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A XIV-A EDIȚIE A „CURSEI SCIMTEII”
® Se preconizează un clasament al debutanților • Circuit pe 
străzile Craiovei ® Valorile vor fi triate în semietapa contra- 
cronometru ® La competiție participă și cicliști din Brașov, 
Ploiești și Brăila.

A XlV-a ediție a „Cursei Scînteii" 
suscit^ un interes deosebit. Numeroși 
alergători din Capitală si din provincie
— care au avut cinstea să fie invitați 
Ia această tradițională întrecere ciclistă 
de lung kilometraj — se pregătes-c in
tens, parcurgînd zilnic zeci și zeci de 
kilometri. Pentru ei si pentru zecile 
de mii de spectatori care vor intimpina 
cax’avana pe traseu publicăm astăzi 
cîteva amănunte privind desfășurarea 
competiției.

* Arbitrii vor alcătui două clasa- 
rfic:tte: individual (pe etape și general) 
și ‘ .'Pinteri. Se preconizează inițierea 
unui al treilea clasament — al dehu- 
tanților. In acest clasament — alcătuit 
la sfîrșitul întrecerii — vor fi înregistrați 
tinerii alergători (se va stabili proba
bil și o limită de vîrstă) care participă 
pentru prima oară la „Cursa Scînteii".

© Cea mai lungă etapă a compe+'*’eî 
este etapa I ; București — Tîrgoviște
— Pitești, 170 km, iar cea mai scurtă 
este a V-a: Sibiu—Rm. Vîlcea (pe valea 
Oltului) 95 km. Restul etapelor au ur
mătorul kilometraj : etapa a II-a — 
120 km, etapa a IH-a — 125 km. etapa 
a IV-a — 165 km și etapa a Vl-a — 
155 km.

® Etapa a IlI-a — Craiova Tg. Jiu
— va avea o desfășurare inedită : aler
gătorii vor acoperi mai întîi de cîteva 
ori un circuit de 3,5 km situat în ora
șul Craiova și apoi se vor îndrepta 
spre capătul etapei, orașul Tg. Jiu.

Un aspect din timpul lecției predate de antrenorul cehoslovac J. Mraz.

„Școala” antrenorilor de handbal
Terenul de zgură din Poiana Brașov a 

cunoscut in primele zile ale lunii iu
lie o animație puțin obișnuită. Un 
grup de oameni, trecuți de prima ti
nerețe, așezați pe tribună, își notau 
cu febrilitate diferite observații, in 
timp ce pe teren se exemplificau pro
cedee tehnice și numeroase scheme 
tactice ale jocului de handbal-

Era una din lecțiile taberei antre
norilor de handbal din țara noastră.

Selecționata de polo a asociațiilor
Burevestnik (U.R.S.S.) a sosit ieri in Capitală

pregătesc pentru „Trofeo d’Italia*. 
Iată și lotul selecționatei Bure

vestnik : Zaițev, Smirnov, Egorov 
(portari), Kalașnikov, Pireiko, Kuzne- 
țov, Hott, Zemțov, Vozniuk, Holes-

Ieri dimineață a sosit în Capitală, 
pe calea aerului, selecționata de polo 
pe apă Burevestnik din U. R. S. S. 
Sportivii sovietici au deplasat un lot 
de 16 persoane, alcătuit din 14 jucă
tori, un conducător (Andrei Kistea- 
kovski) și un antrenor (Pavel Sah- 
novski). După cum am mai anunțat, 
poioiștii de la Burevestnik vor sus
ține întilniri cu caracter amical îm
preună cu jucătorii noștri care se

• Etapa a IV-a este împărțită în 
două : dimineața participants la „Cursa 
Scînteii" voi’ parcurge individual con- 
tra-cronometru distanța Hunedoara — 
Deva—Hunedoara (40 km), jar după-amiază 
vor lua startul (în bloc) pentru a 
parcurge traseul dintre Hunedoara și 
Sibiu.

O In afara alergătorilor din Capitală 
(vor lua startul și cicliștii care actual
mente concurează în „Turul Poloniei") 
la a XlV-a ediție a „Cursei Scînteii“ 
au mai fost invitați și tineri rutieri 
din Brașov. Ploiești și Brăila.

O mare competiție de mase: „CUPA AGRICULTURII"
Organizarea unor frumoase între

ceri sportive de mase a devenit tra
dițională pentru mișcarea de cultură 
fizică și sport din țara noastră. An 
de an, tineretul muncitor de la ora
șe și sate are posibilitatea să-și dis
pute întîietatea pe. terenurile de sport 
și, în acest fel, să se destindă, să-și 
călească organismul. Numai în cursul 
acestui an masele de membri ai 
U.C.F.S. au avut prilejul să parti-

Reuniți în Poiana Brașov, din iniția
tiva Federației de specialitate, veste 
40 de antrenori de handbal au parti
cipat timp de 14 zile la un laborios 
schimb de experiență, la împrospăta
rea cunoștințelor, la asimilare z celor 
mai noi și științifice metode de an-

CALIN ANTONESCU

(Conliiuiare in pa&. a 3 a)

nikov, Musatkin, Rasmadjan, Popov, 
Kondratov. Primele jocuri ale sporti
vilor sovietici se vor desfășura la 
ștrandul Tineretului după următorul 
program :

Sîmbătă, ora 20 : Sel. de tineret — 
Burevestnik.

Duminică, ora 12 : Sel. de tineret — 
Burevestnik.

Rugbiștii romînî învingători 
la Gdansk

GDANSK, 26 (prin telefon de 1a 
irimisul nostru special). — De cî
teva zile rugbiștii clubului sportiv 
Dinamo București sînt oaspeții clu
bului Lechia din Gdansk care a or
ganizat un important turneu de rugbi. 
Sportivii noștri au susținut marți, pe 
stadionul Lechia, prima întîlnire în 
compania formației Institutului de 
Cultură Fizică din Leipzig, echipă 
care participă la acest turneu. Dina
mo București a terminat învingătoa
re cu 10-9 (10-3) prin cele două în
cercări realizate de Balcan și trans
formate de Gingiile (în min. 2 și 35).. 
Arbitrul polonez Akrulitic a anulat 
trei încercări valabile ale echipei Di
namo. Rugbiștii noștri vor susține al 
doilea meci joi în compania formației 
Lechia din Gdansk.

TIBERIU STAMA

cipe la Spartachiada de iarnă a ti
neretului și la Concursul cultural- 
sportiv al tineretului, două mari 
competiții de mase. în afară dc a- 
cestea, nu de multă vreme, au în
ceput să se dispute întrecerile din 
cadrul unei alte întreceri populare, 
rezervată tineretului sportiv de la 
sate : „Gupa Agriculturii".

Această întrecere arc ca principal 
scop angrenarea unui număr cit mai 
marc de oameni ai muncii de la sate 
în practicarea sportului. De aseme
nea, se urmărește popularizarea unor 
discipline sportive precum și conso
lidarea organizatorică a asociațiilor 
sportive din mediul sătesc, care au 
sarcina de a organiza prima etapă 
a competiției. întrecerile vor avea 
apoi etape raionale, interraionale,

Afilierea secțiilor sportive și legitimările sportivilor— 
o problemă ce trebuie privită cu tot simțul de răspundere
Mișcarea sportivă din țara noastră 

a luat o mare amploare în ultimii 
anit mulțumită grijii și sprijinului 
părintesc al partidului și guvernului. 
Sute de mii de tineri și tinere eu 
îndrăgit sportul, și-au împrospătat 
forțele prin practicarea a diferite 
discipline sportive. Din rândurile lor 
se ridică necontenit elemente talen
tate, care îmbogățesc cadrele asocia
țiilor și cluburilor sportive. In fie
care an, zeci de mii de tineri și tine
re își iau clasificarea sportivă și 
urcă pe treptele măiestriei spre titlu
rile de mare cinste de maestru și 
maestru emerit al sportului.

Practicarea sportului competițional 
organizat este indisolubil legată de 
legitimarea tuturor sportivilor angre
nați în diverse competiții oficiale, de 
afilierea secțiilor pe ramură de sport 
la federațiile respective și, bine'nțe- 
les, de o perfectă evidență a acestor 
operațiuni. In această privință, Con
siliul General U.C.F.S. a luat anul 
trecut o serie de măsuri menite să 
sprijine munca- organelor sportive 
din țară. Una din aceste măsuri este

| Corbeanu, unul dintre voleibaliștii care vor evolua la Sofia, în plin efort \

Reprezentativele studențești de volei ale R. P. Romine 
și R. P. Bulgaria se intîlnesc vineri și duminică la Sofia
Vineri și duminică vor evolua la 

Sofia echipele reprezentative studen
țești de volei ale R.P. Romîne, care 
se pregătesc în vederea întrecerilor 
din cadrul Universiadei. Sportivii și 
sportivele noastre vor întîlni echipele 
studențești ale R.P. Bulgaria.

regionale, urmînd ca ultima etapă, 
aceea care va închide competiția, să 
fie cea interregională.

In majoritatea regiunilor pregătirile 
pentru organizarea primelor întreceri 
sînt încheiate. Au fost difuzate regu
lamentul și instrucțiunile de organi
zare a competiției și, în unele locuri 
(Oltenia, Banat) s-au făcut instruc
taje cu activiștii consiliilor raionale 
Și chiar cu președinții consiliilor aso
ciațiilor sportive sătești. Peste tot 
primele întreceri sînt programate să 
se desfășoare în curând, iar în unele 
raioane, cum este cazul raionului 
Făgăraș, au și fost organizate unele 
concursuri. Noi urăm deplin succes 
tinerilor sportivi de la sate în aceas
tă mare și frumoasă competiție de 
mase 1 

descentralizarea operațiunilor de le
gitimare și de trecere a sportivilor 
dintr-o asociație (club) în alta. 
In hotărârea nr. 90 din 29 martie 
1960 și în instrucțiunile privind apli
carea acestei hotărîri a Consiliului 
General U.C.F.S. se arată clar cum 
trebuie să se desfășoare munca în 
acest domeniu, așa că nu vom mai 
insista asupra lor. In esență, hotă- 
rîrea nr. 90 prevede că legitimarea 
sportivilor în vederea participării lor 
la competițiile oficiate (campionate 
orășenești, raionale, regionale, re
publicane și Cupa R.P.R.) se efec
tuează, în general, de către comisiile 
regionale pe ramură de siport și de 
către cele ale orașului București, sub 
îndrumarea și controlul consiliilor 
U.C.F.S. respective. Ținînduse însă 
seama că unele sporturi nu sînt 
dezvoltate în aceeași măsură pe în
treg teritoriul țării, iar altele sînt 
practicate, deocamdată, de un număr 
încă restrâns de sportivi (rugbi, 
sporturi nautice, călărie și pentatlon, 
ciclism, haltere etc.) Consiliul Gene
ral U.C.F.S. a dispus — pînă l<a noi

Formațiile noastre își încheie pre
gătirile azi, urmînd ca la ora prân
zului să plece pe calea aerului la 
Sofia. Cele două echipe sînt alcătui
te din jucători și jucătoare cu o bo
gată experiență internațională, de la 
care așteptăm o comportare frumoa
să. Mai. ales că, după cum ne-a trans
mis ieri Toma Hristov, coresponden
tul nostru din Sofia, sportivii bul
gari se pregătesc cu multă atenție 
pentru aceste partide.

Echipa masculină a R.P. Bulgaria 
va fi — în mare — aceeași care a 
evoluat în luna mai în cadrul tur
neului de la Istanbul. Din lot fac 
parte o serie de internaționali cu- 
noscuți printre care Pantaleev, Gos
podinov, Assenov, Otașliski, Krîci- 
marov. Ei se antrenează sub îndru
marea lui Ivan Minev. Formația fe
minină, oregătită de K. Pîslarov, cu
prinde și jucătoare noi, dar și al
tele cunoscute din echipa reprezen
tativă, cum sînt Maria Dimceva și 
Binka Nemkova.

Meciurile vor fi conduse de arbitri 
bulgari și se vor disputa în aer li
ber, pe terenurile clubului T.D.N.A.

instrucțiuni — ca legitimarea spor
tivilor la aceste ramuri de sport si 
fie efectuate de federații.

De asemenea, legitimarea sporti
vilor secțiilor care au echipe în cam
pionatele de categorie A (fotbal, 
baschet, handbal, volei) și de cate
gorie B (fotbal) se face de către fe
derații. In ceea ce privește ope
rațiunile de trecere a sporti
vilor dintr-o asociație (club) 
într-alta, hotărîrea a precizat că ele 
se efectuează în conformitate cu pre
vederile comunicatului U.C.F.S. dîn 
26 august 1958 și ale instrucțiunilor 
din 8 septembrie 1958, instrucțiuni 
care sînt în vigoare și astăzi. La
fotbal, lucrurile au fost precizate
prin comunicatul din 28 iulie 1960.

A trecut mai bine de un an de
la intrarea în vigoare a acestei im
portante hotărîri a Consiliului Gene
ral U.C.F.S. Să vedem cum s-a« 
achîtat comisiile regionale și fede
rațiile de aceste sarcini de răspun
dere. Aspecte pozitive ne oferă comfc

__ (Continuare în pag., a 3-a)
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Mamaia, Eforie, Manga'.ia, Si
naia Lacul Roșu, Păltiniș, 
sînt iu aceste zile însorite 

de vară, doar cîteva dintre sta
țiunile de odihnă, gazde primi
toare a sutelor de inii de oa
meni ai muncii din patria noas
tră. Datorită grijii părintești pe 
care le-o poartă partidul și gu
vernul, ei petrec zile de neuitat 
in mijlocul aerului ozonat al 
munților sau pe nisipul fin al 
plajei.

Pentru ca aceste zii'e de odih
nă să fie tot mai plăcute, ele 
sînt completate cum nu se poate 
mai bine de activitatea cultural- 
sportivă care se desfășoară în 
mai toate stațiunile balneo-cli- 
materice. Mai sînt însă și locuri 
unde această muncă nu se des
fășoară pe măsura posibilităților..

CULESE DE
Caietul cu scoarțe albastre ...Ați mai 

citit despre el. Și nu cu multă vreme 
în urmă. Este cil lui Ion Dumitrescu, 
organizatorul sportiv al stațiunii Eforie. 
Deunăzi am aruncat ochii în el. Filele 
nescrise au rămas puține. Zi de zi, 
harnicul organizator al activității spor
tive din stațiunea de pe litoral a notat 
planuri și acțiuni, rezultate ale diferi
telor concursuri. S-au adunat multe. Oa
menii muncii veniți la odihnă au avut 
nenumărate prilejuri să se întreacă în 
frumoase competiții. N-au cunoscut 
odihnă mesele de tenis și de șah de la 
clubul central și cele patru puncte cul
turale răspîndite în stațiune. A fost bă
tătorită (fără tăvălug) zgura terenului 
de baschet și a. celor două terenuri de 
volei

...Putem face astăzi un nou bilanț. 
De la începutul lui iunie, cînd Ion Du
mitrescu a luat... startul în noua sa ac
tivitate. au fost organizate aici :

— Q concursuri de. tenis de masă cu 
116 participanți,

— fi concursuri de șah cu peste 120 
pârtiei panți,

— 3 simultane, susținute de șahiștii 
fruntași Elena llădăcină. Emil Matiaș 
și maestrul sportului Victor Clici uc,

— 7 concursuri de volei cu 90 de par- 
ticipanli și 5 meciuri amicale cu oa
menii muncii veniți la odihnă.

— ÎJ concursuri de. înot cu 81 de 
pârtiei panți,

— 2 concursuri de baschet,
— 3 demonstrații susținute de lotu

rile reprezentative (masculin și femi
nin ) de baschet și de echipele școlii 
■sportive de elevi nr. 1 București.

Oamenii muncii veniți pe litoral au 
4ivut prilejul să urmărească și să aplau-

Zile plăcute
Frumoasa casă de cultură din Si

naia nu cunoaște odihna nici o cli
pă, Amatorii de muzică pot fi găsiți 
in ' sala de audiții; pe la bibliotecă 
se perindă zeci și zeci de cititori 
care cercetează cataloage, împrumu
tă cărți sau se interesează de ulti
mele noutăți a.oărute; în sălile de 
șah îi poți întîlni pe iubitorii spor
tului minții, pe cei care combinațiile 
de pe tabla cu 64 de patrate îi fac 
sa uite .și de masă... Iar seara, și 
pe unii și pe alții îi vezi în fotoliile 
comode ale sălii de spectacole, urmă
rind cu interes cele ce se petrec pe 
scenă. Nu numai pentru frumusețea 
spectacolului, ci și pentru că în fața 
lor evoluează chiar vilegiaturiști — 
un vecin de cameră sau un tovarăș 
de muncă.

Alții preferă excursiile. Și de a- 
ceea dimineața, potecile spre hotelul 
de la Cota 1400, spre cabana de la 
Cota 1500, Piscul Cîinelui ca și spre 
alte obiective mai îndepărtate, s-au 
transformat, cum spun turiștii, în a- 
devarate bulevarde I Cu spri jinul con
ducerii casei de cultură și al filia
lei O.N.T. Carpați din Sinaia, între 
12 și 21 iulie s-au organizat 14 
excursii (1300 participanți) cu auto
carul sau cu trenul la Doftana, Bran, 
Poiana Brașovului, Predeal și chiar 
la București, în timp ce alte 13 
excursii (I860 participanți) au avut 
ca punct terminus cabana Poiana 
Stînii, cascada Urlătoarea etc.

După-amiaza, terenul de volei de 
Ja vila Păltiniș, arenele de popice din

IN CONCEDIU,
Vara ca și iarna, Predealul este 

minunat. Pitoreștile sale priveliști 
sînt îndrăgite de toți vizitatorii. Nu
meroase vile și cabane stau la dis
poziția celor veniți să-și petreacă 
aici concediul de odihnă. Șl, pe lingă 
toate acestea, vilegiaturiștii au la în
demână o vie și atrăgătoare activi
tate cultural-sportivă, care le dă po
sibilitatea să-și petreacă în chip plă
cut concediul.

LA GLUB ȘI IN EXCURSIE
Programele zilnice, variat alcă

tuite, îndeosebi la clubul din Pre
deal a cărui activitate este rodnică 
sub toate aspectele, sînt urmărite cu 
deosebit interes de cei veniți la odih
nă. Pe aceștia îi poți găsi zilnic . in 
sala de muzică, acolo unde se află 
și televizorul, in sala de șah — unde 
mereu găsești mesele ocupate, în cea 
de lectură ca și la bibliotecă, lată,

LA EFORIE
de pe virtuoșii jocului cu mingea la coș, 
cum ar fi maeștrii sportului M. Nedef, 
Em. Niculescu. Cr. Popescu ș.a.

Excursiile alcătuiesc, de asemenea, 
un capitol important. Au fost realizate 
patru excursii pe mare cu „Neptun“, la 
care au participat 50(1 de excursioniști, 
apoi cite una la Mangalia și Istria, pri
lej pentru fiecare participant de a cu
noaște și mai bine frumusețile litoralului.

In sfîrșit, două concursuri „Cine știe 
sport, cîștigă !* au înregistrat un suc
ces care îndeamnă la organizarea cit 
mai deasă a acestor manifestări.

Am surprins un instantaneu amuzant:
— Care este recordul mondial la să

ritura în înălțime femei ?
Concurentul £î iubește ironic, ca 

și cînd ar spune : „Asta știe și un co
pil", apoi răspunde sigur:

— 1,90 metri, stabilit la Budapesta.
— Inexact ! 1,91 m ! Atîta a sărit 

azi Iolan da la concursul de la Sofia I
Sala izbucnește în aplauze furtunoase. 

O precizare : întrebarea a fost în afară 
de concurs...

Astfel trec zilele de concediu la Efo
rie. Plaje, soare, muzică, programe ar
tistice și culturale interesante. Din pă
cate ele trec prea repede. Parcă aleargă...

E plăcut aici, e minunat ! Și totuși 
cînd „seria" se apropie de sfîrșit, îi 
auzi tot mai des pe oameni :

— Mi-e dor de acasă, de ai mei, de 
uzină...

Șuieratul locomotivei, zgomot de roți, 
batiste care flutură la geamuri...

Cu forțe proaspete pornim din nou la 
muncă...

G. V.

la Sinaia
cartierul Furnica, mesele de tenis de 
masă, sînt locul unor partide aprige, 
unde se cheltuiește tot atîta energie ca 
la un... campionat mondial. Iar cîș- 
tigătorii, fie că sînt bucureștenii Ion 
Badea sau Florian Zaharia, brașo
veanul Ion Dobrescu sau piteșteanul 
Constantin Zamfir, sînt la fel de o- 
vaționați ca și cîștigătorii unui titlu 
suprem...

Bine organizată, activitatea cul
tural sportivă de la Sinaia poate fi 
un exemplu pentru alte stațiuni de 
odihnă.

VICTOR ZBARCEA-coresp.

— Too. administrator,. nu vi se pare că 
terenul ăsta n-are nici o contingență cu 
sportul ?

— Cum să n-aibă, măi țîcă, nu vezi că 
« pe... strada Sportului ?

Desen de S. Novac

LA PREDEAL
de pildă, ce a cuprins programul 
de duminică 23 iulie : dimineața și 
seara program la televizor, apoi ex
cursie la Piriul Rece, meci de volei 
intre două echipe ale celor veniți 
la odihnă, audiție muzicală, meci de 
fotbal, și, seara, o conferință, apoi 
reuniune tovărășească. Aceste spi
cuiri din programul unei singure 
zile sînt edificatoare.

Amatorii de excursii au la dispo
ziție nenumărate posibilități de a cu
noaște împrejurimile atit de frumoa
se ale Predealului. Săptămîna tre
cută, mai mult de 900 de oameni 
ai muncii aflați la odihnă au vizitat 
Azuga, cabana Caraiman din Bu- 
cegi, Poiana Brașov, muzeul Peleș, 
Doftana, cascada Urlătoarea. In afara 
acestor excursii organizate cu trenul, 
grupuri mai miei au vizitat cascada 
Taimina de la Timiș, cabanele Gir- 
bova, Clăbucet-plecare, Trei Brazi, 
Poiana Secuilor, Cioplea, dăbucet- 
sosire și Piriul Rece.

După cum se vede, activitatea cul
tural-sportivă din Predeal, îndrumată 
de tovarășii Cornel Sandu, responsa
bilul casei de cultură, și Doru Ză
padă, activist sportiv, este vie și des
tul de bogată. Trebuie să mai amin
tim aci de succesele pe care le-au 
cunoscut o serie de concursuri cum 
ar fi „Cine cintă bine, cîștigă !“, 
„Cine știe sport, cîștigă!“, sau sim
pozioane pe teme sportive, la care 
au vorbit maestra sportului Ana 
Roth, fotbalistul Octavian Zaharia de 
la Steagul roșu Brașov etc. De ace
lași succes s-au bucurat și numeroa
sele întreceri sportive organizate 
pentru cei sosiți în concediu. 37 de 
concurenți au luat parte la întrece
rile de tenis de masă, 18 la cele de 
popice etc.

NUMEROASE BAZE SPORTIVE, 
DAR NU TOATE BINE 

GOSPODĂRITE
In stațiune există numeroase baze 

sportive, material și echipament 
adecvat. Acestea sînt puse la dispo
ziția celor care doresc să facă sport. 
Da Predeal există un teren de volei 
și unul de baschet, o bază sportivă 
cu teren de fotbal și pistă, de atle
tism, se poate juca popice, șah și 
tenis de masă. Și n-am putea spune 
că toate acestea nu sînt folosite. 
Dar multe dintre ele nu corespund 
cerințelor. Ne referim, de pildă, la 
baza de volei și baschet, care se 
află la marginea parcului. Dacă tere
nurile propriu-zise sînt mereu cură
țate de iarbă și permit desfășurarea 
întrecerilor în bune condiții, aspectul 
general al bazei lasă de dorit : tri
bunele care înconjoară terenurile au 
rămas fără scinduri, gardul care le 
imprejmuiește este rupt, iar cei care 
vin să joace, folosesc ca vestiare... 
pomii din jur. In general se simte 
lipsa unui gospodar.

A
Am făcut o plimbare și Ia Timi

șul de Sus. Aci, ca și la Predeal, 
există un teren de volei și altul de 
baschet. Cel de volei a fost reame- 
najat Ia sfîrșitul săptămînii trecu
te. Cel de baschet a rămas... în 
restanță, dar ni s-a promis de către 
conducerea casei de cultură că, îm
preună cu consiliul asociației spor
tive „Predealul", acesta va fi pus 
la punct prin muncă voluntară in 
următoarele zile. Singura problemă 
care ar mai fi de rezolvat la Ti
mișul de Sus ar fi aceea a echipa
mentului sportiv, care este uzat în 
proporție de 75 la sută.

CAROL GRUIA, coresp. regional

Mai multă grijă 
... strada

Au un singur păs elevii școlilor 
sportive veniți in tabără la Efo
rie : sfatul popular al orașului
Vasile Roaită nu s-a îngrijit să 
pregătească pentru cei peste 500 
de copii care-și petrec rînd pe 
rînd vacanța aici terenul din spa
tele cabanelor, unde se desfășoară 
o bună parte a activității lor zil
nice. Pentru ei era necesar un te
ren corespunzător unde să se an
treneze, să susțină meciuri. Tere
nurile de volei sînt inutilizabile. 
Porțile de handbal în șapte n-au 
plase, iar uneia, și mai rău, ii 
lipsește bara transversală. Cînd se 
marchează un gol, se iscă dis-

Incîntăior este peisajul Timișului de Sus. Pe paulele repezi din jur. printre 
brazii seculari. în apropierea panglicii argintii a șoselei și a învolburatelor 
ape ale Timișului, descoperi aproape la lot pasul cabane confortabile, și ele
gante. Așa cum sînt și cele din imaginea noastră, unde sute de pionieri și 

utemișli își petrec zilele plăcute de vacanta
Foto : I’. Romoșan

Lipsă de preocupare
Cele 90 de cabane existente în 

munții Cibinulni și Făgărașului sînt 
administrate de întreprinderea bal- 
neo-climaterică „Păltiniș-Sibiu". In 
fiecare an aceste cabane sînt luate 
cu asalt de mii și zeci de mii de 
excursioniști, care, după o zi petre
cută pe cărările munților, găsesc aci 
odihna binemeritată.

începi nd din această vară, nume
roși oameni ai muncii își petrec con
cediul la Păltiniș. Dar, cu toate că 
această stațiune a fost profilată de 
citva timp ca stațiune de odihnă, cei 
sosiți aici au avut o surpriză neplă
cută, constatînd că activitatea cultu
ral-sportivă este ca și inexistentă. 
Aceasta pentru că lipsește' un res
ponsabil cultural-sportiv. Din această 
cauză, de pildă, activitatea culturală 
și artistică lîncezește, iar excursiile 
care au loc în împrejurimi nu sînt 
bine organizate, lipsește un ghid, un 
cunoscător al locurilor, care să dea 
excursioniștilor explicațiile necesare.

pentru sport
Sportului

cuții. Că a fost, eă nu a fost, mă 
rog, cum se întîmplă uneori cu 
ofsaidul la fotbal. Intr-o parte, pe 
o suprafață considerabilă, lăsată 
în părăsire, se găsesc niște sche
lete de corturi.

Aspectul acesta contrastează 
neplăcut cu acela al terenului de 
baschet de la „complex", cu zgu
ră roșie, îngrijit, marcat, sau 
a terenurilor de volei care, mătu
rate și stropite, îmbie parcă pe 
vilegiaturiști să ia loc in fața 
plaselor.

Un paradox : terenul (neîngri
jit) al taberei se află pe... strada 
Sportului.

in stațiunea Păltiniș
Este momentul ca întreprinderea bal- 
neo-clima ferică „PăltinișrSibiti" să 
rezolve această problemă. Ar trebui 
urgentate și lucrările de amenajare 
ale celor două cluburi de la Păltiniș.

Alai toate cabanele din Cibin și 
Făgăraș, cum sînt cele de la Pălti
niș, Crinț, Suru, Bîlea-Lac, Bîlea- 
Cascadă, Sîmbăta și Poiana Neam
țului, au popicarii (din ce în ce mai 
mult folosite), jocuri de șah, biblio
teci. Și aci însă se simte, lipsa unui 
îndrumător al acestei activități.

ILIE IONESCU—coresp.

★ A
iadurile de față ne-au în- j 
fățișat munca depusă de | 
conducerile unor stațiuni î

balneo-climaterice șl a activiștilor ] 
cuitural-sportivi de aici, care se . 
străduiesc să facă zilele de odih- ' 
nă ale oamenilor muncii cît mii i 
plăcute. Aceasta arată că acolo j 
unde există preocupare și dra- ( 
goste de muncă, rezultatele bune 1 
siu se lasă așteptate. Succesele ! 
obținute Ia Eforie și Predeal sînt i 
convingătoare îr> aceasta privință.

Am ținut să arătăm aceste as
pecte pentru că mai sînt stațiuni 
unde muncii cultural-sportive în
că nu i s-a acordat atenția cu
venită. Așa se întîmplă la Păl
tiniș, Sovata. Borsec etc. Aici, 
deși ne aflăm în p'in sezon, acti
vitatea cultural-sportivă lipsește 
cu desăvîrșire.

De asemenea, se impune o a- 
tenție mult mai mare pentru 
«menajarea și întreținerea baze
lor sportive din stațiuni. Este 
o problemă care ar trebui să 
preocupe mereu pe responsabilii 
culturali-sportivi din stațiunile de 
odihnă. Un rol important în a- 
ceastă privință îl au activiștii 
din consiliile regionale, raionale 
și orășenești U.C.F.S. Ei trebuie 
să controleze modul in care se 
duce activitatea sportivă în sta
țiunile de odihnă și, «colo unde 
este cazul, să se ia măsurile co
respunzătoare.

La m«re și la munte vin me
reu noi și noi oaspeți. Ei trebuie 
să găsească condiții tot mai bune 
de a și petrece în mod plăcut și 
folositor zilele de concediu, dea 
cunoaște noi frumuseți ale pa
triei.



Soda a ratat calificarea după un meci dramatic

Crișul Oradea a promovat in ,,B“!
Ultimul joc din cadrul turneului 

de verificare, -meciul restanță între 
Ocna Mureș și Metrom Brașov, s-a 
încheiat cu un rezultat surpriză, vic
toria revenind după un joc dramatic 
formației din Brașov- Astfel, Soda 
Ocna Mureș a ratat calificarea în. ca
tegoria B, atunci cind era sigură de 
acest lucru. Pină în min. 83 Soda era 
ca și calificată, dar un gol neaștep
tat, marcat la învălmășeală a spul
berat toate speranțele fotbaliștilor din 
Ocna Mureș...

Scorul a fost deschis de Soda în 
min. 29, cind a marcat Ivanovici. In 
min. 68 Metrom a egalat prin, golul 
înscris de Soare, iar peste 15 minute 
Radu a introdus mingea în plasă cu 
capul, la o invălmășeală. stabilind 
astfel scorul final al partidei. In

continuare Soda a atacat dezlănțuit, 
dar nervozitatea jucătorilor a făcut 
să rateze <

In urma
în această
Mureș s-a
B formația orădeană Crișul.

ocaziile favorabile
t victoriei echipei Metrom, 

serie, pe lingă I R-Ă. Tg. 
mai calificat în categoria

V. ZBARGEA, coresp.

Iată acum clasamentul definitiv al 
grupei a III-a (Sinaia).

1. I.R.A.
2. Crișul
3- Soda Ocna Mureș
4. Metrom Brașov
5. Minerul Deva
6- Voința Satu Mare

Tg. Mureș 
Oradea

5
5
5
5
5
5

3
1
1
1
1
1

2 0
4
3
2
2
1

0
1
2
2
3

9: 5
7: 4
6: 4 

10:12
8:10
8:13

8
6
5
4
4
3

CUPA METALUL
Anul acesta, cele mai bune for

mații masculine și feminine de ju
niori din țară își vor încununa acti
vitatea participînd la faza finală a 
campionatului republican de juniori, 
întrecerea începe mîine după-amiazâ 
în Capitală și aduce la start 8 echipe 
calificate în urma fazelor prelimi
nare, care au angrenat — de data 
asta parcă mai multe ca niciodată ! 
— sute de echipe, răspîndite în toate 
colțurile țării.

Vor fi prezente la București 8 
echipe : Rapid București (antrenoare 
Sonia Colceriu), Pandurul Tg. Jiu 
(antrenor C. Cernăianu), Ș.S.E. Bacău 
(antrenor G. Zaharia), Ș.S.E. Ploiești 
(antrenor Gh. Manta), vor lupta pen
tru cucerirea titlului masculin, iar 
C.S.Ș. Luceafărul Brașov (antrenor 
V. Papuc), Corvinul Deva (antrenor 
M. Bănulescu), Ș.S.E. Piatra Neamț 
(antrenoare Maria Săvinescu), C.S.Ș. 
București (antrenor E. Scarlat) pen
tru cel feminin.

Primele partide 
cepînd de la ora 
Știința din strada
caz de ploaie meciurile se vor dis
puta în sala Clubului sportiv școlar.

au loc Vineri, în-
16.30 pe terenurile 
Vasile Pîrvan. In

Marți scara, 
grădina clubului Metalul, 
loc îniîlnirile semifinale 
competiției pugilistice 
„Cupa Metalul".

Așa cum era de așteptat, meciurile 
au fost dîrz disputate, fiecare dintre 
participant! dorind să se . califice în 
finală.

La categoria muscă, C. Ștefan 
(Semănătoarea) a reușit- o frumoasă 
victorie la puncte în fața lui N. A- 
liuță (Voința). C. Ștefan a știut să 
folosească avantajul alonjei și să se 
deplaseze în jurul adversarului, punc- 
tînd nestingherit de la distanță.

O frumoasă demonstrație de box a 
făcut Dorn Ioniță (Metalul) în com
pania colegului său de club Eugen 
T ndor. Posesor al unor avansate cu
noștințe tehnice, Ioniță a impresio
nat prin corectitudinea cu care a lo
vit și a eschivat. Utilizînd cu pri
cepere directa de stînga și ,',un-doi“- 
urile el și-a depășit categoric adver
sarul.

*7lNTA TIMISOARA A ÎNCEPUT
’ANTRENAMENTELE

Echipa Știința Timișoara care s-a 
reîntors de curînd în localitate după 
un concediu petrecut o parte la mare 
alta la munte a început antrenamen
tele sub conducerea antrenorului N. 
Reuter, ajutat de profesorii de edu
cație fizică E. Nagy și Th. Bompa. 
Obiectivul imediat este redobindirea 
condiției fizice,
partidei cu C.S.M. 
Cupei R.P.R. care 
august. Lotul este 
Curcan. Codreanu, 
can, Hălmăgeanu, 
Igna, R. Lazăr, 
Mițaru, Botescu, Jenei, 
oov, Pontici, Roman 
țiiîlul însă indisponibil în 
‘unei operații de menise.

P. VESELIN—coresp.

a cîștigat cu scorul de 5-0 (2-0) prin 
punctele înscrise de Gatie (2), Măr
cii (2) și Petru Emil.

Iată formația
(Moguț)
Cîmpeanu 
lvansuc,
Mateianu,

Nicoară 
Georgescu, 
Popescu— 

(Munteanu), 
(Constantin).

pe ringul instalat în 
au avut 

din cadrul 
dotată cu

Deși învins, tînărul Ion Stăioulescu 
(Șc. Sp. nr. 2) a arătat că este mai 
bun cunoscător al execuțiilor tehnice 
și al orientării tactice decît adver
sarul său Ilie Tudor (C.P.B.). Tudor 
a boxat însă cu mai mult curaj și 
hotârjre în acțiuni, obținînd victoria.

lată celelalte rezultate : N. Mihai 
(Voința) b. p. 1. Florea (C.P.B.); 
P. Angliei (Progresul) b. p. V. Graur 
(Metalul), T. Ioniță (Rapid) b. p. 
Gh. Rîșnoveann (Semănătoarea), (5. 
Roșu (Semănătoarea) b. p. N. Mo
canii (Semănătoarea), M. Florea 
(Metalul) b. p. N. Nicolae (Semănă
toarea), M. Telefan (Progresul) b. 
p. Gh. Șoltuz 
(Semănătoarea) 
(Metalul), M. 
toarea) b. p. L.
I. Cojocarii (C.P.B.) b. ko. II Gh. 
Bălănuță (Unirea Sport), M. Voicu 
(I.T.B.) b. p. I. Tudor (Metalul).

(I.S.B.), Gh. Iancu 
b. p. P. Ciuciușan 
Chișnoiu (Semănă- 
Tinișoaia (Metalul),

P. HENȚ

necesare susținerii 
Sibiu din cadrul 

va avea loc la o 
format din Pain, 
Georgescu, Tur- 
Petescu, Tănase, 

Manolache, Feodot, 
Neacșu, Vil- 

și Lereter, ul- 
urma

științei:
— Kromely,
— Petru Emil,

Marcu, Gane
II. Moldovan

*
BUCUREȘTI
Bulgaria, urmînd ca după 
vacanță pentru relaxarea 

, mult solicitați în ultimul 
la 1 august să reînceapă an-

★
Astă seară începînd de la 

în grădina clubului Metalul 
disputa finalele „Gupei Metalul".

ora 19,
se vor

s-a reîntors

STI1NTA CLUJ S-A ANTRENAT 
IN „FAMILIE"

Zilele trecute Știința Cluj a jucat 
la două porți cu echipa sa de tine
ret. La acest meci de antrenament au 
aăis. ut peste 2.000 de spectatori, care 
au plecat mulțumiți de jocul prestat 
de cele două formații. Echipa întîi

ACTUALITATI
La invitația clubului Rapid

RAPID
din R.P.
o scurtă 
jucătorilor, 
timp, 
trenamentele în vederea campionatu
lui.

★

PROGRESUL, care după cum se 
știe a susținut două jocuri în R.P. 
Polonă, va sosi azi dimineață în 
Capitală, urmînd să-și continue pre
gătirile.

S-A CONTRAMANDAT TURNEUL 
SELECȚIONATEI TUNISIEI

Federația romînă de fotbal a pri
mit o telegramă din Tunisia, în care 
se anunță că din cauza evenimente
lor de la Bizerta selecționata Tuni
siei nu mai poate face deplasarea 
în R.P.R.

o
București vor. evolua în țară două 
formații fruntașe ale baschetului ma
ghiar. Este vorba de echipa Banya, 
clasată pe locul III în ultimul cam
pionat masculin, și formația feminină 
M.T.K. Oaspeții vor juca sîmbătă și 
duminică în Capitală după următo
rul program :

SIMBÂTA — teren Giulești de la 
ora 19,00 : Selecționata divizionară— 
M.T.K. (F) ; Lotul de tineret—Banya 
(M) ; DUMINICĂ - teren Giulești 
de la ora 19: Rapid—M.T.K. (F) și 
Rapid—Banya (M).

o La 4 august este așteptată să 
sosească în țară selecționata de tine
ret a R.P. Polone. Baschetbaliștii 
polonezi vor susține mai multe jocuri 
în Capitală și in țară.

o Au început pregătirile echipelor 
noastre reprezentative studențești, 
care ne vor reprezenta la Universia
da de la Sofia. Din lotul masculin, 
antrenat de prof. C. Herold și prof. 
A. Predescu, fac parte printre alții :

AZbu, Viciu, Nosievici, Popovici, M. 
Popa și J. I one seu. Pregătirea lotu
lui feminin a fost încredințată prof. 
S'. Ferencz și prof. C. Dinescu.

Paralel își continuă antrenamentele 
și lotul feminin de tineret al țării, 
care va participa la un turneu inter
național ce se va desfășura în zilele 
de 12 și 13 august la Varșovia.

„Școala“ antrenorilor 

de handbal
(Urmare din pag. 1)

Primele rezultate

a
început în 

fazei regio-

Afilierea secțiilor sportive și legitimările sportivilor—

fost 
încărcat și aceasta datorită mai 
participanților. Dornici să-și 

nivelul cunoștințelor, antreno- 
handbal din tara noastră au

o problemă ce trebuie privită cu tot simțul de răspundere
(Urmare din pag. 1)

siile regionale Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Cluj, Banat, precum și 
comisia orașului București. Acestea 
au înțeles să aplice întocmai hotărîrea 
nr. 90, desfășurînd în acest domeniu 
o muncă rodnică. Din păcate, mai 
sînt o serie de comisii regionale și 
federații care nu respectă instrucțiu
nile și hotărîrea U.C.F.S. în vigoare. 
Intr-adevăr, foarte multe comisii re
gionale nu au privit cu suficient spirit 
de răspundere sarcinile lor în ceea ce 
privește legitimarea sportivilor. Așa se 
explică faptul că a trecut atîta vre
me de Ia data intrării în vigoare a 
hotărîrii nr. 90 și numărul celor care 
au fost legitimați în acest timp este 
destul de mic șt în orice caz depar
te de cele 50.000 de cereri de legiti
mări difuzate de federații. Comisi
ile regionale de atletism, șah și bas
chet pot fi date, în general, în frun
tea exemplelor negative în această 
direcție.

Unele comisii regionale, lucrînd de 
mîntuială, au legitimat sportivi apar- 
ținind unor secții neafiliate și au per
mis — cu sau fără aprobarea con
siliilor regionale U.C.F.S. — ca 
acești sportivi să participe ia cam
pionate. Ca urmare a nepăsării și a 
lipsei de răspundere cu care au 
lucrat unele comisii regionale s-a 
ajuns la cazuri paradoxale, cum a 
fost aceia al echipei de baschet 
Știința Brăila, care deși nu era afi
liată a participat la campionatul re
gional, cîștigînd titlul de campioană! 
In aceeași situație s-a găsit și echi
pa Tractorul Brașov, care a devenit 
campioană regională la baschet.

Alte exemple de muncă superfi
cială? Să cităm, în cazul acesta co
misia regională de fotbal Brașov, 
care a permis participarea la finala 
campionatului regional Metrom Bra
șov — A.S A. Sibiu a doi jucători 
fără drept de joc. Această greșeală 
grosolană a dus la re jucărea finalei 
și, wi continuare, a avut drept con
secință modificarea programului tur-

categoria 
începerea

neuliui de calificare pentru 
B cu două zile înainte de 
acestuia !

Majoritatea comisiilor 
(de exemplu la handbal și 
au... uitat o îndatorire elementară, 
și anume aceea de a trece în car
netele de legitimare clasificarea spor
tivilor. Fără îndoială, și în cazul 
acesta ca și în cele de mai sus, o 
mare vină o au și federațiile, care 
nu au controlat și îndrumat activita
tea în acest domeniu a comisiilor.

Dar lipsurile nu se opresc aici. 
Numeroase comisii regionale au „ne
glijat" să trimită periodic federați
ilor bordcrourile de sportivi legi
timați, Nu e vorbă că și uncie fede
rații (lupte, scrimă, gimnastică) s-au 
comportat la fel. neînaintînd nici ele 
comisiilor regionale sau — în lipsa 
acestora — sectoarelor tehnice regio
nale bordcrourile cu legitimările 
făcute de federațiile respective. Aceas
tă neglijență... reciprocă a făcut ca 
să nu existe o evidență precisă a 
sportivilor legitimați.

Pe de altă parte, comisiile și sec
toarele tehnice nu au luat o pozi
ție hotărîtă atunci cînd unii acti
viști sportivi Și conducători de seclii 
au pus în discuție necesitatea legiti
mărilor. Astfel de păreri sînt dăună
toare sistemului nostru de organi
zare și desfășurare a activității spor- 
tive și ele trebuie combătute cu 
toată energia. Nu trebuie privită 
ca o problemă de mîna a doua nici 
chestiunea afilierii secțiilor, după 
cum e greșit să nu se dea atenția 
cuvenită unor îndatoriri cum ar fi 
aceea a achitării cotizației anuale, 
a diferitelor taxe, efectuarea vizei 
anuale etc. Aceste lipsuri, ca și defi
ciențele de ordin organizatoric tre
buie grabnic lichidate.

Dar. pentru aceasta, este nevoie de 
un efort comun ai tuturor organe
lor sportive angrenate în această 
activitate, incep'nd de la comisii e 
regionale Și sectoarele tehnice regio
nale și mergînd pînă la federații și 
Secția Tehnică din U.C.F.S.

regionaie 
la volei)

Problema afilierilor, 
și transferărilor, a 
trebuie privită cu 
cu tot simțul de 
siile regionale au 
lizeze cu deosebit 
vi ta tea depusă pînă în prezent in 
această direcție și să efectueze de 
aici înainte operațiunile de legiti
mări și transferări in conformitate 
cu prevederile hotărîrij nr. 90, iar 
sectoarele tehnice să vegheze per- 
------- - <_ punerea în aplicare 

prevederi, intervenind

legitimărilor 
evidenței lor clare 
toată seriozitatea, 
răspundere. Corni- 
datoria să-și ana- 
spirit critic acti-

manent la 
a acestor 
cu fermitate atunci cînd constată a- 
buzuri. Desigur că și federațiile tre
buie să-și întărească munca de con
tra! șî îndrumare pe teren, cu ajuto
rul unor activiști bine instruiți.

Considerăm însă că sînt necesare 
și cîteva măsuri noi, în completarea 
celor luate pînă acum. Astfel, tre
cerea unor atribuțiuni administrative 
în seama consiliilor regionale, ar 
avea darul să simplifice și mai 
mult sistemul actual de iucru. Spu- 
nind aceasta, ne gîndini la tipărirea 
imprimatelor necesare în operațiunile 
de legitimări și afilieri, ca și Ia 
difuzarea lor. De asemenea, plata 
unor taxe (de afiliere, cotizații a- 
nuale. taxe de viză anuală) să se 
facă la consiliile regionale.

★
Din cele spuse pînă acum, tre

buie să fie clar că Ia competițiile 
oficiale NU POT PARTICIPA DE- 
CIT ECHIPE ȘI SPORTIVI DIN 
CADRUL SECȚIILOR AFILIATE SI 
CĂ SPORTIVII TREBUIE SĂ FIE 
LEGITIMAȚI. Operațiunile de legi
timare sau transferare să fie efectua
te cu spirit de răspundere, cu res
pectarea strictă a prevederilor hotă- 
rîrii U.C.F.S., ținîndu-se o eviden ă 
la zi. Firește că, în plus, eforturile 
tuturor organelor sportive trebuie să 
«ibă ca scop și creșterea numărului 
secțiilor afiliate și al sportivilor leg1 
timați. impulsionînd în felul acesta 
activitatea competițicnală organizată 
și deschizîn-d drum spre noi succese 
mișcării sportive din țara noastră.

57-23 (27-16) ;
Știința Brăila-

Țesă-

din faza interregională 
campionatului de calificare

Duminica trecută au 
întreaga țară întrecerile
nale a campionatului de calificare 
pentru categoria A la baschet, lată 
rezultatele înregistrate'

MASCULIN - GRUPA I : Voința 
Tg. Mureș—Voința Satu Mare 72—34 
(27-18) ; GRUPA A II-A : Mureșul 
Deva—Constructorul Arad 55—51 (27— 
22) ; Metalul 7 Noiembrie Craiova - 
Proiectantul Pitești 
GRUPA A III-A :
C.S.A. Bacău 50-55 (22-26) ;
tura Iași—A.S.M. Rădăuți 75—48 (34— 
26) ; GRUPA A IV-A : Sănătatea Ro
șiori—Tractorul Brașov 48—47 (19—21, 
43-43).

FEMININ - GRUPA A II-A : 
Școala Sportivă de Elevi Deva—Școa
la Sportivă de Elevi Craiova 39—49 
(16-25) ; GRUPA A III-A : Agrono
mia Iași—Știința Cimpulung Moldo
venesc 66-30 (21-15) ; GRUPA A
IV-A : Dinamo Sibiu—Voința Bucu
rești 54-40 (23-20).

întrecerile continuă duminică 30 
iulie cu jocurile etapei a Il-a.

trenament. Un amănunt nu lipsit de 
importantă este acela că la această 
tabără au luat parte și doi tehnicieni 
de peste hotare: Jaroslav Mraz, asis
tent șef la catedra de jocuri sportive 
a Institutului de Cultură Fizică din 
Praga și Wilim Tide, profesor la 
școala de antrenori din Belgrad, an
trenor al echipei Steaua Roșie.

Programul acestei tabere a 
foarte 
mult... 
ridice 
rii de
cerut lecții suplimentare, indicind te
mele asupra cărora doreau să se 
poarte noi discuții. In felul acesta pla
nul de activitate al taberei a fost 
mult depășit, organizîndu-se in acest 
scurt interval de timp: 12 lecții teo
retice, 11 lecții metodico-practice și 
numeroase ședințe de discuții și de 
vizionare a unor antrenamente model. 
Numai așa a fost posibil ca antre
norii să-și însușească foarte multe cu
noștințe noi.

De altfel chiar din titlurile teme
lor se poate vedea cit de variate au 
fost problemele dezbătute la această 
„școală" a antrenorilor. Iată cileva 
din ele: „Metodica însușirii jocului in 
apărare" (Jaroslav Mraz), „Metodica 
întocmirii documentelor de planifi
care" (Ioan Kunst), „Metodica antre
nării portarului la handbal in 7" (O- 
prea Vlase), „învățarea sistemului de 
apărare 5—I “ (Wilim Ticic) etc.

Meci urile din campionatul catego
riilor A și B din R- P. Ungară cu
prinse în programul concursului Pro
nosport de duminică suscită pe bună 
dreptate un interes deosebit în rîn- 
durile participanților la Pronosport.

Pentru concursul Pronosport de du
minică, redacția Programului Loto 
Pronosport s-a adresat antrenorului C- 
Braun, unul din bunii cunoscători ai 
fotbalului maghiar, cerindu-i părerea- 
Iată care sînt pronosticurile lui C. 
Braun : I - 2, II - 1, x, III - 1, IV -

PRONOEXPRES

2, VIII —
- 2, XII

La tragerea concursului
au fost extrase
numere :

preș din 26 iulie 1961 
din urnă următoarele

1 45 15 10 5 22
Numere de rezervă
Fond de premii : 569.348 lei.

Pronoex-

11 29

Rubrică redactată de Loto Pro
nosport.
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Turneul de șah 
de la Debrețin
In turneul internațional de șah de 

Ia Debrețin, după disputarea a 9 run
de, conducerea în clasament a fost 
luată de marele maestru sovietic Bo- 
leslavski și maestrul maghiar Haag. 
Amîndoi au totalizat 6 puncte, fiind 
urmați de .................. ~
5>/2 p. și

Șahistui 
acum 3*/2 
la Pogats. 
polonezul Tartiovski și a remizat pe 
cea cu austriacul Lokvenc.

Pidcvski (R.P. Bulgaria)
Suetin (U.R.S.S.) 5 p. 

romîn V. Ciocîltea are 
p. și o partidă întreruptă 
El a cîștigat întrerupta cu

ț

4-
♦

î

IOLANDA BALAȘ ÎNVINGĂTOARE 
LA CONCURSUL DE LA STOCKHOLM

M. HALBERG A STABILIT UN NOU 
RECORD MONDIAL LA 3 MILE

STOGKHOLM (Agerpres). - In 
capitala Suediei s-a desfășurat la 25 
iulie un mare concurs atletic care a 
reunit sportivi din Noua Zeelandă, 
R. P. Romînă, Norvegia, Belgia, Aus
tralia, Canada și alte țări.

Participînd la proba de săritură in 
înălțime, atleta romînă Iolanda Ba-

Concursul de pentatlon modern de la Varșovia

> Sporturile tradiționale cunosc un avmt nou în Cuba liberă. Cresc
> rîndurile tinerilor cubani care îndrăgesc canotajul, sport deosebit de 

popular în orașele de coasiă ale insulei. La începutul acestei (uni,
4 regatele de la Cienfuegos — port situat în sudul provinciei Las Villas 
+ — au reunit pe cei mai buni vîslași din tară. O dispută deosebit de 

pasionantă s-a dat în proba rezervată categoriei schiturilor de 4-ț-l- 
i A cîștigat echipajul Cooperativei de pescari din Rio Almendares care 
Ț a întrecut cu două lungimi schitul Școlii de piscicultura din Cienfuegos.
> Fidel Castro, primul ministru «hl guvernului revoluționar al Cubei,

a fost și el printre spectatorii regatei. Navigator și pescar pasionat, 
— ' '.astro a știut să aprecieze în calde cuvinte de felicitare perfor
manța învingătorilor întrecerii. Jată-I, în fotografia noastră, strngind 
mina lui Francisco Gonzalez, antrenorul canotorilor din Rio Almen- 
dores, la conferirea trofeului acordat pentru primul loc, „Cupa Marcelo 
Salado". In mijloc, dr. Osvaldo Dorticos, președintele Republicii Cuba.

♦ ■ fost ș 
Ț Fidel C.
T

4-
4- î

Al. Popescu, Al. Schmaltzer și Gh. Banu
învingători în concursul de natație de la Lodz

VARȘOVIA 26 (prin telefon). Cam
pionatele naționale de pentatlon mo
dern ale R. P- Polone au oferit, în 
continuare, o luptă extrem de dispu
tată. Iată rezultatele înregistrate în 
probele desfășurate marți și miercuri. 
PISTOL: 1. Sulajnis 193 p - 960 p; 
2. Mazur 192 p — 940 p; 3. Bogdan 
190 p — 900 p; 4- Lipski 189 p — 880 
p; 5. Kaczor 186 p — 820 p; 6. Țintea 
186 p — 820 p; ... 10. Croitoru 184 p — 
780 p; 11. Tomiuc 183 p — 760 p; —16. 
Marinescu 169 p — 480 p (a scăpat un 
foc din seria a Il-a). Pe echipe: 1. 
Folonia II 2740 p; 2. Polonia I 2560 p; 
3- Romînia I

ÎNOT: 1.
2. Dominiak 
nescu 4:13,4
- 905 p; 5. i 
Țintea 4:25,5
— 865 p. Pe 
p; 2. Polonia I 2500 p; 3. 
2380 p.

înaintea ultimei probe, crosul, care 
va avea loc în incinta A-W.F- clasa
mentele generale se prezintă astfel : 
INDIVIDUAL: 1. Koczor 3444 p; 2.

Kaniwwki 3195 p; 3. Tomiuc 3191 p; 
4. Lipsiți 3151 p; 5. Marinescu 3144 p; 
6. Sajdak 3098 p; ..8. Croitoru 2949 
p; 9. Țintea 2939 p; ECHIPE: 1. Po
lonia I 9695 p; 2- Romînia 9602 p; 3. 
Polonia II 8036 p.

laș s-a clasat pe locul I cu rezul
tatul de 1,80 m. O performanță va
loroasă a realizat campionul olimpic 
Murray Halberg (Noua Zeelandă) 
câștigător al cursei de 5.000 m în 
13:35,2 — ' 
de recordul 
tul sovietic Vi. Kuț. în timpul ace
leiași probe 
nou record
3 mile fiind cronometrat în 13:10,0 
(v. r. Thomas — 13:10,8).

Alte rezultate : 400 in Ohleman
(Canada) 47,8; 1.500 m Jonson (Sue-' 
dia) 3:44,2; 800 m Snell (Noua Zee: 
landă) 1:48,8; 3.000 m obst. RoelanU 
(Belgia) 8:44,8; înălțime Patterson 
(Suedia) 2,05 m; disc Haugen (Nor
vegia) 53,89 m; suliță Nevaala 
(Finlanda) 74,94 m.

la 2 zecimi de secundă 
mondial deținut de atle-

Halberg a stabilit un 
mondial pe distanța de

Campionatele mondiale de scrir

A luat sfîrșit proba de spadă

2360 p.
Sajdak 3:53,1 — 1035 p; 
4:12,3 - 940 p : 3.
- 935 p: 4. Wach
Croitoru 4:20,8 — 900
— 875 p; 7. Tomiuc

•. echipe: 1. Romînia 2710 
Polonia II

Mari-
4:19,2 
p; 6. 
4:27,5

și au început întrecerile la sabie
TORINO, 26 

După o zi de 
a fost zi liberă), 
diale de scrimă de la Torino au con
tinuat luni și marți cu desfășurarea 
probei de spadă, la startul' căreia 
s-au prezentat 96 de concurenți. încă 
din primul tur asalturile au fost ex
trem de disputate și s-au încheiat cu 
numeroase surprize. Astfel, rînd pe

(prin telefon). — 
întrerupere (duminică 

campionatele mon-

întrecere campio-
france-

LODZ 26 (prin telefon). — înotă
torii noștri au avut o comportare fru
moasă, 
bazinul 
Astfel, 
proba 
de 1:04,9, 
sosit pe locul întîi 
cu 1:16,2, iar 
întrecut toți adversarii 
de pe trambulină. Iată rezultatele : 
MASCULIN. 100 m fluture: 1. Al. 
Popescu 1:04,9; 2. Wieliriski (R.P.P.) 
1:06,8' ; 3. Bodoki (R.P.U.) 1:09,5;

și în concursul desfășurat în 
de 50 de. metri din localitate. 
Alexandru Popescu a cîștigat 
de 100 m fluture cu timpul 

Alexandru Schmaltzer a 
la 100 m bras, 

Gheorghe Banu și-a 
la sărituri

bras :
2.

3.

Schmaltzer 
(R.P.P.) 

1:19,5 ;

1. Al.
Mikolazlczyk

Fecika (R.P.P) 
trambulină: 1. Gh. Banu
Mortera (Italia) 123,30';
(R.P.P.) 114,28. FEMI-

tn bras :
1:25,6; 2.

3. Iakobinska
100 m liber: 1. Reka Bo-

Ciclistii romîni
J»-

peste hotare
100 tn 
1:16,2; 
1:19,0;
SĂRITURI,
123,51 ; 2.
3. Bohinek
NIN : 100
(R.P.P.) 1
1:25,9;
1:28,5 ;
doki (R.P.U.) 1:09,2.„ 4. Cristina Ba- 
laban 1:11,4; 100 m fluture: 1. Qe- 
dro Bozena (R.P.P.) 1:17,6 — record 
polonez.

1. Kleminskai
Sanda Iordan

(R.P.P.)

ASTĂZI ÎNCEPE 
„TURUL IUGOSLAVIEI"

start se prezintă 
Echipa noastră

100 
(W.

BANYA LUKA (prin telefon). Tn 
localitate se fac intense 
pentru plecarea în prima etapă 
„Turului Iugoslaviei". Aici au s< 
echipele Bulgariei, Danemarcei, 1 
liei, Ungariei, Poloniei, Olandei, Sue
diei și Romîniei. Gazdele vor fi re
prezentate de două echipe naționale, 
precum și de formațiile Serbiei . și

pregătiri
5 a 

au sosit 
Ita-

9 Cunoscutul constructor de aeromo
dele Nikolai Sirotkin va conduce echipa 
U.R.S.S, la campionatele europene 
aeromodelism. care vor avea loc 
prima jumătate a lunii august la Bru
xelles. Alături de el vor prezenta con
strucții noi de aeromode’e 
unionali Nikolai Tkaccnko. 
Kondratiev și Viktor

de 
în

camnîonii 
Evghenii 

Hononenko.
braziliană Santos, 
suferit o infrin- 
cadrul turneului

Ju-

• Recordul mondial pe 2 mile (3218 
m) s-a... mutat din Australia In Noua 
Zeelandă. „Transferul" a fost efectuat 
însă în Europa. Cu prilejul unui con
curs atletic desfășurat la Jyvaeskylae 
(Finlanda) alergătorul neozeelandez 
Murray Halberg — campion olimpic la 
5000 m — a terminat cursa de 2 mile 
în 8:30,0 ameîiorînd cu 2 secunde fostul 
record mondial deținut de australianul 
Albert Thomas din 7 august 1958.

ani și preferă un Ioc într-o echipă mai 
modestă, acasă... Numărul fotbaliștilor 
suedezi prezenți în Italia s-a micșorat 
considerabil. „La modă" este importul 
de fotbaliști din America de Sud ! Dar 
suedezii par să se mențină cu succes 
în posturi de antrenori, 
știe, Gunnar Gren 
lui A.S. 
campioană

par să se mențină cu
După cum se 

fostul „tunar" al 
Milan — antrenează echipa 
a Italiei, Juventus Torino.

Sloveniei. La 
de concurenți.
Ziegler, Gh. Rădulescu, C. Moiceânu 
și I. Stoica) a făcut marți un antre
nament de 100 km, iar miercuri al
tul de 60 km. Startul în prima etapă 
se dă joi la ora 13. Alergătorii 
parcurge ruta Banya Luka — 
greb (180 km).

DOMANSRI CONDUCE IN 
„TURUL POLONIEI"

VARȘOVIA (Agerpres). A treia 
etapă â Turului Polpniei (Cestohowa 
— Nysa, 178 km) a fost cîștigată de 
polonezul Surminski în 4 h 20:20. In 
clasamentul general conduce Do- 
manski (R.P. Polonă) cu 12 h 48:26. 
Cicliștii romîni au următoarele locuri: 
25. A. Șelarii la 8:27 
12:25 ...59. Duță la 
romînă este clasată a 
9 scc. de fruntașa 
echipa Z.W.S. (R. P. Polonă).

vor
Za

...35. Egyed la 
22 min. Echipa 
15-a, la 29 min. 

clasamentului,

o Cunoscuta echipă 
în care joacă Pele. a 
gere neașteptată în 
pe care îl întreprinde in Europa, 
cînd în Grecia, după ce a obținut vic
torii în primele clouă meciuri disputate 
(3-n cu A.E.K. si 3-2 cu Panathmaikos), 
a fost inlrecută cîteva zile mai iîrziu 
de Olympiakos cu 2-1. după ce fotba
liștii greci conduseseră la un moment 
dat cu 2-0. Pele a fost atlt de sever 
marcat în acest meci, îneît nu si-a 
putut îndeplini nici un moment rolul 
de coordonator al atacului.

• Orașul San Francisco șl-a depus 
oficial candidatura pentru organizarea 
Jocurilor Olimpice de vâri la ediția 
1972 sau 1S7S.
• Actualmente sc află în turneu în 

U.K.S.S. selecționata de baschet a sin
dicatelor dfea Cipru. Tn primul meci 
oaspeții an întflnît la Odes a formația 
locală Avangard. Au riști pat baschet- 
ballșttl din Odesa ou scorul de 79-41.

© Clasa 
vedește în . 
ternica echipă feminină din R.D. Ger
mană a clubului S.C. Lokomotive Leip
zig a întreprins un turneu de patru 
meciuri în U.R.S.S. neputînd să clștige 
decît unul singur : 5-2 cu Jalgirls Vil
nius. Interesant de notat că celelalte 
trei jocuri s-au soldat toate cu rezul
tate nedecise : 6-6 cu Jalgiris Kaunas, 
6-6 cu Trud Moscova și 5-5 cu selec
ționata Kaliningrad.

handbalului sovietic se do- 
creștere. Nu de mult nu-

O Afetul englez Adrian Metcalf care 
a stahi’it recent un record european 
în nroba de 440 varzi L46,4). este în 
vîrstă de numai 19 ani. El are un re
zultat foarte bun si în proba cores
punzătoare în metri. Cu prilejul unui 
concurs desfășurat nu de mult la Oslo 
el a fost 
timpul de

cronometrat ne 400 m în 
45.8.
ciclist al R.S. Cehoslovace 

se va desfășura anul acesta între 24 
august si 3 septembrie, ne un traseu 
In lungime de 1090 km. străbătînd toate 
regiunile tării.
țat participarea 
R.D. Ge-mană.
Franța. Anglia, 
alte țări.

Turul 
va

Pînă acum și-au anun- 
la cursă cicliști din 
R.P. Polonă. Be'gia, 

Olanda, Danemarca si

• Echipa braziliană de fotbal 
durelra si-a încheiat turneul 
U.R.S.S., cu care Drileî a susținut 
meciuri cu echipe sovietice, 
brazilieni an pierdut cu 0-1 la 
ralteet Leningrad, au cîștigat Ia 
In fata lui Dinamo Kiev eu 2-1 si au 
pierdut surprinzător cu 2-4 in fata e- 
chinei de divizia secundă Lokomotiv 
Vinita.

Ma- 
în 

trei 
Fotbaliștii 

Admi- 
limltă

• Un eveniment de ordin... statistic 
s-a produs la recentul med de atle
tism Marea Britanîe — S.U.A.; desfă
șurat la sfirșitul săptămînii trecute pe 
stadionul „White City' 
proba de 
șl-a făcut 
mondială, 
kins. Ea 
„pe tușă" ------------ _
gata absență s-a făcut simțită șl în 
performanta atletei. Fosta recordmană 
abia a putut să treacă 1.45 m. Să a- 
mlntim că Thelma Honkins a detinut 
recordul mondial al probei, eu 1.74 m, 
Pînă la 14 iulie 1955 eînd Iolanda Balaș 
a preluat 
primul ei record mondial 
De atunci, centimetrii care 
formanta Mandel de cea 
s-au Înmulțit considerabil...

din Londra. La 
săritură în înălțime femei 
reintrarea fosta recordmană 

atleta engleză Thelma Hop- 
abandonase atletismul, stînd 
mal bine de 4 ani. Indelun-

® Relatlnd unele aspecte de la turneul 
de tenis de la Wimbledon, ziarul 
„L’Equipe" arată că englezii sînt mari 
consumatori de înghețată, că acest 
produs s-a vîndut la Wimbledon în 
cantități... industriale. Ziarul ne... pre
zintă si pe tinerii vînzătorj ambulanți 
care poartă cutiile metalice cu înghe
țată, legate prin curele de gîtul lor : 
ț,Ei sînt studenti de la Oxford, care 
profită de vacantă pentru a cîștlga 
ceva parale...* Plăcută „vacantă", re
zervată multor studenți în țările capi
taliste !

performant a supremă. cu 
de 1.75 m. 
separă ț>er- 
a Thelmel

• Benfica Lisabona si Penarol Mon
tevideo au căzut de 
telor 
titlul 
dială
jocuri se vor desfășura la 4 septembrie 
(Lisabona) si 
video).

de disputare a 
neoficial de 
pe echipe de

ac^rd asupra da- 
întîlnîrilor pentru 

„campioană mon- 
club*. Cele două

« Atletul Martin Lauer fR. F. Ger
mană), recordman mondial la proba de 
110 m garduri, n-a participat la întîl- 
nirea dintre echipa tării sale si selec
ționata S.U.A., din cauză că. este grav 
bolnav. El are o infecție puternică la 
un picior si medicii fac în momentul 
de fată eforturi ca să 
cunoscutului 
o amputare

Stațiunea climaterică Marianske 
Lazne din R.S. Cehoslovacă va găz
dui începînd de la 29 iulie turneul 
zonal de șah, contînd pentru cam
pionatul lumii. La acest turneu par
ticipă 16 mari maeștri și maeștri : 
Szabo (R.P. Ungară), Filip (R.S. Ceho
slovacă), Uhlmann (R.D. Germană), 
Ghițescu (R.P. Romînă), Larsen (Da
nemarca), Niem;ila (Finlanda), Ba- 
rendegt (Olanda), Olafsson (Islanda), 
Matulovici și Udovcici (Iugoslavia). 
Boboțov (RP. Bulgaria), Johannessen 
(Norvegia), Sliwa (R.P. Polonă), Gra
der (Austria), Perez (Spania), Lind
quist (Suedia). Primii trei clasați se 
vor califica pentru turneul interzonal.

(Agerpres)

„Cupa Galea
salveze viata 

atlet, fără a proceda la 
a piciorului.

26 (prin 
„Cupei

* Acum cîteva zile antrenorul echi
pei de fotbal Slovan Bratislava, ing. 
Anton Bulla, a împlinit respectabila 
vîrstă de 60 de ani. El a ănuntat că 
nu intenționează să se retragă din ac
tivitatea de antrenor și va continua 
să asigure pregătirea echipei sale; pe 
care a ajutat-o să ocupe un loc frun
taș si la ultima ediție a campionatului 
primei divizii din R.S. Cehoslovacă.

17 septembrie (Monte-

scandinavi părăsesc pe- 
’ Keecnt s-a întors în 

cunoscutul stoper Bengt

începerea turneului final 
fotbal, 

precum

BRATISLAVA
In preliminariile 
tenis, reprezentativa R.P. 
jucat cu echipa R.P.F. 
Intîlnirea s-a încheiat cu 
4-1

• Fotba’MH 
n insul a italică 
patrie cunoscutul stoper Bengt Gtts- 
tavason care a făcut parte din echipa 
Suediei, deținătoarea Tocului doi Ia ul
tima ediție a campionatului mondial 
de fotbal. GwvtKvssxm a activat timp 
de 5 ani în rtndurile echipei italiene 
A talant a. Acum el este în vîrslă de 33

• Pînă la 
al campionatului mondial de 
jucătorii din lotul Argentinei, 
și o serie de specialiști, vor trebui să
asiste, de două ori pe săptămîn* la 
filmele care s-au făcut cu prilejul re
centului turneu întreprins în Europa 
de echipa Argentinei. Urmărind cu a- 
tentie fazele de joc — dintre care
multe vor rula „cu încetinitorul", ar
gentinienii speră să depisteze greșelile 
pe care le-au făcut și să nu Ie mai 
repete cu prilejul finalei campionatului 
mondial de fotbal.

telefon). 
Galea “ la 
Romine a 
Iugoslavia, 
scorul de

în favoarea tenismanilor iugo
slavi. Dintre echipierii romîni o com
portare bună a avut 
care l-a întrecut pe 
6—1 și a pierdut la 
fața lui Spear : 7—5, 
ce a avut 5—3 în 
Celelalte rezultate
Spear — Mărmureanu 4—6, 6—1; 12— 
10 ; Spear, Balogh — Mărmureanu, 
Burciu 6—3, 6—4; 5—7, 4—6, 6—4 ;
Covaci — Mărmureanu 7—5, 6-4.

C. Popovici, 
Covaci cu 6—2, 
mare luptă în 

5—7, 5—7 (după 
setul decisiv), 
ale întîlnirii :

rînd au ieșit din î 
nul olimpic Delfino (Italia), 
zul Mouyal, fost campion mondial; 
Jay (Anglia), clasat pe locul 2 la 
J.O., maghiarii Barany și Sakovits, 
pretendenți la primele locuri. In fi
nală cîștigătorui nu a putut fi cu
noscut decît după ultimele asalturi. 
Iată clasamentul : 1.
ța) 6 v, 2. Lagcrwal! 
3. Gabor (RP.U.) 4 
viei (U.R.S.S.) 3
(U.R.S.S.) 3 v,
(Suedia) 3 v, 7. Hoskyns (Anglia),, 
2 v, 8. Bourquard (Franța) 2 v.

Ieri, în Palatul Sporturilor au 
început întrecerile din cadrul probei 
de sabie, la care participă și repre
zentantul nostru L. Rohoni. Cei 76 
de concurenți 
serii de cîte 
serii de cîte 7 
serie 
turul următor | 
concurenți calificați 
fi împărțiți în 6 grupe, în caiV 
vor califica sabrerii clasați 
mele patru locuri. Vor avea loc apoi 
turul III, semifinalele și finala care 
se. dispută astăzi după-amiază.

tirmînd

/

I

v,
6.

Guittet (Fran- 
(Suedia) 5 v. 
v, 4. Cernîșe- 

5. Habarov 
Abrahamsson

au fost împărțiți în opt 
6 concurenți și patru 
concurenți, din fiecare 

să se califice pentru 
primii trei. Cei de 

'i în turul II vSt
se

în pri-

i

lui
In

U.R.S.S. în proba 
o performanță de 

record era de 16,70 
Oleg Fedoseev, 
orașul Rostov pe Don

de triplu
16,71 m. 

aparți-Și

a avuî 
fotbal 

i din

® Cunoscutul atlet sovietic Vitold 
Kreer, participînd la un concurs din 
cadrul Spartachiadei unionale a clu
bului „Dinamo“, a stabilit un nou re
cord al 
salt cu 
Vechiul 
nea

e
loc intîlnirea prietenească de 
între echipa Clubului Armatei 
localitate și selecționata orașului Pe
kin. Meciul s-a încheiat nedecis: 
0-0

® Echipa poloneză 
Olimpia a 
(R. S. S. 
prietenești 
școlare a 
meci au cîștigat sportivii sovietici cu 
77—66, iar intîlnirea revanșă a reve
nit echipei oaspete cu 66—63.

• Halterofilii sovietici Iurii Vlasov 
și Alexandr Kurînov au plecat la 
Londra pentru a participa la un con
curs organizat cu ocazia împlinirii a 
50 de ani de la înființarea federa
ției britanice de haltere.

• La Helsinki s-a desfășurat me
ciul triunghiular de atletism Finlan
da — R. D. Germană — Italia. Re
zultate finale : R. D. G. — Finlanda 
107—105; Finlanda — Italia .113—99;
R. D.G. — Italia' 113—99. Iată cîteva
rezultate: 100 m: Berruti (I) 10,3; 
1500 m: Salonen (F) 3:42,0; 10.000 
m: Honicke (R.D.G.) 29:39,4. “ ' 
jină : Ankio (F) 4,50. Ciocan : Peter 
(R.D.G.) 63,00; înălțime: Tuehrkop
(R. D. G.) 2,07; lungime: Valkama 
(F) 7,65.

• După opt ture, în campionatul 
mondial studențesc de șah conduce 
echipa U.R.S.S. cu 27 p urmată de
S. U.A. și R. S. Cehoslovacă cu cîte 
20 p (un meci mai puțin), R. P. 
Bulgaria 19‘/2 p.

de baschet 
susținut în orașul Kalvari 
Lituaniană) două întîlnirl 
in compania selecționatei 

acestui oraș. In primul

Pră-
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