotbal (1—1 cu Olanda 
și 1—1 cu Danemarca), primele recor
duri ale anului la atletism (Renale Ga
risch a corectat de trei ori recordul pe 
întreaga Germanie la greutate), la na- 
tație, precum și alte numeroase întreceri 
internaționale.

Pe lingă aceste manifestații sportive, 
în R.D. Germană a avut loc însă și un 
eveniment deosebit : Congresul Uniunii 
de gimnastică și sport, la care au par
ticipat sportivi de performanță, 
sportivi din asociații, cluburi, 
<le gimnastică și sport din regiuni, 
ioane, orașe etc. Cu acest prilej 
alese organele conducătoare ale 
germane de gimnastică și sport, 
și ale uniunilor din regiuni, 
orașe, cluburi și asociații. Aceste zile 
au avut o însemnătate deosebită pentru 
mișcarea sportivă din R.D. Germană, 
atît pentru faptul că au fost trecute în 
revistă succesele de pînă acum ale spor
tului din R.D.G., cît și prin aceea că 
s-a elaborat un vast plan de activitate 
pentru 
rală a celor 1200 participant! la Con
gres a 
mase.

Președintele Uniunii germane de gim
nastică și sport, Manfred Ewald, a ară
tat în cuvîntul său că în anii viitori 
activitatea sportivă de mase din R.D. 
Germană va cunoaște o mare dezvoltare.

,,/n 1965 — a spus Manfred Ewald — 
fiecare al treilea cetățean al R.D.G. va 
practica sportul. In această direcție, lo
zinca „sportul de mase un bun al tu
turor” trebuie să devină o realitate. 
Trăim o viață nouă, socialistă, și ca 
trebuie să caracterizeze mișcarea spor-

activiști 
uniuni 

ra- 
au fost 
Uniunii 
precum 

raioane.

următorii 1 ani. In «atenția gene-

stat dezvoltarea sportului de

tivu de tip nou din patria noastră. . 
aceea, în obținerea unor rezultate spor 
ve de mare valoare, trebuie să căut i 
întotdeauna forme noi de. atragere a 
nerctului pe terenurile de sport. Nc 
va trebui să constituie o preocupa 
permanentă a organelor de conduci 
în mișcarea sportivă, în munca antrer, 
rilor, a sportivilor".

Tov. Manfred Ewald a arătat în c.l 
tinuare că lărgirea relațiilor cu sporti 
vest-germani constituie un fapt înibiu 
rător. Alcătuirea unei echipe unite 
Germaniei Ia Jocurile Olimpice dc 
Borna a fost primită cu satisfacție 
opinia publică sportivă din lume. Se 
sorile pe care le trimit sportivii vest-g< 
mani — prin care își manifestă tola 
aprobare pentru alcătuirea unei cclii 
unite —- dovedesc desigur creșterea pi 
stigîului pe plan international al sp< 
tivilor Germaniei democrate. In citi' 
manevrelor discriminatorii, a provocă 
lor puse la cale de guvernul de la Bon 
sportivii vest-germani își manifestă l 
mai mult dorința dc a lărgi relații!, 
sportivii din R.D. Germană. Manevre 
bonn-iste dc torpilare a legaturilor 
contactelor dintre sportivii celor doi 
state germane sînt sortite eșecului.

Mișcarea sportivă din Republica I 
moerată Germană a înregistrat în ar 
din urmă importante succese. Sînt ere 
te toate condițiile pentru ca în anii v 
tori aceste succese să fio și mai ma:

GERHARD LERCH 
corespondentul ziarului ,,Sportul popula 

la Berlin

PE SCURT

(Agerpres)

„Săptămîna sportivă" a țărilor
din regiunea Mării Baltice

Halterofilii sovietici au obținut o 
victorie categorică în prima lor întîl- 
nire cu echipa S.U.A. care se află în 
turneu în U.R.S.S. La 6 din cele 7 ca
tegorii de greutate locul întîi a fost 
ocupat de componenții echipei sovietice. 
Evoluînd pentru prima oară într-un con
curs oficial după Jocurile Olimpice de 
la Roma, campionul olimpic lurii Vla
sov a terminat învingător la categoria 
grea cu 527.5 kg la cele trei stiluri. 
Totodată el a stabilit în afară de concurs 
un nou record unional la stilul „smuls 
ridicînd 
runcat“ 
pină” 
tegorii : 
337,5 kg;
kg. Campionul sovietic Mina iov 
ținut același rezultat dar la 
avut o greutate mai marc cu 
ușoară: Citi jiu (U.R.S.S.) 355 kg; semi- 
mijlocie: Kurînov (U.R.S.S.) 422.5 kg; 
mijlocie: Rasceski (U.R.S.S.) 4 10 kg; 
semigrea : Vorobiov (U.R.S.S.) 455 kg. 
(A gr rpres).

Paul Herman •— campion 
de decatlon al S. U. A.

desfășurat recent cam- 
decatlon ale Statelor 

criteriu de desemnare 
sportivi americani care 
la această probă la me- 

S.U.A..
o halteră de 158 kg. La „a- 
a realizat 190 kg, iar la „îm- 

180 kg. Rezultatele celorlalte ca- 
cocoș: VI. Stogov (U.R.S.S.) 

pană : Berger (S.U.A.) 362,5 
a ob- 

cîntar a 
250 gr.;

In orașul Albuquerque, statul New 
Mexico, s-au 
pionatele de 
Unite, ultim 
a celor doi 
vor participa,
ciul de atletism U.R.S.S. 
programat pentru sfîrșitul săptămînii 
la Moscova. Au luat startul 13 atleți. 
întrecerile s-au încheiat cu rezultate 
surprinzător de slabe. Titlul de 
campion a revenit tînărului atlet Paul 
Herman, în vîrstă de 20 de ani, cu 
7142 p. De remarcat că au concurat, 
și Donald Bragg și Martin, cunoscuți 
ca săritori cu prăjina. Ei au ocupat 
primele locuri la prăjină cu același 
rezultat: 4,61 m. Iată cîteva rezultate 
ale învingătorului: prăjină 4,14 m, 
suliță 58,93 m. 1500 m 4:40,3.

DINAMO KIEV
TIN NOU IN FRUNTE

de a V-a etapă a campionatu- 
fotbal al U.R S.S. 3 furnizat 
rezultate surprinzătoare, din-

Cea 
lui de 
cîteva 
tre care înfringerea liderului. Ț.S.K.A. 
Moscova, la Chișinău deține, 
de
2-1. 
rul 
namo Moscova. Deși Kalev 
ultimul loc, fără a fi înregistrat vreo 
victorie in actualul campionat, dina- 
moviștii din Moscova nu au putut 
obține mai mult de un meci nul : 0-0. 
Cea de ? treia surpriză o constituie 
înfringerea severă a echipei Spartak 
Moscova la Kiev: Dinamo-Spartak 
2-0. Alte rezultate: Pahtakor-Bela- 
rus 1-0, Kairat-Zenit Leningrad 2-0. 
In fruntea clasamentului seriei a tre
cut din nou Dinamo Kiev cu 21 p, 
urmată de Ț S.K.A. — 20, Pahtakor 
18, Spartak Moscova 16 etc. Toroedo 
Moscova și-a consolidat poziția de li
der în seria I, obținînd o nouă victo
rie : 3-1 cu Spartak Vilnius. In lupta 
pentru ocuparea primelor cinci locuri, 
care asigură calificarea în turneul

final, Dinamo Tbilisi a întrecut cu 1-0 
pe Avangard Harkov, iar S.K.A. Ros
tov a realizat scorul etapei : 6-1 cu 
Daugava Riga. Neftianik Baku a ter
minat la egalitate (1-1) cu Lokomo
tiv Moscova. In clasament: Torpedo

afiș" : Moldova 
Neașteptat a 

meciului Kalev Tallin

„capul 
a cîștigat cu 
fost și sco- 

Di;
ocupă

BERLIN 10 (prin telefon de la co
respondentul nostru). Duminică au 
început la Rostock întrecerile din 
cadrul „Săptămînii sportive" a țărilor 
din regiunea Mării Baltice. La între
cerile de fotbal, atletism, tenis, îah- 
ting ș.a. participă sportivi din R.D. 
Germană, R.P. Polonă și țările nor
dice. Iată cîteva rezultate la atle
tism înregistrate în prima zi a în-

Valentin 
Honicke 
Olafsson

Atleții sovietici 
intilnits-au

parte dintre 
au participat

atleții americani 
la „Memorialul

Bărbați: 800 m 
1:53,5; 5000 m:
14:35,4; înălțime: 
2,03 m; suliță: Sidlo (R.P.P.) 
Femei: 100 m: Cepla (R.P.P.)

trecerilor.
(R.D.G.)
(R.D.G.)
(Islanda)
78,10 m;
11,8; Raepke (R.D.G.) 11,9 ; greutate:
Renate Garisch (R.D.G.) 16,76 m.

G. L.

și americani 
la Leningrad

O 
care 
Znamenski" au evoluat ia Leningrad 
alaiuri de atleți sovietici- din locali
tate. O victorie surprinzătoare a rea
lizat sportivul Prohorovski care a cîș
tigat proba de 200 m plat în 20,9 sec, 
întrecîndu-I cu o zecime de secundă 
pe americanul Plumer. Campionul 
S.U.A., Sylve Ster, s-a clasat pe pri
mul loc la două probe : disc — 
56,29 m și greutate — 18,17 m.

principala candidată la fitului de 
campioană a R.P. Polone, lată acum 
rezultatele etapelor a 1 l-a și a 12-a : 
etapa a Xl-a : Lechia-Lech 2-0, Legia- 
L.K.S. 5-1. Odra-Cracovia 2-1, Stal 
Sosnowiec-Polonia Bydgoszcz

Lokomotiv 
și Avangard

23 p, S.K.A. Rostov și 
cîte 18, Dinamo Tbilisi 
— cite 17.

GORNIK ZABRZE — 
A TURULUI

CAMPIOANA

Fosta campioană a R.P. Polone 
Gornik Zabrze, și-a încheiat jocurile 
turului campionatului acumulînd 24 
p din 26 posibile. In ultimele două 
etape Gornik a întrecut cu 2-1 pe 
L.K.S. și a terminat la egalitate (1-1) 
cu Odra Opole, după ce Ia pauză sco
rul era favorabil echipei Odra Gornik 
are un avantaj substantial pentru cea 
de a doua parte a campionatului, fiind

Wisla-Stal /Mielec 3-1, Zawisza-Poio- 
nia By tom 0-0; etapa a Xll-a: L.K.S.- 
Cracovia 1-2. Polonia Bydgoszcz-I.e- 
chia 1-0, Polonia Bytom-Lech 4-1, 
Ruch-Mielec 2-1, Stal Sosnowiec-Le- 
gia 1-2, Wisla-Zawisza 5-1. înaintea 
ultimei etape a turului, conduce Gor- 
nik cu 24 p (un joc mai mult), ur
mată de Polonia Bytorn 17 p, Legia 
15, Lechia 14.

York (seria 
desfășurarea 

altor două partide: Espanol Barce
lona — Shamrock Rowers 4-1, Con
cordia Montreal — Steaua Roșie Bel
grad 2-2. In clasament conduce Du-

• Turneul de la New 
a II-a> a continuat cu

Proba de 800 m plat a revenit atle
tului leningrădean Valerii Bulîșev cu 
1:49,4. Robert Avant (S.U.A.) a să
rit la înălțime 2,08 m, iar coechipie
rul său John Wells a cîștigat proba 
de săritură cu prăjina cu 4,65 m.

Peste cîteva zile urmează să so
sească în U.R.S.S. ceilalți membri ai 
echipei americane care va întîlni în 
zilele de 15 și 16 iulie la Moscova 
reprezentativa U.R.S.S.

kla Praga cu 7 p (4 jocuri), urmată 
de Espanol Barcelona cu 5 p (3 
jocuri) etc.

• La sfîrșitul campionatului italian, 
echipele Lecco, Bari și Udinese au sus
ținut trei jocuri, de baraj pentru de
semnarea formației care urma să 
ocupe locul 16 și astfel să retrograde
ze în categoria B. Iată rezultatele 
celor trei meciuri : Lecco-Bari 4-2, 
Bari-Udinese 0-0, Lecco-Udinese 3-3. 
In urma acestui turneu, Lecco a acu
mulat. 3 p, Udinese 2 și Bari I. Po
trivit regulamentului, echipa Bari a 
retrogradat în categoria B.

• La Kiev, echipa braziliană Ma- 
dureira a întrecut pe Dinamo din lo
calitate cu scorul de 2-1.

• Intr-un meci internațional des
fășurat la Lisabona, echipa locală 
Sporting, clasată pe locul 2 în cam
pionatul portughez, a întrecut 
pe fosta campioană a Franței,

• In cadrul unui turneu ce 
fășoară la Rostock (R.D.G.), 
Empor a întrecut cu 2-0 pe Halsin- 
berg (Suedia), iar Arcadia Szeczecin 
a cîștigat cu 5-1 în fața formației 
finlandeze Satakunnan.

CU 3-2
Reims.

se des- 
echipa

• Vîslașii sovietici au cîștigat doi 
probe în finalele tradiționalelor r 
gate internaționale de la Henle 
Echipajul de 8 plus 1 al clubul 
maritim a cucerit cupa „Grande Ch, 
Unge", întrecînd cu o lungime t 
barcă echipajul clubului Leand

i (Anglia). In proba de schif 4 făt 
I cîrmaci, echipajul clubului Trud d 

Leningrad s-a clasat pe primiți lo 
cîștigind cupa „Steward". V

• Cu prilejul unui concurs de n< 
tație desfășurat în orașul Tacom 
înotătoarea canadiană Mary Stewat 
în vîrstă de 15 ani, a stabilit u>n nc 
record mondial în proba de 110 yar 
fluture cu timpul dc 1:10,0. Vechii 
record aparținea australiancei Dav. 
Fraser și era de 1:10,8.

• Iată cîteva rezultate înregistra 
în concursul internațional de atletis: 
de Ia Paris: 100 m: Berruti (Itali 
10,3 sec.; 400 m.g. : Morale (Italic 
50,5 sec. (nou record italian) ; 8( 
ni: Moens (Belgia) 1:50,3; 500 n: 
Flossbach (R. F. Germană) 14:21,4 
suliță : Macquet (Franța) 77.93 m 
lungime: Varju (Franța) 7,50 tr 
1500 m: Bernard (Franța) 3:45,8 
greutate: Meconj (Italia) 18,62 m 
disc: Allard (Franța) 53,69 (recot 
francez).

• A 12-a etapă a Turului cicli: 
al Franței (Antibes-Aix en Proveni 
— 199 km) a revenit belgianului Va 
Aerde, cronometrat în 5 h 43:08,i 
Etapa e 13-a, disputată între orașe! 
Aix en Provence și Montpellier (17 
km) a fost cîștigată de francez: 
Andre Darrigade în 4 h 38:37,0. Ce 
de a 14-a etapă (Montpellier — Pet 
pignan 174 km) a fost cîștigată d 
belgianul Pauwels în 4 h 21:42,1 
J. Anquetil continuă să poarte tr 
coul galben.

Etapa a 5-a rezervată participant 
lor la Turul Franței pentru amatoi 
(Antibes — Aix en Provence, 19 
km) a fost cîștigată de Haliani 
Rosso în 5 h 46:47,0. După o zi d 
odihnă, în cea de a 6-a etapă, desfă 
șurată ,pe circuit în împrejurimii 
orașului Montpellier (151 km), victc 
ria a revenit italianului Zancanar 
în 3 h 43:58,0. Etapa a 7-3, Mont 
pellier — Perpignan a fost cîștigat 
de italianul Santini în 4 h 27:48,( 
Continuă să conducă Gobic., (Spa 
nia).

• Rezultatele ultimelor finale ai
turneului internațional 
la Wimbledon ; simplu 
gela Mortimer (Anglia) 
Truman (Ang.) 5—7. 
dublu bărbați : Fraser, Emerson (Aus 
tralie) — Hewitt, Stoll (Australii 
6—4, 6—8, 6—4, 6—8, 8—6; dubit 
femei ■ Karen Hantze, Joan Moffit 
(S.U.A.) — Joan Lehane, Margarc 
Smith (Australia) 6—3, 6—4 ; dubit 
mixt : " , ' ' " ,,
(Ang.) — Howe (Australia), Buddinj 
(R.F.G.) 11—9. 6—2.

de tenis d 
femei ; An 
— Christin 
6—4, 6—2

Stoll (Australia), Trumir
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