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altul !” gîndesc su- 
urmăresc cu emoție 
de tuple pe care.

■ ■■ •'i'-.i
Fotografi» 

.. . din variatele at- 
duminici sportive” or-1 

comunA 
raionul Calafat.

Foto: P. Romosaa

„Unti-i mai 
lele de spectatori care 
frumoasa demonstrație ... ___ ,
o oferă Marin Martinescu. și Marin Bădiții 
de la Clubul sportiv Craiova. ” 
noastră prezintă unul ” 
pecte ale reușitei .. ’ 
ganizată duminică 23 iulie 1961 în 
Poiana Mare,

t Qțtub grija părintească 
f a partidului, sute de
t mii de fii ai oamenilor 
ț muncii din țara noastră, 
t mîndri purtători ai cra- 
L vatelor roșii petrec zile 
r minunate de vacanță în 
r numeroase tabere pionie- 
L rești.
t Iată o imagine din minuna- 
f tul film al vacanței :
r Acum e rîndul fetelor să se 
ș. întreacă... Nici vorbă, vor ZI 
£ scoate un timp bun. Galeria “ 
L băieților le încurajează puter- j’ 
t nic. Este în joc doar presti- ■■ 
I giuj sportiv al taberei de pio- ” 
£ nieri „Izvoare".

in tabăra pionierească de la Izvoa
re este încă liniște. Stelele au clipit 
una cite una și s-au dus de multă 
vreme să se culce. Soarele apărut de 
după dealul Cetățuia dă seînteieri de 
.Uamant boabelor mari de rouă. Este 
ora începerii unei zile noi. Grupa de 
pionieri care este de serviciu in a- 
ceastă zi își face apariția in curtea 
taberei;
șchioapă, țese din sunete argintii o 
chemare:
semnalul este pîndit cu vreme înainte, 
deoarece nici nu se termină bine și 
zeci de căpușoare apar la ferestre.

trompetistul, înalt de-o

deșteptarea. Probabil că

„CURSEI SC8NTEIS”A XIV-A EDIȚIE A
SE DESFĂȘOARĂ INTRE 7 Șl 13 AUGUST

întrecerii este următorul :

Tradiționala întrecere ciclistă ,,Sursa 
Scînteii" se desfășoară anul acesta 
între 7 și 13 august. De-a lungul a 
800 km, cei mai buni cicliști din țara 
noastră se vor întrece pentru cuceri
rea titlului de învingător în cea de 
a XIV-a ediție a „Sursei Scînteii", 
competiție care, anul acesta, străbate 
un traseu nou, deosebit de frumos. 
Itinerariul

Etapa I (7 august) : București — 
Tîrgoviște 
(8 august) : Pitești — Graiova; eta
pa a.III-a (9 august) ; Graiova — 
Tg. Jiu; etapa a IV-a (11 august) : 
Hunedoara — Deva — Sibiu ; etapa 
a V-a (12 august) : Sibiu — Rm. 
Vîlcea ; etapa a VI-a (13 august):

etapa a Il-aPitești ;

(Continuare în pag. a 7-a)

ROMEO VILARA 
NEAGOE MARDAN

Cîțiva din campionii anului 1961. Rîndul de sus, de 
Ecaterina Cheșu,

la stingă : Eugen Ducu, Gabriela Rădulescu, Ana Beșuan, 
Victor Raioa, Gheorghe Plăcintaru. Victor Teodorescu, Ion Bog, Ion Carolea. Mihai Mtt- 

reșanu, Rodioa Vononeanu. Rîndul de jos: Mihai Calnicov, Anca Gurău, Rodica Bucea, Lucian Kotlar, Elena Vasi 
Remits Lăcătușu și Uite Popescu

.Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. R. Romînâ
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Ochi negri, verzi căprui
vesc veseli spre înaltul cerului, miini 
micuțe bat cu voioșie din palme. E 
senin, nici un strop de ploaie nu va 
sta în calea programului de azi. Și 
au atitea de făcut ! Deci repede de 
îndeplinit punctul nr. 1: spălarea. Ia- 
tă-i alergînd cu prosopul aruncat pe 
umăr, cu săpunul, periuța de dinți 
și cu pasta in mină spre lavabou. 
Aici, bineînțeles că iese și un pic de 
joacă. Numai un pic... Puțin bombar
dament cu stropi de apă. Dar nu-i ni
mic, risete voioase dovedesc că ni
meni nu s-a supărat. Apoi din nou

CE AU REALIZAT JUNIORII NOȘTRI 1N FINALE
Răsfoind ziarul nostru de 

torii atletismului s-au oprit 
mai mult timp asupra celor 
■Ioane cu rezultatele tehnice,

Gurtea de Argeș — Pitești — Bucu
rești.

Organizatorii — ziarul „Scînteia" 
— au trimis, invitații celor mai valo
roși rutieri din Capitală, reprezentanți 
ai cluburilor Dinamo, G.G.A., Flacăra 
roșie, Voința etc, precum și alergă
torilor provinciali, remarcați cu pri
lejul ultimelor competiții cicliste de 
fond. Va fi, fără îndoială, una dintre 
cele mai frumoase competiții de lung 
kilometraj ale anului, o întrecere în 
care alături de o serie de cicliști de 
valoare cum sînt Ion Gosma, Ludovic 
Zanoni, Nicolae Niculescu ș.a. vor 
evolua și speranțele sportului cu pe
dale din țara noastră. 

m dormitoare. îmbrăcatul. Fiecare își 
potrivește cu multă grijă cravata de 
pionier. Se pregătesc pentru o solem
nitate dragă: ridicarea drapelului. A- 
liniați în careu, cine ar recunoaște 
in pionierii cu priviri grave, pe ne- 
astîmpărații care se stropeau cu apă 
acum citeva minute? Comandanții de 
grupă dau raportul instructoarei su-

SANDU MARIAN

(Continuare în pag. a 2-a)

ieri, iubi- cu exigență latura... concretă a între- 
desigur cerilor finale ale campionatelor de 

două co- juniori. Din simpla citire a acestordouă co- „_____ „ __ _____
cercetînd rezultate, pasionații atletismului și-au 

putut face o imagine aproape com- 
feletă despre lupta sportivă desfășu
rată în cele două zile ale concursuri
lor,, au putut constata — 
«timp — creșterea masivă 
•rnanțelor realizate de cei 
tdintreteprotaigoniști.

Ediția 1961 a acestei

în același 
a perfor- 

mai irulți

competiții 
poa.te.fi considerată un însemnat pas 
înainte. Prin frumoasele rezultate pe 
Care le-ai prilejuit, prin marele număr 
aljiecordurilor înregistrate, prin viile 
dispute ce-au dat nerv marii majori
tăți a probelor, ca și prin numărul 
impresionant al participanților (n- 
proape 600), ediția din acest an s-a 
ridicat cu mult peste precedentele 
finale.

Dar să dăm „glas", în cîteva rin 
duri, cifrelor... Arbitrii concursului au 
consemnat în cele două zile de între- 

următoare valoroase recorduri

0 asociație sportivă sătească 
fruntașă

In comuna Drăgușeni, raionul Bu
jor, din regiunea Galați a lyat ființă 
de curînd asociația sportiva Seceri
șul, care numără pînă în prezent a- 
proape 400 de membri U.C.F.S., ma
joritatea țărani colectiviști.

Tinerii și tinerele din Drăgușeni 
pot practica în cadrul acestei asocia
ții : fotbal, volei, atletism, baschet, 
șah și înot. Printre cei mai buni spor
tivi, și în același timp fruntași la 
muncile agricole, se pot număra fot
balistul Constantin Oprea, atletul 
lorgu Bl-aga, voleibalistul Cezar 
Birth, înotătorul Emil Stoian ș a.

La dispoziția membrilor acestei a- 
sociații se află un frumos teren cu 
tribună și o sală de sport, iar în 
magazia ei se află echipament spor
tiv în valoare de peste 10.000 lei.

Pe zi ce trece, asociația sportivă 
Secerișul Drăgușeni se dezvoltă cu 
pași repezi, ea fiind încă de pe acum 
una din asociațiile sportive sătești 
fruntașe în raionul Bujor.

GEORGE
(Material primit 

cursului „Pentru 
corespondență").

GHEȚAU-elev
in cadrul con- 

mai bună

Sportivii secției de navomodelism de la Palatul pionierilor pregătesc velter
rele pentru lansare ' j "■ 1

Foto: I. Mihăică

i

Părinții copiilor au alcătuit tribune vH în junii bazinului.).
Foto : B. Ciobanii

Parașutiștii sovietici au stabilit 
un nou record mondial

Un nou record mondial de para
șutism la saltul în grup, de la înăl
țimea de 1000 m au stabilit membrii 
Aeroclubului din Gome!: Saprikov, 
Nosov, Grile viei, Dașuk, Lașkevici. Cei 
cinci parașutiști sovietici au aterizat 
(în medie) la 2,1 m față de centrul 
cercului, corectînd astfel recordul 
mondial deținut de un grup de para- 
jutijti iugoslavi.

Duminica sportiva 
in imagini

1

Buenos Aires va găzdui 
viitoarele mondiale de scrima

Federația internațională de scrimă 
a hotărît ca viitoarele campionate 
mondiale să se desfășoare în 1962 
la Buenos Aires, în luna septembrie. 
Cu prilejul aceleiași reuniuni de la To
rino, reprezentantul Japoniei, Koichi 
Sawata, a făcut o expunere în 
gătură cu pregătirile ce se fac
Tokio pentru Jocurile Olimpice dirt 
19GL

le
la

poa.te.fi
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Ceahlăul-Piatra Neamț
Pînă nu de mult activitatea spor

tivă din orașul Piatra ’Neamț se des
fășura intr-un complet anonimat. Doar 
existența citorva echipe de fotbal a- 
mintea din cînd în cînd cititorilor 
obișnuiți ai rubricilor sportive că ia 
Piatra se face totuși sport. Cele câ
teva asociații nu aveau o bază ma
terială sol /
ta era fărâmițat Și el din 
unor „rivalități" ■

ații nu aveau o bază ma- 
IWă, [ar puținul care exis-

' cauza 
unor „rivalități" ce datau de mai 
multă vreme. Fotbalul, și acesta des
tul de slab, constituia singura pre
ocupare a consiliilor asociațiilor 
sportive Hîrtia. Relon. Reconstrucția 
și Victoria. In acest timp, tinerii ta- 
len-tați în diferite ramuri sportive erau 
imprăștiați prin mai multe asociații 
unde posibilitățile de a practica spor- _ _ 
tul preferat erau din cele mai reduse, experimentarea 

„Cum să ieșim din acest impas?" 
s-au întrebat în repetate rînduri ac
tiviștii sportivi din Piatra Neamț. 
S-au încercat timid unele comasări 
de asociații: Hîrtia cu Rapid, apoi 
Hîrtia cu Relon etc. și rezultatele 
bune au început să se întrevadă. 
După un timp însă ideaa a fost aban
donată, revenindu-se la vechea for
mă. Se vede treaba 
Juns de coaptă pen
tru a fi dusă pînă 

da capăt,,Acest lu
cru — ne spunea 
tovarășul Marcel 
Vais, directorul în
treprinderii „Comu
na din Paris" și 
președintele asociației 
to riale Ceahlăul — 
numai în urma unei 
nice inițiată de Comitetul orășenesc 
P.M.R. ia care au luat parte toți 
sportivii Și activiștii sportivi din 
oraș. Un comitet de inițiativă alcătuit 
din tovarăși cu munci de răspundere 
din oraș și di-n președinții asociațiilor 
sportive a primit sarcina să studieze 
și apoi 
torică 
tente 
juns 
riale

că nu era îndea-

sportive teri- 
a fost posibil 
analize temei-

să propună forma organiză- 
corespunzătoare condițiilor exis- 
lo Piatra Neamț. Așa 
la înființarea asociației 
Ceahlăul.

s-a a- 
t«rito-

UN... START BUN

Poate că nu era rău dacă 
mentul ar fi fost marcat și 
ființarea unui jurnal de zi al 
ției teritoriale Ceahlăul. Multe file 
«:r fi acum pline cu lucruri intere
sante pe care entuziaștii activiști ai 
asociației teritoriale le-au înfăptuit 
numai în cîteva luni de la consti
tuire. O discuție în legătură cu ac
tivitatea asociației Ceahlăul făcută cu 
tovarășul Marcel Vais suplinește însă 
jurnalul de zi.

La asociația teritorială Ceahlăul au 
aderat pînă acum asociațiile sportive 
Hîrtia, Re.’onul, Rapid, Unirea. Me
talul, Intr. Forestieră, Flamura ro
șie și O.C.L. din Piatra Neamț. Con
siliul asociației, a cărui funcționare 
a fost aprobată cu titlu de experiență 
de către Consiliul Genera! UC.F.S., 
este format din 15 membri, tovarăși 
cu munci de răspundere, în cazul de 
față entuziaști susținători ai activi
tății sportive și din președinții aso
ciațiilor aderente. Munca de coordo
nare a consiliului revine unui birou, 
in componența căruia intră președin
tele, doi vicepreședinți și un secretar.

Încă de la început consiliul asocia
ției teritoriale Ceahlăul e pornit se
rios și cu multă tragere de inimă la 
treabă. Cele două obiective princi
pate: sportul de masă care se reali
zează în cadrul asociațiilor aderente 
și sportul de performanță, coordo
nat cu multă grijă de consiliul aso
ciației teritoriale, constituie preocu
parea de seamă pentru toți cei 15 
membri aleși. Ca urmare a unificării, 
baza materială s-a 
ț»il, (un stadion de 
tu posibilități de a 
tr-un mare complex 
de volei, o arenă
tățj masive de echipament și mate
rial precum și fonduri, a căror cen
tralizare și chibzuită gospodărire a- 
sigură desfășurarea unei rodnice ac
tivități). De asemenea, cadrele teh
nice obștești și salariate sînt mult 
mai bine 
bumd 
vitățj

eveni- 
de în- 
asocla-

întărit considera- 
toată frumusețea 
fi transformat în- 
sportiv, un teren 

de popice, canti-

l«a
A

folosite acum, ele contri- 
dezvoltarea întregii 

asociației teritoriale.
acti-

LA UNISON...

e de loc o treabă ușoară să<N«
inmănunchezi o activitate care îna-

inte se ducea disparat în opt aso
ciații sportive. Pentru acest lucru 
sînt necesare temeinice cunoștințe, un 
dezvoltat spirit organizatoric și, mai 
ales, multă dragoste pentru lucrul pe 
care te-ai apucat să-l faci. După cum 
am observat, membrii consiliului a- 
sociației teritoriale Ceahlăul din 
Piatra Neamț întrunesc aceste cali
tăți. Și totuși — așa după cum 
s— înșiși _ acti-

raional U-C.F.S. au 
cu inima strînsă 
asociației terito- 

vor ocupa numai

tăți. Și totuși 
îmj mărturiseau 
viștii consiliului 
vegheat o vreme 
munca consiliului 
riale. „Dacă se 
de sportul de performanță sau mai 
bine zis vor fi preocupați de obține
rea unor rezultate imediate și vor 
neglija baza de masă înseamnă că 
. ,r ' ' i a căzut. Elementele
susceptibile de selecționare se află 
acum doar în asociațiile aderente", 
Se gîndeau necontenit tovarășii de 
Ia consiliul raional U.C.F.S. „După 
cum nu-i bine — își spuneau ei iar 

dacă consiliul asociației teritoriale 
va rezuma numaj la o activitate 
masă, acționînd lent și fără cu- 
în promovarea sportului de per

formanță. Atunci înseamnă

se 
de 
raj

că vom

sta la fel ca înainte cu sportul din 
Piatra...".

Munca conștiincioasă a inimoșilor 
activiști ai consiliului asociației teri
toriale Ceahlăul a spulberat temerile 
tovarășilor de la U.C.F.S. Și iată 
cum au făcut.

După o matură chibzuință, ținînd 
seama și de 
teren, consiliul 
a hotărît funcționarea 
pe ramură de sport: 
ciclism, fotbal, rugbi, 
Unele dintre acestea, 
xul, rugbiul și șahul 
„actul de naștere" 
și asociația teritorială. Toate își 
crutoază elementele necesare 
masa de sportivi existentă în aso
ciațiile aderente. Și pentru a asi
gura o mai strînsă legătură între 
sportul de masă Și cel de perfor
manță consiliul asociației teritoriale 
a hotărît, finind seama de tradiție și 
de baza materială creată, ființarea 
secțiilor în cadrul asociațiilor aderen
te. De pildă, asociația sportivă Hîr
tia răspunde de secțiile de ciclism, 
fotbal și popice. l.M.S. Ceahlăul de 
box, O.C.L. de șah ș.a.m.d. Membrii 
consiliului asociației teritoriale au și 
ei la rîndul lor în răspundere activi
tatea acestor secții. Mai mult chiar, 
unii dintre ei sînt în același timp 
și președinții secțiilor pe ramură de 
sport de care răspund cum este ca
zul la 
trușca. 
la șah 
rectorul 
inginer 
sînt administrate de către asociațiile 
aderente în cadrul cărora activează, 
consiliului teritorial revenindu-j sar
cina de îndrumare și coordonare. 
Solidor cu consiliile asociațiilor ade
rente, consiliul teritorial poartă răs
punderea în fața membrilor U.C.F.S. 
și a membrilor susținători (pînă acum 
peste 2000 Ia număr cu cotizația la 
zi) cu privire la dezvoltarea întregii 
activități sportive. De aceea, consi
liul asociației teritoriale Ceahlăul 

a luat pînă acum cele mai eficiente 
măsuri pentru sprijinirea activității 
sportive de masă din cadrul asocia
țiilor aderente prin instructorii și 
antrenorii de care dispun, baze spor
tive, echipament și material sportiv 
etc. Așadar, sportul de 
de performanță sînt Ia 
A.S.T. Ceahlăul... .

— „ Dar fondurile cum 
zate ?" se vor întreba unit Să-l, lă
săm pe președinte să ne răspundă.

— „Bugetul asociației teritoriale 
este defalcat' pe capitole. în concor
danță cu obiectivele. Ce le urmărim. 
Veniturile asociației teritoriale pro
venite din .cotizații de la membrii 
susținători, manifestații cultural-spor
tive și contribuția asociațiilor se în
torc într-o formă dirijată tot la 
asociațiile aderente prin susținerea 
sportului de masă și de performanță".

situația reală de pe 
asociației teritoriale 

a șapte secții 
atletism box, 
popice și șah. 
cum sînt 

au înscrise 
aceeași dată

ho
pe 
ca 
re- 
din

box (tovarășul Ștefan Pe- 
directoru! l.M.S. Ceahlăul) 
(tov. Constantin Marus di- 
O.C.L.) sau la ciclism (tov. 
Burculeț). Secțiile respective

masă și cel 
unison la

sînt rep.arti-

REZULTATUL...

Sportul de performanță din Pia
tra Neamț a făcut primii pași. Mun
ca entuziastă și conștiincioasă a spar

Ploaia continua să cadă in pică
turi mari și repezi. Cei cițiva puști 
cu care împărțeam adăpostul de la in
trarea parcului Sportiv „Babeș-Bolyai", 
stăteau tăcuți și priveau cu interes 

tivilor, instructorilor și activiștilor^ Cobuzele ce veneau din Cluj. Cînd
, , j «• S cobora din mașină vreun băiețaș, îlsportiv. « dat roade. Secț» de »^/s(ri3au> acesta făcea o adevărată cursă 

tis-m are oameni de nădejde în toU'j prin ploaie, apoi se alătura grupului. 
mitru Crîșmaru, Dan Valentin, C.l Erau vreo 9 la număr, purtau toți 
Roșea și Nicoleta Crîșmaru cei mai? Pelerine de ploaie și se foiau nerăb- 
, ... , . ’ .> dători, de colo, pînă colo. Ba unulbun. dm faza pe regmne a CW»-) dintre ei ca să.fi alunge piictiseaia,

dători,
natului republican. Boxul și 
tradiție în Piatra Neamț a 
teribil șî își pune justificate q>e- 
ranțe în juniorul Mircea DHngu a- 
juns pînă în finalele campionatului/ vine, plecăm. 
republican și în alți patru boxeri 
ce au 
menea, 
ocupat 
Bacău, 
Și cu o 
VII pe 
blican de semi fond. Harnicul antre
nor Turineli 
pregătit un 
vorba de I. 
publican de 
el în progres acum. Echipe Ceahlăul 
a promovat de curînd în categoria B.(

Rugbiul, sport altă 
dată necunoscut j 
la Piatra face a- 
cum, sub conduce
rea < 
dr. Costescu, păși
și guri spre perfor
manță. Șahul îșil 

are și el campioni regionali și re
prezentanți în sferturile de finală 
ale campionatului republican. Sînt 
doar cîteva rezultate spicuite din bo
gata .........  ' ‘
prezent asociația teritorială Ceahlăul.' 
Iată ce se poate face cînd se unesc 
forțele, cînd se muncește cu tragere, 
de inimă.

ri fără 
.prim“

dintr-o plasă o minge de fot- 
incepu s-o bată cu mina de

scoase
bal și
pămint.

— Mai așteptăm încă cinci minute 
— propuse o „pelerină". Și dacă nu

— Nu uitați că sîntem atleți! 
interveni o chică roșcovană.

— Atleți, atleți, dar notele sîi 
note. Ce, există vreo regulă că das 
ești atlet trebuie să fii și premiant

— La noi există. Iar dacă vreți i 
mănunte. aflați că toți avem med 
numai de zece.

— Intrebați-ne ceva — insistă di 
nou Mircea.

— Ei, nu, voi mă faceți chiar să t 
întreb. Stați o clipă să mă gîndes 
Așa... La gramatică, de pildă... Adie 
nu. M-am răzgindit, din moment c 
spuneți că la învățături sînteți tai 
Uite, o întrebare din atletism : „Cir 
este recordmanul țării noastre la pri 
ba de 100 m 3"

Un ris in cascade zgudui cele noi 
pelerine. Cînd se mai potoli, um 
dintre băieți îmi răspunse :

— Păi, cine altul decit antrenor- 
nostru ?... Maestrul emerit al spo 
tulul Ion Moina...

— Pe ploaia asta, oricum, nu vă 
ajuns pină la zonă. De „,«-1 duce acasă - am intervenit.

• t.. r. «.K > > ~ Păi, nici nu ne ducem acasă —cchsmul. Echipa CetMM {mi răspunde un 
locul II în circuitul regiunii A antrenament!...
o competiție foarte reușităC — Cu atit mai 
participare valoroasă și locul / 0 astfel

, . . , x ; l baliștii mari nu se antrenează.
echipe m campionaml repu-p _ Fotbaliștii, poate... Atleții insă ?.

— Adică, vreți să spuneți 
are satisfacția de a fi/ — Dacă scoatem 5,3 pe 30 

alergător de nădejde. E; e bine ?
Mttroi, pentru lotul re-1 — Mai mult decit bine !
tineret. Fotbalul este și?rea e- cifi dintrs voi ?

— Aproape toți: lonuț, 
Andrei...
- Te 

mingea
- Nu,
- Mă

prichindel. Avem

mult — am confi
de vreme nici fot-

că voi... 
de metri,

Intreba-

Șerban,

T)

>11

pomenești că și cel 
scoate tot atit
Mircea merge 
miram și

care bate

eu.

7
5,4.

Cred♦ * . , . X — „ eu. e.,eu Că poateentuziastului J o cursd pe sub garduri vorba 
sus... Cînd intră

a doua, tovarășe 
ars Mircea. Apoi, după

la

o

aceea, cu fruntea 
școală ?

— Sint în clasa
sare ca 
pauză :

— Dacă nu credeți, intrebați-mă 
activitate ce o desfășoară în/ ceva...

— Să-l întrebăm ?
— învață bine, vă spun eu — mă 

asigură un pionier. Anul acesta a luat 
premiul întii.

— Premiul întii ?OCTAVIAN GINGU

★
a încetat, 

sportivii de i 
au început 

din ce in ce

Ploaia 
atletism, 
ța Cluj 
Pista e 
insă culoarul șase e respectat: li 
crează maestrul emerit al sportul 
Ion Moina cu grupa sa de atleți. 
Lecția de luarea startului a începi 
cu o ușoară încălzire, iar acum copi 
se pregătesc să-și dispute intiieta,’ 
pe cei 30 de metri. O pocnitură \. 
palme și Șerban Rădulescu, Deceb 
Băbaru, Dănuț și lonuț Moina c 
țișnit. Urmează seria a doua, apoi 
treia din care face parte și Mirce

Cursa e destul de spectaculoas 
iar ca orice atlet care trece prim’ 
linia de sosire, Mircea ridică brațe 
sus. Și nu le lasă jos decit după < 
am înțeles semnificația celor cin 
degete ridicate la o mină și trei 
cealaltă. Ei, da cu „5,3" a intrat 
el in rîndul celorlalți atleți !... Acu 
dacă mai insistă să-l „întreb ceva 
mă dau bătut !..,

Pe terenul i 
la clubul Știi, 

antrenamente 
: mai solicitat

V, TOFAN

O zi în tabăra de pionieri „Izvoare”

' - ....

înainte 
cu atit

de meci nu strici o analiză in colectiv a jocului. Și ea este 
mai plăcută’.cu cit se face în mijlocul unei poienițe 

Foto :
pline cu flori.
H. Nandi

(Urmare din pag. 1)
de pionieri. Apoi, drapelul 

in
perioare
patriei dragi se ridică încet, încet, 
timp ce din zeci de piepturi tinere 
răsună cintec pionieresc.

ZIUA BUNA... ÎNCEPE 6U 
GIMNASTICA

Un fluier scurt și larma voioasă a 
curții se topește ca prin , farmec. 
Așa-i rînduiala in tabără: ca șă fie 
bună, ziua trebuie să înceapă cu gim
nastică de înviorare. Ce ,poate fi mai 
sănătos, mai reconfortant decit si faci 
exerciții fizice în aerul proaspăt, în
miresmat de ozonul a mit de brazi? 
Mișcările sint executate cu precizie, 
rar dacă vreunul greșește.

Bineînțeles că dup.i exercițiile de 
înviorare trebuie neapărat să urme
ze... masa de dimineață. Drumul spre 
sălile de mese se face în pas aler
gător. Voinicii ăștia, intre 7 șf 14 ani, 
au o poftă teribilă de mîncare, de 
care insă nu se teme bucătăreasa ta
berei. Laptele cu cacao aburește in 
cești duble, plinea cu unt și marme
lada stă la dispoziție. In dimineața 
aceasta nerăbdarea face ca ceștile 
să fie golite cu repeziciune, pîinea cu 
unt să fie mincată mai repede ca de 
obicei. Directorul taberei le-a comu
nicat încă de aseară programul. Vor

trenul forestierpleca în excursie cu 
pînă la Cheia, apoi vor urca pe Mun
tele Roșu. Cum să-i rabde inima să 
mănipee liniștiți?,In sfirșit, masa este 
gata. Dar încă nu se dă' plecarea. Mai 
urmează o... „formalitate". Adevărat 
„birocratism". Fiecare pionier trebuie 
să primească un pachet cu hrană rece 
pentru drum.

ȘI ACUM, CU CINTEC, ÎNAINTE!...
Ir, sfirșit, au , pornit. In micuțul 

tren discuțiile șe țin lanț. Andrei Va- 
sile, dințr-a șaptea, fiul forjorului, de 
la uzinele „Clement Gottwald", expli
că colegilor săi de ce trenul acesta 
circulă pe linie îngustă, Cosma Petre, 
băiatul sudorului de la „13 Decem- 
brie“-Ulei, încearcă o glumă:

— Ce bine ar fi, dacă ai șți și fot
bal cum te pricepi la trenuri...

Ii împacă căpitanul echipei de 
bal, Alexandru Crețu, flăcău 
strungar:

— Lasă că știe și 
Sandu Cristian sînt 
cători din ,echipă.

Fetele discută tot 
volei. Anca lonescu,
de tabără, îi povestește Cristinei Ni- 
culescu, colega ei de echipă, intim- 
plări „senzaționale" din diverse me
ciuri școlare. Intr-un alt colț al vago
nului, un grup de pionieri cîntă. Și

fot- 
de

fotbal. El ți 
cei mai buni

cu 
ju-

Dedespre sport, 
căpitanul echipei

bineînțeles că în felul acesta drum: 
pînă la Cheia trece pe nesimțit 
După un scurt popas, începe urcușu 
bun prilej pentru profesorul de ed' 
cație fizică să controleze cunoștințe, 
de orientare turistică ale pionierilo 
Nordul sau sudul este ușor repera 
Detașamentul este condus de pionie. 
cu atita precizie incit ai impresia- c 
tinerii turiști sînt cunoștințe vechi al 
cărărilor intortochiate din munți.
O SPARTACHIADA DUPĂ TO AT 

REGULILE
M-am adresat profesorului de edi 

cație fizică, tov. Stelian Gheorghit
— In ce constă programul de spo' 

al taberei de pionieri?
— In afară de gimnastică și d 

excursii s-a organizat — cu sprijini 
directorului taberei, tov. Gheorgh 
Garotescu — o spartachiadă cuprir 
zînd următoarele discipline: voie 
fotbal, șah, tenis de masă, atletisi 
(alergări, sărituri în lungime, arur 
cări și trageri la țintă cu mingea c 
oină). Celor mai buni le vom da 1 
sfirșit diplome și diverse premii.

— Care este părerea dv. in cee 
ce privește aptitudinile acestor cop 
pentru sport?

— In primul 
că toți iubesc 
același timp că 
să neglijeze o
cartea. Nu există pionier care în orei 
de tihnă ale după-amiezii să nu c. 
tească o carte, după cum nu exist 
nici unul care să 
practice un sport.

★
Cite nu vor avea 

nierii și pionierele 
de vacanță petrecute în tabără se vc 
întoarce acasă? Cite întîmplări mi 
niiriate n-au trăit, cite lucruri nc 
n-au cunoscut, cite prietenii frumos 
se n-au legat ! Printre noii lor prie 
teni se numără și oameni, cu ani ma 
mulți decit ei, dar cu inima tot ati 
de tînără și entuziastă: prof. Gheor 
ghe Garotescu — directorul 
profesorul de educație fizică Stelia: 
Gheorghiu, doctorul Paul Dan, instruc 
toarea superioară de pionieri loan. 
Bugeac.

Intre dealurile „Izvoarelor" noap 
tea vine ușor, fără s-o simți. Drape 
Iul se lasă încet, în timp ce glasu 
rile argintii cîntă cu toată căldur. 
tinereții: „Mulțumim din inimă Parti 
dului !“, exprimîndu-și astfel 
gostea și recunoștința pe care o 
tă partidului, părintelui iubit, 
le-a făurit o copilărie fericită.

rînd vreau să vă spu 
sportul, menționînd ' î 
lucrul acesta nu-i fac 
altă pasiune a lo>

nu dorească

de povestit pic 
cînd după zilei

tabere

dra
poar
car



-•★

Toți cei care, cit de cit, au contin
gențe cu sportul, știu prea bine 
ce importantă este „condiția fizi
că a sportivului", „forma" aces
tuia. Ei știu că același sprinter, 
același halterofil, același săritor pon
te realiza relativ ușor unele per
formanțe, că uneori le poate a- 
meliora, dar mai ales că drumul 
perfecționării sale nu se desfășoa
ră la întâmplare, nici pe criterii 
misterioase, tainice. A fi „in for
mă" înseamnă succes, — a „pier
de forma", dimpotrivă, înseamnă 
a da... „rebuturi". Și omul poa
te trece la rebut, întocmai ca o 
mașină defectată. Rebutul, defec
tarea, vin in mod inevitabil cu 
timpul. Firește, cu cit se intimplă 
acest lucru mai tirziu, cu atit e 
mai bine. Feroviarii știu ce mtn- 
drie simte pe drept acela care 
parcurge zeci și zeci de mii de 
kilometri cu aceeași locomotivă, 
reducindu-i in așa grad uzura, 
cruțind-o și întreținînd-o cu atîta 
adîncă înțelegere, incit reparațiile, 
planificate pentru anumiți kilo
metri, să poată fi radical inlă- 
turatc.

————————— *

Cum se manifestă 
intox cația alcoolică

Vom începe deci referindu-ne la 
însumiil de alcool și în special la 
buzul de alcool sub orice formă, — 
i intoxicația alcoolică.
Cum se manifestă o asemenea in
dicație în general ?

ei patru „trandafiri" înainte... si 
după antrenament

Un semn al unei astfel de intoxi- 
iții ÎI dă, printre altele, și somnul, 
acă somnul a fost normal, trezirea 
■ face cu o plăcută senzație de o- 
lină suficientă, de vioiciune, de ne- 
>ie a unei activități, de tonus mus- 
ilar puternic. iar pieptul trage aer 
itermc. Dacă somnul Insă a fost a- 
tat, neliniștit, cu vise tulburi, pri- 
a luare de contact cu realitatea 
de. greoaie, ou o senzație mai de- 
rabă de oboseală, mișcările sînt ne- 
gure, lente, nehotărîte, tonusul mus. 
ilar scăzut.
O asemenea „luare grea dip toc" 
caracteristică, din punct de vedere 
edical, pentru orice stere de in
dicare, în special pentru acele in
dicări, cum sînt cele cu alcool 

tutun, care lovesc de la început în 
sternul nervos central.
Intoxicațiile de acest fel, tulburînd 
incțiile sistemului nervos central, se 
fleets și în procesele conștiente. A- 
ime, se reflectă cu o nuanță de 
Mnulțumire. Intoxicatul e nemulțu- 
it de sine, dar și de cei din jur. 
szultă astfel o dispoziție irascibilă. 
I e gate de „harțag", — pe limbs 
onicelor noastre de altă dată.

Ultimii la treabă, 
primii la... gilceavă

Aflîndu-mă, la prima zăpadă din 
rna trecută, într-o cabană de mun- 

din regiunea Brașov, am asistat, 
ră voie, la exercițiile matinale de 
ncălzire" ale unui lot de schiori la 
ceputul antrenamentului. Vremea nu 
ea era favorabilă. Nu se ridicase 
că ceața dimineții. Din cameră, prin 
reastna deschisă, auzeam indicații, 
>menzi, discuții, critici. Fără îndoia- 
, lotul nu lucra omogen Unii — 
ereu aceiași — dădeau ocazie la 
itici. Iar ei se scuzau: „Nu e des- 
1 loc". „E ceață". In program urma 
1 exercițiu de cros în poiana din 
ța cabanei. Acum vedeam bine toa- 

coloana, cu antrenorul în cap. 
i-a fost ușor să identific patru 
randafiri" în coada coloanei. Rămî-,

al
din cauza

de un leac, 
care să a- 

e- 
ne 
ne

pe care, in 
tutunul le pot

urmă și scurtau traseul 
putea, la pas, curbele 
din marginea poienii, 
cu toții te orele de 

la mese. Codașii erau 
,ceaiul e rece", 

etc. etc. Pentru a

„ceaiul rece". Am insis- 
asupra riscului de ră- 

filnd către amurg, ani 
mergem împreună să-i ve-

Dacă in antrenamentul și per
formanțele individuale, „condiția" 
și „forma" au un rol important, 
exemplul e Și mai convingător 
cind ne referim la sporturile de 
echipă, la handbal, rugbi, sau la 
străvechea noastră oină. Aci jocul 
excelent, neobișnuit de bun 
unora, este anihilat 
greșelilor altora.

Nu poate fi vorba 
de o rețetă-minune, 
sigure oricind victoria sau să 
vite infrîngerea. Ceea ce 
preocupă, ceea ce trebuie să 
preocupe in cel mai înalt grad, 
este evitarea unor anumite in
suficiențe de „condiție" și de 
„formă “. Ne referim în special 
tocmai la acele insuficiențe, care 
pot fi sigur evitate. Rețeta-minu- 
ne este cu totul și cu totul la 
îndemâna noastră, așa cum va re
ieși din cele ce urmează. Și sigur 
că pot fi evitate urmările rele, 
chiar dezastruoase, 
special, alcoolul și 
avea asupra sportivilor.

ir ———
neau în 
tăind, cînd se 
printre brazii 
Ne-am regăsit 
gustare, apoi 
mereu nemulțumiți; 
„pîinea e veche" 
mă lămuri, l-am întrebat după amia
za pe antrenor, — cu indiscreția în
găduită unui medic, — dacă nemul- 
țumiții, mereu aceiași — nu sufereau 
eventual de tulburări dispeptice, sau 
de un început de răceală etc. Antre
norul, vizibil nemulțumit de atitudi
nea „trandafirilor", mi-a spus în 
cele din urmă că cei patru erau de
seori văzuți la un bufet al stațiunii 
unde nu beau — așa cum ei se lăudau 
— decît 
tat totuși 
ceală și, 
propus să
dem în camere dacă n-au simptome 
de răceală, roșeață în gît, puls rupid, 
o mică febră. I-am găsit pe toți pa
tru stînd turcește pe paturile apro
piate, jucînd cărți. In cameră era un 
fum mai gros decît ceața din acea 
dimineață, nici nu era de mirare: 
într-o farfurie am găsit o grămadă 
impunătoare de mucuri. Clar și lă
murit. întreaga situație nu era de loc 
întîmplătoare. Intr-adevăr „sportivii" 

„Performanțe ’ 
respectivi erau ultimii la treabă, dar 
primii ta... gilceavă. Mereu puși pe 
itarțag, mereu codași la antrenamente.

Se împacă atari situații oare cu 
ceea ce se poate numi „conștiința 
sportivă" ? Desigur că nu.

Cum se , .pierde “ un sportiv
In urmă cu patru decenii l-am cu

noscut pe cel mai bun 6chior de a- 
tunci. L-am revăzut pe acel schior, 
zece ani ma; tîrziu. Omul acela bine 
legat, „mușchiulos", „numai fibră" 
pe care-1 cunoscusem ager la minte, 
sprinten, neobosit, mereu vesel — 
era o ruină, — mult prea devreme. 
Adus de umeri, slab, cu privirea ne
statornică și parcă cețoasă, cu un 
surîs neîntrerupt și acru, stereotip, 
cu glas răgușit, șters, cu dinți lipsă, 
iar cei rămași, negrj de fumul țigării

Prof. dr. EMIL C. CRĂCIUN 
director al Institutului 

„Dr. Victor Babeș*
★ ★

colț 
cameră 
Duhnea

decare-i atîrna mereu într-un 
gură, — l-am găsit într-o 
întunecoasă, rece și tristă, 
a țuică. Cel care ar fi putut deveni 
un mare campion de schi, nu nni 
era în scurt timp, decît o epavă, o 
ruină.

Alcoolul și tutunul sînt vechi duș
mani. Sub mucoasa plăcerii de mo
ment, „intoxicațiile de plăcere*  des
chid — dacă se slăbește educați.» 
sportivului — drumul dezastruos al 
obiceiului înrăit.

Un bilanț de Ioc plăcut
Plăcerea de moment a intoxicației 

alcoolice acute, fiziologii o explică 
prin acțiunea stimulatoare, excitarea 
asupra scoarței creierului. Pe moment, 
procesele intelectuale se efectuează 
maj repede, oarecum fără sforțare 
Totul pare mai ușor, mai luminos, 
mai vesel, mai favorabil dorințelor 
noastre. Vorba curge mai repede, 
gluma scapără ma; iute, replica prin
de imediat conținut. . e usturătoare- 
Apoi, însă, manifestările de suprs- 
excitație fac loc acelora de epuizare, 
de paralizie a funcțiilor respective. 
Pentru intelect, scade și dispare sim
țul critic, simțul de autocontrol. 
Pentru funcțiile nervilor periferici, 
scade precizia percepțiilor respective. 
Pentru mușchi se șterge tot mai 
mult siguranța mișcărilor. Greu 

nu beau așa de mult ca să se îmbete, 
dar beau zilnic ca să „se simtă 
bine". Acesta este alcoolismul. înce- 
pind dis-de-dimineață. Mașina lor 
intelectuală — și afectivă — nu mai 
funcționează fără acest stimulent. Sin
gura

Ce
care 
care 
jurul 
personalitate, suficient de bine dez
voltată ?
lăudăros,

___ ___________ ___ sigur de el. Comportarea lui trece 
de suportat, nesuferită, este senzația ■ oarecum, peste mediu —- jlar ^aceasta 
de oboseală, de sfîrșeală care ur-______ ’ *“ <■-
mează. împreună cu alte senzații ne
plăcute și tulburări caracteristice 
pentru intoxicația acută.

Toxicomania, — adică tendința ne
controlabilă, nevoia irezistibilă pen
tru a continua un anume toxic — se 
instalează mai repede la acei care au 
o voință maj slabă, la acei care nu 
au destule resurse în caleidoscopul . „ . . •
lor intelectual, destule preocupări va- tceasta însă dispare cu timpul, 
riate, care să le dea ocazia de a-și • măsură ce degradarea lor se intensi- 
manifesta personalitatea altfel decît fiică.
ia băutură, acei care au făcută o Să ne înțelegem, cum spuneau cei 
educație de mîntuială sau asupra ' vechi: abuzul nu suprimă, nu in- 
cărora nu se exercită o opinie de terzice uzul. Antialcoolismul total, 
mase sănătoasă. Cei expuși mai ușor •suprimarea totală a alcoolului, — 
la toxicomanie alcoolică (etilică, eno- sub orice formă. — oricînd, — ori- 
lică). găsesc un fel de remediu, „se unde, are desigur apărătorii săi. Con- 
dreg“ cu o nouă doză din același • siderăm Jnsă ' "
toxic. Temporar trece senzația de 1 **’

nedorite
oboseală. Dar cercul vicios începe 
și se strînge tot mai mult. Este 
caracteristic pentru orice proces de 
tipul toxicomaniei, că doza trebuie 
mereu crescută spre a se obține 
un anume efect. Toxicul lucrează 
însă nu numai asupra creierului, ner
vilor și mușchilor, ci asupra întregu
lui organism. Deteriorarea se ma
nifestă asupra întregului orga
nism. Suferă tot mai profund func
țiile stomacului și intestinelor, ficatu
lui, inimei, glandelor cu secreție in
ternă. Suferă și rezorbția vitaminelor 
din intestine, așa că se ajunge la 
o intensă carență pentru mai multe 
vitamine deodată. Infecțiile devin mai 
frecvente și maj grave; Ia fel caria 
dentară. Scheletul se decalcifică. Țe
suturile. pierd constituenții lor de 
primă calitate, etc. Suferă digestia 
și circulația, 'ca Și funcțiile geni

tale. întreaga biologie a individului 
ajunge la o prăbușire fără putință 
de salvare.

Se va spune, — la noi sînt cu totul- 
rare maj ales la sportivi, asemenea 
cazuri de alcoolism cronic, învetenat. 
Dar cea mai periculoasă categorie de 
alcoolism, — din punct de vedere so-, 
cial, nu este alcoolismul cronic al 
bețivilor, nici aceea acută, provenită 
dintr-o sărbătorire rău... sărbătorită, 
ci alcoolismul cronic al acelora care

Ei n-au luat vitamine de felul ăsta!

lor „vitamină" este alcoolul, 
să mai spunem de imensul rău, 
este puterea de contagiune pe 
alcoolicul o exercită uneori, în 
lui, mai ales asupra celor fără

Alcoolicul este glumeț și 
cheltuitor și, te început,

.numai în faza de excitație. Căci în 
faza de inhibiție, urmează acea tor- 

' poare intelectuală și fizică, acel 
egoism opac și întunecat, care dez- 

j gustă pe orice cetățean cinstit, întreg 
■fia minte, lipsit de asemenea obice

iuri. Numai că alcoolicii, ca orice toxi- 
, coman la început, sînt în felul lor destul 
• de .rușinoși", în sensul că se ascund 
>de lume cînd sînt în „eclipsă". A- 

pe 

i această atitudine ca
• extremistă, nejustificată. „Om sînt, 
și nimic din cele omenești nu-mi

• este străin*  maj spunea înțelepciunea 
celor vechi.

Dar omenia, în primul rind, noi o 
înțe'egem, cum o spune Maxim Gor
ki, numai într-un singur fel: -.Om, 
— ce mtadru sună acest cuvînt".

Tabagismui ? Deși mecanismele și 
ș efectele sînt altele, dar, în final, de- 
; zastrul fiziologiei poate fi tot așa de 

sigur obținut prin tutun, ca și prin 
alcool.

Nu creierul și sistemul nervos cen
tral, nici țesuturile organelor, diges
tiei ori circulației sînt direct lovite, 
sînt periclitate de tutun, ci indirect, 
prin intermediul sistemului nervos 
al vieții vegetative, adică prin ner
vii ortosimpatici și cei parasimpatici.

Aceștia eu funcții puțin aparente, 
în comparație cu funcțiile sistemului 
nervos central. Dar acele funcții nu-s 
de loc puțin importante. Printre al
tele, nervii vegetativi strîng și dila
tă vasele. Pe această cale, ei re-
glează cantitatea de sînge care a- 
junge la creter. Ia mușchiul inimei 
ca și la toate celelalte organe. Altă 
funcție importantă este ce,a legată 
de metabolism și nutriție, de activi
tatea glandelor, de permeabilitatea 
„membranelor" celulare, a bazelor ar- 
gentafine etc.

Despre „nevinovata**  
țigară...

Cum lucrează tutunul ? Fumul de 
tutun constă din vapori de natură 
chimică foarte variată. Analiza lor 
chimică poate izola unele substanțe 
deosebit de toxice, precum nicotină. 
Dar se maj cunosc astăzi o întreagă 
serie de substanțe cu acțiune nocivă, 
unele iii-'-d chiar cancerigene. — ca-. 

pabile să producă, în anume condi*  
ții, adevărate leziuni ale bolii can
ceroase

Tutunul, de asemeni, este un toxic 
„de plăcere". Rezultă de asemeni 
o toxicomanie, o nevoie irezistibilă, 
un obicei tiranic, de a fuma, cu ten
dință la creșterea dozei.

Se știe că nicotină paralizează ce
lulele nervoase din centrii vegeta
tivi. Această suprimare funcționată i 
a unor centri vegetativi poate con
tribui Ia suprimarea unor anume 
senzații de încordare, sau chiar do 
neplăcere, legate de oboseală. Dar e 
normal și fiziologic ca omul să sca
pe de oboseală pe o cale fiziologică, 
nu prin intoxicație, nu epuizînd re
sursele de apărare de desintoxicare 
ale organismului. Acesta este astfel 
dublu lovit: și prin efort, sau obo*  
seală, și prin intoxicare.

Cum lucrează nicotină și celelalte 
otrăvuri din tutun?

Răspunsul cel mai concludent ni-î 
dau întinse și minuțioase statistici,, 
riguros verificate pe un lot de indi
vizi, menținuți sub cea mai atentă 
observație medicală timp de 14 ani. 
Pe scurt, toate bolile organice (ale 
aparatului respirator, circulator, re-i 
nai, digestiv etc.) sînt net și con-: 
stant agravate de fumătorii invete- 
rați, care nu pot sau nu vor renun- 
ța ta tutun.

Randamentul neuromotor este cel 
care suferă cel mai mult și cel mai, 
devreme. Situația aceasta este ușor 
de înțeles, amintindu-ne că nicotină 
lovește în funcțiile vasculare. în a- 
portul de sînge proaspăt și în elimi
narea sîngelui încărcat cu toate sub
stanțele inutile și rău făcătoare ce 
rezultă din funcția diverselor țesu
turi. Cu cît funcționează mai intens 
un anume țesut, cu atît maj multe 
asemenea substanțe nocive se adună, 
de ex. în mușchi.

Poate fi un sportiv atît de neso
cotit, ca pe lîngă îndepărtarea „de

șeurilor", a „zgurei", a cenușii e« 
rezultă din „arderile" sporite ale 
mușchilor săi, să mai adauge și to*  
xine ca tutunul, ca alcoolul ?

Totuși, la o infimă parte, obice*  
iuri înrăite, rău înțelese, împiedică' 
cruțarea rațională a une; „mașini” 
fiziologice atît de minunate, cum 
este organismul unui sportiv de 
vîrf, de mari performanțe, de fru
moase recorduri, de realizări care 
marchează un moment în „istoricul 
unei anume ramuri de sport".

Guvernul și Partidul oferă spor
tivilor noștri condiții minunate de ' 
viață, de muncă și de practica
rea culturii fizice și sportului, așa 
de favorabile, incit de aci se 
naște și îndatorirea ca ei să dea 
un. sprijin neprecupețit ridicării ț 
nivelului realizărilor noastre spor- • 
tive. Tinăra noastră mișcare spor- ț 
tivă a cucerit de altfel succese • 
de înalt prestigiu, care au ridicat ; 
pe deosebite culmi gloria patriei 
noastre dragi, la care nîcj nu se • 
visa măcar înainte de anii puterii ' 
populare.

Sportivii acei care abuzează de 
alcool și tutun în timpul perfor
manțelor, dar și a antrenamente
lor intense de pregătire, trebuie, 
prin disciplină liber consimțită, 
să renunțe sincer la orice toxice, 
să respecte întocmai normele vieții 
sportive.

Nn trebuie neglijat, nu trebuie 
minimalizat nici imul dta factorii 
care pot asigura cele mai bune 
condiții fizice, cea mai „bună for
mă" fizică pentru sportivii noș
tri.

Numai pe calea aceasta, a unei J 
conștiințe sportive de înalt nivel, ’ 
sportul poate merge mereu înainte. I
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REPREZENTATIVA PL01EȘTIULUI A CiȘTIGAT „CUPA DUNĂRII După „Regata Snagov”

GALAȚI 24 (prin telefon). — Timp 
Ide patru zile s-a desfășurat în loca- 
Btate o importantă corrpetiție șa- 
histă pe echipe, reunind selecționatele 
regiunilor Bacău, Brașov, Galați, Iași, 
Oltenia și Ploiești. întrecerile s-au 
bucurat de un succes deosebit, primul 
loc în competiție fiind obținut de șa
hiștii ploieșteni care și-au adjudecat 
trofeul pus în joc — „Cupa Dunării”.trofeul pus în joc —

ȘTIRI
• A început turneul final al campio

natului de juniori al Capitalei. In sala 
Progresul din sir. Lipscani 16 se întrec 
14 participanți de cat. II, III și IV. în
trecerile au loc zilnic de la ora 17. 
După trei runde conduc, la egalitate, 
Pantazi (I.T.B.) și Chiricufă (M.TT.C.)

• La baza sportivă de canotaj U.T.A. 
din Arad, șahiști fruntași din Cluj, O 
vadea, Satu Mare și Arad și-au disputat 
Intîietatea în „Cupa celor patru orașe” 
După întreceri dîrze, care n-au exclus 
«nrprizele, echipa Aradului a eîștiga î 

‘primul loc cu un total de 24% p. Iată 
lexultatele tehnice : Arad—Oradea 7—5, 
Cnj—Arad 3%—81/,. Cluj — Oradea 
6—6, Arad—Satu Mare 9—3, Satu Mare- 
Oradea 4$.—Cluj — Satu Mare 

Olariu-coresp.).

• In sala Centrocoop a avut loc o în- 
tHUnire amicală între echipele combi- 

Usata Geologie-Centrocoop și Justiția, în
cheiată în favoarea ultimei: 10—12.
Hotă rezultatele la primele mese: Rei- 
*&ker—Genuchie 1—0, Goldstein—Topa 
vO—lt Inacu—Sorin 1—0, Cernea—Burn 
V—l.

S-a jucat în formații de cîtc 9 par
ticipant (6 băieți, 1 junior, 2 fete).

Iată clasamentul concursului, după 
epuizarea celor 5 runde:

1. Ploiești 31 p. (7—2 cu Brașov,
7— 2 cu Bacău, 5—4 cu Galați, 6—3 
cu Iași, 6-^3 cu Oltenia).

2. Oltenia 281/z p. (6>/2—2>/2 cu 
Brașov, 7‘/2—l’/2 cu Bacău, 5‘/2—3‘/2 
eu Galați, 6—3 cu Iași).

3. :
8— 1

4. '
8—1

5. : 
cău).

6. Bacău 7 p.
Echipa ploieșteană s-a dovedit cea 

mai bine pregătită, ea beneficiind în 
formație și de o serie de jucători con- 
sacrați, ca actualul campion republi
can Fl. Gheorghiu, Radovici, Partos, 
Duță, Diaconescu, Butnaru, Oprescu, 
Margareta Perevoznic, Ecaterina Ra
dovici. Echipa regiunii Oltenia, cla
sată pe locul doi, a avut la primele 
mese pe E. Ungureanu, Porcescu, 
Popazov, Socoteanu.

Iată acum cele mai bune rezultate 
individuale: Radovici și Partos 5 p, 
Nestorescu (Oltenia) 4>/2 p, Bîrzoi 
(Galați) 4 p. La fete cele mai bune 
rezultate au fost obținute de Marga
reta Perevoznic cu 5 p. Neînvinsă 
este și tînăra Adela Maxim cu 4 p 
(3 victorii și 2 remize).

De notat o surpriză înregistrată în 
meciul Ploiești—Iași. La prima masă, 
Fl. Gheorghiu a fost învins în 24 
mutări de A. Marcovici.

Iași 25‘/2 p. (6—3 cu 
cu Bacău, 5'/2—3‘/2 cu 
Galați 24 p. (5—4 cu 
cu Bacău).
Brașov 19 p. (7*/ 2—1‘/2

Brașov, 
Galați). 
Brașov,

Cu Ba-

A. SCHENKMAN-coresp.

Am ciștigat, dar am și,
In două zile de 

noștri au cules un 
victorii dominînd categoric 
acest an a „Regatei Snagov”. compe
tiție deosebit de importantă pentru spor
tivii celor trei țări participante. Com
portarea sportivilor care ne-au reprezen
tat Ia această tradițională întîlnire in
ternațională a întrecut așteptările și 
avem toate motivele să ne bucurăm din 
toată inima de progresul realizat de ea-

întreceri, canotorii 
frumos buchet de 

edi(ia din

’T' -

Două imagini de la „Regata Snagov" de caiac-canoe. In medalion: Festi
vitatea de premiere la caiac dublu 500 m. Pe locul I, sportivii noștri Arti- 
mov și Conțolenco. In fotografie, in prim plan, echipajul nostru de caiac 
4 (format din Husarenco, Ivanov, Bărdaș, Timofan), învingător cu timpul 

de 3:20.4
Foto : T. Chioreanu

romîni în ultima vreme. Intr-a
la aceste întreceri am ciștigat 
cele 15 probe, am ocupat multe 

fruntașe și am văzut, din nou, 
întotdeauna „calculele hîrtiei”

învățat!

• La 13 august încep în trei centre 
u4in țară semifinalele campionatului rc- 
publican individual feminin, ediția 1961. 
întrecerile se vor desfășura la Bueu- 
C*ști,  Satu Mare și Bacău.

Start in „Cupa Eliberării”

Scrisori din țară
• De la Graiova primim o scrisoare 

în care tovarășul ȘTEFAN GURGUI 
ne scrie despre vrednicii colectiviști, 
membri ai asociației sportive Avîntul 
Bîrca Asociația sportivă Avîntul a 
participat la campionatul raional de 
fotbal și s-a clasat pe locul 11, Spor
tivii de aci au fost prezenți 
una în întrecerile organizate 
raională la trîntă, atletism 
Jn secțiile aceleiași asociații 
prinși și mecanizatorii de la S.M.T. 
Bîrca. Al. Borcan, brigadier fruntaș 
este și unul dintre cei mai buni spor- 
iivi ai asociației.

Asociația sportivă Avîntul Bîrca 
este fruntașă pe raionul Segarcea — 
ne scrie tov. Gurgui. Sediul asocia
ției care se află chiar în centrul co
munei oferă tinerilor mecanizatori 
din S.M.T. și G.A.S., tinerilor colec- 
■Uviști și lucrătorilor din comerțul co
operatist multe posibilități de a.și pe
trece în mod plăcut și folositor tim
pul liber.

Masa de ping-pong este tot atît 
de solicitată ca și terenurile de volei 
și fotbal. Din asociație fac parte 200 
de membri U.C F.S.

® „Cine nu a auzit de tluierașii din 
Vaideetii, cîștigători ai multor con
cursuri cultural-artistice? —- citim în 
scrisoarea sosită de la tov. AL. MOME. 
TE In anii puterii populare în această 
comună (raionul Horezu) s-au con
struit un căm.n cultural model, 
magazin universal,

întotdea- 
pe scară 
și volei, 
sînt cu-

La sfîrșitul acestei săp-tămîni va fi 
inaugurată tradiționale competiție 
dotată cu „Cupa Eliberării*.  In în
treaga tară, pregătirile echipelor re
prezentative de regiuni în vederea 
acestei întreceri pugilistice sînt pe 
sfîrșite. Se știe că prima ediție 
(1959) a „Cupei Eliberării*  a fost 
cîștigată de echipa regiunii Oltenia. 
In finală, la Craiova, localnicii au 
eliminat atunci selecționata orașalui 
București. Anul trecut trofeul a fost 
cîștigat de pugi-liștii din

In prima etapă a „Cupei 
— edifia 1961 — se vor 
mătoerele formații: reg. 
rcg. Galați (sîmbătă, la 
I.așr — oraș București 
la lași); Argeș — Dobrogea (dumi
nică la C. Lung Muscel) ; reg. Bucu
rești — Ploiești (sîmbătă, la Giur
giu) ; Hunedoara — Oltenia (sîmbătă 
la Hunedoara) ; Mureș-Autonomă Ma
ghiară— Brașov (la Tg. Mureș) ; Cri- 
șana— Banat (duminică, la Oradea); 
Maramureș — Cluj (sîmbătă, la Baia 
Mare).

• După reuniunea de selecție de

Capitală. 
Eliberării” 
îrttîlnî ur- 
Bacău — 

Bacău); 
(duminică.

N AVEM NEVOIE

Lucasăptămîna trecută, antrenorii 
Romano și Gheorghe Lungu au sta
bilit echipa care va participe la cam
pionatele europene feroviare de la 
Magdeburg. Formația ceferistă cu
prinde 9 boxeri: cat. muscă: D. Da- 
videscu; cocoș: N. Puiu; pană: 1. Tur
cu; semiușoară; I. Pătruț; ușoară: 
Gh. Tănase; semimijlocie M. Stoian 
(V. Mîrza); mijlocie mică : Al. 
Moise; la categoria mijlocie ferovia
rii nu au nici un reprezentant; se
migrea: P. Zaheria; grea: N. Motoc.

• La 3 august va sosi în țâre 
noastră echipa O. F. Prostejov din 
R. S. Cehoslovacă. Oaspeții vor 
susține o partidă în compania boxe
rilor de la Metalul „23 August”. Se 
știe că anul trecut metalurgiștii au 
întîlnit la Prostejov selecționata ora
șului, pe care au întrecut-o cu sco
rul de 7—3. Revanșa acestui mec; se 
va disputa Ia 5 august la București.

• Astă-seară de la ora 19 va a- 
vea loc în grădina clubului Metalul 
cea de a doua gală în cadrul „Cupei 
Metalul”, iar joi se vor disputa fi
nalele.

iar joi se vor disputa fi-

timpul

„VEDETE”

un 
patru săli de 

clasă, s.a electrificat și radioficat în
treaga comună. Ba, de curînd au a- 
părut și tuburile de neon. Asociația 
sportivă Păstorul numără peste 250 
de membri U.C.F.S care sînt cuprinși 
în cinci secții pe ramură de sport: 
atletism, volei, șah, tenis de masă 
și fotbal. Se mai practică trîntă, hal
terele și tirul. Sportivii din Vaideeni 
au |a dispoziție un teren de fotbal, 
unul de volei, două săli de club la 
căminul cultural, cu o masă de tenis 
și șase de șah, precum și material și 
echipament sportiv în valoare de peste 
5.000 lei.

Consiliul asociație1 sportive organi
zează numeroase întreceri la șah, te
nis de masă, trîntă, volet, fotbal șt 
tir în cadrul campionatului asociației 
sportive și al „duminicilor cultural- 
sportive". intr.un cuvînt, asociația 
sportivă Păstorul s-a consolidat din 
punct de vedere organizatoric și ma
terial, iar rezultatele ei se încadrează 
alături de celelalte transformări pe 
care le cunoaște comuna"

Modestia și conștiinciozitatea sînt 
calități care caracterizează pe sporti
vul 
tele 
sta 
sele 
au participat, se datoresc în cea mai 
mare măsură în afara minunatelor 
condiții de pregătire ce le-au fost 
create, pasiunii cu care s-au pregătit 
pentru a obține 
bune.

Același elan a 
gătirile tinerilor 
au cucerit recent 
canice". Conștienți că au de apărat 
prestigiul de care se bucură boxul 
romînesc in Balcani, tinerii pugiliști 
din echipa Bucureștiuluî ș-au 
tit temeinic pentru a obține 
tate cit 
cere la 
cipe.

Doar 
alinieze 
plinată 
(Marina 
(C.S.M. 
gătirii 
riac 
voi ți 
tor 
activitate 
nostru, se considerau dinainte 
în echipă. îndeosebi boxerul 
tănțean, care nu este la prima aba
tere de acest fel, a avu*  în perma
nență atitudini vedetiste, manifestîn- 
du-și o așa-zisă „superioritate" față 
de tinerii pugiliști promovați de cu- 
riad îb eghipă, Plecările dese in oraș

fruntaș al țării noastre. Excelen- 
performanțe realizate anul ace- 

de sportivii romîni în numeroa- 
competiții internaționale la care

in 
de făceau, au 

să inlocu- 
cu alți bo- 

locul lui

rezultate cit

caracterizat și 
boxeri romîni 
„Cupa orașelor

mai bune
care erau

în dificila 
chemați să

n-au vrut
„coloană"

mai

pre
care 
bal-

pregă- 
rezul- 
între- 
parti-

doi boxeri 
în această 

și aceștia sînt VasiLe
Constanța) și Ștefan 

Galați). Pe toată durata 
echipei antrenorii I.

L. Ambruș au fost 
suporte „toanele**  

care, bazîndu-se 
mai îndelungată în

Și 
să 

boxeri

să se 
disci- 

Neagu 
Cojan 

pre- 
Chi- 
ne- 

aces- 
pe o 
boxul 

titulari 
cons-

antrenamentelor, pregătirea 
mintuială pe care o 

determinat pe antrenori 
iască pe cei doi „titulari" 
xeri. Așa se face că în
Neagu a apărut in echipă Grigore 
Enache, iar Cojan a fost înlocuit cu 
Deca, boxeri care s-au pregătit cu 
conștiinciozitate. Luînd cunoștință de 
această măsură a antrenorilor, Vasile 
Neagu și Ștefan Cojan au părăsit 
echipa, cu toate că forul de specia
litate i a anunțat că-i va folosi în 
intîlniri amicale cu prilejul „Cupei 
orașelor balcanice". Asemenea schim
bări s-au mai făcut și la categoria 
pană unde, se știe, în locul titula
rului Ion Turcu, a boxat tînărul 
rea Pătrașcu. Turcu, înțelegînd 
tul că Pătrașcu era în acel 
ment mai bine pregătit decît 
nu s-a supărat, așa cum au procedat 
Neagu și Cojan ci, devedindu-se un 
element disciplinat, a acceptat să sus
țină o partidă amicală, cu boxerul 
Cornel Rusu de la Progresul.

Fără îndoială că actul de indisci
plină comis de boxerii Vasile Neagu 
și Ștefan Cojan este grav și că fe
derația de box va 
se

Flo- 
fap- 
mo-

el.

lua măsurile care
impun.

Notă : Biroul 
de box luînd în 
săvirșite de boxerii Vasile Neagu 
și Ștefan Cojan a hotărît suspen
darea acestora pe timp tie un an. 
Biroul federal atrage atenția celor 
doi boxeri că reabilitarea lor de
pinde în cea mai mare măsură de 
comportarea pe care o vor avea 
ia perioada suspendării.

federației romîne 
discuție abaterile

notorii 
devăr, 
11 din 
locuri 
că nu 
se adeveresc. Ne referim la ...pesimis
mul care exista în rîndul sportivilor 
noștri înainte de probele de caiac 4 
viteză, ștafetă, caiac dublu 500 m etc., 
probe în eare victoria ne-a revenit da
torită eforturilor susținute pe care le-au 
depus caiacișlii noștri, dorinței lor de 
a eîștiga chiar în fața unor adversari 
de talie europeană. „Regata Snagov” a 
prilejuit insă și numeroase învățăminte 
de eare. firește, antrenorii noștri vor 
ține seama, orientînd pregătirea lotului 
care va participa la campionatele eu
ropene de la Poznan spre lichidarea 
lipsurilor observate la această ultimă 
verificare internațională.

Ce concluzii se pot trage după între
cerile care au avut loc la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute pe lacul Snagov ? 
dăm... cuvîntul fondiștilor.

Cele două probe de canoe au fost 
minate net de sportivii noștri, care 
condus întreaga cursă, cîștigînd

nem, gîndindu-nc în special Ia faptul 
că, mai puțin Bărdaș. fondiștii noștri 
sînt tineri, încă fără experiență și au 
posibilități evidente de creștere în pre
gătirea pentru astfel de probe. Deși am 
remarcat comportarea caiacului de 4 și 
cu îoale că Ștefan Pocora a obținut un 
frumos loc II, sin tem de părere că 
rezultatele generale ale caraciștiior noștri 
în probele de fond nu ne pot mulțumi. 
Să nu uităm eă n-am reușit să eîștigăm 
nici o probă de fond, eă la caiac dublu 
echipajul nostru Sidorenco-Smimov (lo
cul III) a rămas în urmă cu mai mull 
de un minut față de învingători. Această 
problemă readuce în discuție preocuparea 
pentru asigurarea schimbului de inline 
și în ceea ce privește probele de fond. 
„Apariția* lui Pocora și rezultatul me
ritoriu al caiacului de 4 nu trebuie să 
ducă în nici un caz la autoliniștire. Este 
drept că rezolvarea problemei nu este 
chiar așa de ușoară dar, începutul tre
buie făcut cît mai repede.

In probele de viteză, sportivii noștri 
ne-au dat mai puține emoții decît la fond 
și ne-au adus numeroase victorii, pentru 
care merită toate felicitările. Dintre caia
ciști, se cuvine a sublinia forma exce
lentă a lui Nicoară, foarte bun atît la 
caiac simplu 1.000 m cît și la ștafet* ’ 
comportarea neașteptat de bună a Iu 
Artimov și Conțolenco, învingători la 
dublu 500 m și clasați pe locul II — 
după o 
1.000 m, 
frumoasă 
caiacului
In general, 
noștri au terminat învingători în 
nirilc cu sportivii din R.D.G. și R.P.U.. 
cu excepția probei de caiac dublu 1.00C 
m cîștigată de echipajul Finger — Nie- 
drig. Nu toate timpurile realizate sînl 
însă Ia valoarea celor înregistrate la 
ora actuală de către echipele care se 
pregătesc pentru campionatele europene 
Pentru că nu putem să nu privim re
zultatele și prin această prismă, consi
derăm necesar ca lucrurile să nu se 
oprească aici ci, dimpotrivă, pregătirile 
să fie continuate cu mai multă inten
sitate, cu tot mai multă exigență. Numai 
în acest fel rezultatele obținute vor putea 
fi consolidate, numai astfel vom avea 
și m, viitor prilejul de a consemna vl . 
toria sportivilor noștri în diferitele con
fruntări internaționale. Și acesta este 
desigur lucrul pe care îl dorim cu toții

luptă epuizantă 
precum și 

pe care au 
de 4 și ai 

ca și

la dublu 
cursa deosebit dt 

făcut-o componența 
echipei de ștafetă 
canoiștii. caiaciști: 

întîl-

Să

ci o- 
au 

„Ia 
pas”. Lupta pentru primul loe s-a dat, 
atît la simplu cît și Ia dublu, între ca
noiștii romîni, cei maghiari nerczistînd 
ritmului impus. Este îmbucurătoare com
portarea lui Igorov, care a confirmat 
performanța realizată recent la cam
pionatele republicane. Ichtm Lipalit 9 
„tras“ acum mai aproape de valoarea 
lui. depășindu-1 cu mai mult de un mi
nut jumătate pe maghiarul Major. Ex
celent „cuplul” Sidorov — Iacovici, care 
are o pregătire completă de fond și 
viteză. Rezultatul lui Calinov și Somov- 
schi este cel scontat dar nu cel mai bun 
penare acești canoiști îl pot realiza. Ei 
au pierdut timp prețios la fiecare în
toarcere, la fiecare turnantă și se pare 
că explicația trebuie căutată la,., teh
nica lui Somovschi. îmbunătățind stilul 
acestui „cuplu*  antrenorii noștri voi 
constata desigur o creștere a perfor
manțelor. In ceea ce privește desfășu
rarea probelor de fond la caiac trebuie 

recunoaștem că stăm încă destul 
slab față de valoarea fondiștilor 

plan european. 0 excepție face caiacul 
4, care la Regata Snagov*  a luptat 
multă dîrzenie și a reușit să întreacă

DAN G1RLEȘTEANL

PR06RESUL BUCUREȘTI 
ÎNVINGĂTOARE ÎN PRIMA ETAPĂ

A FAZEI DE ZONA A CAMPIONATELOR
DE CALIFICARE

să 
de 
pe 
de 
cu
unul din cele două echipaje ale R. D. 
Germane. Poate că acest echipaj, pre
gătit în continuare pentru fond, „rodat” 
în cît mai multe concursuri, va înregistra 
un plus de valoare în viilor. In orice 
caz, credem că trebuie încercat. 0 § pu

începutul a
La 13 mai, anul acesta, muncitorii fa

bricii de mucava din Capitală au făcut 
pentru prima oară gimnastică în produc
ție. Acest 
nerăbdare, 
muncitori 
prezentat 
Tudor Vladimirescu, 
rin ța sâ se introducă și la ei în fabrică 
gimnastica în producție.

Avînd sprijinul larg al organizației 
de partid din fabrică, consiliul asociației 
sportive a trecut de îndată la selecțio
narea instructorilor care aveau să con
ducă exercițiile de gimnastică Din fie- 
cwg. de producție just recru-

moment a (ost așteptat cu 
Cu mult timp înainte cițiva 
de la această fabrică s-au 
la consiliul raional U.C.F.S. 

exprimîndii-și do-

Duminică dimineața în parcul spor
tiv Progresul, echipa gazdă a dispus 
confortabil de Farul Constanța, con 
ducînd din primul și pînă în ultimul 
minut: 67—49 (26—18). Cu toate a- 
cestea, 
presie 
versar 
chipe.

S-au
A. Atanasiu (13) de la Progresul, 
I.. Budo (19) și D. Canțiș (11) de la 
Farul.

echipa oaspe a lăsat o im- 
irunioasă, anunțîndu-sc un 
periculos pentru celelalte

ad-
e-

remarcat: C. Suciu (18) Și

CRISTIAN POPESCU—coresp.

fost făcut
tați etic doi muncitori care au primit, la 
consiliul raional U.C.F.S., indicații cu 
privire la predarea programelor de gim
nastică, cunoștințe teoretice, metodici 
etc. Reîntorși la locul de muncă, noii 
instructori cu gimnastica în producții 
au pornit la treabă cu multă' trageri 
de inimă. Muncitorii din secțiile ..caiete^ 
„accesorii și carlonaje1*, „geamantam 
IW.C." au început cu entuziasm, sul 
conducerea instructorilor Ioana Ștefan, 
Alim Maria, Gh. Coconea și I. Stânescu 
primele exerciții de gimnastică.

Începutul a fost făcut. Si el o pro- 
inifător l



în ccl dc al doilea joc din R. P. Polonă

PROGRESUL A ÎNVINS SELECȚIONATA
REGIUNII SCZECZIN CU 4-3 (2-2)

DIN MUNCA UNUI INSTRUCTOR OBȘTESC

de al doilea joc din cadrul 
din R.P Polonă, Progresul 
a întîlnit selecționata re

giunii Sczeczin. Partida, disputată în 
localitatea Sczecztn, a luat sfîrșit cu 
victoria formației romine, cu scorul 
de 4—3 (2—2). Iată acum unele a- 
mănunfe privind jocul, redate prin 
telefon de antrenorul I. Lupa?:

In cel 
turneului 
București

Despre viitorii noștri oaspeți

Selecționata Tunisiei
si Racing Club-Paris
formații de certă valoare

,,Cel de al doilea meci din cadrul 
turneului a prilejuit o întilnire viu 
disputată și un bur» spectacol fotba
listic. Selecționata regiunii Sczeczin 
a fost alcătuită din jucători bine pre
gătiți, care au acționat în viteză, 
fiind adversari reduitabifi. Pînă în. 
min. 86, cînd la o săritură ia balon 
a lui Mîndru, arbitrul a acordat pe- 
nalti, transformat de polonezi, condu
sesem cu 4—2 prin golurile înscrise 
de Malteuță (min. 14), Voinea (min. 
39), Baboie (min. 62) și Oaidă (min. 
76). Am jucat în formația : Mindru 
— Smărăndescu II (Nedelcu), Gari- 
caș, Soare — lonlță (Adam), Adam 
(Pașcanu) — Oaidă, Smărăndescu I, 
Voinea, Malteuță (Protopopescuj, 
Marin (Baboie).

Țin să amintesc că ziarele poloneze 
au dat un calificativ bun jocului pres
tat de echipa noastră- atît după pri
mul meci susținut împotriva formației 
Ruch Katowice (campioana R.P. Po
lone de anul trecut și actualmente a 
treia in clasamentul categoriei A) cît 
și după partida de la Sczeczta. Iată 
titlul ziarului de sport de luni: „Jo
cul câștigătorilor Cupei R.P.R. a plă
cut și la Sczeeiiu". După partida de 
la Katowice ziarul a scris-: ^Fotba
liștii romîni combină bine, au un joc 
tehnic și rapid, dar nu trag 
de frecvent la poartă..."

încă nu s-a fixat data plecării noas
tre în țară. Azi (n.r. luni dimineața) 
la invitația gazdelor, plecăm să vizi
tăm Auschwitzul".

destul

mai anunțat, întreDupă cum am
30 iulie și 6 august Bucureștiul, Clu
jul și Constanța vor găzdui noi jocuri 
internaționale. Este vorba de turneul 
selecționatei Tunisiei și al echipei 
Racing Club-Paris. Selecționata Tu
nisiei, care va susține primul joc la 
30 iulie în Capitală cu Rapid, a făcut 
parte din grupa a IX-a a prelimina
riilor campionatului mondial și a ie
șit din „cursă" datorită doar neșansei: 
după ce a pierdut în primul joc cu 
Maroc cu 2—1, in cel de al doilea a 
cîștigat la același scor, iar în meciul 
decisiv a făcut meci nul (1—1), echipa 
care s-a calificat în turul următor a 
fost selecționata Marocului care a 
fost favorizată de... tragerea la sorți. 
Tunisienii practică un joc asemănător 
fotbalului algerian, dar mai eficace. 
In prezent selecționata Tunisului în
treprinde un turneu în Europa.

Racing Club-Paris va susține 
mul meci tot la București, la 3 
gust cu C.C.A. R. C. Paris este 
din cele mai bune echipe de club din 
Europa. Formația pariziană a ter
minat pe locul 2 în campionatul Fran
ței, la numai un punct diferență de 
primul clasat Monaco. înaintea ulti
mei etape cele două echipe erau la 
egalitate în fruntea clasamentului. In 
ultimul meci însă Monaco a cîștigat 
partida cu Valenciennes 
Racing a făcut meci nul 
plasare cu Le Havre...

In formația Racingului 
serie de jucători internaționali. In ul
timele meciuri ale selecționatei Fran
ței nu mai puțin de 6 jucători de la 
Racing au făcut 
țional și 
fundașul 
Bollini, 
extrema 
cu renumita formație F.
in care Racing a pierdut la limită 
(5—4) cunoscutul Pele a declarat că 
fundașul Lelong este un mare fot
balist și joacă cu o regularitate ui
mitoare în tot decursul unui meci.

Iată acum lotul echipei franceze 
folosit în ultimul campionat: Taillan
dier, Lelong, Senac, Marcel, Bollini, 
Guillot, Marche, Ujlafci, Bodin, Topka, 
Heutte, Grillet, Van Sam, Varini, 
Dusseau, Bereau, Ugorenko, Quedec, 
Tibaxi, Melloni. După cum se vede, 
în Iot mai sînt o serie de jucători 
binecunoscuți în arena internațională 
ca Marche, Ujlaki, Guillot, Grillet, 
Van Sam etc., care au mai jucat în 
reprezentativele Franței.

Așadar, în miez de va'ră vom avea 
posibilitatea să urmărim evoluția fot
baliștilor noștri în compania unor 
jucători cu renume, să vizionăm par
tide care, după cum e de așteptat, ne 
vor răsplăti pentru „postul" fotbalis
tic din ultimul timp. (al. i.).

Așadar, după 16 zile de întreceri 
(turneul a început la 8 iulie) cursa 
pentru promovare în categoria B a 
luat sfîrșit, urmînd însă să se mai 
dispute un joc restanță între Soda 
Ocna Mureș și Metrom Brașov.

Majoritatea partidelor desfășurate 
în cadrul turneului, au prilejuit jocuri 
interesante, urmărite cu viu interes

torie sau meci nul își asigură dreptul 
de a juca în categoria B. Lucrurile 
nu sînt însă așa de simple, deoarece 
nu orice rezultat de egalitate face ca 
Soda să treacă înainte^ Crișului în 
clasament, ci doar dacă reușește să 
termine jocul cu Metrom cu rezulta
tul de 0—0, sau 1'—f. D'acă însă face 
de exemplu 2—2, atunci golaverajul

cu 1—0, iar 
(2—2) în de-

activează o

una

Toamna, lui 1960; Iubitorii, sportu- 
ui din. orașul Slăme, cunoscut cen

tru minier din regiunea Ploiești, tră
iesc. o mare bucurie: echipa de fot
bal A. S. Slănic, campioană a raio
nului Teleajen, obținuse dreptul de * 
juca în campionatul regional. Bucu
ria aceasta a fost. rusă, de scurtă 
durată, pentru că o. dată cu începe
rea campionatului ee se transformă 
într-o teamă, justificată. Lotul de ju
cători al echipei era insuficient, iar 
majoritatea jucătorilor erau lipsiți de 
experiența necesară. Aceasta a tăcut 
ca primele jocuri în „regiune" să 
aducă și perinele amărăciuiisi. Con
ducerea asociației, analizînd compor
tarea echipei, ajunge la concluzia că, 
cu un lot de nutnai 14—15 jucători e- 
chipa nu poate face față cerințelor 
unu; campionat regional. In această 
situație consiliul de conducere al a- 
soeiației își propune să pregătească 
o echipă de juniori cane în urma unei 
pregătiri minuțioase, peste un an sau 
doi, să poată să dea elemente pri
mei echipe..

Mi ‘ '
găti 
cipă 
cești; 
elevi 
ridatea dintre ei fiind elevi la 
medie dim Slănic. 
un an urmărisem jocurile de fotbal 
dintre clase, iar pe cei r- ----  r:
cunoscusem, cu prilejul 
„minte." ce se organizau 
A urmat selecția, în urma 
reținut 18 tineri, în jurul 
16 ani, majoritatea efevi.

In planul de pregătire pe 
stabilit, mi,-am propus să dezvolt la 
acești tineri atît pregătirea 
și cea tehnică și morală, 
mnlți dintre ei' eratt slab 
fizicește, am alcătuit mai 
program de pregătire feică _ 
cu ajutorul căreia să capete caliitățile 
corespunzătoare. In scurt timp, echi
pa a căpătat o bună pregătire fizică, 
care, o dată atinsă, a permis, intensi- 
ficaree pregătirii tehnice. Trecind la 
pregătirea tehnică, m am izbit de o 
seamă de greutăți dîn cauza, deprin
derilor greșite pe care le aveau 
uni-; din juniori, deprinderi ce tre
buiau înlăturate. Ara individualizat 
anitremamenitele. căutind ca fiecare 
jucător să-și însușească tehnica în

1

s-a încredințat sarcina de e pre- 
echiipa de juniori, care 
în campionatul raional, 
tineri care aveau să-mi 
îi cunoșteam de mult.

parti- 
Pe a- 
devină 
maj.o- 

Școala 
De mal bine die

mai ®>ci ’> 
diferitelor 
peste tot. 
căreia am 
vîrstei de

care l-am

fizică, cît 
Deoarece 

dezvoltați 
întîi un 
generală,"

funcție de postul pe. care U ©cu.pâ 
în echipă și pentru care era dotat. 
In același timp, am literat. tot in
dividual. pentru dezvoltarea vitezei,, 
a forțej etc. Antrenamentul: pe ce»- 
partimente și cel de ajasamblu a ur
mat ta moi firesc.

După o perioadă de pregătire scur
tă, echipa e reușit să practice un 
fotbal destul de bun și să cuce
rească campionatul de juniori al ra
ionului Teleajen (cîștigind ' toate jocu
rile și obținînd dreptul de a parti
cipa la barajul pentru desemnarea 
echipei campioane pe regiune). Lip
siți de experiență,, după un joc cîș
tigat în baraj, echipa, de juniori 
A. S. Slănic a trebuit să cedeze 13 
scor, formației de jurriorf, mult mai 
experimentată, a clubului Petrolul 
Ploiești

Un rezultat pozitiv este și acela că 
am reușit să 4 facem pe jucători să 
înțeleagă că pregătirea lor sportivă 
este strîns legată, de pregătirea șco
lară sau profesională și aceasta i-a 
făcut pe cei mai slabi- la învățătură 
să-și îndrepte notele și frecventa, iar 
cei care erau socotiți drept nediscipli
nați să fie aprecia ți de către pro
fesori, la sfîrșitul anului școlar La, 
aceasta a contribuit în mare măsura 
și legătura strînsă pe care am (inut-o 
în timpul pregătirii cu părinții, pro
fesorii și pedagogii.

Un a/utor foarte prețios în munc» 
cu luniioriii l-ana. primit și. din. parte» 
tov. Atanasiu Petre — antrenorul 
primei echipe, care a venit adeseori 
în mijlocul juniorilor, contribuind din 
plin la pregătirea, lor. In vederile 
sole stau ta prezent do- dintre cei: 
ma.i buni |uniorj. pe care urmează 
să-i promoveze în prima echipă în- 
tr-un viitor apropiat. Jocurile „școală" 
cu prima echipă au contribuit de a- 
semenea la pregătirea juniorilor și la 
progresul înregistrat de ei. Din rîn- 
dul juniorilor pot cita următoarele 
elemente de perspectivă: State Ma
rtan. Popescu Atanase, Vlad Adrian, 
Rădan Sorin, Blendea Alexandru. Bă
lan ion și Bălan Gheorghe. Asociația 
sportivă Slănic își pune mari spe
ranțe ta aceste elemente tinere și 
capabile și de aceea ei sînt înconju
rați 
rea

cu toată dragostea de conduce- ■ 
asociației și a secției de fotbal.

Dr. VAS1LE DONCHJ 
instructor obștesc

anume 
Lelong, 
interul 
stingă

parte din lotul na- 
portarul Taillandier, 
mijlocașii Senac și 
dreapta Marcel și 

Heutte. După jocul 
C. Santos

Fazele spectaculoase au abundat in locurile turneului de calificare de la 
Sinaia. In fotografie un „duel' aerian in careul echipei Metrom, în meciul 
cu Crițul Oradea (2—2). Fundașul Rusnac, aflat in poartă, va respinge pină 

la urmă acest atac al orădenilor
Foto : Victor Secăreanu-Bra§ov

HAVOMOOtLISM j]

Pionierii au cucerit „Cupa orașului București"
de amatorii jocului cu balonul rotund 
din Rm. Vîfcea, Sibiu și Sinaia. Inte
resant de rerr arcat că pe lingă local
nici și oamenii muncii aflați în con
cediu de odihnă în stațiunile balneo
climaterice din localitățile respective, 
la multe partide au asistat și excursio
niști veniți special pentru a-și încu
raja echipele favorite. Turneul de 
baraj a fost deci o competiție care 
s-a bucurat de un succes remarcabil 
și de un interes sporit față de 
trecuți.

Și acum, 
tanță între 
tram, care 
Sinaia. După cum se știe pe 
doi în clasament (loc care asigură 
calificarea) în momentul de față stă 
echipa Crișuf Oradea (2. Crișul 5—1 
—4—0—7:4—6; 3. Soda 4—1—3— 
0—5:2—5). Deci Soda în caz de vic-

celor două echipe pretendente la locul 
doi va fi egal și avînd în vedere, că 
au același număr de victorii (I) și) 
partida dintre ele s-a terminat nes 
decis, va fi nevoie de un- joc supli
mentar 
cine se
între
Brașov 
sânt
justificată de suporterii Sodei și ai... 
Crișului.

anii

de... baraj pentru a se stabili 
califică în B ! Meciul restanță 
Soda Ocna Mureș și Metrom 
se anunță deci foarte intere- 

și e așteptat cu o nerăbdare

să revenim ta jocul 
Soda Ocna Mureș și 
se va disputa marți

res-
Me- 

la 
locul

Sîntem la centrul experimental de 
navomodele de p«: lacul Băneasa. Con
cursul n-a început încă, așa că cei 
prezenți continuă să viziteze standurile 
de navomodfel'e prezentate de partici
panții la fa-za . regională a campiona
tului republican de navomodele. Ve- 
lierele' și navele autopropulsate atrag, 
în mod deosebit atenția publicului.. De 
un frumos succes se bucură macheta 
spărgătorului de gheață atomic ,,V. I. 
Lenin", lucratâi d.e pionierul Fierea 
Flavius. Cu fișele de concurs în mină,, 
specialiștii tree în 
nave, dau note asupra felului 
fost executate. Concurentul care 
lizează cel mai mare număr de 
este pionierul Mihai Georgescu 
urmat de navomodelistul Mihai 
cu (raionul 1 Mai) eu 58 p.

revistă liliputanele 
cum au 

tota- 
puncte 
(60 p.K 
Petres-

Noutăfi de
9

pe terenuri

O

sfîrșit începe 
navomodeliști 

micile nave ț 
vîntului și 

spre, linia 
ca

întrecerea.
li au> 
pe oglinda 
moto rașeie 

de- sosire. 1 
orice, mare 

București* 4, 
este 
navomo-

SPOD. 
lansat gri- 

1 acului, 
le îm-

Emo- 
eon- 

eu 
eîș-

In 
tivii 
iuiii 
Tăria
ping ușor., 
ții„ surprize, ea la 
cursk ,.,.Cu.pa orașului 
care este dotată întrecerea-, 
tigată de sportivii secției de 
delism de la Palatul Pionierilor.

Iată celelalte rezultate : veliere clasa 
A — Ștefania Ivanov.ieii ft: T. Vlad'i- 
mires-cu;) 3.7 p., Viorica Neaeșu (Pala
tul Pionierilor) 30 p... clasa B — Arie 
ton Casian (r. V. I. Lenin)- 39 p., Dan 
Moisescu (P. P.) 32 p., autopropulsate 
clasa A — Florin Niculescu 
p„ Militai- Georgescu- (P. P.)- 
sa B — Florăa Flavius (P. 
Dumitru Petrescu (P. P.), 19

(P. P.) 35
20 p.., Clar.
P.) 33 p.j
P.

® In Capitală au luat sfÎTșit în
trecerile pentru campionatul categoriei 
a Il-a. Titlul de campion la băieți a 
revenit tî mirului teriisnran C. Popovici 
(C.C.A.) care l-a întrecut în finală 
pe Gh. Boaghe (Progresul) cu 6—4, 
4—6, 6—4. Învingătorul a demonstrat 
eă este în vădit progres, dovedind 
reale calități de tactician precum și 
un bun joc de regularitate. Iată re
zultatele semifinalelor : Popovici 
Prundeanu 6—3, 6—1; Boaghe 
Crueeanu 6—0, 6—1. De notat
in sferturi de finală Boaghe a dispus 
de Dron cu 6—3, 6—2. La fete vic
toria a revenit tinerei Sanda 
golea (Știința) care în turneul 
și-a întrecut toate adversarele : 
6—4 Cu Mihaela Colceag, 6—2, 
cu Mihaela Klahre, 6—1, 6—1 
Monica Andronic.

• înaintea plecării la Bratislava 
pentru preliminariile „Cupei Galea"

că

Cio- 
final 
6—4.
6—4 

cu

lotul 
jocuri

nostru de tineret a susținut 
de verificare, încheiate cu ur

mătoarele rezultate : Popovici—Dron 
6—I, 3—6, 6—0; Mărmitreanu. —

Boaghe &—2, 7—9, 7—5; Mărrrrureanu, 
Bui-ciu-Popavici, Boaghe 6-—3, 7—5, 
6—2; Popovici-—Boaghe 6—3, 4—6, 
6—3; Burciu—Dron 4—6, 8-—6, 6—3.

• In cursul săptămînii trecute au 
luat sfîrșit pe terenurile Centrului 
de antrenament din Calea Plevnei 
și întrecerile campionatului de ju
niori al. Capitalei. Tată rezultatele Ia 
băieți, pe categorii : 17—18 ani, Po
povici (C.C.A.)—Boaghe (Progresul) 
6—3, 4—6, 6—4; 15—16 ani, Di-
mache (Știința) — I. Năstase (C.C.A.) 
6—3, 6—1. La fete, Ia categoria 15— 
16 ani a cîștigat Manuela Mihu (Di
namo) care a întrecut-o pe Florica 
Butoi (Știința) cu 6—3, 3—6, 6—3. 
Categoria 17—ffi’ ani a revenit Sandei 
Ciogolea (Știind),.

Duminică începe în R. P. Ungară 
campionatul categoriilor A și B la 
fotbal. Participanții la Pronosport sînt 
familiarizați cu fotbalul maghiar din 
etapele precedente ale concursurilor 
Pronosport care au cuprins meciuri 
din competiția Cupa de Vară. De data 
aceasta programul cuprinde șase me
ciuri din campionatul categoriei A și 
șase din cel al categoriei B. Echipele, 
in majoritatea lor, sînt binecunoscute 
iubitorilor fotbalului- și multe dintre 
ele au putut fii chiar văzute la lucru 
de spectatorii din diferitele orașe ale 
țării noastre. Dintre 
cele mai interesante 
programul concursului 
de duminică amintim Vasas (campi
oana) — Gyor, Szeged — Komlo (proas
păt promovată), M.T.K. — Salgotar- 
jan, Kecskemet — Miscolc, Eocosdl — 
Cegled.

De altfel iată 
întreg programul concursului de du
minică pe care vă invităm să vă schi
țați pronosticurile

Astăzi este ultima zi în care vă 
mai puteți depune buletinele pentru 
tragerea Pronoe-xpres de miercuri. In 
fiecare săptămină Pronoexpresul îm
parte participant lor premii valoroase. 
Participind cu regularitate puteți ob
ține și dvs. un asemenea premiu la 
Pronoexpres.

CO/VCY//VJ7/Z Afr3f

în clișeul alăturat

SLwgerea din uțaă & aumgțplor con-
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cursului Pronoexpres de miercuri are 
loc pe litoral, la Eforie, începind de 
la ora 19.

PREMIILE
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ÎNCEPE O NOUĂ ETAPĂ ÎN CICLISMUL NOSTRU DE PISTĂ!
® Palmaresul primei ediții a „Cupei orașului București” • Tinerii cicliști romini au realizat 

rezultate promițătoare © Au cuvîntul oaspeții concursului nostru internațional

Echipa de floretă-fete a R. P. Romine 
printre cele mai bune din lume

Frumoase fi dinamice sînt întrecerile 
pe velodrom ! — aceasta a fost reflec
ția spectatorilor care au asistat timp 
de trei zile la desfășurarea întrecerilor 
primei edilii a concursului international 
de pistă dotat cu „Cupa orașului Bucu
rești"4. Reuniți pe ovalul de beton al 
velodromului Dinamo din Capitală, aler-

Viteză
Viteză (revanșă) 
Urmărire individuală 
Urmărire pe echipe 
1.000 m cu start
Eliminare (proba I) 
Eliminare (proba a H-a) 
Cursa italiană 
Semifond (redus) 
Semifond (100 ture)

Din cele 10 probe cîte a programat 
concursul, sportivii sovietici au cucerit 
victoria în trei, cei italieni tot în trei, 
sportivii din R.D. Germană au învins de 
două ori. iar cei din R.P. Romînă au 
cîștigat de asemenea două probe. Cicli
știi din R. P. Bulgaria au fost aproape 
de victorie în proba de viteză și în cursa 
de semifond.

Pentru cicliștii din (ara noastră acest 
concurs a fost un important examen al 
potențialului lor. Întinerită considera
bil, echipa noastră și-a verificat astfel 
într-un concurs de amploare posibilită
țile pe care le are la începutul unui 
drum greu, acela al ascensiunii spre 
culmile măiestriei sportive. In viitorii 
ani pistarzii pot să-i ajungă din urmă 
(și chiar să-i întreacă 1) pe fondiști.

Festivitate de premiere în proba de eliminare: 
locul I — Dan Penescu (R. P. Romînă)t locul II — 
Giordano Turrini (Italia), locul III — Frank Nick- 

litzsch (R. D, Germană)

fHLFMIXIISfrf

80 DE E C III PE!...
„iNiciodaJă nu au participat la vreo 

acțiune alpină 80 de echipe, aproape 
200 de oameni, așa cum a fost la 
etapa a doua, de vară, a Alpiniadei. 
In anii trecuți eram obișnuiți cu cîte 
80 de participanți a început să 
ne povestească tov. DIONIS1E CO
LAN. președintele comisiei orășenești 
de alpinism din Capitală. „Aceasta 
dovedește încă o dată că alpinismul, 
acest sport al celor curajoși, cuce
rește prin frumusețea sa tot mai 
mulțj oameni ai muncii".

Cabana Plaiul Foij și refugiul Dia
na din Piatra Craiului au fost locul 
de unde cele 80 de echipe s-au răs- 
pîndit spre piscurile Pietrei Craiului. 
Vremea frumoasă a înlesnit alpiniști- 
lor noștri realizarea unor escalade 
de mare dificultate, pe trasee „ae
riene". pe fete lucii, spălate de ploi. 
Aceste succese sînt și urmarea munții 
depuse de o serie de instructori, 
printre care Valentin Gamer (Tor
pedo), Gheorghe Roșculeț (Dinamo 
Brașov), Norbert Hiemesch (Voința 
Brașov), Traian Flucuș (Celuloza 
Zărnești), Dan Pichiu (Corvinul Hu- 

gătorii din R.S.S. Letonă, din Italia, 
R.D. Germană și R.P. Bulgaria au lăsat 
o impresie excelentă, iar tinerii noștri 
reprezentanți au obținut rezultate bune 
— adevărate promisiuni pentru viitorul 
apropiat. Iată, de altfel, tabloul de o- 
noare al învingătorilor primei ediții a 
„Cupei orașului București99,

Imans Bodnîeks (R.S.S. Letonă) 
Aîvars Ișkovs (R.S.S. Letonă) 
Ivars Eîduks (R.S.S. Letonă) 

Italia 
de pe loc F. Nicklitzsch (R.D. Germană) 

Ditler Zuchold (R.D. Germană) 
Dan Penescu (R.P. Romînă) 

Italia 
D. Rotaru (R.P. Romînă) 

Luigi Zuccotti (Italia)
Iată de ce nc-a bucurat nespus victoria 
tînărului și talentatului Dan Penescu în 
proba de eliminare (pe care a dominat-o 
așa cum nu a făcut în acest concurs 
nici un alt învingător), locul I ocupat 
în cursa de semifond (redus) de D. 
Rotaru și comportarea foarte bună pe 
care au avut-o în cadrul probei de semi
fond (100 ture) alergătorii Eugen Băr- 
bulescu. Victor Voloșin și Dan Penescu. 
Mergînd pe linia îmbogățirii bazei de 
selecție, a primenirii continue a lotului 
reprezentativ și a unei pregătiri temei
nice, științifice, federația de speciali
tate va sprijini efectiv dezvoltarea ci
clismului de pistă, va asigura progre
sul acestei ramuri a sportului cu pe
dale. Va trebui, de asemenea, să se pro
grameze cît mai multe concursuri și să 
se ofere tineretului posibilitatea de a-și 

verifica forțele și pregăti
rea în cadrul unor con
cursuri de mai mare sau 
mai mică amploare.

AU GUVINTUL 
OASPEȚII

Ne-am adresat unora din
tre oaspeți pentru a ne 
spune părerea lor despre 
concurs, despre valoarea a- 
lergătorilor noștri și des
pre alte lucruri legate de 
prima ediție a „Cupei o- 
rașului București” la pistă, 
lată ce ne-au declarat ei:

HARI JAPINS — antre
nor al echipei R.S.S. Le
tone : „La București am 
legat noi prietenii, am fă
cut cunoștință cu ospita
litatea proverbială a romî- 
nilor și am cunoscut un 
oraș în plină înflorire. 
Concursul a fost de bună 
valoare datorită forței ci
cliștilor participanți. Sîn- 
tem mulțumiți de rezulta
tele sportivilor noștri. Dacă 
am fi avut un timp mai 
mare de odihnă între fi
nalele campionatelor Uniu
nii Sovietice și concursul de 
la București am fi obținut 
poate rezultate și mai 
bune. Tinerii cicliști ro- 
mîni au mari posibilități 
să progreseze într-un

nedoara), Alexandru Zolotaru (Jiul 
Petroșani), Ion Chiciorea (Metalul „23 
August" București). „Duelul" Bucu
rești—Brașov care caracteriza activita
tea aipiniștilor noștri „își trăiește" se 
pare... ultimele clipe. Intr-adevăr, au 
participat, la această etapă, echipe 
din mai toate colturile țării, din 
Gluj, Oradea, Lupeni, Bicaz, Gisnă- 
die, Cîmpina, Petroșani etc. — cen
tre în care, cu an; în urmă, acest 
sport era ca și necunoscut. Acum, din 
Cluj au fost prezenti sportivi de Ia 
Voin(a și Metalul, cinci echipe de la 
Jiul Petroșani, șapte din Zărnești, 12 
de la Torpedo 1 Să nu uităm nici pe 
Voința și Dinamo, ambele din Bra
șov, care au adus lă start 8 și, res
pectiv, 5 echipe.

Au fost prezente și formații noi 
care pentru prima dată luau parte 
la Alpiniadă: Creația Brașov și Ca
rotajul Ploiești.

— Ce tineri sportivi s-au eviden
țiat cu prilejui acestej Alpiniade?

— Ar trebui... multe rinduri de ziar 
ca sări numesc pe toți, ne-a răspuns 
tov. Colan. Făcîtid însă o selecție ri
guroasă, după părerea mea cei mai 
buni dintre cei maj buni ar fi: Tra
ian Giurgiu, Francisc Wild (Metalul 
Cluj), Gheorghe Avram, Vasile Ta- 

viitor apropiat. Sperăm să-i revedem în 
țara noastră pentru a ne „revanșa" în 
ceea ce privește ospitalitatea."

IVAN MANGIROV — antrenor al e- 
chipei R.P. Bulgaria: „Organizarea con
cursului a fost la înălțimea valorii în
trecerilor. Tinerii cicliști din țara dvs 
au mult talent. Va trebui să ne gîndim 
și să programăm întreceri cît mai dese 
între »peran(cle velodromului din R.P. 
Romînă și cele ale ciclismului de pistă 
din R.P. Bulgaria. Revăd Bucureștiul 
după 4 ani. Sînt impresionat de mul
țimea construcțiilor, de eleganța și fru
musețea noilor clădiri. Am petrecut zile 
minunate și aceasta se datorește ama
bilității gazdelor. Doresc succes cicliști
lor dvs!”.

CARLO BIANCHI — conducătorul de
legației italiene : „Mi-a plăcut mult con 
cursul de la București. Aveți un ma
terial uman minunat. Propun ca între
cerile „Cupei orașului București" să fie 
rezervate tineretului pînă la 21 de ani. 
In acest fel ați avea un etalon corect 
pentru aprecierea posibilităților tinerilor 
dvs pistarzi. Ați fost probabil mirați 
de comportarea slabă a fostului campion 
mondial Simonigh. Nc-am convins și noi 
că el a rămas un... nume, dar că prac
tic este un ciclist la apusul carierei."I

ERNST HIBE — antrenor al echipei 
R.D. Germane : „Am fi foarte mulțumiți 
dacă am primi în fiecare an invitație 
de a participa la „Cupa orașului Bucu
rești . Este o competiție frumoasă, bine 
organizată. Italienii au fost foarte tari 
— cu excepția sprinterilor, iar romînii 
și bulgarii au venit cu primele garni
turi. Tînăra noastră echipă a obținut 
rezultate onorabile.”

HRISTAGHE NAUM

inunal =====—
O Srumoasă acțiune a Comitetului orășenesc U. T. M.

4OO de copii au fost selecționați!
In ultimii ani, emoțiile părinților, 

care au copii de vîrstă școlară, nu 
se sfîrșesc o dată cu citirea listelor 
de promovați, afișate la ferestrele 
școlii; ele continuă și pe perioada 
vacanței, cînd fiii lor se înscriu la 
„școala natației", ce decerne de ase
menea, la absolvire, diplome și me
dalii.

Am asistat zilele trecute la exame
nul celor care, cu 20 de zile în urmă, 
pășeau cu sfială pe porțile ștrandului 
Tineretului și, apoi, cu vădită neîn
credere, în apa caldă și limpede ca 
cristalul din cele două bazine rezer
vate lor.

Părinții, aflînd că, la un aseme
nea eveniment important în viața co
piilor lor (cît de plăcut și util este 
sportul natației pentru tînăra noastră 
generație 1) au acces în incinta ștran
dului, au lăsat baltă treburile lor ve- 

maș (Jiul Petroșani), Gavril Ziild, 
Wilhelm Pașca (Voința Cluj), Con. 
stantin Ducaru, Ion Coleșiu, Dumi
tru Chivu (Dinamo Brașov). Petre 
Bordea, Traian Pisu (Corvinul), Wer
ner Putz, Constantin Comen, Dumitru 
Abagiu (Torpedo), Mircea Brătășa- 
nu, Gheorghe Cristea (Voința Bra
șov), Ion Teleanu, Nicolae Bănuț 
(Celuloza). Igor Popovici, Voicu To- 
lan, Teutsch Heuz (Metalul ,,23 Au
gust").

— Cîte alpiniste au fost prezente 
în Piatra Craiului ?

— Alpinismul feminin reprezintă în 
momentul de față un capital le care 
sîntem deficitari. Lucru ieșit în evi
dență și de data asta cînd doar Mă
tasea roșie Cisnădie a adus la start 
două fete: Maria Radu și Elena tan- 
cu. Eile s-au prezentat bine pregăti
te, escakidind trasee dificile, cum ar 
fi Turnulețul din Padina Popii și 
traseul frontal din peretele Diana. 
Puteți nota, in încheiere, că dacă 
unele asociații au fost prezente cu 
cîte 12 echipe, altele, cum ar fi 
LT.B, șl Metalosport București, s-au 
prezentat sub posibilități, cu toate că 
și una și cealaltă au mulți alpiniști 
valoroși.

m. t «

TORINO 24 (prin telefon). între
cerile de pînă acum, din cadrul ac
tualei ediții a campionatelor mon
diale de scrimă, au fost — după pă
rerea tuturor specialiștilor — cele 
mai disputate din cîte au avut loc 
pînă acum și de o valoare tehnică 
superioară. Performanța realizată de 
echipa de floretă-fete a țării noastre, 
locul 3 în clasamentul final, apare 
în felul acesta și mai valoroasă.

Comportîndu-se excelent, dînd do- 
ivadă de un înalt spirit de patriotism, 
sportivele noastre au reușit în între
cerea cu cele mai bune echipe din 
ilume să se impună prin valoarea și 
rezultatele obținute și să urce pe po
diumul de onoare, alături de cele 
imai puternice formații ale Uniunii 
Sovietice și R.P. Ungare. Pentru 
succesul realizat, întreaga echipă me
rită felicitări. Cele cinci componente 
ale formației noastre, Maria Vicol, 
Olga Szabo, Ecaterina Lazăr, Ana 
Ene și Geta Sachelarie, au format 
o echipă puternică, revelația acestor 
campionate.

Avînd o comportare constant bună; 
încă din serii (cu excepția meciului 
cu U.R.S.S., cînd sportivele noastre 
s-au prezentat pe planșă emoționate) 
ele au reușit să treacă rînd pe rînd 
de echipele R. P. Polone, Angliei, pe 
care le-au învins la scor și apoi de 
R.F.G. Din echipa R. F. Germane a 
făcut parte și actuala campioană 
mondială, Schmidt, care n-a reușit 
să cîștige nici un asalt în meciul cu 
echipa noastră, pierzînd la Maria 
Vicol și Olga Szabo. In meciul cu 
puternica echipă a Italiei •— favorita 
locului 3 — sportivele noastre s-au 
■întrecut pe sine, învingind o formație 
din care făceau parte cunoscutele 

Colombeti (locul I la recentul con
curs de Ia Paris), Ragno, Passini 
și Camber. Trebuie menționat că 

nind în jurul bazinului cu „apă a- 
dîncă" pentru a asista la „examenul" 
micilor înotători.

★
La ora 16,30 — cum stabiliseră 

organizatorii — „examenul" a în
ceput. Membrii comisiei de verificare 
și-au luat locurile, undeva, pe cele 
patru laturi ale bazinului. Profesorii 
celor 20 de zile (antrenori și instruc
tori) au plonjat la iuțeală în apă... 
pentru orice eventualitate. Dar, n-au 
prea avut de lucru. Iși făcuseră din 
plin datoria în timpul migăloaselor 
lecții, începute cu „ABC-ul“ înotului. 
In 90 de minute (exact cît ține o 
partidă de fotbal) peste 1000 de co
pii, între 5 și 14 ani, au traversat 
lățimea bazinului; uni;, cei mai mici, 
cu prețul multor eforturi, alții, marea 
majoritate, printr-un „bras" sau 
’„craul" destul de corect.

Este greu să traduc în cuvinte en
tuziasmul din jur, încurajările celor 
de pe margine, bucuria succesului la 
vîrsta de numaj 5 anișori: „De acum 
știu să înot, nu mai mi-e frică de 
apă"...

Și răsplata curajului, manifestat de 
viitorii campioni și recordmani ai 
natației noastre, n-a întîrziat. In
tr-un ca-dru festiv, organizat cu spri

COMPLETĂRI LA CRONICA DE LA VARȘOVIA
• SELECȚIONATA ASOCIAȚIILOR BUREVESTNIK (U.R.S.S.) 

SOSEȘTE MTINE IN CAPITALA

formația Italiei, concurînd la ea a- 
casă, a beneficiat și de o „galerie" 
puternică. In această întîlnire, care 
avea să ne aducă valorosul loc 3, 
cea mai bună sportivă a noastră a 
fost Ana Ene. In ciuda tinereții (16 
ani) ea a reușit să fie sportiva nu
mărul I a echipei, deținîtid trei vic
torii de prestigiu, confirmând astfel 
frumoasele sale calități. Repetăm: 
performanța de la Torino este deo
sebită. Totuși valoarea și bogata ex
periență a unora dintre sportivele 
noastre (Olga Orban, Maria Vicol) 
ne dădeau dreptul să sperăm la un 
loc și mai bun (mal aies în intre* * 
cerile individuale). Nu putem în
cheia primele constatări fără să 
menționăm succesul înregistrat de 
sportivii țărilor lagărului socialist, 
care s-au Impus cu autoritate, ocu- 
pînd primele trei locuri atît la băiet? 
cît și Ia fete.

După cum anunțam în ziarul de 
ieri. înotătorii noștri, prezenți la 
concursul internațional de la Varșo
via, au avut o comportare frumoasă, 
reușind să cucerească prin Alexan
dru Popescu (200 m fluture) și San
da Iordan (100 m bras) două locuri 
întîi. De asemenea, Gheorghe Banu a 
avut o evoluție remarcabilă la sări
turi de pe trambulină și numai ar
bitrajul părtinitor l-a împiedicat să
cîștige.

In prima jumătate ■ a pro
belor, Al. Popescu, Al. Schmaltzer, 
Sanda Iordan și Cristina Balaban 
eu înotat foarte bine, obținînd cele 
mai bune timpuri ale lor. pentru ca 
pe următoarele lungimi să înoate 
contractat, din cauza frigului. Așa 
de pildă, la 100 m liber, Cristina 
Balaban a întors la 50 m în 32,3 
sec. (timp final la 100 m: 1:10,9), 
Sanda Iordan a fost cronometrată

ANA ENE (R. P. Romînă)

jinul C-O. U.T.M.-București, aproxima*  
tiv 800 de copii au primit, cu justifica
tă mîndrie, brevete de înotători. 400) 
dintre ei au fost setecționați și re
partizați cluburilor bucureștene cu 
secții de natație (îno-t și sărituri).

Profesorul Caracaș, coordonatorul 
centrului de inițiere, a relevat în cu
vîntul său. condițiile minunate puse 
la dispoziția copiilor de către Comi
tetul orășenesc U.T.M., comisia oră
șenească de natație și federația de 
specialitate. El a ținut să eviden
țieze o serie de instructori, care și-au 
făcut pe deplin datoria, printre care. 
Dan Chiriș, Dumitru Plopa, Ion Vie- 
ru, Olga Crișan, Rodica Stăncescu, 
Anemarie Weinerich. Ca și pe urmă
torii copii; Anda Valeriu. Smaranda 
Gane, Anca Băloiu. Mihaela Vrîn- 
ceanu, Ruxandra Chiriș, Antoaneta 
Frîncu (instructoare Elena Gornescu), 
Marilena Mișu, Tiberiu Ozias, Gra- 
țian Mihelangelo, (instructoare Ele
onora Vitan), Gabriela Butaru, Ilea
na Pavelescu, Cristina Chirii, Con
stanța Ghinescu (instructoare Anema
rie Weinerich), Ovidiu Mănescu, Sta
nică Paraipan, Dan Vuia (instructor 
Dan Chiriș).

GH. NICOLAESCU

la 50 m în 39,3 (la 100 m bras: 
1:24,5), Schmaltzer a reușit și el un 
timp foarte bun la 50 m (34,3 . sec.), 
pentru ca în partea a d-oua a curse» 
de 100 m bras să realizeze doar 41,7 
sec. In sfîrșit. Al. Popescu a obținut 
și el în cursa de 100 m fluture un 
timp bun la 50 m (29,8), parcurgînd 
însă prea crispat următorii 50 m. 
a pierdut proba de 100 m fluture 
în fața kii Stankievici și Wielinski.

★
Selecționata asociațiilor Burevestnik 

din U.R.S.S., care trebuia să sosească 
în Capitală la sfîrșitul săptămînii 
trecute și-a «minat sosirea pentru 
ziua de mîine. Poloiștii sovietici vor 
susține în cursul acestei săptămîni 
întâlniri cu caracter de antrenament 
în compania reprezentativei de se
niori, care se pregătește pentru „Tro- 
feo d’Italia" și cu selecționata de 
tineret a țării noastre,
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CONCLUZII LA CONSFĂTUIREA PE TARĂ
A ANTRENORILOR DE BASCHET

Consfătuirea pe țară a celor mai buni 
antrenori tie baschet a fost organizată 
în scopul îmbunătățiri-» metodicii proce
sului d$ antrenament în această ramură 
sportivă.

Din aprecierea făcută asupra referate 
lor prezentate, din contribuția adusă prin 
discuții^ reiese că lucrările consfătuirii 
și-au atin.s , scopul. Considerăm deosebit 
de important faptul că la această con
sfătuire s-au stabilit liniile metodice 
fundamentale pentru viitoarea activitate 
de baschet.

In această direcție o contribuție va
loroasă s-a adus prin includerea în tema
tica consfătuirii a două lecții practico- 
melodice în care au fost exemplificate 
metodica antrenamentului privind pregă
tirea atacului și apărării, cu aplicarea 
orientării stabilite despre pregătire și 
joc.

Interesul pentru consfătuire s-a vădit 
prin participarea masivă a antrenorilor 
din provincie. Nu același ludru se poale 
spune despre antrenorii din București 
fapt care cere din partea colegiului de 
antrenori măsuri corespunzătoare. De a- 
semenca, trebuie să arătăm că discuțiile 
— cu unele excepții — nu s-au ridicat 
la nivelul așteptat, ele fiind lipsite de 
un spirit critic și autocritic mai ferm. 
De aci se desprinde și o altă concluzie: 
nivelul de pregătire teoretică al antre
norilor noștri nu corespunde posibilități
lor pe care aceștia le au la dispoziție 
pentru îmbogățirea, în permanență, a 
bagajului de cunoștințe. Colegiului cen
tra] de antrenori ii revine în conse
cință, sarcina ca pe viitor să organizeze 
cursuri de perfecționare (cu semitiarii) 
și nu consfătuiri de acest gen.

In legătură cu problemele majore 
dezbătute la consfătuire se pot trage 
următoarele concluzii, ca un îndreptai 
pentru activitatea viitoare :

1. Orientare unitară de pregătire și 
joc

S-a apreciat că orientarea preconizată 
a fost corespunzătoare și realizabilă. 
Ea devine obligatorie pe viilor.

Subliniem importanța realizării for
melor agresive de apărare și a atacului 
cu doi pivoți, bazat pe permanenta cir
culație. In același timp, se impune, ca 
o necesitate vitală, îmbunătățirea pregă
tirii fizice multilaterale și ridicarea ni
velului tehnic al jucătorilor. Va trebui 
să se acorde o atenție deosebită com
binațiilor tactice, elementare, de 2— 3 
jucători, care vor constitui baza tacticii 
dc echipă. Continuă să fie obligatorie apă
rarea om la om , far pentru atacul zonei se 
vor da jucătorilor noțiunile de bază, 
prmînd ca ele să fie perfecționate numai 
/a nivelul loturilor republicane. Această 
muncă este mult ușurată prin tactica 
individuală și colectivă elementară, a- 
sigurată în urma aplicării eficace a 
orientării preconizate.

Colegiului central de antrenori îi re
vine sarcina. de a preciza și definitiva 
indicii cifrici minimali ai normelor de 
control. In același timp subliniem că, 
trecerea «periodică a acestor norme și. 
prin aceasta ri-dicarea valorică a nive
lului de pregătire, constituie o obligație 
elementară, pentru toți antrenorii. Se 
apreciază că nivelul profesional al an
trenorilor, noștri este suficient pentru 
a rezolva singuri eșalonarea elementelor 
din orientare pe diferitele trepte de 
măiestrie a jucătorilor. Cu atît . mai 
mult cu cit caracteristicile obligatorii 
din .orientare nu exclud ceea .ce este 
considerat ca acțiuni normale în jocul 
de baschet.

2. Asigurarea bazei de mase
Acest obiectiv constituie cerință prin

cipală fără de care preconizarea orien
tărilor unitare, oriei t ar fi ele de va
loroase, nu-și poate atinge scopul. Nu
mărul de 7.000 de sportivi legitimați, 
dintre care nupiai aproximativ 2000 sînt 
jucătoare, precum și numărul extrem de 
redus de sportivi clasificați, dovedesc 
că nu toți antrenorii și-au îndreptat pri
virea spre tineret. Este clar că, viitorul 
baschetului nostru este l*gat  de asigu
rarea bazei lui de mase și creșterea 
cantitativă și .cglitat.ivă, a. .jucătorilor cu 
clasificare medic, (categoria a Il-a). 
Aceasta reprezintă rajiunqa elaborării 
planului de perspectivă al federației în 
privința ridicării numărului, .sportivilor 
legitimați și clasificați. In următorii 
patru'ani va trebui să a jungem la 9.000 
de sportivi lcgifi.inâți și 6.000 de spor
tivi clasificați. Dc aceea este’nevoie să 
se acorde o atenție deosebită întocmirii 
formelor de clasificate, pentru ca, pînă 
Ia sfîrșitul anului, toți jucătorii să-și 
ia normele trecute, conform posibilități
lor -lor. ,

gulă. Putem trage o concluzie: su
medenia de recorduri personale, cu 
mult peste 100, are o semnificație 
deosebită. Avem, astfel, dovada cît 
se poate de clară a creșterii generale 
a performanțelor juniorilor, cei pe 
care așteptăm să-i vedem în scurt 
timp printre reprezentanții de frunte 
ăi atletismului din țara noastră.

In fine, trebuie remarcat că juniorii 
Bucureștiului au câștigat de departe 
actuala confruntare finală a juniori
lor. Ei au ocupat primul loc în fiecafe 
din cele trei clasamente, dovedindu-se 
a fi în evident progres. Comportări
vrednice de laudă au avut și tinerii 
reprezentanți a-i regiunilor Banat, 
Cluj, Brașov, Crișana etc. In schimb 
este regretabilă lipsa din clasamen
tul general pe regiuni a Hunedoarei 
și Sucevei, ai căror sportivi n-au reu
șit să acumuleze nici măcar un sin
gur punct!, Situația trebuie să dea 
serios de gîndit consiliilor U.C.F.S. 
ale regiunilor respective.

Cele 47 de titluri de campioni pe 
1961 au fost Repartizate astfel : ora
șul București 21, Timișoara 8, Cluj
6, Brașov 4, Oradea și Tg. Mureș 
cîtp 3, Mediaș, Constanța, Iași și Ga
lați cite 2, Reșița Roman, Sibiu și 
Ploiești cite 1.

Acestea sînt cifrele finalelor. Des- 
tub de îmbucurătoare, elocvente. Mai 
trebuie să adăugăm ce va : este nece
sar ca învățămintele acumulate de-a 
lungul etapelor premergătoare finale
lor și în. mod deosebit cele ale con
fruntărilor decisive de pe stadionul 
Republicii, să stea ia baza activității 
viitoare, să fie în atenția' permanentă 
a profesorilor și antrenorilor noștri.

In ce direcție trebuie să se în
drepte preocupările de fiecare zi ale 
tehnicienilor noștri ? Care sînt obiec
tivele arzătoare ale atletismului nos
tru ce se pot raporta perfect și echi-

3. Selecția. "■ ' '
Prin creșterea calitativă a cadrelor 

de valoare medie, noi' înțelegem, în pri
mul rînd, orientarea antrenorilor, care 
se ocupă de această categorie dc baschet*  
baliști (a II-a), către jucători dc talie 
înaltă, cu deosebite calități fizice și 
asigurarea unei pregătiri multilaterale. 
Selecția va trebui făcută ținîndu-se 
seama de criteriile următoare : vîrstă. 
calități fizice (în special talie.) și mo
rale. Atenția va trebui îndreptată către 
tinerelul școlar, inclusiv cel profesional, 
pentru angrenarea lui intr-o activitate 

compctițională continuă, în așa fel Incit > 
clementele dc talent și corespunzătoare 1 
criteriilor de selecționare, să rezulte 
în mod firesc. Problema selecției, adică 
acea a primenirii cadrelor prin creșterea 
elementelor tinere, va trebui să preocupe 
neîncetat pe antrenori. îneepînd din mo
mentul depistării elementelor și pînă în 
pragul consacrării lor internaționale. Fe
derația va acorda o mai mare 'atenție 
selecționării celor mai talentați jucători 
pentru taberele de vară, iar colegiul de 
antrenori va studia posibilitatea orga
nizării unor centre dc copii, în perioada 
vacanței, pe lingă școlile sportive de 
elevi.

4. Procesul de antrenament.
Pe baza analizelor făcute în consfă

tuire și a discuțiilor purtate, rezultă 
că, în pregătirea echipelor participante 
la campionatele republicane s-a înregis
trat un anumit progres față de ănii 
prccedenți. în special în ceea ce pri
vește formațiile masculine. Creșterea în 
calitate a reieșit din buna orientare 
spre folosirea procedeelor tehnice mo
deme, executate din mișcare, și a arun
cărilor la coș din săritură. Dar, cu tot 
progresul înregistrat, comparativ cu o- 
rientarea și dezvoltarea baschetului pe I 
plan european și mondial, am rămas în 7 
urmă, mai ch seamă în ceea ce privește 4 
orientarea de pregătire și de joc. A- J 
pariția jucătorilor de talie înaltă, mo- 2 
bili și cu o tehnică superioară a deter- 4 
minat, printre altele, adaptarea jocului Z 
cu doi pivoți. îndrumarea circulației în 4 
direcția mingii. Dc aceea, aplicarea o- / 
rientării unitare stabilite cu ocazia a- Z 
ceste! consfătuiri devine o necesitatei 
imediată, care obligă toți factorii de Z 
răspundere din baschet. 4

De asemenea, pregătirea fizică a echi- | 
pelor, deși în progres, vădește încă 4 
deficiențe sub aspectul pregătirii fizice» 
multilaterale. Se impune, pe de altă t 
parte, intensificarea pregătirii tehnice. J 
incluzîndu-se neapărat elementele de miș- | 
care îrt teren, folosirea mîinii stingi. ț 
recuperările de la panou etc.

Pregătirea tactică este în progres și | 
ea. dar trebuie să căutăm ca. o dată cu t 
realizarea indicilor privind talia și vîrs’a ( 
jucătorilor să sc perfecționeze sistemul ' 
de joc cu doi pivoți. In fine, pregătirea 
moral-volitivă este încă deficitară, accs-n 
teia adăugîndu-i-se lipsuri de ordin e- ■ 
ducaliv, ca de exemplu, atitudinea an
trenorilor și jucătorilor față dc arbitrii 
etc.

Analizarea orientării stabilite impune 
respectarea principiilor metodice de bază 
cum sînt asigurarea continuități în pre
gătire (de-a lungul întregului an), a- 
p-Jicarea eforturilor intense și mărirea 
timpului afectat, procesului de antrena
ment. individualizarea pregătirii etc. In 
această direcție, federației îi revine sar
cina permanentă dc a trimite, periodic 
planuri individuale pentru toți jucătorii 
selecționați în loturile republicane. Si 
încă o adăugire la capitolul dc mai sus: ' 
inventarul sportiv minimal, inclusiv a- 
paratcle ajutătoare, vor trebui să existe 
în mod obligatoriu pc lîngă fiecare sec
ție.

5. Planificarea. Este obligatoria, în i
conformitate cu noile instrucțiuni pri
mite chiar în cadrul consfătuirii din 
partea Consiliului General U.C.F.S. Nor
mele prevăzute în orientarea unitară vor'1 
constitui obiective intermediare obliga- ( 
torii în planul ,de perspectivă. Indicii1 
anuali minimali vor fi fixați de F.B. ' 
Baschet. i'

6. Pregătirea loturilor R.P.R.
Se apreciază ca promițătoare pregăti- 

rea loturilor republicane, dar rezultatele 1 * * * 
din- marile competiții internaționale sînt 
încă necorespunzătoare. Este bună orien
tarea în primenirea curajoasă a loturilor. 
Antrenorii de lot au datoria de a aplica 
consecvent și ferm planul de perspectivă, 
iar colegiul central al antrenorilor să, 
controleze cu mai multă răspundere pre
gătirea loturilor. Pentru jucătorii din 
provincie, care lucrează pe bază dc plan i, 
individual trimis de federație, vor răs- ' 
punde, direct, antrenorii respectivi. '

In concluzie, apreciem că această ( 
consfătuire va contribui, atît prin con- | 
ținutul lucrărilor expuse, cît și prin suita ( 
de'măsuri și sarcini stabilite. Ia îmbu- I 
hătățirea, Intr-un ritm rapid, a activității | 
basche(balistice din țara noastră. 4

OCTAV DIMITRIU
antrenor federal 4

Campionatul republican 
de zbor fără motor

STREJNIC 24 (prin telefon). Azi 
dimineață s-a dat startul în prima 
probă din cadrul celei de a VIII-a 
ediții a campionatului republican de 
zbor fără motor pe anul 1961 S-au 
prezentat cei mai buni planorișli 
romîni, precum și reprezentanți ai 
zborului fără motor din R. P. Bul
garia (Ivanov Mirislav), R. S. Ceho-

Finalele „C.C.E/6 au fost doar... începutul 
unei intense activități internaționale

Să nu credeți, dragi cititori, _ că 
activitatea internațională a voleiba
liștilor noștri fruntași s-a încheiat o 
dată cu cîștigarea „Cupei Campio
nilor Europeni" de Rapirt! Ba, se 
poate spune că acesta nu a fost de- 
cît... începutul unui adevărat „mara
ton" voleibalist ic internațional : în 
zilele care au mai rămas din luna 
aceasta ca și în august, septembrie 
sau octombrie, voleibaliștii și volei
balistele noastre fruntașe vor parti
cipa Ia nu mai puțin de 7 mari tur
nee internaționale sau meciuri bila
terale 1 Să Ie luăm pe rînd :

începutul va fi făcut peste cîfeva 
zile : la 28 și 30 iulie reprezentati
vele noastre studențești vor întîlni la 
Sofia echipele universitare ale R.P. 
Bulgaria. In vederea acestor jocuri 
au. început pregătirea următorii spor
tivi: Derzei, Corbeanu, Miculescu,
Cherebețiu. Mușat. Coste. Gornovi- 
ceanu, Cozonici, lorga, Kramer, Băr
buță, Sido, Dăbală, care se pregă
tesc sub îndrumarea profesorilor N. 
Murafa și Șt. Roman. Antrenorul Gti. 
Constantinescu și prof. I. Scurtu 
(Știința Cluj) se ocupă de lotul fe
minin : Sonia Colceriu, Viorica Heri- 
șanu, Florina Teodorescu. Daniela 
lancu-Vernescu, Doina Ivănescu, Lia 
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Ce au realizat juniorii noștri în finale...

Aspect din cursa finală pe 200 m a juniorilor din categoria 17—19 ani
Foto : D. Rădulescu

(Urmare din pag. 1)

republicane: JUNIORI I: 110 mg s 
Mircea Axente 14,2 sec-rec. egalat; 
Ion Carolea 14,1 sec; prăjină: Petre 
Astafei și Atanasie Savin 4,24 m ; JU
NIORI II : 80 m : Sorin Dincă 9.1 
sec; JUNIOARE I: 60 m: Gabriela 
Radulescu 7,7 sec-rec. egalat; JUNI
OARE II: 60 m : G. Radulescu 7,7 
sec-rec. egalat; 500 m : Sanda Gîță 
1:18,1 ; 60 mg: Elena Vasi 9,4 sec și 
9.2 sec; SENIOARE: 60 m: G. Ra
dulescu 7,7 sec-rec. egalat.

Performanțele de mai sus, cu excep
ția celor de la săritura cu prăjina 
unde cei doi performeri sînt studenți, 
reprezintă și noi recorduri republicane 
școlare. Pe lista acestor recorduri 
școlare se mai adaugă însă : Rodica 
Bucea 44.33 m la suliță ; Ecaterina 
luhosz 2:19,4 pe 800 m și Mihai Cal- 
nicov 7,07 m Ia lungime.

In plus, campionatele juniorilor au 
prilejuit, numai în această ultimă e- 
tapă; obținerea unui număr record 
de... recorduri personale. Din păcate 
pentru asemenea rezultate arbitrii nu 
țin o evidență specială. Ne stă la în-, 
demînă însă lista celor mai buni per
formeri și însemnările fiecărui antre
nor unde noul succes, al elevului este 
„omologat" cu toate formele în re-

slovacă (Mereke MtaclaV), R. P. Po
lonă (Zbigniew Kirakowski) și R. P. 
Ungară (Szeredai Pal).

Zborul a început în jurul orei 11 
cu proba „triunghi de 100 km“ — 
Strejnic—Tîrgoviște—Boteni — Strejnic. 
Din cauza condițiilor meteorologice 
nefavorabile (vînt — 60 km/oră) pro
ba nu s-a putut desfășura normai.

Vanea, Ana Mocanu, Elisabeta Pre
da, Alexandrina Berezeanu, Elisabeta 
Goloșie, Dana Golimas, Domnica 
Gostîc. Elena Simkmescu, Maria Gri- 
șan, Maria Mocanu.

Budapesta va găzdui la 5 și 6 
august meciurile dintre reprezen
tativele masculine și feminine ale 
orașelor București șt Budapesta. 
Vom primi apoi vizita echipei mas
culine de tineret a R.P. Polone. Oas
peții vor evolua la Brașov: în ziua 
de 18 august în compania echipei 
secunde a R.P. Romîne, iar Ia 20 
august vor întîlni formația de tine
ret a țării noastre. De remarcat că 
reprezentativa noastră va fi alcă
tuită numai din jucători care se vor 
evidenția cu prilejul taberei pentru 
tineret organizată de F.R. Volei la 
Brașov, între 1—21 august.

Bucureștenii vor avea apoi prile
jul să vadă la lucru reprezentativele 
Japoniei. Un interes deosebit pre
zintă echipa feminină, care s-a dis
tins cu prilejul ultimei ediții a cam
pionatelor mondiale, cînd a ocupat 
locul doi. Meciurile se vor disputa 
după următorul program : 28 august: 
masculin: R.P. Romînă (echipa B) — 
Japonia ; feminin: R.P. Romînă (ti- 

uerct)—Japonia. Aceleași partide vor 
avea loc și la 30 august.

Echipa noastra de tineret va fi al
cătuită din următorul . iot: Doina 
Tărășan (Știința Cluj), Eleonora 
Verdeș, Mihaela Vnucov (Știința 
București), Angela Dancu. Renate 
Mischenger (Olimpia Brașov), Silvia 
Burnete (C.S.M. Sibiu), Lucia Va
nea, Rodica Corbeanu (Dinamo Bucu^ 
rești), Ștefania Pană, Rodica Preja, 
Eugenia Țurcaș (G.S.Ș. București), 
antrenat de prof. E. Scarlat și P. 
Brașoveanu.

Intre 26 august și 2 septembrie la 
marile întreceri ale „Universiadei” 
de la Sofia, vor fi prezenți și volei
baliștii și voleibalistele noastre din 
echipele studențești. Cîteva zile după 
încheierea turneului de la Sofia, in
tre 8—15 septembrie, reprezentativa 
noastră masculină va fi prezentă ța 
Praga, la un mare turneu interna
țional,_ adevărat campionat mondial 
neoficial. Participă : U.R.S.S., R.S.
Cehoslovacă. R.P. Romînă, R.P. Po
lonă, Brazilia, R.P. Ungară (primele 
6 clasate la ultimul campionat mon-: 
dial), Japonia și R.P. Bulgaria, In 
sfîrșit, la 6 și 8 octombrie, în RjDț 
Germană vor avea loc partidele fe
minine R.D. Germană—R.P. Romînă.

pei de -„schimb”, juniorilor ? După 
părerea noastră principala bătălie 
trebuie dată pe tărîmul selecționării 
cadrelor. Atletismul de performanță 
cere astăzi elemente bine înzestrate 
din punct de vedere fizic, cu remar
cabile calități morale și de voință. 
Mulți dintre cîștigătorii probelor în-s 
trunesc aceste condiții. Sînt însă alții, 
mai puțin dotați, care vor trebui să 
irosească multă energie pentru un 
progres incert. Ei vor păși foarte 
greu către marea performanță și toc-; 
mai de aceea este necesar ca antre
norii să-și îndrepte privirile spre ta
lentele' autentice.

în altă ordine de idei, trebuie re-i 
marcat faptul — general pentru atle
tismul nostru —- că și la acest exa-i 
men al tinerilor am constatat „tra
diționala" slăbiciune a anumitor pro
be : sprint (șț în special cursele de 
200 și 400 m ale băieților), probele 
de 1.500 m și mai ales 3.000 in, tri-. 
plusaltul, 1.500 m obstacole, ștafetele 
în ceea ce privește schimburile etc. 
La aruncări, atît la fete cît și la 
băieți, contăm numai pe unul sau 
doi atleți de perspectivă. Cu totul 
insuficient 1

De felul cum se va munci în vii
tor, depinde ca succesele de astăzi 
să crească, să obținem un rod și 
mai bogat în cel mai scurt timp. Să 
nu uităm că ne aflăm în preajmă 
primei ediții a Jocurilor Balcanic^ 
pentru juniori (Cluj, 19-20 augustjjț 
Ar fi de dorit, chiar cu acest prilej,’" 
să putem constata o îmbunătățire 
simțitoare în evoluțiile și, firește, în 
rezultatele tinerilor care vor avea 
cinstea să îmbrace tricourile cu stema 
republicii noastre.



{ rORlinUL TINERETULUI LUMII
Î* < stăzi, f,a Moscova, își deschide porțile Forumul Mondial al Tine-

• Cîte meciuri jucați pe săp
tămînă ?

— Cum Santos întreprinde nume
roase turnee, joc adesea de trei 
ori pe săptămînă. Poate că e mult, 
dar colegii mei și cu mine am fost 
surprinși auzind pe jucătorii francezi 
plingindu-se că joacă uneori două 
meciuri pe săptămînă.

• Cum vă antrenați ?
— Iată programul unei zile :
Mă scol la 7 și jumătate. După 

ce am luat micul dejun — o cafea, 
bineînțeles — fac un duș la stadion 
și sînt luat în primire de masor.

Apoi începe antrenamentul.
Mai întii 30 de minute: de cultură

Z_k retului. Este prima zi dintr-o decadă consacrată intitairii dele-

*■ gaților tineretului iubitor de pace din toate părțile lumii. In 
aceste zile, pe frontispiciul Casei Sindicatelor din capitala U.R.S.S. 

' flutură drapelele a 91 de țări, ai căror reprezentanți — în număr de 
i 700, aleși din rândurile a peste 300 de organiza ii de tineret — vor lua 

parte !<a lucrările acestei sesiuni extraordinare închinate ideilor de pro- 
1 greș și înțelegere între popoare.

Forumul este convocat din inițiativa tineretului sovietic. Cu zece luni 
1 în urmă a avut loc ședința constitutivă, la care au luat parte delegați 

: a circa 100 de organizații de tineret. Atunci a îost elaborat programul 
inti'nirii, au fost stabilite contacte cu majoritatea organizațiilor de ti- 

‘ neret din lume. Tema principală a Forumului este; „Tineretul la mij- 
;■ locul secolului XX și problemele sale". 60 de rapoarte prezentate de de 
' legați a peste 40 de țări vor pune în discuție importante probleme ale 
t contemporaneității: dezarmarea, coexistența pașnică, lupta împotriva 
j colonialismului și imperialismului, pentru apărarea păcii.
; Interesul pentru marea întâlnire de la Moscova a cuprins mase largi 

de tineret din toate continentele. Către orașul Forumului au luat dru- 
' mul tineri de naționalități, de credințe diferite. Deosebirile de vederi 

nu vor împiedica însă de a se discuta asupra ideaiului comun care 
? ii unește pe tineri: dorința de pace. Și, desigur, din discuțiile laborioase 
I de ta Moscova va reieși clar modul de acțiune al tineretului în înde- 
ț plinirea roiului ce-i revine astăzi în lume.
■ Drumul către Forum n-a fost lesnicios pentru mulți dintre partici-i panți. Au trebuit să fie învinse ideile deotarate sau ascunse ale adver- 
' sărilor colaborării internaționale și acțiunile provocatoare ale acestora. 
* Nimic na stat însă în calea voinței tinerilor iubitori de pace, de a 
' se intimi, de a-și împărtăși convingerile. Dovadă este afluența mare a 

delegațiilor din America Latină, din țările Asiei și Africii. Nu vor lipsi 
’ delegați din Statele Unite ale Americii, ca și din Japonia și alte țări, 
ț reprezentînd toate continentele.
ț Lucrările Forumului Mondial a'l Tineretului, fără îndoială, vor consfi- 
ț tui pași înainte pe calea păcii și întăririi prieteniei între popoare, ele
1 vor statornici locul pe cere-l ocupă în lume tineretul iubitor de pace,
2 care luptă cu însuflețire nestinsă pentru împiedicarea dezlănțuirii unor 
J noi războaie în lume.

De pe pistele de atletism
• La concursul atletic organizat cu 

prilejul împlinirii a 50 de ani de la în
ființarea Clubului sportiv muncitoresc 
„Vasas” Budapesta s-au înregistrat cîte- 
va rezultate remarcabile : 200 m Ozolin 
(U.K.S.S.) 22.0 ; 000 m Szentgali 
(R.P.U.) 1:50,1; înălțime Noszaly 
(R.P.U.) 2.03; suliță Kuzncțov
(U.K.S.S.) 81,74; disc Szecseni (R.P.U.) 
57,37 ; 800 tu femei Kazi (R.P.U.) 
2:10.0.

<• In cadrul campionatelor Franței 
sprinterii Delecour și Biqmal au obținut 
amîndoi 10,3 pe 100 m. Idriss a sărit 
2,03 iar fondistul Bogey a stabilit un

i Vizita* * in Capitală 
a d-lui Djusar Karta-Subrata

De citeva zile a sosit în Capi
tală dl. DJUSAR KARTA-SU
BRATA, reprezentant jal Ministe
rului învățământului și Culturii din 
Indonezia.

In cadrul vizitei, oaspetele in
donezian se interesează de proble
mele organizării activității sportive 
în țara noastră. El a luat contact 
cu conducători ai M.I.C. și ai 
U.C.F.S., a vizitat bazele sportive 
ale Bucureștiului, Institutul de 
Cultură Fizică, cluburi sportive. 

nou record francez la 5.000 m cu 
13:53,8.

• Iată cîtcva rezultate din cadrul 
campionatului pe echipe al R. P. Bul
garia : 100 m Bîcivarov 10,6 ; 200 m 
Bîcivarov 21,9; disc Ghiurov 52.52 ; 
00 m g. femei Kerkova 11,3 ; lungime 
femei Jorgova 5,82.

• Meciul atletic dintre echipele de 
juniori ale R.P.F. Iugoslavia și R. P. 
Ungare, desfășurat la Szeged, a luat 
sfîrșit cu scorul de 127—71 puncte în 
favoarea gazdelor.

Iată cîtcva din cele mai valoroase re
zultate înregistrate : 200 m. Mikulec 
(I) 21,8; 000 m. Aradi (U) 1:52,7; 
ciocan. Bukovec (I) 50,62 m; înălțime. 
Krasovec (U) 1,94 m ; 1.500 m obs.
Pix (U) 4:20,8 ; disc. Bakai (U) 49,03 
m; 400 m g. Vcrtosi (U) 57,7.

• Maratonul internațional desfășu
rat la Szeged a reunit la start 37 de 
concurenți din R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R.P.F. Iugoslavia și R. P. Un
gară. învingător a fost alergătorul ma
ghiar Bela Szalai, care a parcurs clasi
ca distanță de 42,195 km în 21123:55,4. 
In urma lui au trecut linia de sosire 
Mann (R.D.G.) la 9 min. 46 sec. Musta- 
pici (Iugoslavia) la 11 min. 53 sec., 
ToJdi (Iugoslavia) la 12 min. 43 sec.

Concursul de pentatlon modem de la Varșovia 
Gh. Tomiuo a câștigat proba de călărie

IOLANDA BALAȘ
ÎN SUEDIA

VARȘOVIA 24 (prin telefon). Pe 
terenul taoenajat In incinta Institu
tului de cultură fizică (A.W.F.) s-a 
disputat duminică dimineața proba 
de călărie din cadrul campionatului 
național de pentatlon modem al R.P. 
Polone. La aceste întreceri participă 
și o echipă din țara noastră. Proba 
de călărie • măsurat 2.500 metri și 
a cuprins 19 obstacole.

Un frumos succes a înregistrat în 
această probă reprezentantul nostru 
Gheorghe Tomiuc care s-a clasat pe 
primul loc. El a executat parcursul în 
4:42,2 și a primit 1.000 p. Pe locu
rile următoare s-au clasat : 2. Kaczor 
4:51,1 — 1.000 p ; 3. Nicolae Mari
nescu 5:15,0 — 925 p ; 4. Kaniewski 
5:24,3 — 880 p; 5. Zychlinski 5:52,1 — 
680 p ; ...9. Traian Croitoru 6:06,0 — 
610 p ; 10. Dumitru Țintea 6:11,4 — 
585 p. Din cei 24 de participanți 9 
n-au primit nici un punct. întrecerea 
pe echipe a revenit formației noastre 
cu 2535 p. Pe locurile următoare: 
Polonia I 2520 p și Polonia II 860 p.

După opt ore și jumătate de luptă, 
la scrimă proba a fost cîștigată de 
polonezul Kaczor cu 969 p (31 victo
rii). In urma sa s-au clasat: 
Lipski 876 p (28 v) ; Kaniewski 845 p 
(27 v); Marinescu 814 p (26 v). Țin
tea și Croitoru au primit cîte 659 p 
pentru 21 victorii. Tomiuc s-a clasat 
al 16-lea cu 566 p (18 v).

După două zile de concurs clasa-

Turul Poloniei
VARȘOVIA 24 (prin telefon). A 

doua etapă a Tunufai ciclist al R.R'. 
Polone s-a desfășurat pe distanța 
Kielce-Gestochowa (154 km). După o 
desfășurare deosebit de animată, eta
pa a revenit rutierului polonez Do- 
manski, care l-n întrecut la sprint 
pe compatriotul său Bednarczik. A- 
mîndoi au fost cronometrați cu timpul 
de 4hl3:52,0. La mai puțin de un 
minut a sosit plutonul al cărui sprint 
a fost cîștigat de Budzke (R.D.G.). 
Cicliștii romîni au sosit împreună cu 
grosul plutonului;

Tinerii noștri gimnnști sau comnortat bine 
la Solia

Sîmbătă șl duminică s-a desfășurat 
la Sofia intîlnirea internațională de 
gimnastică dintre reprezentativele 
școlare ale R. P. Bulgaria și R. P. 
Romine. Tinerii noștri concurenți au 
avut o comportare frumoasă, reușind 
să obțină victoria pe echipe, la fete

mentele întrecerii se prezintă astfel: 
individual: 1. Kaczor 1969 p ; 2. Ma
rinescu 1739 p; 3. Kaniewski 1725 p; 
4. Tomiuc 1566 p; 5. Lipski 1491 p; 
...7. Croitoru 1269 p; ...10. Țintea
1244 p ; echipe: 1. Polonia I 4635 p; 
2. R. P. Romînă 4532 p ; 3. Polonia 
II 2916 p.

Luptătorii maghiari au cîștigat „Cupa speranțelor
olimpice" Ia lupte clasice

întrecerile de lupte clasice de la 
Subotița (R.P.F. Iugoslavia) dotate 
cu „Cupa speranțelor olimpice" au 
luat sfîrșit cu victoria pe echipe a 
formației maghiare.

Iată clasamentul pe categorii : 
categoria 52 kg. : 1. Turturea (R. P. 
Romînă), 2. Radi (R.P.U.), 3. Marinko 
(R.P.F.I.) ; categoria 57 kg. : 1. Varga 
(R.P.U.), 2. Lata (R.P.P.), 3. Krijan

! Cîocîltea l-a învins pe Barcza
în turneul de șah 

de la Debrețin
Turneul internațional de șah de la 

Debrețin a trecut de jumătatea des
fășurării sale. Lupta pentru primele 
locuri continuă să fie foarte strînsă, 
trei șahiști figurând la egalitate de 
puncte în fruntea clasamentului : Sue- 
tin și Boleslavski (U.R.S.S.), precum 
și Haag (R.P. Ungară) au fiecare 
cîte 4 puncte și o partidă între
ruptă.

Reprezentantul nostru V. Giocîltea, 
după ce a pierdut în runda a 
la marele maestru Boleslavski, a ob
ținut a doua victorie în concurs, în- 
trecîndu-1 pe reputatul mare maestru 
maghiar Barcza. In runda a VlI-a 
s-au mai încheiat doar două partide : 
Filek (R.P.U.) a cîștigat la Tar- 
novski (RjP.P.) iar Banfalvi (R.P.U.) 
l-a învins pe dr. Fazekas (Anglia).

și la individual compus, atît la băieți 
cit și la fete.

Rezultate tehnice: băieți: R. P. Bul
garia 327,40 p., R. P. Romînă 326,75 p. 
Fete: R. P. Romină 219.90 p., R. P. 
Bulgaria 218,30 p. La individual com
pus, întrecerea a fost cîștigată de 
Anton Kadar și de Ana Mărgineanu.

La invitația clubului suedez „Sta
dion Clubbarna" maestra emerită a 
sportului Iolanda Balaș va participa 
la o serie de concursuri atletice care 
vor avea loc în această săptămînă în 
mai multe orașe din Suedia.

(R.P.F.I.) ; categoria 62 kg. : 1. Gean
tă (R. P. Romînă). 2. Rudakovid 
(R. P. F. I.), 3. Wejedeman (R.P.P.); 
categoria 67 kg.: 1. Adamcik (R.P.P.). 
2. Popescu (R. P. Romînă), 3. Gher- 
șan (R.P.U.) ; categoria 73 kg.: 1. 
Ringmeyer (R.P.U.), 2. Tampa (R. P. 
Romînă), 3. Nemedi (R.P.F.I.); cate
goria 79 kg. : 1. Kovacs (R.P.U.). 2. 
Stojlan (R.P.P.), 3. Popescu (R. P. 
Romînă) ; categoria 87 kg. : 1. Pinter 
(R.P.U.), 2. Kovacek (R.P.F.I.), 3.
Pavel (R. P. Romînă) ; categoria 
grea: 1. Kozma (R.P.U.), 2. Marti- 
nescu (R.P. Romînă), 3. Boda (R.P.P.).

Clasament general pe națiuni : 1.
R. P. Ungară (5 locuri I) 26 p„ 2.
R P. Romînă (2 locuri I) 22 p„ 3
R. P. Polonă (1 loc I) 17 p., 4.
R. P. F. Iugoslavia 15 p.

/ //

• Campionatul de ciclism pe șosea al 
R. D. Germane a fost cîstigat de G. A. 
Schur, care l-a întrecut la sprint pe B. 
Eckstein. Ambii au parcurs cei 180 km 
ai traseului în 41129:17,B.

® Selecționata de fotbal a orașului 
Pekin a jucat la Chișinău cu formația 
locală Moldova, din prima categorie . a 
campionatului U.R.S.S. Fotbaliștii ci 
nezi au cîștigat cu 1—0 (1—0).

• Duminică, în cadrul turneului de fot
bal de la New York s-au înregistrat re
zultatele : Rapid Vicna — Espanol Bar
celona 3—0 (1—0) ; Monaco — Pe.tah 
Tikva 5—0 (2—0). In clasament con
duce neînvinsă Dukla Praga cu 11 punc
te din 6 jocuri.

• Meciul de rugbi dintre reprezenta
tivele Noii Zeclande și Franței, dispu
tat la Auckland, s-a terminat cu scorul 
de 13—6 (5—6) în favoarea neozeelan
dezilor.

• Concursul de înot desfășurat în pis-»
cina de pe insula Margareta din Buda-< 
pesta s-a soldat cu cîtcva performanțe 
bune : 100 m liber bărbați. Dobay 57,0 i 
200 m bras femei. Killerman 2:54,1 $ 
1500 m. Katona 19:27,4 ; 100 m liber
femei. Madarasz 1:05,0; 100 m spate
bărbați : Csikany 1:04,2.

e Ați început să jucați fotbal 
pe plajă ca majoritatea jucăto
rilor brazilieni ?

— Nu. Nu este obligatoriu ca toți 
fotbaliștii brazilieni să înceapă pe 
plajă. Este cazul lui Garincha, ca 
și al meu. De altfel, Brazilia este 
întinsă și nu se rezumă la regiunile 
de coastă.

In ce mă privește, sînt născut la 
Tres Coracoes, in interiorul țării. 
Mi-am făcut debutul în echipa A- 
merica din Bauru, clubul unui mic 
orășel din statul Sao Paulo, situat 
la aproximativ 500 km de Santos. 
Tatăl meu a fost jucător profesionist 
în acest club, pe atunci in divizia 
a doua.

Am trecut la F.C. Santos in anul 
1956. N-am semnat contract de pro
fesionist decît in anul următor, 
1957... după o bună jumătate de du
zină de selecționări în echipa na
țională.

9 Cum o duceți la Santos ?
— Locuiesc împreună cu părinții 

mei, cu un frate și o soră. Casa este 
situata chiar in fața stadionului din 
Santos.

Nu fumez. Nu beau decît lapte — 
mult lapte — precum și sucuri de 
fructe. Caut să-mi păstrez singele 
rece in toate ocaziile. Pentru mine, 
fotbalul și competiția trec înainte 
de ri-w-ta..

RăsSoind presa de peste hotare

Pele își destăinuiește „secretele”...
II cheamă Edson Arantes do Nascfmentd. Dar 

toată lumea îi spune simplu : PELE... Este nu
mele sub care s-a consacrat în sport unul din 

cei mai mari jucători flin istoria fotbalului. La 17 ani 
și jumătate Pele figura în echipa națională a Bra
ziliei, fiind unul din autorii principali ai victoriei 
obținută de aceasta în ediția din 1958 a campiona
tului mondial de fotbal.

Cunoscut și admirat pretutindeni, Pele este, firește, 
des solicitat de gazetari. Cu ocazia recentei vizite

făcute în Franța, împreună cu echipa sa F.G. Santos, 
Pele a acordat o serie de interviuri publicațiilor de 
specialitate. Astfel, prin intermediul revistei „Foot
ball Magazine", sîntem în măsură să oferim citito
rilor noștri un material în care fotbalistul brazilian 
își împărtășește părerile despre... sine și despre 
alții. Din rândurile ce urmează facem cunoștință 

cu programul de activitate al lui Pele. dm care se 
pot afla lucruri interesante pentru orice iubitor al 
sportului cu balonul rotund.

fizică, cu toți jucătorii, sub supra
vegherea unui profesor de educație 
fizică.

Urmează două ore de antrenament 
individual, cu balonul. E vorba mai 
mult de jonglerie decît de șuturi: 
lovituri cu piciorul, tocul, genunchiul, 
coapsa, pieptul, umărul, capul. Une
ori folosesc două mingi pentru a 
mări dificultatea.

Înainte de amiază, iau o baie cu 
apă sărată, caldă pentru tonificarea 
mușchilor.

Urmează prinzul, și o scurtă 
odihnă.

După masă revenim pe stadion 
pentru un antrenament colectiv care 

durează 2—5 ore. Efectuăm pase în 
doi și în trei, tragem la poartă; 
sau facem scurte reprize, totdeauna 
pe terenul mare. învățăm să „ghi
cim" balonul, să lovim fără să pri
vim, dar uitindu-ne la joc, la pla
samentul partenerilor și adversarilor.

Mulți antrenori spun că diferența 
intre jocul european și cel sud-ame- 
rican constă în aceasta : pentru jucă
torul european balonul este o bardă, 
iar pentru cel sud-american o flo
retă... Barda este grea, floreta ușoa
ră... O minuiești cu plăcere. De 
altfel, toți fotbaliștii sud-americani 
joacă intr-adevăr cu pasiune.

« Ce alte diferențe sînt între 
fotbaliștii europeni și cei sud-ame
ricani ?

— Apărările europene sini dure; 
bine organizate și marchează strict; 
atacurile sînt însă de slabă calitate. 
Dovada: cînd Europa solicită jucă
tori, totdeauna este vorba de ata- 
canți.

Reproșez jocului european lipsa sa 
de suplețe și absența improvizației, 
afară de citeva excepții

• Care sînt ced mai buni ju
cători pe care ați avut ocazia

’’’ să-i vedeți în ultimii ani ?
— Kopa, Sivori, Gren, Mat

thews, Piantoni, Fontaine printn 
atacanții europeni; Billy Wright f 
Jonquet printre apărători.

» Dar Di Stefano ?
— Di Stefano de asemenea, dat 

este un jucător la mijlocul terenului 
nu un virf de atac.

• Credeți că echipele din Eu
ropa au o șansă la campionatu 
mondial din 1962, în Chile ?

— Posibil; dar Brazilia, Argentina 
Chile și Uruguay vor fi adversar 
dificili. Cel puțin două din acest; 
țări vor fi in semifinale.

• Dacă vor fi totuși numa 
două, care ar putea fi celelalt- 
echipe semifinaliste ?

— Nu pot să mă pronunț; n-an 
suficiente elemente de comparație.
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