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PRINTRE PROTAGONISTELE CAMPIONATELOR MONDIALE
DE SCRIMA

TORINO (prin telefon). Plecați 
simbătă dimineața din București, 
scrimerii noștri fruntași, participanți 
la campionatele mondiale au ajuns 
la Torino, abia la miezul nopții. O 
furtună dezlănțuită o dată cu sosirea 
la Ziirich, primul popas al sportivi
lor noștri, i-a obligat să rămînă pe 
aeroportul acestui oraș elvețian, mai 
bine de 5 ore. Apoi, la Milano, din 
nou un popas... prelungit.

Duminică dimineața, primul obiec-

Balcani la box! ♦ Turism „pe două roți• 99

»

NICOLAE MINDREANU

fiecare duminică, in 
in alte orașe ale țării, 
amatori ai turismului 
iau drumul celor mai 
din jurul orașelor lor, 
întreprinderi și 'Unități

Mu-

CONSTANTIN CIUCÂ

FLOREA PATRAȘCU NICOLAE STOENESCU

+ Sezonul cicloturistic este in plină 
i activitate. In
■V București ca și 
Xzeci și sute de 
4-„pe două roți" 
T pitorești locuri 
T-sau vizitează
Ț socialiste din agricultură.
x Peste tot, începutul a fost mo- 
■rdest, dar interesul și priceperea ară- 
Ataie_ de organizatori, ca și frumusețea 
■t-excursiilor (care s-au dovedit și deo- 
Tsebit de instructive), au făcut ca nu- 
X mărul participanților să fie din ce 
T in ce mai mare. Astfel, cicloturiștii 
■fbucureșteni au vizitat Uzinele „1 Mai" 
Ț de la Ploiești, Snagovul, G.A.S. Vo- 
■ș-luntarij, au luat parte la un concurs 
+ orientare cicloturistică organizat 
T.la pădurea Mihăilesti etc., iar dumi- 
■vnică au vizitat întreprinderea Pisci- 
^colă Greaca și G.A.S. „Elena Sirbu" 
X Greaca.
T Duminica viitoare, obișnuita 
X excursie cicloturistică va fi organizată 
Țde secțiaz de la G.A.C. „Tudor Vla- 
i-dimirescuN din comuna Ștefănești, în 
Țcolaboraap cu consiliul raional U.C.F.S. 
+ .,1 Mai"j< Un grup de colectiviști vor 
^.veni in Capitală, unde, împreună cu 
♦ cicloturiști Eucureșteni, vor vizita Mu- 
X 
I

zeul de Istorie a Partidului și 
zeul „Grigore Antipa". împreună vor 
pleca apoi la G.A.C. „Tudor Vladimi- 
rescu".

Toate acestea sînt pregătiri in ve
derea participării la o mare excursie 
cicloturistică organizată de F.R. Ci
clism între 13—20 august, pe urmă
torul itinerariu: București — Pitești 
— Rm. Vilcea — Sibiu — Făgăraș -• 
Brașov — Sinaia - Ploiești — Bucu
rești. Traseul măsoară cea. 700 km. 
Cu acest prilej vor fi vizitate între
prinderi, fabrici, muzee, locuri istori
ce, gospodării agricole colective sau 
de stat etc. Fără îndoială, participa
rea la o astfel de acțiune cere din 
partea celor ce se vor înscrie o pre
gătire fizică bună, echipament turistic 
adecvat și o... bicicletă cit mai bine 
pusă la punct!

Combinind plăcutul (plimbarea pe 
bicicletă in aer curat) cu utilul (cu
noașterea împrejurimilor localității 
respective și a frumuseților patriei), 
excursiile cicloturistice sint menite 
să cunoască o dezvoltare tot mai 
mare.

tiv al delegației noastre a fost vizi
tarea sălii Palatului sporturilor din 
localitate — unde vor avea loc „mon 
dialele“. S-a aflat Cu acest prilej că 
întrecerile se vor ' desfășura consecu
tiv pe 9 planșe.

Organizarea actualei ediții a „mon
dialelor" de către federația italiană 
de scrimă coincide cu un eveniment 
deosebit în istoria țării gazdă: sărbă
torirea a 100 de ani de la unificare 
S-a anunțat că președintele Italiei 
Giovanni Gronchi va prezida actuala 
ediție a campionatelor mondiale.

Din consultarea listelor cu concu- 
renții înscriși rezultă că „mondialele" 
din acest an pot fi caracterizate 
printr-o participare de-a dreptul im
presionantă. Iată cîteva cifre. La flo
retă băieți își vor măsura forțele - 
la individual — nu mai puțin de 91 
trăgători (pe echipe — 14 țări). Prin
tre protagoniști figurează sovieticii 
Midler, Jdanovici, Sveșnicov, maghia
rii Kamuti I și II, Gyuricza, italianul 
d'Asunta, englezul Jay, germanul 
Brecht. La fete, de asemenea, parti
cipare numeroasă: 74 concurente la 
individual (Ia echipe : 11 țări). Prin
tre ele, campioana olimpică Schmidt, 
Zabelina, Prudțkova, Gorohova, Rah- 
vorova (U.R.S.S.), Delbarre (Franța), 
Rejtd, Dbmblky (R.P. Ungară), Ragno, 
Colombetti, Camber (Italia), Szabo. 
Vicol, Lazăr (R.P. Romînă), concu
rente cărora, de altfel, specialiștii 
italieni le acordă și cel mai mare 
credit în ce privește șansele la pri
mele locuri...

Cifre importante sînt de semnalat 
și Ia celelalte arme: spadă —112 (pe 
echipe: 18 țări) și sabie — 84 (12 țări).

Campionatele mondiale care au în
ceput ieri, cu proba de 
(calificări — individual) 
cheia la 30 iulie. O zi de 
tru concurenți, 23 iulie
sacrată lucrărilor Congresului F.I.S. 
care va stabili printre altele locul și 
data viitoarei ediții a „mondialelor”.

floretă băieți 
se vor în- 

odihnă, pen- 
va fi con-

VINERI, SIMBATA SI DUMINI6A 
PE VELODROMUL IMNAMO

PETRE DECA ILIE ALEXANDRU

î
Concursul international: 

„Cupa orașului București"
Vineri va încep-e pe velodromul din. 

paicui sportiv Dinamo un mare con
curs internațional la care si-au anunțat 
participarea pistarzi din U.R.S.S., tfa- 
lia, R.D. Germană, R.P. Bulgaria ■ și 
R.P. Polonă. Sportivii germani sosesc 4 astăzi în Capitală iar cei bulgari sînt 4 așteptați în cursul zilei de miercuri. 4- Pistarzii noștri s-au pregătit 4 în vederea „internaționalelor". 

: noastră va prezenta o echipă
cu elemente de perspectivă.

£ In fotografie : moment din cursa ide 
T semifond in care au luat startul si 
Tcîțiva alergători din R.D.G.. participanți 
Țla concursul internațional desfășurat 
Țîntre 1—2 iulie pe velodromul Dinamo.

î
intens 

Tara 
tânără,

Pe primul loc în Europa la volei!
Copiii patriei gustă din plin bucuriile vacantei

De la stingă : Nicolau, Pavel, Drăgan, Plocon, Grigoiovici, Ficraru, Răducanti, Timirgazin și CosIlhcscu

ÎN COLONIE LA TIMIȘUL DE SUS...
cerc — aproape întreaga grupă mare a 
coloniei. Nu mai pridideam cu răspun
surile ia întrebări :

— Nene, cum a jucat Progresul cu 
echipa aia din Germania democrată ?...

— Ați fost la „Republicii" ?... Cum 
a boxat Mîndreanu

^^EREPORTER

SO 

să 

de

4
4
+■
4

îtă dezamăgire am citit în ochii 
lui Andrei Cireșanu, atunci cînd 
am răspuns negativ la întrebarea 

lui:
X — Sînteți tovarășul inginer care re- 
T pară televizoare ?...
T. Discuția noastră a avut loc într-opoe- 
4 uiță însorită din valea Timișului, acolo 
4 unde se află —stră- 
tiuită de brazi falnici 
£ — una din ncnumă-
4 ratele colonii de vară 
I pentru copii, aceea a
T salaiiaților IJG.F.S.
t „Descusut” nițeluș, Andrei mi-a mărtu- 
4 risit, destul de amărît, că cei 63 de copii 
X din colonie așteaptă de multă vreme 
J siren unui specialist care să „facă 
4 meargă" televizorul instalat în sala 

mese.
Am încercat, bineînțeles, să-i spulber 

amărăciunea, rcamintindu-i că în colonie 
am văzut nu mai puțin de trei aparate 
de radio. Un alt băiețaș. Radu Fun- 
dulea atent la discuția noastră, a găsit 
cu calc să intervină :

— Ce vorbești mata, nene ! Parcă se 
compară ? ! Una este să asculți la radio 
un meci de fotbal și alta să-l vezi la 
televizor...

Apoi după un oftat:
— Cînd mă gîndcsc că am pierdut a- 

tîtea meciuri !...
Discuția noastră alunecată... primej

dios pe panta sportului a adunat —*

•r4-

4

4 
+ 

♦ 
4 
♦ ♦ 
4

știți cîte 
marcat lo 

întîlnirea 
Romînii—

în prima gală ?.
— Nu 

goluri a 
nescu, în 
de fotbal
Cehoslovacia din cam
pionatul feroviar ?... 
întrebare mi-a pus-oCea mai dificilă 

însă Bujor Burlacu :
— Nene, dumneata ce sport faci ?... 
Și uite-așa am intrat în „atmo

sferă"... Pe unde mergeam, copiii 
scai după mine. Să-mi arate ci 

aici, în colonie, preocupările lor sportive 
n-au fost de fel neglijate și mai ales, 
că fiecare trăiește cu imaginea vic a 
sportivului preferat. I nii pionjînd se ș» 
vedeau parcă un Voinescu sau Dtingu, 
alții șutind, voiau să lase impresia că 
sînt copiile fidele ale lui Tătarii, Dridea 
sau Constantin...

Fetele m-au purtat către... ..covorul 
fermecat", acolo unde aproape seară de 
seară, cele mai mari execută reușite 
programe de gimnastică sub îndruma
rea educatoarelor Mioara Paraschiv, 
Georgeta Nicolaescu și Veronica Clipcea 
De la ultima am aflat că nu trece o ri 
fără să se desfășoare o Intensă activi-

TIBER1U STAMA

(Continuare in pag. a 7-a)



La întreprinderea ,.Proletarul roșu ‘ din Birlad

Sportivii sînt printre cci mai buni
Acum cîteva zile 

am vizitat fabrica de. 
con fer ții ..Proletarul 
roșu” din Birlad. 
Cele peste 60 de ar
ticole pentru copii ce 
se confecționează 
aici, șorțulețe, panta
lonași, pijamale, ro
chițe, uni forme... Ie 
transpun neutru un 
moment în lumea ce
lor mici. însoțit de 
tov. Marin Anton, 
conducătorul tehnic 
al întreprinderii. am 
vizitat sălile fabri
cii.

fjunși în sala de 
croit l-am recunos
cut pe Constantin 
Ursii, pe care cu cî- 
terii minute înainte 
îl văzusem conduci nd 
gimnastica în pro- 
tiu cție. (Ih icin du- m i 
parcă gîndul. însoți
torul meu îmi spuse : 
..Darii la noi gimnas-
t»cn in proiîiK•lie se
practic3 acum de. In
livg J►crsonal ul la
bricii. acrast a se da-
toreșic și ht i Con-
staul ini I rsu’' In a-
CC'(! și l'mp. (: m o f lo t
că C. l rsu este de
multă vreme t run tuș
în producție. In pri
mele 6 luni ale (inu
lui. mobilizind și pe 
cei lalț i m u nci / ori
tie la c-o:t a reali- 
zut o economie de 
5'-.()'■'() lei (iată-lîn 
fotografia nr. 1. pa
iri i : nd șabloanele,
pentru croit)

In suia mare, mu- 
șiiiile electrice do 
cusut ..mergeau" în 
plin, sub conduce
rea atentă a munci - 
luare'or. lăsînd în 
urma lor gtderașe sau manșele, cu măsuțe 
sau panta'oiiași. Am îniîliiit-u acolo pe 
atleta Maria Murgoci (fotografia nr. 2) 
‘•unriioaiă regională la 40(1 m. De eu 
rtnd ea fusese confirmată candidată de 
P'irtid de comitetul orășenesc P.M.R 
Birlad In fiecare lună. Maria își depă
șește sarcinile de plan cu IO—14%.

Tot in sala mare am întîlnit-o pe vo 
tribali sta Ioana Răducanu (în fotografia 
nr ii). controloare de calitate la brigada 
I—2 \u poți vorbi de succesele acestei 
brigăzi — cure de la începutul anului 
se menține fruntașă pe fabrica, depășin- 
du și lunar sarcina cu 10—20% — fără 
a pomeni și numele candidatei de partid 
Ioana Răducanu. Cînd vorbești despre 
ea. trebuie insă să amintești și de prie
tena ei CJiira Sandu. De ce? fiindcă ele 
sini prietene și jucătoare de bază în 
«clppa de volei Confecția Birlad (foto- 
grafia nr. 7). Amîndouă sînt fruntașe în 
producție, amîndotiă au absolvit clasa a

Un prim succes: campioană raională!
Bv. pista stadionului din orașul Vă

lenii de Munte, proba de 300 m plat era 
în plină desfășurare. Bin grupul micu
țelor altele pornite în cursă se remarca 
« fată blondă, cu ochelari. Ileana Jipa. 
Ea începuse să ciștige teren, să se dis- 
Itțnteze (lin ce in ce mai mult de restul 
•ul versarelor. Încă cili va metri și cursa 
a hiat sfîrșit. Ci știgălaurea primea a- 
vuui felicitările colegilor și profesori
lor Icesta era al doilea li țiu raional 
pe cure îl fdidnuseră în ziua aceea 
tinerii ațleți din Copăceni, un sat as- 
cnnș printre dealurile ce străjuiesc de 
o țmrlv și de alta frumoasa vale a Te- 
leu ienultd

Printre concurentele înscrise la să
ritura în lungime am înfilnil-o și pe 
Ileana Jipa. După fiecare săritură exe
cutată se ridica din groapa de nisip 
și pornea spre fusta de elan, parcă mai 
îndirjită. Din tind in cînd întorcea capul 
și prii ea către profesorul ei. Vasil? Mo
rarii. care căuta s-o ajute prin sfaturi. 

mai atentă la aterizare I. Vezi că 
elanul a fost prea mare!** ele. Cînd și

VIII-a a școlii serale, amîndouă sînt 
candidate de partid. Fotografia nr. 4 
ue-o înfățișează pe Cliira dîud sfaturi 
unei lucrătoare din brigadă. In fotogra
fia nr. 6 — o altă voleibalistă: Elena 
Cenți mir, și ea candidată de partid. Por
tretul ei l-am văzut cînd am intrat în 
fabrică, Ia tabloul de onoare.

Și acum, despre un sportiv „pierdut** 
între sutele de fete de la „Proletarul 
roșu9*: gimnastul Dumitru Bocan (foto
grafia nr. 5), campion regional la indi
vidual compus. Cei. care au asistat la 
faza republicană a campionatului de gim
nastică al .școlilor medii desfășurat la 
sfîrșitul lunii martie în sala Floreascu 
din București, au putut aprecia mișcă
rile sigure ale acestui gimnast, care a 
ocupat atunci locul 7 din peste 10(1 coa 
curenfi. Candidatul de partid Dumitru 
Bocan este în același timp un foarte 
bun mecanic de întreținere.

această probă a luat sfîrșit, bucuria 
antrenorului și a elevei lui a fost ne
spus de mare : pe foaia de concurs era 
consemnată o nouă victorie a tinerei 
atlete din Copăceni, Ileana Jipa.

..Primii pași în sport. ne-a spus 
Ileana Jipu, pe care am găsil-o puțin 
mai tîrgiu într-un colț al stadionului, 
i-ain făcut în școală încă din clasa a 
V-a. Dintre toate sporturile, atletismul 
l-am îndrăgit cel mai mult. Sînt nelipsi
tă <|c la concursurile ce se organizează 
în școală sau aici la Vălenii de Munte. 
Desigur că succesele pe care le-am ob
ținui eu și colegii mei llie Constantin. 
Elena Ornat și Maria Popescu nu ar 
fi fost posibi’e fără sprijinul tov. pro
fesori Gh. Motroc și Vasile Morarii, care 
ne-au îndrumat primii pași pe pista dc 
atletism**.

Despre pasiunea cu care acești pro
fesori se ocupă de creșterea tinerelor 
talente ne-am convins cerceii nd foile de 
concurs. Majoritatea atleților și atlete
lor din satul Copăceni, regiunea Ploiești, 
se. numărau printre fruntașii clasamen
telor. Poale nu va fi departe timpul cînd 
din riadul acestor elevi se vor ridica 
viitorii atleți fruntași.

GH. NILA-coresp.

S-ar putea crede că am ales anume 
pentru acest articol numai candidați de 
partid. Nu acesta este adevărul. I.a Con
fecția Birlad aproape, toți sportivii sînt 
în primele rînduri ale muncii, ale învă
țăturii. Aici lozinca „Fruntaș în muncă, 
fruntaș în sport" este tradusă în viață 
de întreg tineretul.

Texît: ELIADE SOLOMO-N-coresp. 
Fotomontaj: GH. MOCAN U

ÎN TIMPUL 
LIBER...

Orașul Brașov a fost nu de mult 
gazda unei interesante competiții de 
volei. In această frumoasă localitate 
a fost organizată faza regională a 
campionatului republican rezervat 
echipelor de juniori și junioare.

Comisia regională de volei a dat 
și cu această ocazie dovada maturi- 

l tații in privința organizării întreceri
lor. Programul a prevăzut, în afara 
desfășurării jocurilor propriu-zise, și 
diverse acțiuni menite să asigure par- 
ticipanților folosirea din plin a timpu
lui liber.

Un important punct din programul 
sportivilor l-a constituit vizitarea ex
pozițiilor și a muzeelor din localitate. 
După fiecare meci a urmat binemeri
tata odihnă și apoi grupurile de ju
niori și junioare puteau fi întîlnite 
fie la Expoziția de artă populară, fie 
la Muzeul de istorie a orașului Bra
șov. Fără indoială, acest lucru consti
tuie o orientare sănătoasă, o acțiune 
care trebuie să fie un exemplu pen
tru cei in grija cărora cade organiza
rea manifestațiilor la care participă 
sportivi din mai multe . localități.

Vizitarea expozițiilor și a muzeelor 
fiecărui oraș dă posibilitatea sporti
vilor să cunoască frumusețile patriei, 
realizările tot mai însemnate înfăp
tuite în regimul nostru.

GH. CORCODEL; coresp.

ATITUDINI

In timpul linii! popas prin Caracal
Vizitînd zilele trecute Caracalul, 

am fost impresionat privind nume
roasele construcții care s-au înălțat 
și se înalță într-un ritm rapid, cură
țenia ce domnește pe mai toate stră
zile orașului.

Vizita noastră, însă, a avut drept 
scop principal cunoașterea activității 
sportive. Iată de ce am poposit și 
la consiliul U. C. F. S. raional, am 
trecut în revistă bazele sportive unde 
sportivii Caracalului își desfășoară 
activitatea lor.

Munca sportivă în oraș — după da
tele ce ne-au fost prezentate și 
după constatările noastre — este la 
loc de cinste. Asociațiile își trăiesc 
din plin viața, se organizează nume
roase și interesante competiții pe 
plan raional și orășenesc, au loc chiar 
faze superioare (la volei, fotbal etc.), 
care atrag in mod organizat tot mai 
mulți oameni ai muncii pe stadioane. 
Printre lucrurile bune constatate pe 
teren și consemnate în carnetul nos
tru de reporter (ah. legătura aceasta 
cu terenul cite lucruri iți dezvăluie 
pe concret) am... prins și o serie de 
aspecte negative. Dar, mai bine să 
depanăm firul reportajului nostru...

POLIGONUL DE TIR DIN PARG 
ȘI... TERENUL DE VOLEI

„Parcul Poporului1* . — de o rară 
frumusețe — de la marginea orașu
lui, este un loc de recreare și odih
nă pentru cei din Caracal și împre
jurimi., Alei frumoase, felurite specii 
de pomi cu coroana bogată, petunii, 
pansele, crini albi și alte flori plan
tate de mîna harnică a omului, iți 
oferă un cadru îneîntător. (Ce păcat 
că unele alei ale parcului sînt neîn
grijite, că lacul pentru ambarcațiuni 
este golit de apă și necurățit de 
mii).

La cițiva pași de restaurantul par
cului (o clădire modernă cu terasă, 
cum nu se poate vedea in multe țări 
din Europa) în mijlocul unei splen
dide poieni — înconjurată de bătrîni 
castani — se află un teren de volei 
pe care se organizau diferite compe
tiții sportive. Se organizau... Pentru 
că, acum acest teren este complet pă
răsit. Peste zgura măruntă și neagră 
au apărut buruienile, mai ales iedera 
și coada șoricelului. în mijlocul lui 
stîlpii de fier pentru plasă au în
ceput să ruginească. La capetele te
renului sînt aruncate două porți de 
lemn pentru handbal redus, fără 
plase,

Cine răspunde de acest teren de 
volei pe care — nu de mult — se or
ganizau interesante competiții șco
lare? Președintele consiliului U.C.F.S. 
raional nu se interesează de loc. Aș
teaptă să-i pice din... cer ajutorul 
necesar reamenajării terenului. Spor
tivii din oraș n-au vreme să-1 curețe 
de buruieni (!?), iar asociațiile spor
tive din Caracal probabil că n-au ne
voie de încă un teren pentru volei și 
handbal, pe care se pot organiza 
multe și variate competiții.

Mai sus, spre stadion, la circa 
100 m, tot în decorul de verdeață al 
parcului, străjuit de falnici fagi, se 
află poligonul de tir al asociației 
sportive „Steagul roșu“, de pe lingă 
Autobaza I.R.T.A. Foarte bine îngri
jit și întreținut, poligonul este o 
bază sportivă cu care se pot mîndri, 
pe bună dreptate, sportivii din Cara
cal. înzestrat cu 10 paturi pentru pro
bele de tir și ochiuri de geam sufi
ciente, poligonul poate găzdui compe
tiții oricît de dificile. De altfel, dato
rită și locului pitoresc unde se află, 
poligonul este apreciat nu numai de 
trăgătorii localnici și de cei din Plo
iești, Brașov, Hunedoara etc.

Poligonul asigură o vizibilitate per
fectă trăgătorilor, posedă camere care 
pot fi amenajate ca vestiare. Discu- 
tind cu eițiva sportivi din Caracal, 
aceștia au sugerat că ar fi bine ca 
in cadrul poligonului (loc este bere
chet) să se amenajeze două terenuri 
de volei și unul de baschet, care să 
fie folosite și pentru handbalul re
dus. Propunerea nu e rea. Asocia
ția sportivă „Steagul roșu" din Ca
racal, care a dovedit mult simț gos
podăresc, poate să traducă în viață 
această doleanță. Mai ales că de te
renul de volei din parc nu se mai 
interesează nimeni !

„PĂZITORUL" MORALEI

Morala reprezintă în cea mai mare 
parte — cartea de vizită a tuturor 
oamenilor. Ce te faci însă că unii oa
meni care, muncind meșteșugărește și 
erijîndu-se in „păzitori** ai’ moralei 
noastre comit gale, care ii pun astfel 
in situații ridicole, iar prin stilul lor 
de muncă, aduc prejudicii bunei des
fășurări a activității sportive.

Povestea despre căre Vrem să vă 
vorbim a fost stirnită de 3 pantaloni 
treisferturi, foarte decenți. Da, de 3 
pantaloni. Cum ? Ei bine, iată :

...Era vineri 30 iunie. în oraș tre- 
' buia să se desfășoare un campionat 

de calificare Ia volei, faza regională. 
Participau echipele din Craiova, T. 
Severin, Segarcea, Balș și, bineîn
țeles, Caracal. 3 fete cucuiete, de la 
„Drubeta" Tr. Severin, și-au zis că 
e mai comod să călătorească cu tre
nul în pantaloni treisferturi și bluze 
decît în rochițe sau bluze și fuste. 
Dacă ar fi bănuit furtuna ce o pu
teau stirni pantalonii lor treisferturi, 
cu croială decentă, ele s-ar fi lipsit 
de volei sau ar fi venit îmbrăcate 
după preceptele tov. Bărbulescu, se
cretar al comitetului raional U.T.M. 
Caracal (adică cu rochițe ipehise, 
lungi pină la pămint, cu volănașe ca 
pe timpul lui Caragiale, cu testemele 
pe cap și nu cu bluze sau rochii ulti
mele produse ale fabricilor noastre 
de confecții).

Cind au coborît din tren n-a fost 
nimic deosebit. Cind însă au apărut 
pe stradă, în drum spre locul de ca
zare, ochiul ager și căutător al tov. 
Bărbulescu le-a descoperit. Le-a oprit 
și amenințindu-le a strigat : ..N-aveți 
ce căuta in ținuta asta in oraș ! Să 
faceri cale-ntoarsâ. Vă privește !"

Și pentru a fi mai sigur pe mă
sura luată „ad-hoc“ a anunțat... mili
ția (!?) și a doua zi (duminică) a 
chemat pe tehnicianul U.C.F.S. la se
diul U. T. M. (tov. Bărbulescu abr‘ 
zează deseori de această metodă, che- 
mind la U.T.M. o organizație spor
tivă care nu-i este nicidecum sub 
ordonată).

Duminică dimineața in localii 
U.T.M. raional a fost mare tărăboi 
„Competiția (5 echipe, aproape 50 d< 
sportivi, banii cheltuiți, cu organi
zarea, n.n.) se anulează ! striga tov 
Bărbulescu, scos din fire. Ce vreți 
ca pantalonii voștri treisferturi să știr 
bească din morala caracaleană ?! V< 
arăt eu vouă !“

La un moment dat, delegatul Io 
tului de Ia Tu-rnu Severin, calm ț 
gindind la banii care se pot duc 
pe apa simbetei s-a adresat toi 
Bărbulescu :

— Tovarășe secretar, aceștia sin 
pantaloni confecționați de întreprin 
derile noastre socialiste, uite seri 
fabrica de confecții... De ce se vin 
asemenea mărfuri ?...

Tov. C. Pâcuraru, delegat al UCF! 
consiliul regional, a dat și el să .11 
mutească situația. Dar...

„Erudit" în probleme economice, m. 
ales, in cele de circulație a mărfur 
lor. și erijindu-se în „păzitor" al m< 
ralei, secretarul a răspuns tunătet 

„Ahaa !... Ahaa ! Atita cap , .<<. 
aveți ? Păi, voi nu știți că asemene 
mărfuri sint scoase pe piață ca să s 
încerce conștiința oamenilor?!? Con 
petiția se contramandează ! Și aut 
ritar, tună — fulgerînd cu privirea 
aspră pe organizatorii sportivi d 
Caracal și pe delegatul U.C.F.S. r 
gional : eu răspund !“

Tovarășe... păzitor al moralei, nu 
cestea sint treburile de care dun 
neata te poți ocupa ! Nu pantalon 
treisferturi iți vor știrbi din. mun 
de educare comunistă a tineretuli 
pe care vrei să o duci de unul si 
gur, ci tocmai stilul de muncă, co 
cepțiile pe care le ai, mult râma 
în urma realizărilor poporului n< 
tru. Ocupă-te mai bine de organic 
rea unor simpozioane variate și 
teme educative, de cultivarea mi 
mai profundă în rîndurile tineretul 
din Caracal a tradițiilor revoluționa 
ale poporului, luptă și mobilizeai 
împreună cu toți utemiștii din ori 
ca tot mai mulți tineri (fete și k 
ieți) să-și dea mîna pe stadioane, 
întrecerile sportive. Ținuta vestime 
tară deșuchiată oglindește și ea ■ 
aspect al moralei omului, a felu.’ 
și poziției de pe care se privește via 
Dar de la o bluză și un panta! 
obișnuit și pină la ținuta vestirm 
tară nesănătoasă care ți s-a năză 
— din exces de zel — este o distar 
mare. Ca de la pămint la cer!

...Competiția a avut totuși loc. T 
fete de la liceul din Caracal au î: 
prumutat fustele necesare colege 
lor de la „Drubeta" și astfel mor 
caracaleană a fost salvată ! Cum pi 
te fi lichidată însă îngustimea 
unii oameni ? Nu-i greu de băni 
Considerăm că tovarășului respec 
li trebuie mai mult discernămînt 
acțiunile care le întreprinde, și o i 
tică serioasă pentru faptul de a 
amesteca în treburile organiza 
sportive locale, care nu este subor 
natâ muncii sale. Oricui un ajutoi 
timp îi folosește. Șl organizator 
sportivi din Caracal, dacă li s-ăi 
dat un sfat sau ajutor util,, ci 
petent, ap fi fost bine. Dar un .l 
menea1 „sprijin*- care să ducă — 
dragul unei ambiții ' — la 
terzicerea pnei competiții sport 
oficiale — prinsă într-un plan fir 
ciar — este de-a dreptul un a’ 
lipsă de orientare, o atitudine care 
viitor nu trebuie să se mai repete

V. STUPAR



Ca să vedem unde a ajuns, atn căutat mai în-tîi 
a pornit „la drum" Clubul sportiv muncitoresc 
ceputurile au fost, cum era și firesc, destul de

• •
Juniorii schimbul de miine!

să aflăm cu ce 
din Sibiu. In- 
modeste. Numă

rul spor tivi l-or clasificați era redus, unele secții figurau doar pe 
hîrtie (notație, atletism etc.). Toate ascestaa se întîmplau însă cu un 
an și jumătate în urmă. Clubului sportiv muncitoresc din Sibiu îi 
revenea sarcina să centralizeze activitatea de performanță, să asi
gure sportivilor selecționați din diferite asociații o pregătire supe
rioară. Un timp lucrurile au mers mai greu și, cu toate că acest club 
dispune de o baza materială corespunzătoare, de cadre tehnice califi
cate, rezultatele se mențineau la același nivel. Pe de altă parte, 
continua o situație inadmisibilă: existența unor echipe întregi for
mate din jucători din alte orașe. Aceeași stiare de lucruri și la spor
turile individuale. E>în numărul total de boxeri, mai b’me de jumă
tate erau veniți din diferite regiuni. Existau și numeroase cazuri de 
indisciplină, atitudini de vedetism și carierism precum și o oarecare 
delăsare în munca unor antrenori.

A lichidat Clubul sportiv muncitoresc din Sibiu aceste deficiențe? 
In ce măsură își îndeplinește CSM Sibiu rodul de „laborator" a-1 per
formanțelor sportive? Răspunsul l-am căutat cu prilejul unei recente 
vizite în orașul a cărei tradiție sportivă este binecunoscută.

Cînd vorbește despre juniori, tov. 
Virgil Ilociotă, secretarul clubului spor
tiv muncitoresc Sibiu se însuflețește 
parcă și mai mult. „Sînt schimbul de 
mîine, viitorii performeri, sportivii frun
tași ai orașului nostru și, poate, unii 
dintre ei, campioni ai țării" ne spune 
el oferindu-ne numeroase date și cifre 
din cele mai convingătoare, care arată 
că, într-adevăr, și la acest club există 
o orientare sănătoasă în privința tine
relor cadre.

Iai gimnastică, la box. la atletism, 
aproape, la toate secțiile pe ramură de 
sport majoritatea sportivilor sînt tineri, 
juniori. La înființarea clubului erau 
doar 20—30! Fe lingă secția de fotbal 
a fost organizat centrul de copii care 
are o bogată activitate și care pregătește 
aproape 40 de tineri fotbaliști. In aceste 
zile își vor începe activitatea încă două 
noi centre de copii organizate in car
tiere.

O importanță deosebită în munca cu 
tinerele cadre o are selecționarea aces
tora. Clubul sportiv muncitoresc Sibiu 
s-a ocupat cu grijă de organizarea di
feritelor concursuri, de sprijinirea tu
turor tinerilor care doreau să practice 
un sport sau altul. Colaborarea clubului 
cu cele două școli profesionale: școala 

profesională No
dat

de meserii și școala 
talul Independenta, a rezultate din

cele mai bune, multe din echipele de ju
niori ale clubului fiind alcătuite aproape 
în întregime din elevi ai acestor două 
școli.

Planul de perspectivă al clubului cu 
și discuțiile cu cadrele tehnice sau cu 
activiștii sportivi vorbesc de asemenea 
despre o preocupare sporită a clubului 
pentru creșterea tinerelor cadre în viitor.

PERFORMANTELE SPORTIVE IN CONTINUA CREȘTERE
Concluzia este, desigur, îmbucurătoa

re. înseamnă că și la C.S.M. Sibiu acti
viștii 
cinile de răspundere ce le revin, 
situ at 
centrul 
și curii

...Cu
C.S.M
gurile
Despre o
pugilistice
iată că numai după un an. tînărtil C. 
Niculcscu a devenit campion republican

și cadrele tehnice au înțeles sar
ea au 

această importantă problemă în 
preocupărilor lor. Să vedem unde 
s-a înregistrat acest salt valoric, 
un an în urmă, boxerii de la 
Sibiu pășeau cu sfială în rin- 

care găzduiau competițiile locale, 
participare la marile întreceri 
nici nu putea fi vorba. Și

Atletismul
a mat... „startul”!

de juniori iar Ioachim Popescu și Ion 
Manițiu — ca și al ți boxeri sibieni — 
„asaltează**, de asemenea, locurile frun
tașe, din ierarhia celor mai buni pugi- 
liști ai țării. Unele rezultate bune au 
fost obținute încă de la început de către 
călăreții clubului. La ultima ediție a 
campionatelor republicane, tînăra echipă 
a C.S.M. Sibiu a realizat o adevărată 
performanță ocupînd locul 3, după El IA 
și Dinamo. Să adăugam și cele două 
titluri dc campioni republicani Ia probelo 
individuale, cele două locuri II, două 
locuri III... Este drept că fotbalul pro
voacă încă multe „dureri dc cap" supor
terilor sibieni dar nu putem să nu con
semnăm saltul valoric realizat în ultima 
vreme. Cu toate că întreaga echipă a 
fost schimbată, promovîndu-se cu curaj 
elemente tinere, în clasamentul catego
riei B, C.S.M. Sibiu ocupă acum locul 
IV, în timp ce anul trecut s-a clasat pe 
locul VIII. E drept însă că sînt multi

cei care ar dori ca C.S.M.S. sA li pro
movat în prima categorie, dar...

Un progres evident l-a realizat și e- 
cbipa feminină de volei, participantă 
în campionatul categorici A. Locul VIII 
nu este, desigur, o performanță. dar 
numai cu un an în urmă echipa era co
dașa clasamentului.

Cele cîteva exemple arată că, în gene
ral, performanțele sportivilor au crescut, 
că sportul sibian este tot mai bine re
prezentat in competițiile republicane La 
baza acestor frumoase succese se află 
— desigur — condițiile superioare de. 
pregătire pe care sportivii le au la dis
poziție. Credem că progresul realizat 
în special , în acest sezon, se datorește 
și eforturilor intense pe care activiștii 
și antrenorii clubului sportiv muncitoresc 
din Sibiu le-au făcut în perioada lunilor 
de iarnă precum și îmbunătățirii mun
cii de selecție, accentului pus pe creș
terea și promovoarea elementelor tinere.

F. Feldioreanu și IC. Fleischer, doi dintre talentații călăreți ai clubului 
C.S.M, Sibiu care se pregătesc sub conducerea antrenorului A. Furcherea.

Cum muncesc antrenorii ?

Era și timpul. De multă vreme pan
tofii cu cuie stăteau nefolosiți in ma
gaziile asociațiilor sportive. Ca și discu
rile sau sulițele, greutățile sau ștache
tele... De necrezut due și secția de atle
tism a clubului sportiv muncitoresc Sibiu 
a luni ființă cu... 2 atleți ! De-abia în 
toamna anului trecut a început să se 
muncească așa cum trebuie. Elemente 
talentate s-au găsit cu ușurință. O do
vedește faptul că acum doi juniori fac 
parte din lotul republican, un alt atlet 
a fost recent promovat în lotul de ti
neret iar 13 atleți și atlete se pregătesc 
pentru a participa la finalele campiona
telor republicane. Antrenorul Dragoș 
Costăchcscu a muncit cu dragoste și 
pricepere. El a știut să atragă tinerii 
pe stadion, s-o descopere, pe talentata 
'itletă Doina Sasu in rindul... gimnaste
lor, să-l îndrume pe senii fondis tul 
Hans Keul spre... sprint, să-i ducă pe 
nlleții sibieni spre cîteva victorii din 
cele mai frumoase.

Este, un început pe care îl salutăm cu 
bucurie. „Startul” atleților sibieni, mai 
mult de.cît promițător, obligă însă con
ducerea clubului sportiv muncitoresc 
șă sprijine și în viitor activitatea aces
tei secții pentru ca tinerii atleți să poa
tă continua drumul pe care au pornit 
:u afîta hotărîre.

...dar nu peste tot!
Nu se 

hand Im I, 
asigurate 
țațele si n-t însă'cu mult sub posibi
lități. De la înființarea clubului și 
pînă acum, baschetul bate pasul pe 
loc și aceasta pentru că antrena
mentele nu sînt bine organizate, an
trenorul și sportivii nu depun sufi
cientă străduință pentru îmbunătă
țirea performanțelor. Echipa încear
că mereu... calificarea în prima ca
tegorie, da.r fără să reușească. Și, 
nici nu va reuși dacă procesul de 
instruire-antrenament nu se va des
fășura î<i viitor la nivelul corespun
zător. Slab se prezintă și handba
listele clubului care, cu unele excep
ții, nu au făcut de loc progrese în 
pregătirea lor. Rezultate ma» bune 
se așteaptă și de la rugbiști (care 
au multe posibilități), și de 
sportivi ai clubului.

Lipsa unor performanțe 
niai bune nu mai po»ate fi

poate spume că secțiile de 
baschet sau rUgi>i nu au 
condițiile necesare. Rezud-

Intr-o mare măsură am aflat răs
punsul în rezultatele obținute de spor
tivii clubului. Iată însă și o scurtă 
apreciere cu privire la activitatea ge
nerală a cadrelor tehnice care mun
cesc în cadrul clubului :

GH. BODESCU — volei : antrenor 
fruntaș al clubului, preocupat perma
nent de îmbunătățirea pregătirii sale, 
un exemplu de urmat.

DRAGOȘ COSTACHESCU - atle
tism : cadru tehnic foarte bine pre
gătit, deosebit de conștiincios, perma
nent pe stadion în mijlocul atleților, 
un bun educator al tinerilor sportivi.

N. ROMAN și I. KUCERAK - 
bal: antrenori cu experiență, 
muncesc cu pasiune, cu multă 
gență, insistînd în deosebi pe 
ținutul științific al procesului de 
truire-antrenament.

AL. VICTOR — box: antrenor apre
ciat pentru dragostea cu care muncește 
cu tinerii boxeri, exemplul personal 
pe care-1 oferă în toate împrejură
rile.

FLORICA CONSTANTINESCU -

naștilor și gimnastelor, se ocupă cu 
multă grijă și pricepere de selecțio
narea și pregătirea a noi elemente 
talentate.

A. PURCHEREA — călărie: antre
norul cel mai... insistent pentru ca 
toate problemele secției de călărie sa 
fie rezolvate 
zultate foarte 
tivilor.

la timp ; a obținut re- 
bune în pregătirea spor-

la a Iți

inereu
scuza-

Pregătirea sportivului
Și în această direcție s-au făcut 

•>ași însemnați înainte. La înființa
rea
au 
:u 
lupă fiecare partidă de campionat.

Clubul sportiv muncitoresc s-a 
zcupat apoi pepnar^nt de această 
mportantă problemă, punînd un ac
cent deosebit pe îmbinarea procesului 
ie instruire-antrenament cu munca 
educativă desfășurată în fiecare zi; 
•u fiecare sportiv. Dar, mentalitatea 
mor sportivi n-a fost schimbată de 
a o zi la alta. Continuau abaterile, 
ictele nesportive. Activiștii clubului 
și amintesc de analizele care au avut 
oc anul trecut în cadrul secțiilor de 
:otbal și rugbi. Jucători ai acestor 
louă echipe au fost atunci eliminați 
îi suspendați pentru joc brutal, pen- 
:ru atitudini străine sportului nostru.

Koadele muncii depuse de activiștii 
fi antrenorii clubului n-au întîrziat 
nsă să apară. In acest an, de exem- 
>lu, sportivii clubului au dovedit pe 
:erenurile de sport, la locurile de 
nuncă sau la învățătură, în viața 
le toate zilele, o comportare exem
plară care le-a adus binemeritata dra-

clubului. unii antrenori conside- 
că sarcinile lor încetează o dată 
terminarea antrenamentului sau

fot- 
care 
exi- 
con- 
ins-

tă” spunîndu-se: „E prea devreme. 
Clubul nostru este tînăr...“. Că 
atunci cînd se muncește cu dragoste 
Și pricepere pot fi înregistrate per
formanțe superioare chiar intr-un 
timp scurt (deși a trecut destulă 
vreme: clubul a fost înființat in 
toamna anului 1959), au dovedit-o 
secțiile de atletism, călărie, volei, 
box etc. ________ ____

E rindul ceTor de handbal, baschet, | gimnastică : depune o activitate fru- 
rugbi... ] moașă în munca de pregătire a gim-

★
— baschet și M. FRAN- 

CISC — handbal : antrenori cu expe
riență, care muncesc insă fără pa
siune, nu privesc cu toată răspunde
rea sarcinile ce le revin, dovedesc 
comoditate, nu au perspectivă in ac
tivitatea pe care o desfășoară in sec
țiile respective și nu acordă atenția 
cuvenită cadrelor tinere, cu toate că 
ambele formații au mare nevoie de 
o întinerire a loturilor.

Cele cîteva exemple subliniază fap
tul că majoritatea cadrelor tehnice 
răspund așa cum se cuvine sarcini
lor de răspundere ce le-au fost în
credințate.

GH. LUDU

DACĂ ASOCIATHLE SPORTIVE ADERENTE AR ACORDA TOT SPRIJINUL
Legătura puternică ce trebuie să existe 

între oricare club sportiv și asociațiile 
* "^rtive aderente constituie garanția 

unor succese din cele mai 
Această legătură este sau nu 

în funcție de felul în cate 
cît și asociațiile sportive își 
angajamentele luate. La Sibiu, 
colaborare permanentă nu există.

sportn, 
lizurii 
moașe, 
lizată 
clubul 
plinesc 
ceasta 
Este drept că și clubul sportiv ar fi putut

instruire + educație

— Nu, ești o... excepție ; ești singurul 
din clubul nostru care a fost sancțio
nai 11!

Desen de S. NOVAG

rea- 
fru- 
rca- 
aiit 

înde- 
a-

face mai 
aderente, 
acțiuni 
sportive ... __ 
Clubul sportiv’ _____
dispoziția asociațiilor sportive cele 
terenuri de fotbal și handbal în lt. 
nurilc de handbal în ”, sala de 
unde asociațiile sportive organizează 
gata activitate sportivă de mase. .....j.. 
ritatca acestor întreceri se bucură de asis
tență tehnică din partea antrenorilor 
bului, care ajută la antrenamente, lu o 
n iz a rea concursurilor, Ia arbitraje

Și, sînt multe alte asemenea forme ț 
care clubul ajută asociațiile sportive.

mult pentru asociațiile sportive 
dar în orice caz numeroaselor 

inițiate in ultima vreme, asociațiile 
le-au răspuns cu... indiferență, 

muncitoresc Sibiu pune la 
sportive cele două 

tere- 
sport, 
o bo- 
Majo-

clu- 
>rga- 
etc. 

p rin 
Din

partea acestora sprijinul este însă insu
ficient. Consiliile asociațiilor își aduc a- 
minte de existența clubului doar atunci cînd 
au nevoie de... bilete la vreun joc oarecarr. 
De cota cuvenită clubului au uitat de 
multe luni de zile. Ca și de contribui** 
pe. care puteau s-o aducă la creșterea nu
mărului de membri susținători, din care 
(le altfel nu sini cu cotizația la zi decît... 
130!

Se pare că în ultimul timp lucrurile au 
început să se îndrepte. Dar, nu este destul 
să se rezolve o problemă sati alta. Clubul 
și asociațiile sportive au datoria sa colabo
reze permanent pentru dezvoltarea spor
tului de performanță din orașul Sibiu.

necu- 
Mun- 
etape, 

să-l

Multe posibilități nu sînt folosite
_ C.S.M. Sibiu

și ele oglindesc clar munca rodnică desfășurată
Frumoasele succese realizate de nu pot fi contestate k 

pentru conținu.» în-

în 
nu-i 
col- 
și...

teanu, portarul primei echipe, n-a în
țeles să se poarte asemenea colegilor 
lui de club. Pentru atitudine 
viincioasă față de arbitru, Ion 
teanu a fost suspendat cu 2 
măsură educativă care trebuia
pună serios pe gînduri. Cu atît mai 
mult cu cît el este singurul sportiv al 
clubului care a primit o sancțiune în 
acest an. tn loc să învețe din gre
șeala sa, Ion Munteanu a avut 
continuare o comportare care 
face cinste, bîrfind pe la toate 
turile pe cei care l-au sancționat
îneeîndu-și amarul în multe sticle de 
vin. Fapte pentru care conducerea 
clubului l-a suspendat încă patru eta
pe, dovedind că nu admite asemenea 
abateri și că luptă cu simț de răs
pundere. pentru ca fiecare sportiv să 
aibă nu numai o comportare frumoa
să pe terenul de sport ci și o con
duită corespunzătoare în viața de 
toate zilele.

goste și prețuire a suporterilor. Un 
singur sportiv, fotbalistul Ion Mun-

Pagină redactată 
de DAN GIRLEȘTEANU
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..târire a acestui club. Și. totuși rezultatele sînt sub posibilități. Facem - -
"această apreciere gindindu-ne la faptul că C.S.M. Sibiu este un club^: 

---- --- J -•_______________ • selecționare a celor mm ■" 
"valoroase elemente din tot orașul. Clubul sportiv muncitoresc Sibu " . ______  __ 1* __ ... __ <___-_ i- ■"
..teritorial, care are deci largi condiții de

X va trebui însă să se preocupe mult mai mult de lărgirea bazei sale . I 
-►organizatorice. Pentru că trebuie să amintim faptul că printre aso- " 
“ciațiile sportive aderente nu se numără o serie de asociații puternice 
-►cum sînt C.F.R., Elastic și altele. Măsuri imediate sânt necesare Și P<m- -■ 
” tru lichidarea lipsurilor care există în munca cu membrii sus’inători 
..și în ceea ce privește co'aborarea și sprijinul reciproc dintre club și 
" asociațiile sportive. O serie de analize au scos l«t iveală faptul că" 
., unele secții pe ramură de sport nu desfășoară o activitate corespunzâ- . . 
" toare. că unele birouri ale secțiilor cum sînt cele de baschet, gim- ‘ ; 
^nastică etc. nu contribuie efectiv la pregătirea sportivilor, se întîlnesc .: 
■►rareori și nu desfășoară o activitate de perspectivă. ■►
" De asemenea, cu toate realizările obținute, ritmul creșterii per-;: 
- ► formanțeior sportive este încă scăzut mult sub posibilități și aceasta ■► 
"o dovedește faptul că la sfârșitul primului trimestru clubul își înde- -ț 
-►plinise obiectivele tehnice pe întreg anul. Deci, există multe posibi- .. 
Ț lități care trebuie folosite în viitor pentru ca sportul de performanță •; 
î să cunoască o continuă dezvoltare în orașul Sibiu.



Concursul cultural-sportiv

Cu aparatul de fotografiat
HgfcSEW - —

După ,,Cupa orașelor Balcanice"

la „Klement Gottwald44
...Pe terenul de volei se întrec sec

țiile „Aparataj" și „Montaj". L-am re
marcat pe jucătorul Jose Kcval caro 
se pregătește să tragă puternic, din 
săritură. El este șeful brigăzii de tine
ret, care de trei ani deține titlul de 
brigadă fruntașă pe uzină (foto nr. 1).

...Sintem în primul minut de joc al 
Sntîlnirii dintre secțiile „IV" si „IX", 
ce se dispută ne terenul de fotbal 
al Uzinelor „Klement Gottwald" din Ca
pitală. Centrul înaintaș de la a „IV-a“, 
Inginerul Constantin Rădut, este în

Iolanda Balas, în centrul atenției
9 ' 9

iubitorilor de sport din Sofia
SOFIA 17 (prin telefon de la tri

misul nostru special). Capitala țării 
prietene și vecine continuă să comen
teze, socotind drept unul din cele 
mai mari evenimente sportive care 
au avut loc în ultima vreme aci — 
recordul mondial realizat de maestra 
emerită a sportului din R.P.R. Io
landa Balaș. Ziarele „Narodna M)a- 
dej" și ,,Naroden Sport" publică în 
prima pagină fotografii mari ale Io- 
landei Balaș în momentul în care ea 
realiza această performanță senzațio
nală. Nu mult după ce „Ioli" trecuse 
peste ștacheta ridicată la 1,91 m ani 
avut, prilejul să stau de vorbă cu tov. 
Spas Ghetov, vicepreședinte al sec
ției republicane de atletism din R.P. 
Bulgaria, care printre altele ne-a 
declarat : ,,Am fost profund emoțio
nat, atit eu cit și toți cei ce am a- 
srstat la realizarea acestei mari per
formanțe. Nu trebuie să uitați că era 
prima oară cînd se stabilea un record 
mondial în orașul nostru. In afară de 
aceasta noi am urmărit cu dragoste 
evoluția lolandei Balaș, care și-a 
făcut debtiiul international la noi Ia 
Sofia, cînd cu zece ani în urmă a 

posesia mingii, își va dribla adversarul 
și... Să știți că si în producție ingi
nerul Rădut se tine tare. O realizare 
a lui? In ultimele 3 luni a reușit să 
facă economie în valoare de 32.000 lei, 
prin reproiectări (foto nr. 2).

...„Bravo, tovarășe inginer" strigă 
„galeria" celor' de la secția a IV-a. 
Și, într-adevăr, vrind să fie o „gale
rie" la „înălțime" ei s-au instalat foarte 
comod pe acoperișul unei magazii din 
vecinătatea terenului de fotbal (foto 
nr. 3).

stabilit prima performanță din cariera 
ei sărind 1,50 m, cifră care era 
atunci un nou record al R.P. Romîne".

In cursul zilei de azi (n.r. ieri) 
recordmana mondială la săritura în 
înălțime a fost televizată în cadrul 
unui interviu acordat reprezentanților 
presei din capitala R.P. Bulgaria. 
După aceea Iolanda Balaș a partici
pat la o întîlnire cu studenții din 
Sofia, întîlnire care s-a desfășurat 
sub semnul pregătirilor care se efec
tuează în vederea organizării Uni
versiadei. Un fapt semnificativ, legat 
de rezultatul lolandei Balaș, este 
acela că bătrînul îngrijitor al pistei 
de pe stadionul „Vasil Levski" a ți
nut să se fotografieze împreună cu 
recordmana mondială, susținînd că a- 
ceastă fotografie este cea mai fru
moasă recompensă pentru munca pe 
care a depus-o el ani de zile la în
treținerea pistei stadionului.

In sfîrșit, înainte de a încheia, 
cîteva scurte consideraținni despre 
meciul atletic dintre selecționatele 
celor două țări. întîlnirea dintre echi
pele feminine a fost dominată net 
de reprezentantele țării noastre. Re
zultatele tehnice stau mărturie în a- 
ceastă privință $i gouă nu ne mai

SUCCESE CARE OBLIGA
Duminică seara, în- 

tr-un decor splendid, pe 
malul lacului Herăstrău, 
boxerii participant la cea 
de a doua ediție a „Cu
pei orașelor Balcanice" 
s-au întîlnit din nou. 
Dar, de data aceasta, 
nu pentru a... încrucișa 
mănușile, ci ca să cioc
nească un pahar de vin 
în cinstea echipelor par
ticipante la întrecere, a 
învingătorilor, a noilor 
prietenii care s-au legat 
între boxerii din Balcani, 

Am stat de vorba cu 
conducătorii delegațiilor 
sportive din Bulgaria, 
Grecia și Turcia, dorind 
să aflăm părerea lor în 
legătură cu organizarea 
și desfășurarea competi
ției, și, firește, despre 
performanța tinerilor 
boxeri romîni.

„Pentru noi, grecii, 
ne-a spus dl. CONST. 
IKONOMU, șeful delega
ției boxerilor din Atena,, 
participarea la „Cupa o- 
rașelor Balcanice" a 
constituit un eveniment 
fericit. Țin să felicit pe 
conducătorii federației ro
mîne de box pentru mo
dul ireproșabil în care au 
organizat întrecerile. In- 
tîlnirile de la București 
au contribuit la stabilirea 
unei amiciții mai trainice 
între sportivii din țările 
balcanice*'.

„Mi-a plăcut mult echi
pa BucureștMui, ne-a declarat tov. 
MONEFF, conducătorul delegației 
boxerilor din R.P. Bulgaria. Aveți o 
formație tînăra, de valoare, care dacă 
va fi bine pregătită în continuare, va 
putea lupta de la egal la egal la vi
itoarele campionate europene și la 
J.O. cu orice echipă."

...„Dacă n-au arătat aceeași măies
trie ca echipa matură pe care am

DINAMO BUCUREȘTI PARTICIPĂ LA 0 IMPORTANTĂ 
COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ: „CUPA 

ORAȘULUI GDANSK"
Dc vorba cu Titi loncscu, antrenorul echipei Ducurcșicnc

Echipele noastre fruntașe de rugbi au 
intrat într-o binenieritată perioadă de va
canță. Cu o excepție: Dinamo București. 
Rugbiștii dinainoviști nu și-au întrerupt 
antrenamentele, ci, dimpotrivă ele se des
fășoară cu toată intensitatea. După 
unul din antrenamente, l-am rugat pe 
antrenorul echipei, Titi Ionesctl să ne 
explice scopul acestor asidue pregătiri.

rămîne decît să subliniem încă o dată 
comportarea excelentă a lotului femi
nin, în general, și, în mod special, a 
lolandei Balaș, a Măriei Diaco- 
nescu. Ioana Petrescu, Florica Gre. 
cescu și Lia Manoliu. In ceea ce pri
vește echipa masculină vom sublinia 
că rezultatul putea fi favorabil atle- 
ților noștri, dacă o bună parte dintre 
ei ar fi avut ceva mai multă expe
riență a concursurilor internaționale. 
In afară de aceasta însă trebuie spus 
că se aștepta mai mult de la o serie 
de sportivi care în concursul de Ia 
Sofia nu au dai tot ce puteau. Este 
cazul aruncătorilor de greutate (N. 
Ivanov, C. Crețu), a aruncătorilor de 
ciocan (N. Rășcăneseu, G Mușat), a 
alergătorilor din proba de 110 m.g. 
(T. Ardcleanu și în mod ieosebit I. 
Aîesaroș), a lui E. Dticu la săritura 
în înălțime etc. Pe cît de meritorie 
a fost comportarea alergătorilor de 
fond și semifond, spre exemplu, pe 
atît de mult a dezamăgit felul în 
care au evoluat cei citați mai sus.

Dar, întîlnirea de la Sofia a mai 
ridicat și o altă serie de probleme 
despre care însă ne vom ocupa în- 
tr-unul din numerele noastre viitoare.

RU.MEO .VILARA

Ciucă (dreapta) și Panaiotov au schimbat tat timpul 
lovituri extrem de puternice

Foto : P. Homoșan

văzut-o anul trecut la Istanbul, ne-a 
spus dl. ABDULLAH TOMBA, șeful 
delegației boxerilor turci, în schimb 
tinerii pugiliști din echipa Buciireștiu- 
lui care au cîștigat pe merit trofeul, 
au dovedit o mare putere de luptă și 
o bună pregătire. Nu ne-am supărat 
pentru insuccesele noastre deoarece 
am venit aici ca să învățăm de la 
boxeri mai buni și să strîngem legă-

— Noi ne-am continuat antrenamen 
tele, fără întrerupere și după încheierea 
primei părfi a campionatului, ne-a spus 
el. Motivul? Participăm la o competiție 
internațională — ,,Cupa orașului 
Gdansk" — unde dorim, firește, să re
prezentăm cît mai bine rugbiul roîninesc.

In legătură cu organizarea acestei 
competiții, antrenorul echipei Dinamo 
a ținut să adauge :

— Cupa orașului Gdansk, competiție 
inifiatu de clubul sportiv B.K.S. Lechia 
Gdansk, in colaborare cu organele spor
tive din localitate și clubul Budutlany, 
este la prima ei ediție.Ea are drept scop, 
pe de o parte, să popularizeze sportul 
cu balonul oval în riadul miilor de 
muncitori constructori din acest impor
tant port polonez la Marea Baltică, iar 
pe de altă parte, de a realiza un con
tact și mai strins, pe plan rugbistic, cu 
sportivi dintr-o serie de târî, frățești. 
Intr-adevăr, în ,,Cupa orașului Gdansk” 
participă, în afară de noi, echipele 
S.K.D.II.F.K. Leipzig, Dukla Bratislava 
și două echipe poloneze: K.S. Poznania 
și B.K.S. Lechia Gdansk. Așadar, nu 
număr de 5 echipe își vor disputa tro
feul pus in joc...

— La ce dată vor avea Ioc întîlnirile?
— Primul meci este programat la 23 

iulie, între S.K.D.II.F.K. Leipzig și 
B.K.S. Lechia. O zi mai tîrziu, vom intra 
și noi in competiție, urmînd să înlîlnim 
cea dc a doua echipă poloneză, S.K. 
Poznania. Celelalte meciuri au fost pro
gramate astfel.- 25 iulie: Poznania— 
Lechia; 26 iulie ; Leipzig—Dinamo; 27 
iulie : Poznania—Dinamo; 28 iulie: Le
chia— Dinamo.

— O ultimă întrebare : ce lot veți 
deplasa la această competiție ?

■— Echipa noastră va fi alcătuită pe 
următorul schelet: Dăiciulescu — Bal
con, Die Bahtopol, Diaconescu — Giu- 
giuc, Pilă —- Dragomir, Tufuianu, Zlă- 
toianu — Graur, Busu — Sobe, Florea. 
Stoica. Nu ne-am fixat încă asupra ce
lorlalți jucători și nici a unor titulari 
care mai sînt încă în curs de refacere, 
după unele accidente suferite în campio
nat.

Interviu luat de
I1BERIU STAMA 

turtle de prietenie dintre sportivii din 
această parte a Europei, ceea ce con
stat cu bucurie că s-a realizat. Felie 
cit comisia de organizare a întreceri
lor balcanice de Ia București pentru 
modul exemplar în care a pus la 
punct cele mai mici amănunte ale a- 
cestei dificile competiții".

Iată trei păreri care vorbesc în
deajuns despre modul cum s-au des
fășurat întrecerile boxerilor bulgari, 
greci, turci și romîni. Fără discuție, 
„Cupa orașelor Balcanice" își justi
fică pe deplin prezența în calenda
rele sportive ale țărilor din această 
parte a Europei. Boxerii romîni care 
au reprezentat capitala țării noastre 
în actuala ediție a competiției au 
confirmat și întărit succesul obținut 
cu un an în urmă la Istanbul. Cîști- 
gînd încă o dată trofeul, ei au demon
strat superioritatea boxului romînesc 
în Balcani. Și, fără îndoială că pînă 
la disputarea celei de a treia ediții 
(Sofia, 1962), tînăra noastră echipă, 
va căpăta o mai mare experiență în 
întîlnirile internaționale.

Revenind acum la comportarea pu- 
giliștilor romîni în întrecerile care 
s-au încheiat sîmbătă seara, să ne 
oprim puțin asupra unor probleme 
ridicate de întîlnirile la care am a- 
sistat.

Fără discuție că succesul categoric 
repurtat de reprezentanții noștri nu 
este întîmplător. El constituie urma
rea firească a unei munci temeinice 
dusă cu răbdare și cu răspundere de 
către tehnicienii federației de specia
litate în ceea ce privește ridicarea e- 
lementelor tinere, de perspectivă. Așa 
cum era de așteptat, rezultatele nu 
au venit dintr-o dată. Încet dar sigur 
însă, ele au început să apară. Rezul
tatele satisfăcătoare ale unor boxeri 
tineri (Badea, Mîrza etc) la recentele 
campionate europene de la Belgrad, 
succesul obținut de tînăra ecliiipă a 
Bucureștiului în „Cupa orașelor Bal
canice" arată cît de îndreptățită este 
atenția ce se acordă azi spe
ranțelor boxului nostru. Este cert 
că primul pas pe linia închegării unei 
echipe tinere de valoare, s-a făcut. 
Urmează acum pregătirea temeinică 
a acestor boxeri, „rodarea" lor în 
competiții tot mai grele. Antrenorii 
loturilor noastre mai au însă mult 
de muncit pentru îmbunătățirea teh
nicii tinerilor noștri pugiliști, dar mai 
ales pentru dezvoltarea gîndirii tac
tice în ring. Dacă la unii boxeri, ca 
de pildă Patrașcu, Dinu, Ciucă și în
tr-o oarecare măstr/ă, Enache, deprin
derile tehnice sînt în general mai 
bune, ținînd seama de nivelul pre
gătirii lor actuale, în schimb, la alții, 
pregătirea tehnică și tactică este încă 
necorespunzătoare. Stoenescu de 
exemplu, boxer tînăr dar cu destulă 
experiență, nu a strălucit în această 
competiție. Bazîndu-se aproape exclu
siv pe loviturile de stînga care ur
măreau cu orice preț scoaterea ad
versarului din luptă, Stoenescu ca și 
Baciu într-o oarecare măsură, au do
vedit că sînt adepții unei tactici de
pășite. Lipsa de experiență a semi
greului Ivan a cîntărit greu în ac
țiunile pe care le-a inițiat. Cu un ba
gaj redus de cunoștințe tehnico-tac- 
tice, Ivan nu a știut să se descurce 
în fața celui mai bun boxer bulgar, 
tînărul Pandov. Deși vedea bine că 
loviturile trimise la figură îi erau a- 
proape inaccesibile, totuși el continua 
să urmărească figura adversarului 
cu o insistență supărătoare. Cu toate 
că a cîștigat întîlnirea finală cu Po- 
likandriotis (Atena), Ilie Alexandru 
a dovedit că mai are mult de învățat 
în ceea ce privește tehnica. De aseme
nea este necesară mai multă hotărîreîn 
acțiunile sale ofensive, într-un cuvînt, 
mai mult curaj. Mîndreanu și Deca, 
boxeri cu o îndelungată experiență, 
au justificat selecția avînd comportări 
bune.

Bucurîndu-se de acum de o ... tra
diție în ceea ce privește cîștigarea 
„Cupei orașelor Balcanice", boxerii 
noștri au datoria de a păstra această 
tradiție, de a face ca și în anul viitor, 
la Sofia, sportul nostru cu mănuși 
să-și ocupe locul de frunte în pe
ninsula balcanică.

R. CALARAȘANU

Reuniune de verificare
Joi scara, de Ia ora 19,30, va avea Io© 

pe stadionul Giulești o gală de verifi
care a lotului care se pregătește pentru 
campionatele europene feroviare ce sc vor 
disputa între 1-8 august Ia Magdeburg 
(R.D. Germană). Vor evolua, printre alții, 
D. Davidescu, N. Piiiu. A Morăruș, I. 
Turcu, I. Pătruț, Gr. Enache, M. Balaș, 
AL Mois^ P. Zaharia, N. Motoc ș.a*
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Pe marginea campionatului categoriei A

Bolul fotbaliștilor creatori și organizatori de joc
Ediția recent încheiată a campio

natului categoriei A a prilejuit — 
printre altele — constatarea îm
bucurătoare că tot mai multe echipe 
au căutat și au găsit mijloace de 
organizare a jocului colectiv. Pe 
măsură ce se consumau etapele se 
contura tot mai mult, la majori
tatea echipelor, rolul de creator și 
organizator de joc al unor fotbaliști 
anume instruiți pentru e-și asuma 
aceste sarcini.

Fotbalul mondial ne oferă zecj de 
exemple de mari creatori și organi
zatori de joc: Netto și Ivanov la 
sovietici, Hidegkuti la unguri, Kopa 
ila francezi, Di Stefano la Real 
Madrid etc. etc. Succesele echipelor 
în care au activat sau mai activează 
și azi acești fotbaliști, s-au datorat 
în bună măsură felului cum ele au 
reușit să-și organizeze jocul, cum 
amintiții „creatori" și-au îndeplinit 
sarcinile. Exemplul echipelor lui 
Netto, Hidegkuti, Kopa și Di Stefano 
ne-a dovedit că organizarea jocului 
este indisolubil legată de rolul fot
baliștilor creatori și organizatori.

La noi, în campionat, creatorii 
jocului de atac și organizatorii din 
liniile de fund și de mijlocași, au 
adus o contribuție mult mei însem
nată în jocul echipelor decit în 
campionatele precedente. Cine sînt 
acești jucători, care și-au asumat 
asemenea roluri de răspundere ? 
Sînt fotbaliști cu o mare capacitate 
de lucru, de mare finețe, cu o pregă
tire tehnică și orientare tactică supe
rioară. Lipsa unor astfel de jucători 
din formații de multe ori face ca 
acestea să nu mai dea randamentul 
obișnuit, ca legătura dintre com
partimente să „șchiopăteze". Exem
plele sînt numeroase. Să ne aducem 
aminte doar de jocul sub posibili
tăți al echipei C.C.A.. atunci cînd 
au lipsit Apolzan și Bone, doi ju
cători care sînt „creierul" apărării 
și inițiatorii din „fașă" a atacurilor, 
care întotdeauna știu pe care „front" 
trebuie pornită ofensiva. Vă amintiți, 
probabil, de zilele în care cei doi 
creatori din atac Constantin și 
Alexandrescu au jucat sub posibili
tăți ; întreaga echipă e resimțit lipsa 
de formă a acestora.

Cine au fost creatorii și organi
zatorii jocului echipelor participante 
Ia ediția 
categoriei 
avînd în 
jocul de 
mătorii:

C.C.A.: 
în atac, 
apărare.

DINAMO BUCUREȘTI : Țîrcov- 
nicu și Varga în atac, Nunweiler III 
în apărare.

RAPID: Ozon în atac, Motroc și 
Macrj în apărare.

ȘTIINȚA CLUJ: Gane și Mateianu 
în atac, Popescu în apărare.

STEAGUL ROȘU: Fusulan în 
atac și Szigeti în apărare.

PETROLUL: Tabarcea și frații 
Munteanu în atac și apărare.

U.T. ARAD : Floruț în atac, Pet
schowski în atac și apărare.

DINAMO BACAU ; Rădulescu 
atac, Lazăr în apărare.

PROGRESUL: Smărăndescu I 
atac.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Lereter 
atac, Turcan în apărare.

MINERUL: Szoke în atac, Coroan 
în apărare.

C.S.M.S.: Avasilichioaie în atac 
apărare.

FARUL: Olaru în atac.
CORVINUL ; Constantinescu 

atac.
După cum se vede unele echipe 

au avut mai mulți jucători coordo
natori. Unii dintre eej 
Petschowski,

jocul 
sarcina 

Constan- 
nu vor

ni za tor, dar numai în 
de cîmp, în fața porții 
de creator îi revine lui 
tin). Spectatorii clujeni 
uita multă vreme jocul echipei
Știința în partidele cu U.T.A., cu 
Progresul și cu Rapid, cînd cei doi 
„creatori" din atac Gane și Mateianu 
au fost în vervă și atacurile s-au

stilul de joc al formației textiliste ; 
la C.C.A., în apărare se conturează 
bine stilul de joc sobru al lui 
Apolzan, iar în atac fantezia lui 
Constantin, la Rapid fantezie Și fi
nețe în construirea atacurilor ofen
sive ale lui Ozon, iar la Dinamo 
penetrabi'litatea în atac a lui Fră- 
țilă.

Țîrcovnicu, coordonatorul Jocului înaintării echipei Dinamo București, este 
fi unul dintre principalii realizatori ai formației din care face parte. Iată-l in
filtrat printre apărătorii adverși în poziție favorabilă de a marca. Fază din jocul 
Dinamo București—Corvinul Hunedoara 
pionatului.

(4—0) disputat în prima /Hirte a cam-

1960—61
A? După 

vedere 
ansamblu,

a campionatului 
părerea noastră, 
rolul jucat în 
ei au îost ur-

și AlexandrescuConstantin
Apolzan, Jenei și Bone în

succedat în „trombă". Dar la aceștia 
s-a văzut că dacă pregătirea fizica 
nu le permite să-și facă jocul —- 
cum s-a întîmplat în reprizele se
cunde ale primelor două din me
ciurile amintite — atacul pierde din 
vitalitate, acțiunile devin încîlcite și 
fără orizont.

Trebuie să remarcăm, ca un fapt 
pozitiv, că la multe formații „crea
torii" s-au numărat și printre prin
cipalii „realizatori". E și firesc, de
oarece acești fotbaliști; care știu să 
pună mingi ca pe... tavă coechipieri
lor, pot — în același timp — să se 
și demarce pentru a primi îa rîndul 
lor mingea în pozițiile cele mai fa
vorabile. Printre creatorii-realizatori 
aii acestui campionat se numără 
Constantin (golgeterul campionatu
lui), Țîrcovnicu, Mateianu, 
Ozon, Oaidă, 
ter. Olaru și

Vorbind de 
ganizator 
buie să 
caută să 
și echipei 
donează.
Franța). In țara noastră Petschowski 
a contribuit în mare măsură la

Fusuhn,
Ene II, Floruț, Lere- 
Constantinescu.
rolul de creator și or- 
acestor fotbaliști tre- 

ei, de obicei,
al

arătăm că
imprime stilul lor de joc 
ale cărei acțiuni le coor- 
(de exemplu: Kopa în

în

în

în

Și

în

Rezultatele concursului Pronosport 
de duminică au fost interesante și 
neprevăzute, lucru confirmat de apa
riția celor 4 rezultate de egalitate. 
Fără îndoială că premiile care se vor 
obfine la acest concurs vor fi de na
tură să răsplătească priceperea celor 
care au reușit să indice 12 rezultate 
exacte.

Și concursul din 23 iulie are un 
program interesant, pe care îl vedeți 
în clișeul alăturat și pentru care vă 
invităm să vă pregătiți pronosticurile. 
De data aceasta poate fi rîndul dv. 
să obțineți unul din premiile impor
tante pe care Pronosportul le împarte 
în fiecare săptămînă.

Astăzi este ultima zi în care mai 
puteti depune buletinele pentru tra
gerea Pronoexpres de miercuri. La 
concursul Pronoexpres din 5 iulie, 3

trebuie să reținem 
că în campionatul 
au manifestat o

ȘTIINȚA GALATI, C.F.R. ARAD ȘI I.R.A. TG. MUREȘ 
AU CELE MAI MULTE ȘANSE SĂ PROMOVEZE LA B 

întrecerea este deschisă pentru ocuparea celorlalte trei locuri
Turneul de calificare pentru cate

goria B se apropie de sfîrșit. Au 
mai rămas de disputat două etape 
(programate la 20 și 23 iulie) și o 
restanță (Soda Ocna Mureșului — 
Metrom Brașov, care se va juca după 
turneu).

După meciurile disputate pînă a- 
ctun, care au conturat valoarea echi
pelor, se poate spune că trei for
mații și anume liderii actuali ai cla
samentelor (Știința Galați, CFR Arad 
și IRA Tg. Mureș) au cele mai multe 
șanse să ocupe Irei din cele șașe 
locuri (cîte două din fiecare grupă) 
care asigură promovarea la B. Aceste 
echipe s-au impus pină acum prin- 
tr-un joc mai bun, grație căruia au 
acumulat cîte 5 (Știința și IRA) și 
5 puncte (CFR Aradj din trei par
tide. Pentru celelalte trei locuri însă, 
numărul candidaților este destul de 
mare: IMUM Medgidia în grupa I, 
Flacăra roșie București și Carpați 
Sinaia în grupa a Il-a, Soda Ocna 
Mureș și Crișul Oradea în grupa a 
111-a. • Nu sînt excluse însă, surpri
zele, mai ales că etapele următoare 
programează jocuri echilibrate. Iată, 
de pildă, etapa a patra care are loc 
joi:

Grupa I : Penicilina 
Medgidia și Ceahlăul 
ASM Rădăuți.

Iași 
P.

— IMUM
Neam{ —

Grupa a ll-a : Dinamo Craiova 
Muscelul IMS C. I 
miercuri), CFR Arad — 
șie București și Carpați 
Dunărea Giurgiu.

Grupa a IlI-a :
IR A Tg. Mureș (se dispută

Lung (se dispută
- Flacăra ro- 

Sinaia —

Minerul Deva —'
„ . . r miercuri),

Soda Ocna Mureș — Crișul Oradea 
și Voința S. Mare — Metrom Bra
șov.

Și acum, vă prezentăm situația din 
clasamente după disputarea jocurilor 
etapei a IlI-a :

GRUPA I (Rm.

1. Știința Galați
2. IMUM Medgidia
3. Ceahlăul P. Neamț
4. Penicilina Iași
5. ASM Rădăuți

GRUPA A II-A

1. CFR Arad
2. FI. roșie București
3. Carpați Sinaia
4. Dunărea Giurgiu
5. Muscelul C. Lung
6. Dinamo Craiova

GRUPA A IU-A

1. I.R.A. Tg. Mureș
2. Soda Ocna Mureș
3. Crișul Oradea
4. Voința S. Mare
5. Minerul (Deva
6. Metrom Brașov

Vîlcea)

2
1
1
1
0

1
1
0
0
0

0 
0 
1
1
3

8: 1 
3:
4
3
1

0
3
4

11

5
3
2
2
0

3
2
2
2
3

(Sibiu)

3
2
2
1
0
0

3
3
3
3
3
3

0
1
1
1
2
3

:2 
:4 
:4
:7
:9

oo
o
1
1 
o

(Sinaia)

3
2
3
3
3
2

1
1
3
0
2
1

0
0
0
2
1
1

amintiți ca 
Avasilichioaie, Tabar- 

cea, frații Munteanu, precum și 
dulescu (cînd a jucat pe post 
mijlocaș), au organizat jocul 
tregii formații.

„Creatorii" distribuie mingile 
care se declanșează atacuri nepre
văzute și tot pe ei îi „caută" co
echipierii cînd echipa este dominată. 
Clarviziunea lor în momentele hotă- 
rîtoare a decis nu de puține ori 
soarta unor întîlniri. Este și motivul 
pentru care acești fotbaliști sînt în
totdeauna „păziți" cu strășnicie. Cînd 
Constantin, de exemplu. în meciul 
cu Progresul, a fost urmărit ca de 
propria-i umbră de Pașcanu, atacul 
C.C.A. nu și-a mai putut face jocul 
din lipsă de coordonator și echipa 
militară a cedat cu 2—0. (Ce-i 
drept la C.C.A. și Alexandrescu își 
asumă uneori rolul de Riga-

Râ
de 

în-

din

In concluzie, 
faptul important 
încheiat echipele 
preocupare mai mare decit în trecut 
față de construirea echipei, căutînd 
să le asigure în primul rînd jucă
torii de bază, cu atribuții de coordo
natori, de creatori și, bineînțeles, de 
realizatori. Dar, a fost evident și 
un alt lucru care trebuie să atragă 
atenția antrenorilor. E pozitiv faptul 
că la toate echipele s-au conturat 
jucători care coordonează și or
ganizează jocul ; totuși, încă e prea 
mare diferența de valoare intre 
„creatorii" echipelor fruntașe și ai 
celor codașe. Desigur, că nu orga
nizatorii de joc sînt factori hotărî- 
tori în obținerea succeselor, ci îna
inte de toate jocul colectiv al în
tregii 
toate
Dar 
sură

sudura făcută între 
acestuia, 

mare mă- 
fotbial

echipe,
compartimentele 

ei contribuie în
la desfășurarea unuj

de mai bună calitate. Se impune 
deci ca în cadrul pregătirilor pentru 
viitorul campionat, antrenorii să 
pună un accent și mai mare pe rolul, 
alegere^ și pregătirea jucătorilor 
coordonatori 1

AL. 1NOVAN

variante au cîștigat cite 37.136 lei. 
De ce să nu încercați și dv. să cîș- 
tigați un premiu important la Pro
noexpres folosind buletinele sistem 
redus care vă oferă posibilitatea de 
a cîștiga premii mari.

Depuneți-vă deci fără întîrziere bu
letinele pentru tragerea Pronoexpres 
de miercuri care are loc la Mangalia.

Este bine știut că la numeroase 
competiții din diferite sporturi 
Loto-Pronosport oferă premii sporti
vilor care se disting. La Criteriul 
Juniorilor la ciclism care s-a desfă
șurat săptămînă trecută în Capitală, 
Loto Pronosport a fost prezentă prin 
premiile pe care le-a distribuit și care 
au fost apreciate de tinerii cicliști 
participanți la competiție.

In clișeu un aspect din timpul fes
tivității de decernare a premiilor,

<~o/kczzerz/z tVr.30. £>/// .23 /////f
44C / 2,
/ MMM G/l/eG/CS -O/M/TO
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///
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ȘTIRI,
S-A ÎNCHEIAT 
FECȚIONARE A

Duminică s-a 
Cîmpina cursul 
antrenorilor de categoria A' și B și 
al inetodiștilor regionali de fotbal. 
La acest curs, cu aproape 100 de 
participanți, s-au elucidat unele pro
bleme privind orientarea în joc și 
metodica de pregătire și s-au ana
lizat aspectele mai importante ale 
activității pe 1960-61. Cursul a" avut 
un pronunțat caracter practic. La 
exemplificări a fost folosit lotul ti
nerilor fotbaliști prezenți la Cîmpina.

... SE DESCHIDE TABĂRA DE 
VARA A JUNIORILOR

După încheierea cursului de perfec
ționare a antrenorilor, între 18 iulie 
și 11 august. Poiana Cîmpina va 
găzdui tabăra de vară a juniorilor. 
Deschiderea oficială a t_t—i 
rilor jucători se va face în ziua de 
miercuri, 19 iulie, cînd va începe și 
programul întocmit de federația 
specialitate. Responsabilul tehnic 
taberei, la care au fost invitați 
juniori din toate regiunile, este 
trenorul federal Gheorghe Ola. 
îndrumarea tinerilor fotbaliști se 
ocupa următorii antrenori : St. Ștăn- 
culescu, Justin Șerban, M. Bociardi,

REZULTATE
DE PER-CURSUL

ANTRENORILOR...
încheiat la Poiana 

de perfecționare a

taberei tine-

de 
al 

103 
an- 
De 

vor

»
zii ■' n® § ¥' zw® If

QJ

h

.

care a avut loc în fața agenției cen
trale Loto Pronosport din Cal. Vic
toriei 9.

PREM1ILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES DIN 12 IULIE 1961

Categoria Il-a 4 premii a 16.671 lei.
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Report pentru concursul următor

25.653.
Rubrică redactată de Loto-Prono-

IlI-a 39 premii a 1.841 le
IV- a 232 premii a 475
V- a 1.075 premii a 102
VI- a 3.970 premii a 32

lei, 
lei, 
lei.

'S'

St. Nagliy, N. Iosof, N. Marinescu, 
N. Cristescu, I. Găfațeanu, V. Stăn- 
culescu, Șt. Hidișan și Fr. Zavodcș 

★
• RAPID FOCȘANI — ABATO

RUL BUCUREȘTI 2-1 (1-1). Partida 
amicală dintre cele două formații a 
prilejuit un joc frumos, aplaudat de 
spectatori. Au înscris Bogdan (min. 
18) și Codreanu (min. 52) respectiv 
Dobro-geanu (min. 40). (C. RADULE- 1 
SCU-coresp.)

PROGRESUL PLEACA MIINE 
IN R P. POLONA

După cum am anunțat, la 21 și 23 | 
iulie Progresul va susține două me- i 
ciuri în R.P. Polonă, la Katowice și i 
Cracovia. In vederea acestui turneu, , 
Progresul s-a antrenat în mod intens. ; 
Sîmbătă, de pildă, echipa bucureșteană , 
s-a deplasat la Tîrgoviște unde a ju- ' 
cat amical cu Metalul Tîrgoviște, I 
proaspăta promovată în categoria A 
și recent înapoiată din turneul său 1 
in U.R.S.S. Progresul a învins cu 
4-0 (1-0) prin punctele marcate de 
Georgescu, Marin, Voinea și Oaidă. 
Formația aliniată de bucureșteni: Ni- ; 
culescu (Mîndru)-Nedelcu. Caricaș, 
Soare-Maior, Adam (Știrbei)-Baboie 
(Oaidă), Smărăndescu I (Georgescu), 
Voinea, Protopopescu, Marin.

In turneu vor face deplasarea : Mîn- | 
dru, Niculescu-Nedelcu, Caricaș, Soa
re, Smărăndescu 11-Ioniță, Pașcanu, 
Adam-Oaidă, Smărăndescu 1, Proto
popescu, Voinea, Mafteuță, Baboie și 
Marin. Antrenori : I. Lupaș și C. Dră- 
gușin.
MIERCURI, LA VARNA: SELEC
ȚIONATA FEROVIARA A R P.R. 
INTILNEȘTE ECHIPA FEROVIA

RILOR SOVIETICI
Ieri dimineața, echipa Rapid Bucu

rești, care ne reprezintă în campiona
tul internațional feroviar, s-a depla
sat în R.P. Bulgaria. După cum am 
mai anunțat, miercuri, la Varna, 
fotbaliștii romîni vor juca în cadrul 
semifinalelor acestei competiții cu re
prezentativa feroviară a Uniunii So-: 
vietice. In acest meci antrenorii I. 
Mihăilescu și Șt. Filote vor alinia 
formația care a jucat duminică în 
compania echipei belgiene O. C.- 
Charleroi.

★
Selecționata Uniunii Sovietice care 

participă la campionatul internațional 
feroviar, va fi alcătuită din jucătorii 
echipei Lol&motiv Moscova, una din i 
cele mai bune formații de club din j 
U.R.S.Ș. Așadar, Rapid va întîlni o| 
formație puternică, în rîridurile că-: | 
reia se numără o serie de jucători in-I 
lernaționali ca portarul V. Maslacenko, 
centrul înaintaș V. Sokolov și interul' 
stingă V. Voroșilov. Interesant de j 
subliniat că în ultimii ani Lokomo- 
tiv Moscova a evoluat în 22 de țări | 
susținînd 52 de partide, dintre care 
a cîștigat 43, a pierdut 4, iar 5 lc-a 
terminat la egalitate.

In cealaltă semifinală, în aceeași 
zi, la Sofia se vor întîlni echipele 
R.P. Bulgaria reprezentată de Loko- 
motiv Sofia și a R.P. Polone, repre
zentată de Kolejarz Varșovia. Forma
țiile învingătoare se vor întîlni la 22 
iulie la Sofia pentru desemnarea, 
cîștigătoarei campionatului internațio-: i 
nai feroviar. Jocul pentru locuriiej 
s3—4 SA desfășura la Varna,



După „Cvpa Sportul popularu

A T E N Ț
Sîmhătă după-amiază, cu orilejul con

cursului dotat cu trofeul „Cupa Sportul 
popular”, s-a putut vedea, încă o dată 
cit dc importantă e problema tacticii. 
Cicliștii de la clubul Dinamo au dove
dit o superioară pregătire tactică, ceea 
ce a-a ajutat să-și valorifice calitățile 
într-o dispută cu adversari la fel de 
bine dotați fizic și tehnic. De exemplu, 
dinamovistul Virgil Iordache a cîștigat 
fără drept de apel scmifondul, deși Ia 
mijlocul cursei cînd a încercat acțiunea 
curajoasă care avea să-i aducă o meri
tată victorie, mai nimeni nu credea în 
reușita ei. Nu acordam atenție acțiunii 
întreprinse de V. Iordache pentru că 
după 20 de sprinturi (mai erau 14 pînă 
la sfîrșitul cursei) conducea cu autori
tate N. Niculescu, urmat în ordine de 
A. Ilîrju. D. Rotaru și M. Bardan, toți 
de la C.C.A. și credeam că aceștia aju
tați și de ceilalți coechipieri vor reuși 
să anihileze acțiunea lui Iordache. Cîn- 
direa tactică
Alergătorii 
folosească 
C.C.A. Ce 
lui ?

După sprintul 18, N. Niculescu, 
Hîrju, 
dache 
jungă 
ia un
încearcă ultima carte, oprindu-se în urma 
plutonului la circa 30 m. cu scopul de 
a acumula puncte (în acest moment avea 
doar un punct) deoarece acum era sin-

însă și-a spus cuvintul. 
de Ia Dinamo au știut să 
slăbiciunile cicliștilor de Ia 
au făcut Iordache și colegii

Aspect de la deschiderea festivă a celei de a Illa ediții a ,,Cupei Sportul 
popular"

MB Ba
iiio'iLnI

! Pregătirea fizică a tragă torului—rol important
în ridicarea performanțelor sportive

A.
D. Rotaru, M. Bardan, V. Ior- 
și alți concurenți reușesc să a- 
din urmă plutonul și astfel să 

avans dc un tur. V. Iordache însă

gurul alergător care concura pentru pri
mul loc la sprinturi. V. Iordache cîștigă 
unui după altul 11 sprinturi acumulînd 
55 puncte.

Ce trebuiau să facă în această situa
ție alergătorii de la C.C.A. care aveau 
patru oameni pretendenți la șefia clasa
mentului final ? Un lucru foarte simplu: 
I. Baciu, I. Vlaicu, N. Grigore și chiar 
Gh. Neagoe, care nu mai aveau șanse 
de cîștig trebuiau să se maseze în coada 
plutonului, iar N. Niculescu, D. Rotaru,

Colțul specialistului

și pasiune
fotoreporterii de presă și de operatorii 
de atletism și chiar la unele antrena-

In ultimii anii alături de 
cinematografiei, la întrecerile 
mente, poate fi zărit, tot mai des și maestrul sportului Gheorghe 
Zîmbreșteanu, antrenor federal, luind secvențe cu aparatul de filmat 
la sectoarele de aruncări, de sărituri, la blocurile de start, la spațiul 
de schimb al ștafetei. Zilele trecute l-am reintilnit în această postură, 
la un antrenament. Am profitat 
împărtășească din experiența sa

A. Ilîrju și M. Bardan în fruntea plu
tonului. Primii trebuiau să pedaleze mai 
lent, iar ultimii în forță, prinzîndu-1 ca 
într-un clește pe Iordache și astfel o- 
bligîndu-1 să intre în pluton. Alergătorii 
de la C.C.A. însă nu au procedat așa, 
comporțîndu-se ca niște începători. In 
schimb cicliștii dc la Dinamo acționau, 
anihilînd atacurile întreprinse de N. 
Niculescu, I). Rotaru ș.a. în urmărirea 
lui V. Iordache, ducînd trenă falsă. In 
finalul cursei dinamovistul E. Bărbules- 
cu a rămas și și-a ajutat colegul să 
intre în pluton. V. Iordache a cîștigat 
datorită unei tactici la care au contribuit 
și colegii săi de club.

Tot la capitolul tactică pot fi amin
tite și angajările prea timpurii ale pistar- 
zilor D. Rotaru (C.C.A.) și E. Sima 
(Victoria) în proba de viteză, deși știau 
că nu acestea sînt armele lor principale. 
Am găsit de cuviință să comentăm a- 
ccste cîteva feluri de a gîndi în timpul 
întrecerii, pentru că este bine știut că 
tactica are de multe ori un cuvînt ho- 
tărîtor în obținerea victoriei. Deci atenție 
la tactică.

TR. IOANIȚESCU

Pregătirea fizică multilaterală, prin 
ridicarea nivelului pregătirii fizice 
generale și speciale, are un rol foarte 
important în realizarea unor perfor
manțe superioare la tir. Este sufi
cient să dăm un singur exemplu: un 
trăgător de armă liberă (arma are o 
greutate de 8 kg) trebuie să stea în 
poligon timp de 8 ore, atît cit durează 
un concurs de 3x40 focuri, ridicînd 
arma de circa 250—300 de ori. El ri
dică astfel o greutate de 2000—2400 
kg. De asemenea, nu trebuie uitat 
nici faptul că fiecare cartuș tras consti
tuie un concurs pentru trăgătorul de 
performanță. Pentru ca un trăgător 
să poată face față cu succes acestor 
eforturi în timpul concursurilor, în 

i orice anotimp, el trebuie să aibă o 
pregătire fizică bine pusă la punct, 
rezistența necesară, în scopul de a da 
același randament la sfîrșitul între
cerilor ca și la început, fără să pre
zinte prea multe semne de oboseală.

Pregătirea fizică va începe după 
două săptămîni de odihnă completă, 
după epuizarea calendarului competi- 
țional al anului respectiv. Astfel, pe
rioada de tranziție care durează 7—8 
săptămîni, se transformă într-o peri
oadă pregătitoare cu accent pe pre
gătirea fizică, în special pe exerciții 
de forță, rezistență 
cest lucru durează 
precompetițională. In perioada pre- 
competițională se 
mult pe dezvoltarea mobilității, 
pieței și îndemînării, prin jocuri spor
tive ca baschetul, handbalul și fot
balul, ca și cu mingea medicinală.

In perioada competițională, pregă
tirea fizică se menține prin jocuri 
sportive în aer liber (cu scop recrea
tiv), astfel ca sportivul să-și poată 
menține rezistența acumulată în tim
pul pregătirii și să-și refacă sistemul 
nervos, care este foarte mult solici
tat în timpul competițiilor.

Iată programul pe care trebuie să-1 
cuprindă un ciclu de antrenament, în 
funcție de obiectivele perioadei res
pective:

1. Exerciții pentru încălzire: mers, 
mers forțat, alergare ușoară din ce 
în ce mai intensă și variată, alergări 
laterale și cu spatele înainte, cu 
schimbări de direcție, cu pași mă
runți sau în fuleu, exerciții pentru 
brațe și picioare, rotiri de trunchi, 
exerciții cu mingea medicinală etc.

exer- 
(spa- 
căță- 
exer-

și îndemînare. A- 
pînă la perioada

pune accent mai
su-

de împrejurare și l-am rugat să ne 
de... operator.

„In mîinjle antrenorului aparatul 
de filmat îndeplinește un rol dintre 
cele mai însemnate. Creșterea verti
ginoasă pe plan internațional a per
formanțelor sportive ne obligă să 
întregim caracterul științific al pre- 

" •••*-«. — r- ----- -P-.

batem pasul pe loc. De aceea me
todele empirice, lăutărești, „ochio- 
scopul" sînt abandonate cu toată 
hotărîrea, iar în locul lor se insta
lează cele obiective, științifice. Pre
gătirile pentru Jocurile balcanice din 
1959. pentru J.O. de la Roma s-au 
făcut Și cu ajutorul larg al filme
lor și fotokinogramelor. Pentru 
atleți, de pildă, au existat la în- 
demînă aparate de filmat și de pro
iecție și o cantitate „maratonică" 
de peliculă. Ziua se filma, iar seara 
erau studiate probele făcute de pe 
filme. Depistarea cauzelor reale care 
împiedicau realizarea unor perfor
manțe mai bune era rapidă și pre
cisă. Pe baza „mărturiilor fotogra
fice” se luau măsuri pentru corec
tarea execuțiilor tehnice și pentru 
îmbunătățirea metodicii în antrena
ment. Dar nu numai atît. Proiecțiile 
și fotokinogramele ne fac mai les
nicioase cunoașterea și însușirea ex
perienței atletismului mondial. Și pe 
această linie — traducerea în viață 
a sarcinii ridicării clase, atletismului 
autohton pe culmi tot mai înalte.

Asistînd la o serie de proiecții și 
studiind fotokinogramele mulți atleți 
fruntași, printre care Lia Manoliu, 
Alexandru Bizim și lolanda Balaș, 
și-au precizat părerile în privința 
greșelilor tehnice pe care le aveau 
și au început să muncească neobosit 
pentru înlăturarea lor. Astfel. 
Manoliu 
înalt în 
pășește 
ruetei;
că se lasă prea mult pe spate în 
momentul bătăii;
s-a convins că pînă nu-și va întări 
piciorul stîng îi va fi imposibil să 
realizeze un final corect. De 
menea,

gătirii. Altfel, vom fi nevoiți

blicarea în presa de specialitate a 
unor fotokinograme, tineretul a luat 
cunoștință de noutățile tehnice pre
cum și de problemele ridicate de 
antrenamentul modern, științific. Au 
fost 'popularizate procedeele atleților 
romîni (Grecescu, Balaș ș.a.) ame
ricani (Gutowsky, O’Brien), sovietici 
(Sitkin, Kașkarov, Ozolina Ș.a.). 
Mulți tineri atleți au prirmt foto- 
kinograma personală, avînd în felul 
acesta posibilitatea de a se com- 

fotokinograme similare, 
buni. Stimulentul este

para, prin 
cu cei mai 
dintre cele mai puternice, și pune 
capăt pregătirii 
sau „după

Aș greși
făcut

De aceea
necesară organizarea
a contribuției cabinetelor

s-a

„după bunul plac” 
ureche".
considerînd că ceea ce 

este suficient.pînă aici 
găsesc ca fiind absolut

și mai bună 
metodice 

din U.C.F.S. și din cluburile spor
tive. Apoi, după părerea mea, orice 
antrenor trebuie să devină și un 
fotoreporter pasionat. Să învețe să 
mînuiască aparatul de filmat și, cu 
ajutorul peliculei, să-și simplifice 
munca de depistare a greșelilor co
mise de elevii săi în execuțiile teh
nice. Nu aș dori să jignesc pe ni
meni. dar nu-mi pot îndepărta sen
timentul de dezaprobare față 
antrenori care manifestă 
mai puțin decît sportivii în 
privință. Firește, avem de-a 
mentalități învechite, care 
decît să frîneze entuziasmul
pășește tineretul pe drumul antre
namentelor științifice, singura cale 
ce-l duce spre progres continuu. 
Esențial este faptul că mentalitatea 
învechită și-a trăit traiul. In pre
zent, noul și știința sînt tot msi 
frecvente Ia starturile probelor atle
tice. La baza medaliilor obținute 
de loli și de Lia, la baza succeselor 
lui Vamoș și Grecescu. trebuie să 
știți, există foarte mult metraj de 
peliculă, muncă de cercetare științi
fică și pasiune”.

de acei 
interes 
această 

face cu 
nu 
cu

fac
care

Concurs interregional de aeromodele
Duminică, pe aeroportul din Baia 

Mare s-au prezentat cei mai buni 
constructori de aeromodele din re
giunile Maramureș, Cluj și Mureș Au- 
tonomă-Maghiară. Organizat de con
siliul regional U.C.F.S. Maramureș, 
concursul s-a bucurat de un frumos 
succes. Participanții au aliniat la 
start construcții bine lucrate și, pro- 
f ițind de un timp bun, au obținut re
zultate valoroase. Intr-un cuvînt, în
trecerea a fost viu disputată, s-a des
fășurat la un bun nivel 
surprizele au constituit 
atracție al spectatorilor.

La categoria zbor liber, 
pulsoare de pildă, tînărul 
list Adalbert Balint din regiunea Cluj 
a ocupat locul I cu 740 p., înaintea

tehnic, iar 
punctul de

clasa pro- 
aeromode-

Tichia

Lia 
și-a dat seama că sare prea 
piruetă și corpul său de- 

„materialul" în timpul pi- 
Iolanda Balaș a observat

Alexandru Bizim

ase-
vreau să arăt că prin pu-

Foto interviu de H. CRISTEA

Era în primăvara lui 1958. Pe planșa 
dc desen a inginerului R Homar, din 
biroul tehnic, devenit, nu știm cum ser
viciul dc proiectări in construcții spor
tive. al fabricii de pielărie „8 Mai" din 
Mediaș, prindeau viată în linii drepte 
și săgeți visurile unor suporteri ai spor
tului din întreprinderea respectivă Se. 
proiecta pentru terenul de fotbal al fa
bricii 
vestea 
alta ! 
Arad, 
ca nit 
vorba ___ ______ ...
unde să stea Si nici 
peste cîtva timp, la terenul unde echipa 
9 și disputa meciurile din campionatul 
orășenesc a început să se ridice o tri
bună de beton cu 600 de locuri, con
form devizului cu nr. — de fapt, fără 
număr — probabil, fiindcă fusese în
tocmit ca „resurse

N-au fost uitate de proiectant nici 
vestiarele de la subsol, nici dormitorul 
pentru oaspeți (deocamdată cei din o- 
raș I!), nici cabinele încălzite (poți să 
știi?. Vremea capricioasă, frigul...).

o tribună de cure să se ducă
O podoabă a Mediașului, nu 

Așa ca pe „Republicii” sau ca la 
llaia Mare etc. chiar dacă făliri- 
arc încă., o echipă în ..A”. Dar, 
ceea .. Mai întîi să aibă omul 

una, nici două.

proprii".

2. Pentru dezvoltarea mobilității ? 
exerciții pentru mobilitate articulară, 
exerciții la sol (rostogoliri pe saltea 
înainte și inapoi) din stînd pe spate.- 
cu ridicarea trunchiului cu revenire 
lentă, forfecări și rulări de picioare. 
Din stînd cu fața în jos: flotări de 
brațe, ridicări de trunchiuri cu mii- 
nile la ceafă și cu sprijin la picioare. 
Din picioare: aplecări și rotiri de 
trunchi, fandară laterale, genufle
xiuni etc.

3. Pentru dezvoltarea forței: 
ciții la aparate de gimnastică 
liere, inele, paralele, bară fixă, 
rări pe scară de frînghie etc.),
ciții cu mingea medicinală de pe loc 
și din mișcare (jocuri sportive), ge
nuflexiuni cu greutăți în spate între 
12 și 25 kg (in funcție de calitățile 
fizice ale fiecărui snort'v), exerciții 
cu hantere între 4 și 12 kg pentru 
dezvoltarea centurii bazei scapulare 
(de asemenea în funcție de calitățile 
și dezvoltarea fizică a fiecărui spor
tiv).

4. Pentru dezvoltarea rezistenței: 
crosuri in aer liber in toate anotim
purile, alergări la deal și la vale, 
înot pe distanțe medii și lungi, jocuri 
sportive cu mingea medicinală, 
turi peste capră și ladă într-un 
susținut.

5. Pentru dezvoltarea vitezei: 
turi de pe loc și sprinturi pe 
tanțe scurte, jocuri sportive de scurtă 
durată, executate in ritm foarte rapid 
și susținut.

6. Pentru pregătirea fizică specială: 
exerciții cu armamentul cu trasul in 
tub gol care au avantajul că pot fi 
făcute și în afara poligonului. Pentru 
dezvoltarea atenției și 
folosește trasul la coșul 
și diverse jocuri sportive 
sub formă de concurs, 
medicinală. Pentru probele mai difi
cile, sînt necesare exerciții cu han
tere, iar greutatea se mărește cu 100 
la sută stînd in poziția inițială de 
tragere cu armamentul. Trăgătorii de 
armă trebuie să facă asemenea antre
namente de 2—3 minute cu pauză de 
50—60 sec., iar cei de pistol liber, 
reprize de 15—20 secunde cu pauză 
de 40—50 sec. Pentru trăgătorii de 
pistol viteză, reprizele trebuie să fie 
de 10—12 secunde eu pauze de 30—40 
sec. In ceea ce privește coordonarea 
mișcărilor cu respirația, este necesar 
să se facă inot atit la suprafața apei 
cit și sub 
seama 
tivului 
punct 
norme 
tul perioadei pregătitoare și începu
tul perioadei precompetiționale. In 
acest sens se întocmește de către an
trenori o fișă individuală 
lui, care-i dă acestuia 
să urmărească evoluția 
pe o perioadă mai lungă

Iată normele de control care se pot 
da: Forță. I. Dinamometrie (cu am
bele miini), genuflexiuni pentru se
niori cu 25 
juniori cu 
tracțiuni in 
metria: II. 
de atletism 
băieți și 800 m pentru fete, ventilația I 
pulmonară (spirometru); III. Viteză: 
starturi pe 100 m pentru băieți și , 
50 m pentru fete.

sări-
ritm

star- 
dis-

preciziei, se 
de baschet 
de precizie; 
cu mingea

de
Și 

de 
de

apă. Pentru a ne putea da 
stadiul de pregătire al spor- 

de evoluția acestuia din 
vedere fizic, se fixează 

control încă de la începu-

re-maestrului sportului Otto Hintz 
giunea Mureș-Autonomă Maghiară) 
— 617 p.

Iată celelalte rezultate: planoare 
A 1 — Ștefan Szocs (Mureș-Auto
nomă Maghiară) 617 p., Andrei Be- 
nedek (Cluj) 412 p. ; planoare A 2 — 
Atila Beni (Cluj) 619 p., Alexandru 
Bedb (Mureș-Autonomă Maghiară) 
684 p.; propulsoare — Adalbert Ba
lint (Cluj) 740 p., Otto Hintz (Mu
reș-Autonomă Maghiară) 617 p; ino- 
tomodele — Petre Sighel (Mureș-Au
tonomă Maghiară) 680 p., Zoltan Tur
man (Maramureș) 177 p.

Clasament general pe echipe: 1. 
regiunea Mureș-Autonomă Maghiară 
2697 p., 2. regiunea Cluj 1905 p., 3. 
Maramureș 1 694 p., 4. Maramureș II 
633 p.

( a sportivu- 
posibilitatea 
trăgătorului 
(cițiva ani).

kg. în spate iar pentru 
20 kg., flotări în brațe, 
brațe la bară fixă, spiro- 
Rezistență: cros pe pistă 
sau gazon 2000 m pentru

V. PANȚURU >
maestru al sportului

de mărgăritar...
Și uite așa, sub privirile înlăcrimate 

de bucurie ale celor din conducerea 
asociației, ale membrilor consiliului oră
șenesc U.C.F.S. și ale președintelui aces
tuia, tovarășul Kiss, care nu 
teau rezista la gîndul că vor 
tribună de beton, s-a ridicat 
cărată cetate de beton armat 
exagerare — pe locul unde ei il și 
seră... Complex sportiv.

Pînă acum s-ar părea că nimic 
rău în toată povestea asta. Totuși 

întins mai mult decît le era 
Și cum era firesc, s-au... îm- 
lăsînd totul baltă o dată cu... 
fondului.

mai pu- 
avea o 
o ade- 

—' fără 
numi-

nu e 
oame-

nii s au 
plapuma 
potmolit. 
epuizarea

Am vizitat de curînd 
malul Tîrnavei. Terenul, 
ci'puf impropriu pentru 
strucție, 
vi ml 
buna, 
gărilor pentru... chelia terenului, soarta 
ei nu e de loc fericită O mai calcă din 
cînd in cînd în picioare unii spectatori- 
„economi". care pentru a nu plăti la 
meciurile C.S.M.-ului se cocoăfă pe ea și. 
privesc de acolo întîlnirea ce se dispută 
pe terenul învecinat.

Vestiarele, dormitorul fi cabinele,

„opera' de im 
de la bim în- 
asemenea con- 

continuă să fie neîngrijit, a- 
un aspect urit Cit privește tri- 
această adevărată tichie de măr-

pînă acum n-au avut norocul să pri
mească nici un oaspe. Doar apele învol
burate ce vin în zilele ploioase de pe 
dealurile I irnavelor și-citi găsit în ele 
adăpost. Și. — cuhnea — acum toți, se 
consideră absolviți de răspundere. Gre
și hi părere. Vor trebui să răspundă și 
cei ce au întocmit proiectul cu otita u~ 
surință și acei care l-au aprobat. Un 
cuvînt în această privință trebuia să-l 
aibă consiliul orășenesc U.C.F.S. Me
diaș Era vorba dom dc o constructiv 
făcută pentru multă vreme, nicidecum 
pentru un an sau doi Or. aici, perspec
tivele au fost pur și simplu ignorate. 
Trebuiau deschiși ochii mari. Era vorba 
de buni, care in loc să fie întrebuin
țați in construcții sociale mai folosi
toare la ora actuală, sau pentru dotarea 
asociației sportive cu material și echi
pament sportiv, care putea fi folosii zi 
dc zi. au fost investiți într-o tribună... 
abandonată azi și pentru care, s-au irosit 
(notați bine) 300.000 de Ici.

De ce au
tn viril ? Iată o întrebare care își așteap
tă neîntirziat răspunsul.

fost acești bani aruncați

constantin alexe



După „Regata Snagov” Ia canotaj academic

SPORTURI NRUTICE

ul
nci titluri
ei Snagov.
ompetiție de pe lacul din 
italei noastre constituie o

Pe scurt, despre drumul parcurs de Rapid București,
campioana campionilor europeni

• In ediția 
vins. pe rînd 
sanne (3—0, 
(2-3, 3-1),

I (195Q) Rapid a in
formațiile ’■ E.O.S. Lan- 
3—0). S!avia Praga 
Levski Sofia (3—0, 

6—3) și a pierdut în finală : Ț.S.K.A. 
— Rapid 3—0 (10. 7, 9) la Moscova 
și Rapid — Ț.S.K.A. 3—1 (15—8, 
9—15, 15—11, 15—11) la București. 
Ț.S.K.A. a cucerit trofeul avînd un 
setaveraj superior, 4—3. In ediția a 
doua Rapid a trecut dc Reva Am
sterdam (3—0, 3—0), Stade Fran-’ 
țais (3—0, 3—0), Dukla Kolin (1—3, 
3—1) și a învins în finală pe 
Ț.S.K.A. Moscova cu 3—1 (15—10, 
1.8—15, 15—5, 15—II) la București 
și 3-^-2 (17—15, 9—15, 8—15, 15—8, 
15—10) la Moscova, cucerind „Gupa 
Campionilor Europeni" la volei mas
culin.

• In cele două ediții ale C.C.E., 
ing. Gh. Petrescu, antrenorul echipei, 
a folosit următorii jucători: I960 ■
maestrul sportului .Ierni Ponova (me
dic), maestrul sportului Horațîu JN'i- 
coiau (profesor de educație fizică), 
maestrul sportului Davila Plocon 
(telinician construcții), maestrul spor
tului Aurel Dragau (student anul IV 
I.C.F.), maestrul sportului Vasile 
Pave! (student anul III I.C.F.), maes
trul sportului .Nicolae Răducanu (pro
fesor de educație fizică), Mihai Gri- 
gorovici (inginer), Nicolae Mincev. 
1961 : Nicolau, Plocon, Drăgan, P - 
vei. Grigorovici, Ponova, maestrul 
snortiilui Gheorgbe'• Fierarii (absolvent 
al Facultății de științe Juridice), Rădu
canu, Constantin Țimirgazin (ingi
ner). Singurul voleibalist nefolosit:

TSK.A.MOSCOVA—t

„ DOZSA BUMP&STA—I

E.Q.S. LAU3A.NE-
3-0 , 3-0

'IUGOSLAVIA" BEL,
GALATASARAE 

ISTAMBUL

RAP06L TEL AVtV

. IUGOSLAVIA
3-2.3-0

T. SKA

GALATASARAY
ROTAT! OM

1-3.3-o

3-0, 3-1

ROTA TiONLEJP2LG -J (neprezenf'iare I MINIOR

M/NIOR OIMITROVO—
IZ . 30

AZS. AWF
ASE AlA/f VARȘOVIA

C.H. RABAT

TE I4NICAL 
LISABORA 

9AAUGEL8 VIEMA

—> L.V:f.K.I. RIGA — 
TEUNICAL

J â-z’, 3:'o

DUKLA KOLfN
PART!ZA N

3’VAULjfL S V1E/VA -j

PAanzAA/ r/RAA/A-dI 3-v7~^ I ST fRAMCAiS
STAGE FUH£A.'$.PAMrJ )

I 3-0.3 0 I
RAPID BUCUREȘTI —I

C. A.LUXEMBURG —>

REVA AMSTERDAM-3

S-au încheiat „zonele" campionatului dc calificare
CLUJ 16 (prin telefon). Timp de trei 

zile, opt echipe masculine și feminine de 
volei s-au întrecut în cadrul fazei de 
zonă a campionatului <lc calificare, în- 
Tegiștrlndu-se următoarele rezultate : FE
MININ : Voința Miercurea Ciuc eu Voin
ța Suceava 3—0, cu A.S. Agricultorul 
Teaca (raionul Bistrița) 3—0 cu Liber

în colonie 
la Timișul de sus...

(Urmare din pag. 1)

tate sportivă în colonie. Ea începe dimi
neața, o dată eu gimnastica de înviorare 
țu se continuă în curspl zilei, cu prin* 
zînd diferite jocuri cu text și cîițtcce, 
cum ar fi ,,Sînziana“, „Ulcelele*, „Po
dul de piatră”, „Joacă, joacă băiețe” 
ș.a. Cînd vremea se anunță frupto-asă, 
excursiile nu sînt neglijate: la Predeal, 
în Timișul de Sus și chiar mai departe 
la Brașov. Obiectiv: cunoașterea florei 
regiunii, a monumentelor istorice, a fru 
museților patriei. Microbuzul colonie?, 
condus cu măiestrie de „nea Gogulică* 
este totdeauna gata de drum.

Scurtul popas îp colonie s-a înche
iat -prinlr-o discuție în jurul... me
sei rotunde 'cu participarea perșo 

naiului coloniei condus de. tovarășa di
rectoare Irina lonescu. Tema ? Extrem 
de variată ; despre pofta dc mîncare a 
copiilor, despre buna lor dispoziție, des
pre atmosfera plăcută existentă peste 
tot — la joacă, la masă, la dormitoare. 
In atari condiții nu ne-a fost de loc greu 
să ne explicăm regretul copiilor exprimat 
prin cuvintele unuia dintre ei:

— Nene, trec așa dc repede zilele în 
colonie...

Radu Costinescu, student anul II la 
Electronică. Singurii jucători... neîn- 
stirați din ultima formație: Grigoro- 
vicî, Fieraru și Costinescu 1

• Cei mai în vîrstă component ai 
echipei : Ponova (36 ani, joacă la 
Rapid din 1948), Plocon (30 ani), 
Răducanu (29 ani, al doilea ca ve
chime în echipă), Nîcolan (28 ani). 
Cel mai tînăr : Costinescu, 19 ani 
(la 26 iulie a.c.). Antrenorul Gh. Pe
trescu (42 ani) a fost jucător în a- 
ceeași echipă și antrenează formația 
feroviară din 1949.

<» Valoarea crescîndă a formației 
noastre campioane. Rapid, lese în 
evidență și din . confruntarea rezulta
telor înregistrate în cele două ediții 
de pînă acum ale C.C.E. Pe cînd în 
1060 feroviarii au pierdut trei me
ciuri, toate în deplasare (2—3 cu 
Slavia Praga, 0—3 cu Levski Sofia, 
0—3 cu Ț.S.K.A.), în 1961 ei au 
cedat o singură partidă (1—3 cu 
Dukla Kolin în semifinale, ia Par
dubice în R.S. Cehoslovacă). Dar și 
în acest singur caz bucurcștenii au 
fost... superiori la puncte : 56:54 I In 
ceea ce privește >setaverajele și punct- 
averajele respective, ele sînt la fel 
de edificatoare: 1960: 17—11
(353:304) ; 1961 : 22:7 (416:316).

Deocamdată, vă oferim doar aceste 
date, care punctează drumul strălucit 
parcurs de Rapid București, care și-a 
încununat actmț remarcabila sa acti
vitate și cel dc al 7-lea titlu de cam
pioană a R. P- Romîne la volei 
masculin, prin cucerirea titlului dc 
campioană a... campionilor europeni.

fete prez enters)
T. S. K. A.

r 3 . A-./i.

0-1. 3-Z

3 o , 0-3

DL'KL A

S-O. 3-0

PUXL A
OS. 3 0

RAPID
3'0 , 3 -o

3-O. 3-0

lalea Sibiu 2—3: Libertatea Sibiu cil 
A.S. Agricultorul Teaca 3—0, cu Voința 
Suceava 2—3, Voința Suceava — 
A..S Agricultorul Teaca 3—0. Clasament: 
1. Voința Miercurea Ciuc 5 p. (8:3); 2. 
Libertatea Sibiu 5 p (8:5) ; 3. Voința 
Suceava 5 p (6—5) ; 4. A.S. Agriculto
rul 3 p. MASCULIN : Dacia Carbochim 
Cluj cu 7 Noiembrie Sibiu 3—2, cu 
Voința Suceava 3—2, eu Progresul Tg. 
Mureș 3—2; Progresul Tg. Mureș cu 
Voința Suceava 2—3, cu 7 Noiembrie 
Sibiu 3—1 ; 7 Noiembrie Sibiu cu Voin
ța Suceava 3—2. Clasament: 1. Dacia 
Carbochim Cluj 6 p; 2. Progresul Tg. 
Mureș 4 p (7:7); 3. Voința Suceava 4 p 
(7:8); 4. 7 Noiembrie Sibiu 1 p (6:8).

N. TODOR AN — coresp.

★

TIMIȘOARA 16 (prin telefon). Forma
ția feminină timișoreană C.F.R. și echi
pa masculină Dinamo orașul J)r. Petra 
Croza au dominat faza de zonă din 
orașyt nostru. întrecerile s-au încheiat 
cu următoarele clasamente : FEMININ : 
1. C.F.R. Timișoara 6 p; 2. Corvinul 
Deva 5 p; 3. Stăruința Baia Mare 4 p; 
4. Keg. Crișana 3 p. MASCULIN: 1 Di- 
naipp orașul 
C.S.M.
șoara

P-3

Dr. Petru Groza 6 p; 2. 
Baia Mare 5 p; 3. înainte Timi- 

4 p; 4. Corvinul Hunedoara

AL. GROSS — coresp. reg.

★

AMĂNUNTE DE LA IAȘI

IAȘI 1B (prin telefon). Timp de 5 
zile pe terenul Voința din localitate 
s-au desfășurat întrecerile fazei de 
zonă, la care au luat p^rtg eclppș 
din regiunile Galați, Bacău, Ploiești, 
Iași și campioanele orașului Bucu-

par deciși să nu se lase mai 
sportivii altor discipline, 
de splendide succese ale 

Victoriilor de la Praga 
adăugat duminică di- 

cucerite în în- 
Comportarea

lotul nostru 
în acest 
pe care 

număr 
și apropiate 

po-

Canotorii 
prejos decît 
în acest an 
sportului nostru ’ 
și Bled, ci le 
mineața cele c 
trecerile Regali 
lor în reușita c 
apropierea Capi 
performanță. O performanță și, totodată, 
o... promisiune pentru mai multe medalii 
și —dceenu?—poate chiar titluri, la 
campionatele europene din luna viitoare 
de pe apele Vîhavci.

Pentru că. hotărît lucru, 
masculin pare să fi atins 
o omogenitate și maturitate 
avut-o dc mult. Avem un 
10—12 vîslași eu evidente 
posibilități tehnice, bine pregătiți, 
sedînd o largă experiență competițională 
și care pot „trage” cu rezultate, la fel 
de bune aproape în toate ambarcațiunile 
înscrise 
meni ca 
J iva. 
frații 
sezon 
multe 
dublou, un „patru” 
sau chiar un „opt? 
prezenta cu șanse 
competiție 
mai ca 
lectivul de tehnicieni 
găsească cele, mai judicioase formule 
de echipaje, pentru ea potențialul cano
torilor noștri, în întrecerile de la Praga.

în programul internațional. Oa- 
Pongraț. Radu Nicolae, Vereș, 

Kureșka, Biltz, 
Pețroy etc. 
că pot face 
formule —

Riffelt, Sehovitz, 
au dovedit în acest 

oricînd -—« în mai 
un ,,paîr-oars“, un 
cu sau fără cî rina ci 
cu caro să ne putem 
frumoase în orice 

internațională. Rămîne n li
ant ranorul Z. Benedek și co-

ai Federației să

3 7^3-2

1-3,3-f

rești. In întrecerea feminină — des
fășurată la o valoare mediocră — re
prezentanta orașului București — 
I.F.A. — a cucerit locul I, cu 4 vic
torii din tot atîtea întîlniri. Locurile 
următoare au fost ocupate de Voința 
Brăila, Dinamo Bacău, Progresul Tîr- 
goviște și Confecția Birlad. Progresul 
Tîrgoviște a pierdut toate meciurile 
cu 3—2, in fiecare avînd foarte mari 
șanse da a cîștiga! Partidele mascu
line s-au ridicat la un nivel tehnic 
bun, majoritatea intilnirilor fiind viu 
disputate. In clasament, locul I a re
venit formației ieșene C.S.M.S., care 
a dispus în ultima zi de Știința Bucu
rești cu 3—2. A fost cel mai frumos 
meci al zonei de la Iași, In care 
cîștigătQrii au reușit o victorie nespe
rată (au fost CQnduși cu 2-0, iar în 
setul al patrulea bucureștenii au 
avut 14—9). S-au clasat apoi in ordi
ne: Știința Buc., Progresul Tîrgoviște, 
Celuloza Chiscani, SănătateaCeluloza 
Neamț.

EUGEIN URSU, GH. VASILIU 
corespondenți.

Sportivii de la Voința la Budapesta
Așa după cum ‘ am anunțat, se

lecționata de handbal în 7 a coope
rației meșteșugărești din ț^ra noastră 
s-a deplasat să’ptâmîna trecută ia Bu
dapesta, uride a luat parte la un frur- 
neți. Alături de ephipa romînă la’ a- 
ceastă întrecere au mai participat for
mațiile budapeștane Spartacuș și Fe-

să fie cît mai bine fructificat. Părerea 
noastră este că ar trebui studiată for
mula prezentării la „europene”' cu două 
,patruri“ și un ..pair-oars , formula în- 

potențial într-un 
e riscantă. Re- 
i Snagov, vom 

te dc la 4+1, 2+1 
și meritul cuplului 
cîștigat 

program la 
care a vrut 
formației, cu

la dublu, 
cererea 

să-și 
acest

și un 
magazinerii întregului 
singur opt fiind destul dc 
venind la probele Regalei 
sublinia victoriile net 
și 2 f. c. precum t 
Vereș, Jiva care a 
probă introdusă în 
delegației maghiare, 
facă o verificare a 
prilej. Victoria echipajului nostru apare 
și mai bine conturată, dacă ținem seama 
că Vereș și Jiva trăseseră cu 90 de 
minute mai înainte în proba de ,,patru”. 
Dar, Regala Snagov ne-a arătat încă o- 
dată că stăm destul dc slab la proba 
de simplu (și, în general, la probele cu 
vîsle) unde canotajul nostru manifestă 
dc mai mult timp unele carențe. Iată 
un domeniu spre care antrenorii noștri 
ar trebui să se îndrepte cu mai multă 
atenție, cu atît mai mult cu cit lotul de 
tineret constituit în acest an la băieți 
ne arată reale posibilități dc rezolvare 
mai bună a problemei.

Dacă băieții au avut duminică o posi
bilitate mai largă de verificare a posi
bilităților, întîlnind adversari dc peste 
hottyre în cinci probe, la fete, în schimb, 
„forfait”-ul de ultimul moment al dele
gației iugoslave a determinat o redu 
cerc a programului internațional. In a- 
ceste condiții» antrenorii lotului, au alcă
tuit două „opturi" (unul din canotoare 
consacrate și altul din rîndul celor de 
perspectivă) pe care le-au opus celui 
polonez. Prima noastră garnitură și-a 
confirmat valoarea realizînd un timp 
(3:25,4) foarte bun d acă ținem- seama 
că s-a tras cu vîntul în față, și că nici 
concursul nu le-a solicitat toate resur
sele. In legătură cu această probă in
sistăm însă asupra performanței echipei 
de tineret, care a reușit și ea 
treacă pe reputatele v îs lașe 
De notat că în acest „opt” 
numai una din vîslașele care 
parte din lotul republican de 
cut (Olimpia Bogdan), celelalte nefiind 
„nume” în canotajul academic și parti- 
cipînd, în cadrul Regatei Snagov, la 
primul lor concurs internațional. De e- 
xemplu, Emilia Oros n-a participat pînă

să le uv 
poloneze, 
figurează 
au făcui 
anul tre-

Parașutiștii romini s-au intilnit 
cu sportivii bulgari

Săptămîna trecută, parașutiștii ro- 
mîni și bulgari s-au înlîlnit pe aeropor
tul din Kazanlîc. întrecerea a fost 
foarte disputată și a cuprins trei pro
be : salt individual de la 1000 ni cu 
deschidere automată a parașutei și a- 
teri/.are la punct fix. salt de la 1500 m 
cu deschidere întîrziată și aterizare la 
punct fix și salt de la 2000 m cu des* 
chidere întîrziată între 25 și 30 sec. 
și executare de evoluții în timpul că
derii.

rencvaros. Handbaliștii romini âu ju
cat sînțbătă 15 iulie in compania echi
pei Sparțacuș cu care au terminat la 
egalitate: 17-17 (6-8), iar duminică 
cu Ferencvaros de care au lost în
vinși cu scorul de 17-25 (6-12).

Astăzi, echipa romînă va juca 
orașul Pecs cu formația locală Dozsa.

în

în proba de 4-\-l rame
Foto : T. Cliioreanti

acum Ia nici un concurs de senioare iar ; 
Magda Vlăditț a tras duminică în primul ' 
său concurs oficial 1 Subliniem, de a- - 
ceea, cu satisfacție prezența în lotul ' 
republican a unor elemente tinere, cu 
perspective de creștere valorică, tocmai, | 
în acest an cînd nu mai puțin de șapte ■ 
sportive care au concurat anul trecut 1 
la „europenele” dc la Londra au aban
donat activitatea competițională. Fără j 
îndoială, vîslașele tinere din lot sînt j 
încă departe de valoarea celor al căror I 
loc aspiră să-l ocupe ; dar munca te- ( 
mcinieă, disciplina, conștiinciozitatea în I 
antrenament, modestia sînt „arme" card, 
stau la dispoziția lor. Rămîne doar să ' 
■știe să Ie folosească...

Organizarea competiției a fost bună. 
Foarte binevenită a fost prezența sta
ției de amplificare, care a permis ține- 

la curent a publicului cu tot cc se 
Păcat că acest fra- 

coneurs nu s-a bucurat de o mai 
participare internațională (anul 
va trebui mai multă preocupare 
acest aspect), care ar fi contri- 
mai mult la întărirea prestigiu- ; 
care Regata Snagov

rea
petrecea pe traseu, 
mos < 
largă 
viitor
pentru 
buit și _ . .
lui pe care Regata Snagov tinde să-l 
cîșlige în canotajul academic european.

RADU URZICEANU

Un centru de antrenament
pentru tineret

Pentru lărgirea caracterului de 
masă al exercițiilor cu greutăți, 
F.R. de haltere și A.S Combinațui 
Casei Scînteii au deschis un centru 
de antrenament pentru tineret, care 
funcționează la stadionul Republicii, 
în fiecare zi între orele 9—13, iar, 
marți și joi și între orele 17—20.

Le acest centru se pot înscrie 
tineri din învațămîntul profesional 
și mediu.

Centrul este condus de prof, Nîs 
colae Anizuică, campion R.P.R. și 
maestru al sportului. i /

După trei zile de concurs, pe primul 
loc s-a clasat echipa R.P. Bulgaria II* 
— Blagocv, Karakașev, Nedelcev și Na* 
dejda —- cu 3477,38 p., urmată de ei 
chip a R.P.. Romîne — Gheorgbe Iancu, 
Ion Negroiu, Valentin Țurcanu și Elena 
Băcăoanu — cu 3424,29 p. și R.P. Bul
garia 1 cu 2197,65 p.

O comportare frumoasă a avut repre
zentanta noastră Elena Băcăoanu oare, 
în proba dc 2000 m a ocupat locul I ca 
un total de 440 p. Parașutistul Nicolae 
Vclicu a cucerit dc asemenea primul 
loc în proba de 1500 m, realizînd o me

sei turi dc 2.895 m. 
cîștigată de 

de 
Popescu (3,445 

nou

die la cele două 
Proba de 1000, m a fost . '. 
parașuliștul bulgar Blagocv urmat 
Ion Roșii și Elisâbetă F ,____  , ?
rt — nicdiă cefei11 două salturi) — 
retard al ll.P. llominfe.

Clâsamfinf geiiertu 
ci;il)‘i Blagocv (B) 1203 p. 
(B) 1151 p, Ion Roșu 1147 p, 
Tancu 1142 p..Nicolae Vclicu 
Valentin Țurcanu 1115 p. Ion 
1110 p. Nedelcev (B) 1108 
Băcăoanu 1077 p, Elisabeta 
1057 p., Angela Năstase 1055 p.

individual (neofi-
Karakașev 
Gheorgbe 
1124 p, 
Negroiu, 

p, Elen» 
Popescu



Mină în mină pe
In ajunul marelui concurs internațio

nal de ciclism de pista de la București, 
aș vrea să vă împărtășesc unele păreri 
despre situația ciclismului în K. P. But 
jaria și relațiile dintre cicliștii bulgari 
și romîni.

Tuturor prietenilor acestui sport din 
Rominia le sînt bine cunoscute numele 
cicliștilor cn Care se mîndrește tara mea. 
In urmă cu zece ani, în capitala Bomî- 
niei frățești, a fost înregistrat primul 
marc succes al ciclismului bulgar. Atunci 
Dimitr Bobcev a cîștigat marea competi
ție internațională pe șosea la care au 
participat numeroși cicliști de valoare 
din Europa. Finișul Ini Bobcev a deschis 
de fapt o nouă pagină în istoria acestui 
sport, care a împlinit în Bulgaria 70 de 
ani și se bucură de o foarte mare popu
laritate. In anii următori, prietenii Iui 
Bobcev — Milko Dimov. Ilia Krîstev, 
Dimitr Konev. Boian Koțev. Stoian 
Gheorghev și Neneio Hristov adăugau ia 
cununa de lauri de la București noi și 
noi ramuri. De trei ori la rînd echipa 
bulgară a cîștigat Turul Egiptului: Milko 
Dimov și Boian Koțev au ieșit învingă
tori la neuitata cursă a prieteniei Bucu
rești—Sofia: cele trei concursuri inter
naționale — circuitul Bulgariei — s-an 
terminat cu victoria echipei noastre n> 
ț ion a le și a lui Boian Koțev: cel mai 
mare ciclist bulgar Neneio Hristov « 
cîștigat consecutiv Turul Egiptului, cel 
al 1 ugoslaviei și Cursa Păcii.

Cît este de plăcut să vorbești despre 
lucruri frumoase! Dar cînd aceste lu
cruri au trecut, cînd ele fac parte din 
istorie, entuziasmul scade în mod ine
vitabil... Pentru că noi în Bulgaria ne-am 
bucurat prea mult de aceste succese ș» 
am uitat că orice glorie sportivă trece ! 
Am uitat, îmbăta ți de lauri, că și apa din 
izvor seacă dacă nu mai vin picături 
noi... S-au terminal kilometrii lui Bobcev. 
Dimov, Krîstev, Koncv și Koțev, vechea 
gardă s-a mutat de pe linia de luptă și 
frontul s-a spart ! Felul cum s-au pre
zentat alergătorii bulgari la ultimele e- 
di ții ale ,,Cursei Păcii” dovedește im
pasul în care se află ciclismul nostru.

Scriu aceste rînduri, nu împins de 
pesimism, ci pentru a comunica priete
nilor noștri romîni că noi, în Bulgaria, 
sîntem foarte conșticnți de situația ac
tuală și de ceea ce trebuie făcut pen
tru a ne cuceri pozițiile vechi și a merge- 
chiar înainte ! La noi se lucrează de pe 
acum pe scară largă cu un mare număi 
de talente tinere, se organizează adese
ori competiții pentru tineret, în echipa 
națională au intrat numeroși tineri. Prin
cipiul că dintre mii se aleg mai ușor 
talentele este aplicat pe deplin în acti-

înotătorii din R. D. Germană 
Învingători la Blackpool
Sîmbătă și duminică s-a desfășurat 

la Blackpool (Anglia) întîlnirea in
ternațională de înot și sărituri dintre 
reprezentativele R.D. Germane și An
gliei. Victoria a revenit înotătorilor 
germani cu scorul de 143—118. Cu 
acest prilej au fost doborîte două re
corduri mondiale. La 110 y. bras fe
mei, Barbara Gbbel (R.D.G.) a rea
lizat 1:19,5. De asemenea la ștafeta 
mixtă femei de 4><110 y. echipa R.D. 
Germană a obținut rezultatul de 
4:50,1. La sărituri artistice, campioana 
olimpică Ingrid Krămer (R.D.G.) s-a 
clasat pe primul loc atît la sărituri 
de pe trambulină cît și la cele din 
turn.

Anquetil învingător
în Turul Franței

PARIS 16 (Agerpres). — Cel 
de-al 48-lea Tur ciclist al Franței 
s-a încheiat ieri la Paris cu victo
ria alergătorului francez Jacques 
Anquetil, care a purtat tricoul gal
ben din prima pînă în ultima etapă. 
In clasamentul final el a fost urmat 
de Carlesi (Italia) la 12 min. 14 
sec., Gătii (Luxemburg) la 12 min. 
16 sec. Ultima etapă, a 21-a, Tours— 
Paris (252 km) a fost cîștigată de 
Cazata (Franța) în 6 h 31:17,0.

Primul Tur ciclist al Franței de 
amator: (Tour de l’Avenir) a luat 
sfîrșit cu succesul alergătorului ita
lian De Rosso care a terminat cu 
un avans de numai. 38 sec. față de 
Gabica (Spania). Dintre cicliștii po
lonezi cel mai bine s-a comportat 
Gawliczek, clasat pe locul II. Etapa 
a 14-a Blois—Paris a revenit bel
gianului Henckaerts.

pistă și pe șosea
vitatea ciclismului in Bulgaria. Și noi j 
sîntem convinși că rezultatele nti voi 
întîrzia. Aceasta este, după părerea mea, 
calea de urmat: angrenarea a mii de ti
neri în acest sport, organizarea de com
petiții dese, un antrenament bine con
ceput și bine condus! Dacă se- negli
jează vreunul din acești factori, mai 
curînd sau mai tîrziu survine criza.

Anul acesta, la „Cursa Păcii*, steagul 
roniînesc s-a înălțat de două ori pe cel 
mai înalt catarg. Doi cidiști romîni au 
repurtat victorii individuale, iar în cla
samentul final pe echipe, echipa romînă 
a ocupat locul al treilea. Cicliștii romîni 
s-au prezentat bine și la Olimpiada de 
Ia Koraa. Aceasta dovedește un evident 
avînt în munca lor. Dar nu vă lăsa ți îm
băta ti, dragi tovarăși, de succese. Este 
nesănătos! Ați văzut doar ce s-a în- 
tîmplat cu cicliștii noștri.

Noi am rămas în urmă, voi ați mers 
înainte. Acesta este adevărul cînd este 
vorba de șosea. La pistă însă cred că 
sîntem mai lari. Șă vedem ce va 
spune concursul din 21. 22 și 23 iulie 
de la București. Întîlnirea pe pistă între 
echipele selecționate naționale (romînă 
și bulgară) care i, avut loc luna trecută 
în Bulgaria, s-a terminat în favoarea 
noastră. De aici vrexin să trag o conclu
zie, de care sînt profund convins. Noi 
trebuie să învățăm din experiența voas
tră pe șosea, iaT voi din a noastră pe 
pistă. Păcat că nu se mai organizează 
emoționantele curse București—Sofia și 
că echipele noastre și ale voastre nu 
mai participă la circuitele ambelor țări. 
Erau forme minunate pentru schimb de 
experiență. Posibilitățile nu au fost însă 
epuizate. Trebuie căutate cu eforturi co
mune. căile care ne vor duce din nou la 
startul comun ! in ce privește pista, 
cred că e cu mult mai ușor. Cicliștii ro
mîni care au fost în luna iunie pe velo
dromurile din Kazanlîk și Siven s-au 
convins de interesul manifestai față de 
ei și față de aceste întîlniri !

Glass ciclismului mondial crește ne
contenit. lată de ce noi trebuie să ne 
ajutăm frățește» ca să nu regretăm cîndva 
că am pierdut ocazia...

STANCIO STANCEV 
ziarist bulgar

Gulyas a cîștigat 
turneul de tenis 

de la Praga
In proba de simplu bărbați din 

cadrul campionatelor internaționale 
de tenis de cimp ele R. S. Ceho
slovace, victoria ■ revenit cunoscu
tului jucător maghiar I. Gulyas, care 
l-a întrecut în finală pe Safarik 
(R. B. Cehoslovacă) cu scorul de 
3-1 (2—6, 6-4, 6-4, 6-2).

| In semifinalele probei, Safarik a 
dispus cu 3—1 de cehoslovacul Ben
da, iar Gulyas l-a eliminat pe Ga- 
siorek (R. P. Polonă) cu același scor.

De pe pistele de atletism
• Ieri a părăsit Moscova selec

ționata S.U.A., care a susținut în
tîlnirea de atletism cu reprezenta
tiva U.RJS.S. AtlețH americani au 
programate în turneu următoarele 
intîlndri In Europa: 18—19 iulie cu 
R. F. Germană, la Stuttgart; 21—22 
iulie cu Marea Britanie, la Londra; 
28—29 iulie cu R. P. Polonă, la Var
șovia.

• Un rezultat remarcabil a fost 
i obținut de sprinterul polonez Foik 
I cu prilejul Sntilnirii atletice R. P. 
j Polonă — R. S. Cehoslovacă, care s-a 
j desfășurat la Sczieczin. El a fost cro

nometrat pe 100 m în 10,2.

• Meciul de atletism dintre se
lecționatele masculine ale Iugosla
viei și Italiei, desfășurat pe stadio
nul Armatei populare din Belgrad, 
a luat sfîrșit cu victoria oaspeților, 
cu scorul de 109-98. Iată cîteva re
zultate înregistrate în cadrul între
cerii: 110 m.g. — (Sornacchia (It.) 
14,4 sec; Mazza (It.) 14,4 sec; 100 
m : Berutti (It) 10,4 sec; Sardi 
(It) 10,7 sec; 400 na: Kovaci (Iug.) 
47,9 sec; 1.500 m: Jongolici (Iug.) 
3:55,8; greutate: Meconi (Ii) 18,10 
m; Jocovici (lug.) 17,53 m; triplu: 
Gavalii (II.) 15,34 m ; disc: Rado- 
sevici (Iu*-) 53,50 m; înălțime;
Martini (It) 1.98 m; Velinii (It)

V. CIOCiLTEA PARTICIPĂ 
LA TURNEUL INTERNATIONAL 

DE ȘAH DE LA D BRETIN
In localitatea Debrețin (R. P. Un

gară) a început un important tur
neu internațional de șah, dedicat 
memoriei marelui șahist maghiar 
Lajos Asztaloș.

La această competiție au fost in
vitați o serie de mari maeștri și 
maeștri internaționali, printre care 
Boleslavski și Suetin (U.R.S.S.), Fi
lip (R.S. Cehoslovacă), Tarnovski 
(R. P. Polonă), Pidevski (R. P. Bul
garia), Lokwenc (Austria), Fazekas 
(Anglia), Paoli (Italia). Gazdele sînt 
reprezentate de un lot puternic de 
jucători în frunte cu marele maestru 
Barcza.

PRESA FRANCEZĂ COMENTEAZĂ ELOGIOS
RECORDUL MONDIAL STABILIT 

DE IOLANDA BALAȘ LA SOFIA
PARIS 17 — Corespondentul Ager

pres transmite :
In legătură cu noul record mon

dial stabilit de Iolanda Balaș, ziarul 
parizian „L’EQUIPE" scrie în numă
rul său de luni: „O femeie către 2 
metri!... Iolanda Bala? a bătut iarăși 
recordul mondial ieri la Sofia, in ca- 

' drul meciului Bulgaria—Rominia. A- 
I tleta romină a realizat o mare perfor- 
I manfă, sărind 1,91 m, și îmbunătățind

Ultimele întî’niri ale
ZAGREB 17 (prin telefon). Din 

cauza întreruperilor survenite în parti
dele din ultima zi a Balcaniadei de 
tenis, competiția a luat sfîrșit în 
după-amiaza zilei de luni. Pe primul 
loc al întrecerii s-a clasat reprezen
tativa R.P.F. Iugoslavia, care a ter
minat neînvinsă.

Sîmbătă, în penultimul tur al Bal
caniadei, reprezentativa R.P. Romîne 
a întîlnit pe cea a R-P- Bulgaria. 
Evoluînd sub așteptări, tenismanii 
noștri au fost întrecuți cu 2—1, în 
urme înfrângerilor suferite de Gh. 
Viziru la Ciparov (6—1, 5—7, 5—7, 
6—4, 6—2) și de dublul Tiriac — 
Năstase în fața perechii Ciuparov, 
Ranghelov (3—6, 6—4, 6—4. 6—4). 
Singurul punct al echipei noastre 
a fost înscris de Țiriac, care a dis
pus de Ranghelov. Tenismanul bul
gar a abandonat în setul întîi, cînd 
era condus cu 4—2.

FOTBAL PE GLOB
• In campionatul de

U.R.S.S. i . ' ' 1
zultate surpriză. Astfel,

: fotbal al 
s-au înregistrat cîteva re- 
,.....................  campioana

unională Torpedo Moscova a pier
dut pe teren propriu cu 4-6 în fața 
lui Dinamo Tbilisi, iar TSKA a în
vins cu 5-1 pe Dinamo Moscova. 
Alte rezultate : Avangard Harkov— 
SKA Rostov pe Don 1-0, Lokomotiv 
Moscova—Trtid Voronej 5-1, Spartak 
Moscova — Pahtakor Tașkent 2-0, 
Sahtior Stalino—Admiralteeț Lenin
grad 0-1, Neftianik Baku—Daugava 
Riga 1-2.

• Echipele de fotbal ale Boliviei și 
Uruguayului s-au întîlnit în orașul 
La Paz într-un meci contînd pen
tru preliminariile campionatului mon
dial de fotbal. Rezultatul: 1-1 (1-0).

• Continuînd seria succeselor în 
turneul internațional de la New York,

l, 98 m; 400 m.g.: Morale (It.) 53,5 
sec; 200 ni: Berutti 21,2 sec; 3.00C 
m obstacole: Span (Iug.) 8:52,1; 
800 m: Jugolici (Iug.) 1:54,9; cio
can : Bezjak (Iug.) 62,27 m.

• Iată cîteva rezultate obținute de
atleții japonezi în cadrul unor con
cursuri care au avut loc recent. 
TOKIO; 1500 m; Yokornizu
3:54,3; lungime: Okazaki 7,47 m ; 
prăjină : Yamada 4,30 m; greutate: 
Watanam.i 15,51 m (nou record) ; 
suliță: Miki 73,44 m. SHIZUOKA: 
lungime: Hamada 7,67 m; 400 m.g.: 
H. Yasuda 52,0 (nou record) ; TO- 
BATA : 100 m: Tabtira 10,5 sec; 
200 m : Kimura 21,5 sec. (rec. ega
lat); 400 m:. Ogushi 49,0 sec; 110
m. g. : H. Yasuda 14,6 ; sec ; triplu:
Oto 16,14 m (cu vjnt favorabil) ; 
ciocan : Okamoto 64,06 m . (nou . re
cord). Femei: 100 ni: Ikuko Yoda
11,8 sec. (nou record); 20Q.. m : Yiiko 
Kobayashi 24.8 (nou record). TA- 
6HIKAWA ; Femei : disc; Yokoya- 
ma 50,62 (nou record). TOKIO : 
Femei: lungime: Ito 6,11 m (nou 
record). KOFLI : Bărbați : înălțime : 
Sugioka 2,05 m.

• Intr-un concurs desfășurat la 
Koln (R.F. Germană), la care au 
luat parte și atleți belgieni, ștafeia 
de 4x400 m a Belgiei, alcătuită din

Balcaniadei de tenis
Tenismanii romîni s-au prezentat 

mai bine în ultima întîlnire, în fața 
puternicei reprezentative a R.P.F. Iu
goslavia. Duminică, întîlnirea s-a în
trerupt La scorul de 1—1. Viziru 
a fost învins de Iovanovici (6—3, 
6—2, 6—4) în schimb Tiriac a jucat 
foarte bine în fața lui Pilici, pe care
1- a întrecut cu 8—10, 6—2, 6—4, 
6—3. Meciul de dublu Iovanovici, 
Pilicț — Viziru, Țiriac s-a întrerupt 
în primul set, încheindu-se a doua 
zi cu rezultatul final de 6—3, 6—3, 
6—3. Echipa iugoslavă a cîștigat cu
2— 1.

Alte rezultate: R.P.F. Iugoslavia— 
Grecia 3—0, R.P. Bulgaria — Turcia 
2—1.

In clasamentul final al Balcaniadei 
R.P.F. Iugoslavia deține primul loc 
cu 4 victorii, urmată de R.P. Bul
garia 3 v, R.P. Romină 2 v. Turcia 
1 v, Grecia 0 v.

echipa cehoslovacă Dukia Praga a 
învins duminică pe Espanol Barcelo
na cu 5-1. Fotbaliștii cehoslovaci se 
află în fruntea clasamentului, cu 11 
puncte din 12 posibile. Singurul punct 
l-au pierdut în meciul de la Mon
treal, cu Concordia. In cel de-al 
doilea meci de duminică, echipa sco
țiană Shamrock Rowers a dispus de 
Steaua roșie Belgrad cu 5-1 (3-0).
Aceasta este prima victorie din tur
neu a echipei scoțiene.,

• Duminică au continuat întîlnîrile 
din cadrul competiției internaționale 
de lotbal ,,Intertoto“. Iată cele mai 
importante rezultate: Banik Ostrava 
(R.S. Cehoslovacă) — Motor Jena 
(R.D.G.) 6-1; Ajax Amsterdam—
Malmoe 1-1; Spartak Hradek Kralove 
(R.S. Cehoslovacă)—Dynamo Berlin 
1-0.

Jarry, De Clerck, Moens și Penne- 
waert, a stabilit un nou record na
țional cu 3:12,3 (v. r. 3:12,6). Alte 
rezultate: 100 m — Germar 10,7
sec; Ulonska 10,8 sec; 200 m: 
Oswald 21,4 sec; 400 m: Kaiser 
47,1 sec ; Penncwaert 47,5; 800 ni: 
Moens 1:50,0; 1500 m: Verhenen
3:48,1; 400 m.g.: Kotfmann 52,9 
sec. .... - r - ■ ■' , 1: .

• Recent, la Zurich, a avut loc
în nocturnă o reuniune de atletism 
în cadful căreia au evoluat atleți din 
R.D. Germană, Italia, R.F.G., Iugo
slavia, Franța, Austria, Olanda și 
Elveția. Iată cîteva rezultate înre
gistrate i înălțime: Idriss (F) 2,10
m (nou record) ; 800 m : Schmidt 
(R.F.G.) 1:49,6; 400 m : Laeng (E) 
46.8 sec ; prăjină : Heuvion (F) 
4:36 m ; ciocan : Thun (A) 63,20 m; 
1.500. m :. Valentin (R.D.G.) 3:44,5 ; 
200 m: Germar (R.F.G.) 21,1 sec; 
110 m.g. : (Sornacchia 14,2 sec; 
disc : Koch (O) 54,32 m; 400 m.g. : 
Catola (1) 52,7 sec.

• Stig Pettersson a obținut recent 
într-un concurs care a avut loc la 
Stockholm cel mai bun rezultat sue
dez al anului la săritura în înălți
me : 2,09 m. In cadrul aceluiași con
curs, Dan Waern a parcurs 1500 m 
în 3:47,9.

astfel cu 1 cm recordul mondial p« 
care il stabilise cu o săptămină îna
inte la Budapesta. Ne putem întreba 
unde se va opri campioana romină, 
care ieri a bătut pentru a 14 oară 
recordul !...“.

Și alte ziare franceze își exprimă 
admirația față de campioana noastră. 
Iată cîteva titluri:

„COMBAT": „Fantastic! Iolanda 
Balaș — 1,91 m in înălțime", „FI-
GARO“: „Rominca Iolanda Balaș con
tinuă"; „LIBERATION" : „Iolanda Be 
laș neobosită-, „PARISIEN LIBERfi“: 
„Unde se va opri 1 Oare recordul a- 
cesta va trăi la fel de puțin ca și 
celălalt ?“

Numeroși sportivi renumți 
în delegația sovietică 

la Universiada de la Sofia
La Jocurile sportive internaționala 

studențești, ce vor avea loc vara a- 
ceasta la Solia, studenții sovietici vor 
participa la atletism, gimnastică, înot; 
scrimă, polo pe apă, baschet, volei 
și tenis de cimp. Lotul de atletism 
va cuprinde cîțiva renpmiți campioni 
printre care Valerii Brumei, Igor Ter- 
Ovanesian, Galina Bistrova, Tatiana 
Șcelkanova. In fruntea echipei de 
gimnastică vor evolua Boris Șahlin 
și Larissa Latinina. Din echipa de 
scrimă vor face parte Victor Jdano- 
viei și Valentina Pruskova, campioni 
olimpici, iar din cea de tenis Irina 
Riazanova și Andrei Potanin. Ultimul 
concurs de selecție al candidaților 
pentru Universiadă îl va constitui 
Spartachiada de vară a sindicatelor^ 
care se va desfășura între 11 și 18 
august.

Pe scurt
® La Budapesta a luat sfîrșit tur

neul internațional de handbal în 7 
organizat de clubul maghiar Sparta- 
kus. In ultima întîlnire, F.T.C. Buda- 
pesta a întrecut Voința București cu 
25—17 (12—6). Iată clasamentul fi
nal: 1. F.T.C. Budapesta, 2. Sparta-, 
kus Budapesta, 3. Voința București, 
4. B.C. Augsburg (R.D. Germană).

• Cunoscutul pilot sportiv Jirî 
Blaha (R.S. Cehoslovacă) a cîștigat 
proba de acrobație Ia marele concurs 
internațional de aviație de ta Coven-: 
try (Anglia). In general acest con-: 
curs a fost dominat, de sportivii ce
hoslovaci care au pilotat avioane 
„ZIim“ de construcție cehoslovacă. Pe 
locurile următoare s-ău clasat Oe-. 
rette (Franța). Trebaticky (R.S.C.), 

■ Liadro (Elveția), .Dorgeix (Franța), 
Hulka (R.S. Cehoslovacă) și alții.

— - w
• întîlnirea internațională de ca-: 

iac-canoe dintre echipele Iugoslaviei 
și Austriei s-a încheiat cu scorul 
de 49—41 puncte în favoarea vîsla-f 
șilor iugoslavi. Echipa Austriei a 
cîștigat cu 47—19 meciul cu echipa 
Elveției.

• Ino-tătoarea suedeză Jane Ceder-i 
quist a stabilit un nou record euro< 
pean în proba de 200 m liber cu 
timpul de 2:19,7. Vechiul record era 
de 2:20,2.

• In cadru! unui concurs de nataJ. 
ție desfășurat la Evansville (S.U.A.) 
înotătorul Jastromski a stabilit două 
noi recorduri mondiale. El a înotai 
100 m bras în 1:09,8, corectînd cu 
aproape 2 secunde vechiul record. 
Cel de-al doilea record a fost stabilit 
în proba de 200 m bras cu timpul 
de 2:35.3. Vechiul record aparținea 
australianului Gathercole cu 2:36,5. i
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