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Nava cosmică sovietică „Vostok-2“ 
a aterizat cu succes

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Romine 

în Uniunea Sovietică
LENINGRAD 7 (Agerpres). —
La 7 august, membrii delegației de partid și guvernamentale a R.P. 

Romine, condusă de tovarășul Gheorghe Glieorgliiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc Romîn, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romine, au părăsit Leningradul, plecind la Tbilisi pe 
bordul unui avion special.

La aeroportul din Leningrad oaspeții romîni au fost conduși de F. R. 
Kozlov, membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., secretar al C.C. al P.C.U.S., 
I. V. Spiridonov, prim-secretar al Comitetului regional Leningrad al 
P.C.U.S., G. I. Popov, prim-secretar al Comitetului orășenesc Leningrad al 
P.C.U.S., N. I. Smirnov, președintele Comitetului executiv al Sovietului oră
șenesc Leningrad, și de alte persoane oficiale.

(Agerpres).MOSCOVA 7 
ASS transmite :
Nava cosmică satelit sovietică 

Vostok—2“ pilotată de cosmonau- 
u' maiorul Gherman Stepanovici 
itov a efectuat peste 17 revoluții 
t jurul Pămîntului în decurs de 
> de ore și 18 minute și a parcurs 
ai bine de 700.000 km.
In legătură cu îndeplinirea cu 

icces a programului de cercetări 
iințifice în conformitate cu misiu- 
:a de zbor stabilită, a fost efec- 
lată aterizarea navei-satelit „Vos- 
k—2“ în regiunea stabilită din 
niunea Sovietică, în apropiere de 
cui istoric unde a aterizat nava- 
itelit ..Vostok—1“, la 12 aprilie

Pilotul cosmonaut, Gherman Titov acasă, cu sofia

Pe cele mai
Entuziasmul care ne-a cuprins pe 
i, aviatorii sportivi, la vestea tran- 
lisă de posturile noastre de radio 
le de nedescris. Această nouă și 
•ălucită victorie a Uniunii Sovietice 
lansarea pe o orbită de satelit al 
mîntului a navei cosmice „Vostok 
2“ avind la bord un om — este o 
'ununare a muncii perseverente des- 
țurată de oamenii de știință și teh- 
:ienii sovietici, care in condițiile 
late de societatea socialistă au pu- 
t ridica știința pe cele mai înalte 
îmi.
Felicităm din toată inima pe savanții, 
jinerii și tehnicienii sovietici pen-

Campionatele de pentatlon 
și decatlon

Miine de la ora 9 și continuînd 
la ora 17 au loc pe stadionul 23 

igust probele din ziua I a cam- 
>natelor republicane de pentatlon 
nei și decatlon. Campionatul de 
iraton se va desfășura joi, de la 
» 6. plecarea făcîndu-se din fața 
roportuku Băneasa.

andbalistele de la C.S.Ș. Bo
itul participă la un turneu in- 
rnațional în R. S. Cehoslovacă

Echipa feminină de handbal in 7 
5.^. Banatul va participa la un tur- 
u internațional ce. se va desfășura 
re 11 și 13 august în localitatea 
ohbvec din RS- Cehoslovacă. Din 
ul formației vor face parte: Lucre- 
Anca, Ana Nemetz. Felicia Gheor- 

iță. Rodica Bain, Hedwiga Ziegler. 
trenorul echipei este prof. V. Go
lan.

1961, avînd Ia bord pe pilotul cos
monaut maiorul Iuri Alexeevici 
Gagarin.

Tovarășul G. S. Titov este sănă
tos și se simte excelent. Zborul 
cosmic de lungă durată a cosmo-

S. Hrușciov 
maiorul Titov 

cu prilejul întoarcerii din Cosmos

Tovarășul N. 
l-a felicitat pe

MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS 
transmite următoarea telegramă adre
sată de N. S. Hrușciov maiorului Titov:

Maiorului Titov Gherman Stepano-

Telefoto: TASS—Agerpres

înalte culmi
tru măreața lor realizare, iar maioru
lui Gherman Stepanovici Titov ii tri
mitem cele mai calde felicitări și ii 
urăm noi succese.

OCTAVIAN BACANU
Maestru al sportului la aviație

Visurile cele mai îndrăznețe 
ale omenirii se transformă 

in realitate
In 25 de ore nava cosmică „Vos- 

tok-2“ pilotată de maiorul sovietic 
Gherman Stepanovici Titov a realizat 
o performanță care a uimit întreaga 
lume. Parcurgînd aproape de două 
ori distanța de la Pămînt la Lună, 
stînd în condiții prelungite de impon
derabilitate, cetățeanul sovietic Titov 
și nava „Vostok-2“ au arătat întregii 
omeniri că știința sovietică merge cu 
pași siguri pe drumul cuceririi de
pline și pașnice a cosmosului.

Pentru toți oamenii cinstiți din 
lume, noul și extraordinarul succes 
al științei sovietice constituie, un prilej 
de vie admirație față de Uniunea 
Sovietică, țară în care se dovedește 
zi cu zi că visurile cele mai îndrăs- 
nețe ale omenirii se transformă în 
realitate. Ne. bucurăm din toată inima 
pentru deplina reușită' a zborului lui 
Titov și sintem convinși că observa
țiile științifice efectuate vor servi ome
nirii întregi. Personal, ca inginer, 
îmi dau bine seama de însemnătatea 
științifică a acestui zbor, urmărit cu 
admirație de pe toate continentele 
globului. Intr-adevăr, e o realizare 
epocală, demnă de loată lauda.

Inq. CAIUS MICULESCU
Maestru al sportului la volei 

nautului sovietic, fără precedent 
în istoria omenirii, a fost încheiat 
cu succes. Rezultatele obținute des
chid largi perspective pentru dez
voltarea continuă a zborurilor cos
mice ale omului.

sovietic care a efec- 
i dată în lume un

vici, cosmonautul : 
tuat pentru prima 
zbor cosmic de 25 de ore.

Scumpe Gherman Stepanovici 1
Sînt fericit să vă felicit cu căldură 

în legătură cu remarcabila faptă de 
eroism — zborul cosmic de 25 de ore 
la bordul navei-satelit „Vostok-2“.

întregul popor sovietic, întreaga 
omenire progresistă își vor aminti în
totdeauna de fapta dv. de eroism, ca 
de un exemplu de curaj și bărbăție în 
numele slujirii omenirii.

Fapta dv. de eroism a arătat încă 
o dată ce este capabil să înfăptuiască 
omul sovietic educat de Partidul Co
munist.

Vă felicit din toată inima în legă
tură cu întoarcerea cu bine din călă
toria cosmică, în patria dumneavoas
tră care vă îmbrățișează fierbinte.

Pe curînd la Moscova.
' N. HRUȘCIOV

7 august 1961.

A XlV-a ediție a „Cursei Scânteii4*

Aurel Șelaru (Dinamo) a cîșfigat detașat prima etapă

i

PITEȘTI 7 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Luni la ora 14 s-a 
dat din fața Casei Scînteii, startul 
tehnic în cea de a XlV-a ediție a 
„Cursei Scînteii". Din partea organi
zatorilor, cei aproape 60 de cicliști 
din Capitală și provincie au fost sa
lutați de tov. loan Cumpănașu, re
dactor al ziarului „Scînteia". Pe o 
căldură toridă s-a pornit apoi spre 
Pitești, capătul primei etape. Am a- 
sistat la o etapă extrem de dispu
tată, cu atacuri puternice și evadări 
decisive, așa cum nu eram obișnuiți 
să vedem la începutul curselor de 
lung kilometraj. O acțiune bine gîn- 
dită, inițiată de cîțiva alergători 
înainte de Tîrgoviște și susținută cu 
toată hotărîrea de-a lungul a 70 km 
i-a adus lui Aurel Șelaru („motorul" 
acestei evadări) o splendidă victorie 
de etapă și un confortabil avans a-

Start in prima etapă a celei de a X.IV-U edilii a „Cursei

Pe bordul „Aurorii* tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej ți Frol Kozlo»-.-) 
discută cu bătrînul marină? Ivari Grigorevici Marușkin.

(Telefoto TASS—Agerpres)

supra principalilor favoriți ai acestei 
competiții.

Chiar din plecare evadează FI. 
Cristescu, I. Cosma, A. Șelaru, G. 
Moiceanu, I. Angelescu și W. Egyed. 
Pe calea Griviței, Șelaru sparge și 
trece pe lîngă el întreg plutonul. La 
km. 12 plutonul este reținut de o 
barieră 55 secunde, în timp ce fuga
rii își măresc avansul, reușind la 
km. 20 să aibă un avantaj de 1,45 
min. Angelescu nu poate rezista a 
lurei rapide cu care pedalează fuga
rii și rămîne. Sprintul de la Titu 
este cîștigat de G. Moiceanu. Intre 
timp din pluton mai evadează S. 
Duță, S. Ariton, M. Voinea, N. Ni- 
culescu, N. Grigore și Gh. Neagoe 
care, înțelegîndu-se bine la trenă, 
reușesc să facă jonc+iunea cu grupul 
fruntaș în comuna Dragodana (74 
km. de la plecare). Spre surprinde-

rea generală fugarii nu se înțeleg la 
trenă și la km. 88 sînt prinși de 
pluton. Intrarea în Tîrgoviște se face 
sub semnul unei îndîrjite bătălii pen
tru cîștigarea sprintului. Aici se de
tașează P. Gane, A. Șelaru, 1. C.on- 
stantinescu, V. Dobrescti, Gh. Nea- 
goe și N. Matei. Sprintul este cîști- 
gat de P. Gane. La km. 108 aceștia 
iau un avans de 2 minute. Kilometru 
de kilometru ei își măresc avansul, 
astfel că pînă la Pitești fugarii cu
mulează mai mult de 5 minute. Cînd 
mai erau 2000 metri pînă la sosite 
A. Șelaru se desprinde și cîștigă de
tașat. Clasamentul etapei: L A. Șe
laru (Din.) a parcurs 171 km. îrT 
4 h 17:20 (timp cu bonificație 4 h 
16:50) ; 2. V. Dobrescu (Voința)
4 h 17:36 (timp cu bonificație 4 h

3. Gh? NeâgoT (GC'AA să? 
același tiffip; 4. P. Gane (Voința 
Ploiești) 4 h 17:42; 5. I Constanti- 
nescu (C.P.B.) 4 h 17:52; 6. N. Ma
tei (Din.) 4 h 17:53; 7. M. Voinea (Din.) 
4 h 22:’40; 8. C. Dumitru (Flacăra
roșie) 4 li 22:45; 9. Gh. Bădără
(Brăila); 10. Tr. Cojocneanu (Din.) 
același timp. Grosul plutonului în 
care se aflau și majoritatea cicliști
lor fruntași a fost cronometrat cu 
4 h 24:50. Marți etapa Pitești—Cra
iova (120 km) iar miercuri etapa a 
Ill-a Craiova—Tg. Jiu (125 km).

HRISTACHE NAUM

I95 1Din sumar
• 5000 de oameni In 

excursie.
• Programul campiona

tului categoriei A la 
fotbal.

• Concursul cultural- 
sportiv al tineretului.

• Sfaturile lui Bolotni
kov.



Mnieaspsp] Ne-am așteptat la mai mult...

1. Scripcaru, unul din cei mai va
loroși jucători ai reprezentativei de 
juniori, in plină acțiune, urmărit în
deaproape de polonezul Bukicz (nr. 
6), Fază din meciul R. P. Romînă

■ (juniori) — R. P. Polonă (tineret), 
70-48.

2. Un instantaneu din desfășurarea 
probei de 4-ț-l la întrecerea celor 
mai buni juniori la canotaj academic. 
După cum se vede, echipajele sint 
destul de apropiate.

3. Cine va prinde mai mulți pești ? 
Iată întrebarea care-i frământă pe 
participanții ' campionatul regional 
de pescuit staționar, desfășurat pe 
lacul Floreasca. Primii clasați vor 
participa duminica viitoare la finala 
pe țară....

4. Aspect din cursa de 800 m des
fășurată in cadrul campionatelor re
publicane de atletis.m. „Menajindu-se" 
pentru ultimii metri, rezultatele au 
fost... modeste.

.... . ■ 

Ion Jiriae a cîștigat
„Cupa Eliberării”
Julieta Kantian învinsă

de Eleonora Roșianu
Întrecerii».- mareiiHrie de tenis ale „Cupei 

Eliberării" au luat sfirșit ieri cînd Iun 
Tiriac a învins in finală pe Gîr. Vizirii 
cu 5—6, 6—2, 8—6, 6—5. Partida a prile
juit o dispută interesantă, mai ales in

■ primele trei seturi. Alte rezultate; sentilinale:
Jit'iat; — NăstUse 6 -1, 5—7, 6-4. 6—3,
Glț. Vizirii — Boscll 8—6, 0—6, 9—7, 6—4.

In turneul feminin s-a înregistrat o mare 
surpriză: Eleonora Ro.șiaim a ciștigat pe 
merit in două seturi (6—4, 6—4) la cam
pioana republicană .lulicla Katnian. Invin- 

, gătoarea s-a dovedit bine inspirată în 
multe acfiiini, în timp ee învinsa a pă
rut plictisită și obosită. Id. Roșianu a 
dispus Și de Aneta Verohe cu 6—I, 6 1.
Azi de la ora 17, tot pe terenul centrului 
de antrenament Nr. 2 va avea loc meciul 
Mina Ilina — Auria Verone, iar iniiiic la 
aceeași oră, Mina ilinâ va primi replica 
EI66norei Roșianu. Pe aceleași terenuri iot 
mîinc vor începe și primele jocuri nlc fa
zei regionale a campionatului republican 
individual. Participă loji fruntașii tenisu- 

• Ini bucureșteau.

TR. MĂGURELE. De curînd a luat 
ființă iu orașul nostru asociația spor
tivă Sănătatea, care cuprinde peste 
400 dc membri U.C.F.S., toți cu coti
zația plătită la zi.

Noua asociație iși desfășoară acti
vitatea la mai multe discipline spor
tive cum ar fi : volei, handbal, fot
bal, natație, șah și tenis de masă.

C. STANESCU-corcsp.

BABADAG. Asociația sportivă Ra
pidul din comuna Ceamttrlia de Sus, 
raionul Istria, desfășoară o vie și rod
nică activitate. Membrii asociației 
participă periodic la competiții de vo
lei. șah. fotbal, călărie și trîntă. E- 
chipa dc fotbal, care se bucură de o 
mare popularitate in rîndul colectiviș
tilor, a înregistrat succese din cele 
mai frumoase, Situîndu-se în fruntea 
echipelor din întreg raionul Istria.

MIRCEA CRUCF.ANU-coresp.

SIBIU. In dubla întîlnire de volei 
și fotbal desfășurată între reprezen
tanții asociațiilor sportive Sănătatea

1 Cortina a căzut peste „scena" sta
dionului Republicii, după ultima „re
plică" a alergătoarelor din ștafeta de 
4x100 metri. Am așteptat aplauzele 
spectatorilor, dar ele n-au fost ! Am 
așteptat o chemare la „rampă", dar nu 
s-a produs ! Lumea a părăsit grăbită 
tribunele stadionului ca după un specta
col care .n-a .satisfăcut. ...

Să n’e fi așteptat-la prea multe de Ia 
campionatele republicane ale seniori
lor ? Am ’ așteptat, cum era și firesc, 
recorduri, și n-au ioșt decit două : unul 
la seniori și altul la jumoafe; am 
așteptat luptă aprigă, și cu prea pu
ține excepții, n-a existat; am 

i așteptat performanțe de valoare, dar și 
/ acestea au fost destul de puține... Am 
t fost prea pretențioși ? Deloc. Preten- 
Z țiile acestea ni. se par a fi în totul 
C justificate atunci cînd este vorba de 
/campionatele republicane, cea mai 
\ importantă competiție internă a atletis- 
( mului nostru, singura care-i reunește 
\— o dată pe ani — pe toți fruntașii 
C acestui sport...
j Am așteptat c.u încredere aceste cam- 

C pinnate, mai ales după comportarea 
/.ștearsă a multora dintre atleții care 
iau evoluat în meciul cu R. P. Bulgaria; 
/ de la Sofia. Ne așteptam ca după eșe- 
î cui suferit în capitala Bulgariei, ei să 
Zfie nerăbdători să se reabiliteze în 
s. fața iubitorilor de atletism din țara 
/noastră, ne așteptam să nu-și dră- 
y mu iască eforturile și să se întreacă în 
fa obține rezultate din cele mai br.ne, 
51a- înălțimea cerințelor internaționale. 
Sitar n-a fost așa ! Desfășurarea ediției 
fa 41-a a campionatelor țării n-a de- 
J pășit o. valoare modestă. Și cînd asta? 
lAeuni în preajma marilor întreceri in- 
C ternaționale la care sint chemați să 
Sparticipe atleții noștri fruntași.
\ A existat printre concurenți, în spe- 
I ci'al printre membrii lotului republican, 
Jo „părere" (nu știm cine a putut s-o 
î emită?) cum că aceste finale n-ar fi 
/dec.it o etapă de trecere în cadrul pla- 
Jnificării generale a activității din a- 
1 cest an I ? I „Părerea" aceasta esteCLUJUL SE PREGĂTEȘTE PENTRU JOCURILE

BALCANICE BE JUNIORI
A fost anunțat lotul Greciei

Clujul, gazda primei ediții a Jocu
rilor Balcanice pentru juniori și ju
nioare, se pregătește să-și primească 
•oaspeții, tinerii reprezentanți ai atle
tismului din țările balcanice. A fost 
întocmită comisia de organizare a în
trecerilor, a fost revizuită lista mate
rialelor de concurs, au fost luate mă
suri pentru cazarea celor peste 250 
'dc participanți etc. In zilele care au 
mai rămas pînă la sosirea oaspeților 
totul va fi pus la punct în așa fel 
incit, din punct de vedere organiza
toric, întrecerile acestei frumoase com
petiții să se poată bucura de cel mai 
•mare succes.

Rină la îticeperea întrecerilor au 
mai rămas două săptămini. In acest 
scurt răgaz de timp atleții noștri se 
antrenează cu toată seriozitatea, dor
nici fiind să obțină rezultate dintre 

•cele mai bune. Unii dintre ei, cei 
.mai buni, au evoluat Ia sfîrșitul săp- 
tămînii trecute în cadrul campionate
lor republicane de seniori.

Federația de atletism a Greciei a 
'comunicai lisîa nominală a lotului 
din care va fi șelecționață echipa nen- 

itru Jocurile Balcanice. Din capul lo
cului trebuie remarcat faptul că 

• SEGAS nu a înscris concurenți decit 
numai în întrecerea echipelor mas

Sibiu și Medicina Făgăraș, gazdele 
au obținut victoria c.u 2—1 (13—15, 
15—10, 15—10) și respectiv 3—2 
(1-1).

I. PANTELIMON corcsp.

TIMIȘOARA. Consiliul regional
U.C.E.S. a organizat și in acest an 
tradiționala competiție „Cttpa satului

bănățean". La întrecerile de popice 
au fost înregistrați 40 dc participanți, 
reprezCntind 8 asociații sportive să
tești. In finală, echipa Pogonici Oto- 
eșfi a întrecut formația Timpuri Noi 
Giarniata cu scorul de 985—957 p.d

La turneul de handbal in 11 au lua' 

de-a dreptul nu numai ridicolă, dar 
chiar periculoasă. Cum adică, finalele 
campionatelor republicane ar „putea fi 
considerate o simplă etapă de trecere 
în activitatea dintr-un an ? Aceasta ar 
putea fi o explicație pentru compor
tarea, și rezultatele unora dintre sporti
vii noștri fruntași ? Este de.datoria fo
rurilor competente să cerceteze situa
ția șr să ia măsurile care se impun.

Am văzut acum (pentru.a eîta oara?) 
că- alergătorir noștri- din ■ cursele eu- se
rii,, privesc aceste preliminarii .intr-un 
mod Cu totul ușuratic.- Gei mai buni 
dintre ei fac o simplă cursă de „să
nătate" (cu rezultate foarte slabe) pen
tru a se menaja pentru-finală. .Dar să 
fim realiști. Atleții noștri fruntași se 
pregătesc pentru o scrie de mari con
cursuri (Campionatele internaționale. 
Universiada, Jocurile Balcanice). Iși 
închipuie oare cineva că la aceste con
cursuri seriile vor fi tot atît de-ușoare 
ca acum ? Experiența anilor trccuți ne 
arată că în astfel de ocazii mulți din
tre alergătorii noștri dau tot ce pot în 
preliminarii, pentru ca în finale să se 
comporte cu mult mai slab.

Cursa de 800 m la bărbați a prile
juit o comparație cu o cursă de viteză 
ia ciclism. Pe velodrom, cicliștii se în
trec in... încetineală pe 600 m, pentru 
ca apoi să... rupă păriiîrrtul pe ultimii 
200 m (care se cronometrează). Semi- 
fondiștii noștri au făcut la fel, deși la 
atletism se cronometrează toată cursa. 
In prima serie, care i-a reunit pe cei 
mai buni, s-au alergat primii 600 m 
într-o alură de cursă de fond, pentru 
ca situația să fie rezolvată abia pe 
ultimii zeci de metri. Și asta a fost 
toată cursa ! In asemenea condițiuni 
rezultatele n-au avut cum depăși o 
valoare modestă.

Aruncătorii de suliță s-aii comportat 
cu mult sub nivelul obișnuit. Arun
cările lor cele mai bune n-au putut 
trece peste 70 de metri, rezultat care 
nici el nu este în măsură să mai sa
tisfaci!. ., Vruneînd ca in pas de... de
filare, fără nici un fel de alergare, nu 
pot fi obținute performanțele așteptate", 
ne spunea arbitrul probei, antrenorul

culitie. Din lista înscrierilor spicuim 
cîtcva nume: 100 rn: S. Athanassiou 
și G. Tseptembis 11,1; 200 m: A.
Voyatzis 22,6, C. Mourmouris 22,7; 
400 rn : Voyatzis 50,6, A. Nakas 51,7; 
800 in : A. Apostolopoulos 1:56,6, C. 
Grammatikopoulos 1:56,7; 1.500 rn:
Apostolopoulos 4:06,4, Grammatiko
poulos și N. Tsavidis 4:07,0; 3.000 m: 
Grammatikopoulos 9:01,6, J. Rousakis 
9:26,0; 5 km marș: G. Kourkouris
25:29,0, S. Antonopoulos 26:26,0; 
110 mg: Ch. Charalampidis 16,0, N. 
Patronis 15,9; 400 mg: Vassilakîs 
57,5, N. Salabassis și D. Kalafatis 
57,6; lungime: N. Patronis și Bl. Sa- 
katias 6,75; triplu: Patronis 14,24, D. 
Salampassis 13,83; înălțime: S. Se- 
vastopoulos și N. Arvanitis 1,85; pră
jină: Chr. Papanikolaou 4,21, P. Nico- 
laidis 4,20; greutate: G. Lemonias 
13,27. V. Epsimos 13,35; disc: G. 
Babaniotis 44,16, Epsimos 43,74; su
liță: G. Orologas 58,33, G. Moschis 
57,39; ciocan: Babaniotis 56,06, L.
Damigos 48,31.

După cum se poate vedea lotul ju
niorilor greci cuprinde o scrie de at- 
leți care au înregistrat rezultate re
marcabile, fapt care sporește intere
sul în jurul întrecerilor balcanice.

parte 7 echipe. Lș șlîrșitul întreceri
lor,,. pe primul loc ,s-a clasat formația 
Pindul Be.șenova Nouă.

EMIL GROZESCU-eoresp.

PAROȘENI. Asociația sportivă E- 
nergia Paroșeni va avea in curînd o- 
nouă bază sportivă. Amenajată priit 
munca voluntară prestată de utemiș- 
tii șr membrii asociației, noua bază 
sportivă- vă cuprinde terenuri de vo
lei, baschet, handbal în 7, precum și 
o arenă de popice cu două piste. Ti
nerii sportivi din Paroșeni s-au an
gajat să dea în folosință baza spor
tivă în cinstea zilei de 23 August.

ION dORTEA-coresp.

TG. MUREȘ. La sfîrșitul turneului 
de baraj desfășurat la Gheorghieni, 
unde au luat parte echipele de fotbal, 
campioane ale raioanelor Toplița 
Cittc, Reghin și Tg. Mureș, pe primele 
locuri s-au clasat Voința Tg. Mureș 
și Complexul Gălăuțaș. Cele două for
mații au promovat astfel in campio
natul regional.

ION PAUȘ-coresp. regional 

Nicolae Giirău. Bizim, Popescu dar și 
ceilalți sulițași s-au comportat foarte 
slab.

★

Ediția din acest an a campionatelor 
de seniori, fără ca să se fi ridicat la 
înălțimea așteptărilor, a avut totuși și 
o serie de aspecte pozitive. Astfel, este 

.pentru prima oară-, in ultimii ani, citul 
au- fost decernate titlurile de campioni 
la toate cele 31 de probe, pentru că 
primii clasați au realizat rezultate 
echivalente normelor de clasificare 
pentru ca teg. I.

Au fost o serie de participanți care 
și-au înregistrat cu acest prilej recor
durile personale, lată numele cîtorva 
dintre aceștia : Cornel Porumb 2,067 ni 
Ia înălțime (conform regulamentului 
ihternaționa-l recordul republican va fi. 
omologat la 2,06 m). Rodica Bucea 
47,34 ni la suliță (record de junioare), 
Nicolae Popovschi 7,34 m la lun
gime, Mihaîl Calnicov—junior 7,15 m 
la lungime (record republican șco
lar), Dinu Drăgan 7,1'6 m la lungi
me, Nicolae Mărășescu 14,94 m la 
triplu. Fon Dăndărău 3:48,8 pe 1.500 m, 
Ion B'uiaclii—junior 3:58,0 pe 1.500 m, 
Franrisc Baban 3:59,9 pe 1.59Q^j*h, 
Olimpia Cataramă 51,48 m la disc, 
Iosif Ferencz 50,2 sec pe 400 m, Vale
rin Jurcă 53,0 sec pe -100 mg, Vasiie 
Georgescu 54,0 sec pe 400 mg, Ecate- 
rina Jtdiosz—junioară 2:19,0 uc 800 n r. 
Victoria Cosa—junioară 2:19,8 pe 800 
m. Maria Pândele 5.86 m la- lungime, 
Constantin Mușat 56,5-1 m la ciocan- 
etc.-

★

In general însă campionatele re
publicane din acest an au scos la lu
mină o serie întreagă de lipsuri ale atle
tismului nostru și i-ati „evidențiat" din 
plin unele slăbiciuni. Tocmai de aceea, 
vom reveni asupra acestora.

ROMF.O V ILARA

I
Cițiva dintre campionii anului | 

1961, de sus in jos : Porumb, ] 
Crista Maksay, Stamatescu, Kin- j 
cses, Florica și Constantin Greces- I 
cu, Jurcă, Maria Pândele, Bara- ] 
bas, Popovschi, Olimpia Cataramă, ' 
Girleanu. '
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Programul campionatului categoriei ji
npresii și rezultate din etapa raională
Intilnire cu tinerețea
ii de bucureșteni s-au îndreptat 
toată căldura toridă spre stadio- 
C.A.M. pentru a participa la • 
raională a Concursului cultural- 

tiv al tineretului.
; terenurile de sport sau în ciu
le întreprinderilor, la manifestă- 
sportive care au avut loc în ra- 

1 Gh. Gheorghiu-Dej, cu prilejul 
:ursului cultural-sportiv, au par
at peste 22.750 tineri și tinere, 

s-au întrecut la probele de ci
ti. atletism, volei, trîntă, natație, 
rastică și popice- 
iată că pe gazonul verde al sta- 
ului și-au făcut apariția parnci- 
ii la finala Concursului cultural- 
tiv al tineretului din raionul 
orghe Gheorghiu-Dej. Miile de 
tatori aplaudă apariția sportivilor 

cu trupurile lor execută contu- 
Republicii Populare Romîne. In 

■lor echipele de dansuri execută 
t,, populare romînești. Apoi 200 
tivi de la Fabrica de Confecții 
îorghc Gheorghiu-Dej" execută 
nultă grație exerciții de gimnas- 

de ansamblu pe fondul muzical 
tapsodiei a Il-a de George Enes- 
Se înscrie pe stadion apoi cuvîn- 
PACE. Un moment emoționant îl 
tituie lansarea celor 1-500 po- 
oei-

luat cuvîntul tovarășul loan 
, secretar al comitetului raional 
R. Gheorghe Gheorghiu-Dej. care 
os în evidență succesele obținute' 
tinerii și tinerele din raion cu 
ia Concursului cultural-sportiv al 
etului. In încheiere, defilează un 
v grup de stegari care poartă 
elele asociațiilor sportive din ra- 
l Gheorghe Gheorghiu-Dej.
tă rezultatele finale înregistrate: 
letism: băieți — 100 m plat: Oia- 

Stoica (I.S.B.) 13 sec.; lungime 
jrdan Nicolae (Precizia) 4,65 m; 
late — Nicu Nicolae (Precizia) 
m; fete: 100 m — Velichi Ana 

3.) 17 sec.; lungime — Rodica
e (I.S.B.) 3,50 m; ciclism: Nicolae 
;a (Tehnica lemnului); natație : 
i — Pavel Sovioni (IPROMET) 
); fete: Sanda Gromulea
OMET) 2 min.; popice — echipe 
ibv.vâ’de țigarete 839 p., indivi- 

— Nicolae Bohn (Fabrica de ți- 
:e) 212 p.; tir — băieți — Leo- 

Șerban (Baza 1 petrol) 94 p; 
Zoe Henig (I-P. 2) 42 p; gim- 

că - echipa Fabricii de Confec- 
rîntă — în ordinea categoriilor: 
n Paraschivoiu, Petre Crîngașu, 
i Repede, Constantin Ghizdea- 
-tefan Tănase, Ilie Pantazi, Petre 
i (toți de la Semănătoarea); 
l — Chiajna — Electra 2—1 (1-0); 
bal in 7 - Electra - I. P- 2 19-14 
; volei - IPROMET - I.S.C.H.

GHEORGHE CIOBANU-coresp.

Entuziasm...
chelul stadion din Parcul Copilu- 
ăsuna sîmbătă după amiază de
1 voioasă a amatorilor de spec-
2 sportive. Aflîndu-te mai de- 

de acest teren, desigur, ai fi
tentat să crezi că pe verdele ga- 
ui evolua favorita cartierului 
ist din apropiere, echipa de rug- 
comotiva Grivița Roșie. Dar nu ! 
lata aceasta spectatorii nu erau 
irii unui pasionant meci de rug- 
veniseră să încurajeze pe tinerii 

ivi din raionul Grivița Roșie, 
se întreceau în etapa raională a 
arsului cultural-sportiv al tine-

retului. Tribunele erau pline iar te
renurile de fotbal, volei, handbal pre
cum și pista de atletism nu cunoș
teau răgazul-

„Concursul cultural-sportiv al tinere 
tului — mi-a spus tov. Grigore Ion, 
președintele consiliului raional U:C.F.S. 
Grivița roșie — s-a bucurat de o 
mare atenție din partea asociațiilor 
sportive din raionul nostru. Asocia
țiile Locomotiva Grivița Roșie, M.T.Tc-, 
Dacia, Regionala C-F.R., atelierele 
Constantin David, școlile medii nr. 3 
și 4 au merite deosebite in această 
privință. De numele tovarășilor Gh. 
Ion, Gh. Dumitru, V. Constantinescu 
(Grivița Roșie), Gh. Bădulescu 
(M-T.Tc.), P. Brașoveanu (regionala 
C.F.R.), N. Duțescu (șc. medie nr. 4), 
P. Cimponeru (șc. prof. C.F-R.) sint 
legate multe dintre succesele obținu
te de asociațiile din raionul nostru 
în Concursul cultural-sportiv al tine- 
retului“.

Iată citeva rezultate tehnice din 
cadrul etapei raionale. VOLEI: Lo
comotiva Grivița Roșie — Dacia 2—0 
(f); Tracțiunea — Șantierul 5 Con
strucții 2-1 (m); CICLISM: campioană 
raională echipa atelierelor C.F.R- 
Constantin David; NATAȚIE: echipa 
M.T.Tc. (m-f-f); GIMNASTICA: echi
pa M.T.Tc. (m-j-f); ATLETISM: 80 m: 
1-2 Mirela Nicoară — Mioara Matei 
(Rapid) 11-2; 1000 m: C. Florea; 500 m 
fete: Iosefina Keller (Rapid); lungi
me băieți: Gh. Ion (fabrica de zahăr 
Chitila) 5,41 m; lungime fete: Mioara 
Matei (Rapid) 4,20 m; 100 m juniori: 
I- Velicu (Rapid) 13,3; 100 m seniori: 
Gh. Ion (fabr. de zahăr) 13,1.

— R. C. —

In raionul I. V. Sta’in...
întrecerile din cadrul Concursului 

cultural-sportiv al tineretului din ra
ionul Stalin au constituit o frumoasă 
manifestare a tinerilor care și-au dis
putat întîietatea la atletism, volei, 
fotbal, ciclism etc. Pe terenurile de 
sport s-au intîlnit, tineri și tinere 
reprezentind asociațiile sportive frun
tașe Sănătatea, Proiectantul, P.T.T. 
ș.a., animați de dorința de a ocupa 
un loc cît mai bun în întrecerea cu 
ceilalți sportivi din raion. Concursul 
cultural-sportiv a chemat la startul

disputate au fost probele atletice din cadrul Concursului cultural-sportiv desfășurat in raionul Grivița Roșie, 
un aspect de la proba de 106 m plat băieți Eoto: M, Comaroni

Cu trupurile lor sportivii au executat conturul patriei, în interior un grup 
de tineri s-au prins intr-o horă demonstrind frumusețea jocurilor populare 
rominești (Aspect de la întrecerile din raionul Gheorghe Gheorghiu-Dej)

întrecerilor încă de la prima etapă 
peste 26-000 de tineri, dovedindu-se 
prin aceasta preocuparea organelor 
U-C.F.S. și a asociațiilor sportive din 
raion pentru angrenarea oamenilor 
muncii în practicarea sportului.

Iată rezultatele înregistrate: atle
tism: băieți — 100 m plat: Romeo Hal
pern (C.P.B.) 11,8 sec.; lungime —
Francis Ilieș (C.P-B.) 6,12 m; 800 m — 
Constantin Mihăilă (P.T.T.) 2:23,0;
greutate — Ion Tălmăceanu (C.P.B.) 
10,35 m; fete: 100 m — Nina Gabor 
(C.P.B.) 14,4; înălțime — Magda Io- 
nescu 1,30 m; lungime — Magda Io- 
nescu 3,80 m; volei: băieți — Armata 
10 — C-P.B. 2—0, Armata Zenit — 
I.C.R.M.A. 3—0; fete: Academia — Fil
mul 2—0: fotbal: Armata — I.C.R.M-A.
3-1  (3-0), Armata 10 - G-A.C. 1 Mai 
3—0 (3—0), I.S.E.M. — Automatica 2-0 
(1-0); ciclism: Eugen Mărculescu
(C-P.B.) la semicurse și Nicolae Con
stantinescu (P.T.T.) la biciclete oraș-

C. GHEORGHE-coresp.

Jocuri amicale 
pentru noul

C.C.A. — PROGRESUL (TINERET)
4—3 (3—0)

PROGRESUL — C.C.A. (TINERET) 
4—0 (3—0)

Duminică dimineața, C.C.A. și Pro
gresul s-au pregătit în cadrul tutui 
„cuplaj" disputat pe stadionul din str. 
Dr. Staicovici. In primul joc C.C.A. 
a cîștigat cu 4—3 în fața echipei 
de tineret a Progresului. Au marcat: 
Matei (3) și Raksi, respectiv Popes
cu, Maior și Georgescu. Iată formația 
echipei militare: Voinescu (Toma, 
Eremia) — Zavoda II, Cojocaru, Ivă- 
nescu (Staicu) — Jenei, Mihăilescu 
— Stănoaie, Constantin, Matei, Raksi 
Donciu.

In celălalt joc Progresul a întrecut 
pe C.C.A. tineret cu 4—0 prin golurile 
înscrise de Baboie (2), Mafteuță și 
Protopopescu. Progresul a folosit for-

pe 1961-1962
Federația romînă de fotbal a alcătuit programul campionatulhj catego

riei A la fotbal 1961—1962 (turul).
In alcătuirea programului s-a ținut seama de mai multe criterii, prin

tre care: echipele nou promovate susțin acasă meciurile din prima etapă,; 
echipele care joacă prima etapă acasă, în etapa a doua joacă în deplasare 
sau invers; formațiile din provincie se deplasează în București de două 
ori în tur și de două ori in retur — la minimum trei etape; derbiurile 
bucureștene nu se mai dispută în ordinea din campionatul trecut, însă tot 
în etapele 3, 7 și 11, echipele vor juca maximum două jocuri consecutive 
acasă sau în deplasare; echipele din Capitală joacă în deplasare în mod 
egal, de 5 ori în tur și tot de atitea ori în retur.

ETAPA 1: 20. VIII ETAPA A 6-a: 1.X

CCA București — Petrolul PI. 
Rapid Buc. — Minerul Lupeni 
Metalul T-viște — UTA Arad 
Dinamo Bacău — Știința Timiș. 
St roșu Brașov — Știința Cluj 
Jiul Petroșani — Progresul Buc. 
Dinamo Pitești — Dinamo Buc.

ETAPA A 2-a : 27.VIII

UTA Arad — Jiul Petroșani 
Știința Cluj — CCA București 
Minerul Lupeni — Dinamo Pitești 
Progresul Buc. — Metalul T-viște 
Știința Timiș — Rapid București 
Dinamo București — Dinamo Bacău 
Petrolul PI. — St. roșu Brașov

ETAPA A 3-a: 3.IX

Metalul T-viște -— Dinamo Bacău 
Știința Timiș. — UTA Arad
CCA București — Progresul Buc. 
Jiul Petroșani — Știința Cluj
St. roșu Brașov — Dinamo Pitești 
Petrolul PI. — Minerul Lupeni 
Rapid București — Dinamo Buc.

ETAPA A 3 a: 10.IX

Rapid București — St. roșu Brașov 
Dinamo Bacău — Progresul Buc. 
Minerul Lupeni — Știința Timișoara 
UTA Arad — Dinamo Buc.
CCA București — Jiul Petroșani 
Dinamo Pitești — Metalul T-viște 
Știința Cluj — Petrolul PI.

ETAPA A 5-a: 17.IX

Dinamo Buc. — Știința Clu) 
Jiul Petroșani — Rapid București 
Petrolul PI. — UTA Arad
Metalul T-viște — CCA București 
Dinamo Pitești — Dinamo Bacău 
Progresul Buc. — Minerul Lupeni 
Știința Timiș. — St. roșu Brașov

de pregătire 
campionat

mația : Mîndru — Georgescu (Nedel- 
cu), Caricaș, Soare — Adam, Pașca- 
nu — Baboie, Smărăndescu I (Smă- 
răndescu II), Protopopescu. Mafteuță, 
Marin.

METALUL TIRGOVIȘTE — PETRO
LUL PLOIEȘTI 0—5 (0-1)

Partida amicală disputată duminică 
la Tîrgoviște a plăcut publicului spec
tator prin rapiditatea fazelor și situa
țiile de gol. In prima repriză și la 
începutul reprizei secunde jocul a 
fost echilibrat, apoi apărarea tîrgo- 
viștenilor a cedat pasul, permițînd 
înaintașilor ploieșteni (în mare vervă) 
să înscrie gol după gol. Autorii golu
rilor: Dridea (mm. 19 — din 11 m, 
min. 67 și 69), Bontaș (min. 78) și 
Voinea (min. 81). S-au remarcat: 
Andrei, Georgescu, Mungiu și Cliiriță, 
respectiv Pall, Tabarcea, Dridea și A. 
Munteanu. In deschidere au jucat 
echipele de tineret ale celor două 
formații. Scor 3—2 (1—1) pentru
Metalul. (P. OPREA, coresp.).

C. F. R. TIMIȘOARA — STĂRUINȚĂ 
TIMIȘOARA 5-1 (4-0)

Au marcat: Fodor (3) și Bălan (2) 
pentru C.F.R., Kneip pentru Stăruin
ța. (Al. Gross, coresp. regional).

Ț. D. N. A
Echipa de fotbal C.C.A. va întilni 

duminică, la Sofia, formația campi
oană a R.P. Bulgaria, Ț.D.N.A. După 
cum se știe, cu citeva săptămîni în 
urmă, la București, C.C.A. a făcut 
meci nul (0 0) cu valoroasa formație 
bulgară.

C.C-A. se pregătește intens pentru 
jocul de duminică. La antrenamente 
vor participa și Cacoveanu și Bone, 

Petrolul PI. — Progresul Buc. 
Știința Cluj — Știința Timiș. 
Rapid București — Metalul T-viște 
St. roșu Brașov — Dinamo București 
Minerul Lupeni — Jiul Petroșani 
CCA București — Dinamo Pitești 
UTA Arad — Dinamo Bacău

ETAPA A 7-a: 8.X

Dinamo Bacău — Minerul Lupeni 
Metalul T-viște — Petrolul PI.
Jiul Petroșani — St. roșu Brașov 
Progresul Buc — Rapid București 
UTA Arad — Știința Cluj
Știința Timiș. — Dinamo Pitești 
Dinamo Buc. — CCA București

ETAPA A 8: 15.X

Petrolul PI. — Știința Timișoara 
Minerul Lupeni — C.C.A. București 
Progresul Buc. — U.T.A. Arad 
Știința Cluj — Metalul T-viște 
Dinamo Bacău — St. roșu Brașov 
Dinamo Buc. — Jiul Petroșani 
Dinamo Pitești — Rapid București

ETAPA A 9-a: 29.X

Dinamo Pitești — U.T.A. Arad 
Jiul Petroșani — Petrolul PI.
C.C.A. București — Știința Timișoara 
St. roșu Brașov — Minerul Lupeni 
Metalul T-viște — Dinamo București 
Rapid București — Dinamo Bacău 
Știința Cluj — Progresul București

ETAPA A 10-a: 5.XI

St. roșu Brașov — C.C.A. București 
Minerul Lupeni — Metalul T-viște 
U.T.A. Arad — Rapid București 
Dinamo Buc. — Petrolul Ploiești 
Dinamo Bacău — Știința Cluj 
Progresul Buc. — Dinamo Pitești 
Știința Timiș. — Jiul Petroșani

ETAPA A 11-a: 12.XI

Progresul Buc. — Dinamo Buc. 
Jiul Petroșani — Dinamo Bacău 
Metalul T-viște — Știința Timișoara 
C.C.A. București — Rapid București 
Petrolul PI. — Dinamo Pitești 
U.T.A. Arad — St. roșu Brașov

ETAPA A 13-a: 3.XII

Știința Cluj — Minerul Lupeni

TAPA A 12-a: 26.XI

Dinamo Pitești — Jiul Petroșani
Rapid București — Știința Cluj
Minerul Lupeni — Dinamo Buc.
Dinamo Bacău — Petrolul Ploiești
C.C.A. București — U.T.A. Arad
Știința Timiș. -- Progresul Buc.
St. roșu Brașov — Metalul T-viște

Petrolul Ploiești — Rapid București 
Progresul Buc. — St. roșu Brașov 
Metalul T-viște — Jiul Petroșani 
Dinamo București — Știința Timiș. 
Dinamo Pitești — Știința Cluj 
Minerul Lupeni — U.T.A. Arad 
Dinamo Bacău — C.C.A. București

(Aceeași programare este valabilă 
și pentru echipele de tineret).

Duminică la Sofia

,-C. C. A
care s-ar putea să-și reia posturile îri 
echipă.

STHNTA CLUJ JOACA 
MIERCURI LA SARAJEVO

Continuîndu-și turneul din R.P.F. 
Iugoslavia, miercuri 9 august. Știința 
Cluj va juca la Sarajevo cu formația 
locală de categoria A.
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Din inițiativa comisiei regionale 
de turism Ploiești, Consiliul 
regional U.C.F.S. in colabo

rare cu Comitetul regional U.Ț.M 
și Consiliul sindical regional a 
organizat o mare excursie de 
mase, la care au participat peste 
1.500 de muncitori din întreprin
derile și instituțiile din Ploiești 
și aproximativ 3.500 de oameni ai 
muncii din orașul Cimpina. După 
vizita Făcută la muzeul DoFtana. 
pe Frumosul platou de pe dealul 
Muscelului turiștii au petrecut o zi 
minunată in soare și aer curat, 
unde echipe din uzinele și între
prinderile cimpinene precum și din 
Florești și Moreni au făcut Fru
moase demonstrații sportive. Bri
găzi artistice bine pregătite au 
oferit spectacole apreciate, răs
plătite cu numeroase aplauze.

Organizată cu titlu de expe
riență, in primul moment această 
acțiune a cam... speriat pe unii 
activiști sportivi. Trebuie spus 
însă că entuziasmul cu care oa
menii muncii din Ploiești și Cîm
pina au primit vestea organizării 
acestei acțiuni și au participat la 
desfășurarea ei a întrecut toate 
așteptările. Sîmbătă după-am'ază, 
puteau fi văzuți Ia sediul consiliu 
lui regional Ploiești numeroși tineri 
și vîrstnici, veniți in ultima clipă, 
pentru a-și „ciștiga" un loc in 
trenul care pleca a doua zi dimi
neața. Excursia celor 5.000 de oa
meni ai muncii din orașele Ploiești 
și Cimpina s-a bucurat de un 
succes deplin și ea poate fi înscri
să ca o realizare de prestigiu, in 
activitatea consiliului regional 
U.C.F.S. Ploiești.

Căldura cu care oamenii mun
cii au primit această inițiativă 
trebuie să fie în atenția celorlalte 
comisii regionale de turism, cu 
atit mai mult cu cit turismul or
ganizat în acest fel (in ziua și 
la obiectivul excursiei să aibă loc 
diferite manifestații sportive cu 
participarea unor echipe fruntașe) 
constituie un bun mijloc de atra
gere in activitatea sportivă a nu
meroși oameni ai muncii. Pe dea
lul Muscelului, la terminarea con
cursului de haltere sau după în
cheierea competiției ele volei, s-au 
găsit mulți tineri și vîrstnici care 

Zgura obișnuită pe terenurile de 
volei a fost înlocuită cu gazonul 
natural de pe dealul Muscelului- 
Aceasta nu i-a împiedicat insă pe 
sportivii de la Petrolul Ploiești și
Sel. Cimpina să ofere spectatori
lor prezenți numeroase faze. de 
calitate

te te miri cum, și gata un umbrar 
sub care poți petrece ferit de soarele 
puternic.

Iată aci un grup care discută cu 
aprindere. Ascult și notez rapid crim- 
peie de discuție, iar fotoreporterul 
pregătește in grabă aparatul-..

au ridicat prima oară, in viața lor, 
haltera sau au lovit pentru întîia 
dată mingea de volei.

Pe de altă parte, acește excursii 
prilejuiesc ceasuri de destindere, 
de reîmprospătare a folȚelor, de 
petrecere in chip plăcut și folosi
tor a timpului liber.

In concluzie: felicitări pentru or
ganizatorii excursiei t O mențiune 
pentru organizațiile comerciale, care 
au contribuit la reușita acestei ac-
țintii.

Martori fiind la desfășurarea a- 
cestei acțiuni am cules cîteva as
pecte pe care le oferim cititorilor 
noștri:

SUB
Nu știu de unde și cum să încep. 

Am impresia că primul pe care aș 
încerca să-l intervievez s-ar uita la 
mine nedumerit și mi-ar răspunde 
printr-o întrebare, care ar suna cam 
așa:

— Păi, frățioare, nu vezi ? Tovarăși, 
aer curat, soare, iarbă verde, bere 
rece, mititei, fotbal, volei, cintece din 
frunză, dansuri. Ei.-.?

De aproape două ore, umblăm cu 
colegul nostru, fotoreporterul, de la 
un capăt la altul al platoului, fără 
să ne decidem la care grup să ne 
oprim. Soarele s-a înălțat deasupra 
capetelor și săgetează cu... arșiță pe 
excursioniști. Oamenii cu inițiativă se 
evidențiază și aici. Cîteva crengi mai 
stufoase, 2—3 capete de sfoară, găsi-

EXCURSIA PLOIEȘTENILOR
Veselia și voia bună a pus stă- 

pînire pe întreaga gară. De la feres
trele celor 15 vagoane de excursio
niști chipuri vesele te privesc, te sa
lută și te invită parcă să le înso
țești. Acesta este... trenul de dumi
nică. Trenul veseliei, care la sfîrșit 
de săptămînă te poartă spre locuri

UMBRAR...
— ...Ai avut o idee grozavă cu um

brarul acesta.
— Te cred. Berea stă rece și nici 

noi n-avem de ce ne plînge.
— Cam greu, cu Poiana...
— N-avem nici un pic de înaintare.-.
— Parcă era Zaharia.
— Care Zaharia?
— De la Petrolul.
— N-aș crede !
— Știi care a fost partea proastă. 

Cei din conducerea secției de. fotbal 
sînt de vină, l-am schimbat acum trei 
săptămâni-..

Prea căutau afară. In uzină sint 
mulți băieți zdraveni, care ar alerga 
după minge de le-ar sfirîi picioarele. 
Totu-i să se ocupe cineva de ei-

— Mai lasă-l încolo de fotbal. Hai, 
noroc!

— Noroc !
Sint două familii: strungarul Nico- 

lae Ungureanu de la Combinatul in
dustrial „23 August" din Cimpina și 
Anton Constantin de la cooperativa 
„Provița", cu soțiile. 

minunate. Poți oare rezista acestei 
tentații ? Așa că fără să mai stai la 
îndoială, parcă îți spui : Hai I

Cinci locomotiva își anunța călăto
rii, printr-un șuierat lung, că peste 
cîteva clipe va porni la drum, toată 
lumea se afla la... posturi. Cei a- 
proape 1.500 de muncitori ploieșteni 
împreună cu familiile lor își ocupa
seră fiecare locul cu mult timp înain
te. Nici unul n-a vrut să scape a- 
ceastă duminică în care avea să facă 
o excursie la Doftana și dealul Mus
celului. Se aflau în tren constructori 
de utilaj petrolier de la uzinele „1 
Mai", petroliști ai rafinăriilor, texti- 
liste de la „Dorobanțul", muncitori de 
la C.F.R., „Cablul romînesc" ș.a. 
Toți aveau să petreacă clipe de neui
tat.

Dar mai' înainte ca grupul de ex
cursioniști să ia drumul Muscelului, 
viitoarea gazdă a întrecerilor sporti
ve, fiecare a ținut să viziteze muzeul 
Doftana. Poți trece oare prin părțile 
Telegei fără să vizitezi aceste locuri ? 
Nu. Trenul abia sosise în micuța 
gară de la Telega și nerăbdarea parcă 
te îndemna să iuțești pasul, să vezi 
cu o clipă mai devreme îngrozitoarea 
închisoare pe care, în condiții crin- 
cene, comuniștii au transformat-o în- 
tr-o universitate de partid

Lăcătușul de întreținere de la uzi
na „1 Mai", Ion Deneș, a venit cu 
soția și copilul.

Miile de vizitatori ai muzeului 
Dottana ascultă cu atenție expli
cațiile ghidului.

— Bună idee cu excursia. Multe du
minici am stat acasă. E plăcut și 
acasă. Mai tei o carte, un ziar... Dar 
o zi întreagă, la aer curat, cu priete
nii, e și mai plăcută — ne spune Ni- 
colae Ungureanu.

— De altfel, intervine Anton Con
stantin, ne-am hotărit ca și duminica 
viitoare s-o petrecem tot împreună. 
Credem că inițiativa de a se organiza 
astfel de excursii va continua- Ce 
ziceți?

— Cred că da. Și cu fotbalul?
Bărbații zimbesc. Femeile, la fel.
— Cu Poiana Cimpina, echipa noas

tră. O punem noi pe roate...,
— Faceți parte din consiliul asocia

ției...?
— Nu, dintr-al... spectatorilor, răs

punde rizind Nicolae Ungureanu.
— Mai bem o bere ? ne invită An

ton Constantin.
— Numai una..-
— Noroc I

Grupul de vizitatori ascultă ci 
tenție explicațiile ghidului. Nici 
știi cînd s-au scurs cele două 
Impresia însă este puternică, 
de ce la ieșire nu te poți abține 
nu-ți scrii impresiile în cartea 
care s-au așternut pînă acum zec 
mii de semnături. Lor ii s-au adă 
duminică altele, lată una dintre 
Este a lui Petre Rotarii, muncite 
o uzină din Ploiești : „Lanțuril 
celulele Doftanei n-au putut înv 
cauza clasei muncitoare. Sînt mî 
de victoriile obținute de partidul 
munist. Ele ne-au dăruit viața i 
tră liberă și fericită. Întors în u 
mă voi strădui să obțin alătur 
tovarășii mei de muncă noi sui 
in producție".

P arcă era un imens ecran d< 
nerama, intr-o scenă de 
ansamblu, în care un re 

extraordinar montase o petrecere 
penească, neuiiind nici un detail 
totuși, din marele ansamblu se 
prinde un amănunt.

Pe dunga verde măslinie a 
pîriu ce-și poartă firul de apă 
undele Cimpiniței, patru baie 
chitară și o bicicletă alcătuiai 
grup aparte, părînd să nu fie di 
atrași de tumultul general. Ne-a 
propiat de ei și ne-au intimpini 
sunetele melodioase ale „Marinei' 
tara lui Livio Berruti. Un 
blond, cu umeri largi, cu pa. 
asprite de minerul nituitorului j 
matic, ciupea coardele chitari 
dexteritatea și măiestria unui p 
sionist. Ceilalți formau un trio 
cald, bine timbrat. Toți patru c 
nelulburați ca și cum ar fi fost 
guri pe întreg platoul. Ii intreri

Sportul celor puternici h-a 
sit nici el din programul spot 
Halterele s-au bucurat de un n; 
interes din partea celor preze 
După sportivi au urcat pe sc 
numeroși spectatori, care și-au 
cercat forțele cu bara de oțel-



iul cu chitara...
i și se fac prezentările, 
aristul:
a cheamă Gheorghe Solomon, 
xzangiu la uzina Poiana și elev
:a a Xl-a a liceului 
uzină.

seral de pe

ile":
u sînt Ion Iancu, strungar la
Cimpina...

i, Vasile Irimescu, mecanic de
e la uzina Poiana.
i, Nicolae Pirvu, lăcătuș la a-

construcții metalice de la
. și împreună cu ceilalți trei, 

patru buni prieteni atrași in- 
ina de mirajul drumeției. Ne 
marea, iubim poienile însorite, 
e umbroase, dar, marea dra- 
i muntele.
n avut și eu o chitară — zice 

Irimescu — dar mi-a „subtili- 
tata. Nu mai dormea nimeni 
i. Exersam.
i vă închipuiți ce satisfacții în

cerci și ce grozav e ca după ce ai 
urcat trei ceasuri spre crestele veșnic 
înzăpezite ale Bucegilor să petreci 
acolo o după-amiază întreagă, făcînd 
muzică. Azi am rămas aici cu colegii 
de muncă. Trebuie să mărturisesc — 
încheie Gh. Solomon, că și aici avem 
o satisfacție. Observăm că astăzi 
mulți dihtre ai noștri. de la uzină, 
au îndrăgit turismul. Să fie intr-un 
ceas bun !

Toți rid. II privesc pe Gh. Solo
mon. Stă cu picioarele încrucișate, 
mingiind cu palma coardele subțiri 
ale chitarei. Sunete stinse răzbat 
ușor. Mă gîndesc că toți patru, 
așa cum stau -■ Gheorghe Solomon 
cu chitara pe genunchi, lingă el Ni- 
colae Pirvu și loan Iancu împreună 
cu Vasile Irimescu întinși pe iarbă, 
cîntînd ar alcătui totuși un subiect 
pentru un tablou care ar trebui să 
poarte neapărat titlul de „Cazangiul 
cu chitara".

Citeva declarații
Au trecut peste șase ceasuri de cînd miile de muncitori petroliști 

din alte întreprinderi și instituții din orașele Ploiești și Cimpina 
rec împreună, în cadrul excursiei organizată de către comisia 
ionaiă de turism Ploiești. Au asistat la frumoasele demonstrații 
>rtive ale echipelor din uzinele lor, la programele artistice de 
Ită ținută, prezentate de brigăzi artistice din care fac parte tovarăși 
muncă veniți și ei în ultimă instanță în excursie, au fost martorii 

jritelor farse inerente excursiilor. După aceste șase ore, am stat 
vorbă cu cîțiva dintre participanții la această frumoasă acțiune 

istică, culegînd impresii, declarații :
GRIGORE TANASE — muncitor tîmplar la I. F. Cîmpina : 

n venit in excursie împreună cu soția mea. Ne-a plăcut foarte 
It. Așa singur e mai greu să te hotărăști să pleci. Și pe urmă 
i nu-i așa de interesant ca atunci cind ești cu tovarășii de muncă, 
cunoscuți, cu prieteni".
CONSTANTIN 1RANCAU — apretor, fabrica „Dorobanțul" 

iești : „Este o inițiativă bună. Citeam în ziare despre duminicile 
turai-sportive organizate la sate și mă gindeam deseori că n-ar 
ău să participăm și noi la asemenea acțiuni. Eu am venit aici 
copii. M-am întilnit cu prieteni din Cîmpina și am petrecut 

lunat. Totul este ca asemenea lucruri să nu rămînă izolate. Să 
i fie organizate".

GHEORGHE PARASCHIV, cazangiu, uzina 2 Ploiești : 
icepțional. Noi am venit un grup mare de la uzină. Niciodată nu 
întîmplat pină acum să plecăm așa de mulți împreună. Uneori 

intimplă ca să lucrez alături de un om ani in șir și să nu știi 
lie din viața șa din afara uzinei. In prilejuri ca acestea ți se 
văluie trăsături de caracter pe care nici nu le bănuiești.
ici am devenit mult mai apropiați decit înainte și am petrecut 
unat .
DUMITRU _ FRANGA, frezor, uzina „Poiana" Cîmpina : 

CJ nu bănuiam că la noi in uzină sînt atiți amatori de turism 
ă astăzi vor fi atit de mulți aici. De altfel, cei care au preferat 
rămînă acasă vor regreta. A fost foarte bine. Miine vom reîncepe 
îca cu forțe proaspete, mai voioși și mai bine dispuși. De-abia 
pt excursia viitoare".

Cinci minute

Dansurile populare au fost și ele prezente pe scena de pe dealul Muscelului

cu un motociclist pasionat 
după... fotbal

Cursele pe extremă ale tînărului 
fotbalist Romeo Banu, unul din ju
niorii taberei de la Cimpina care au 
■ținut și ei să participe la această ma
nifestare, îl entuziasmau pe muncito
rul Gh. Vasilescu, de la oficiul 4 
Energo-Petrol Cimpina. Și cu atitmai 
curios cu cit pe entuziastul spectator 
ținuta, de parcă ar fi fost a lui Nico- 
lae Buescu, îl prezenta ca pe un ve
ritabil motociclist. Ințelegîndu-ne ne
dumerirea Gh. Vasilescu ne arătă o 
motoretă ce se afla în apropierea sa.

Aflînd de duminica cultural spor
tivă și de această mare excursie turis
tică a ploieștenilor, posesorul moto-
retei n-a stat de data aceasta 
prea mult pe gînduri în privința al
cătuirii programului său de dumi
nică. Și-a luat „motorul" — cum 
spune el — și iată-1 pe Muscel.. Nu-i 
pare rău de acest lucru.

— A fost minunat — spune Gh. 
Vasilescu. Asemenea inițiative sînt bi
nevenite și vor fi de fiecare dată 
primite cu bucurie. Orele petrecute in 
aerul acesta sănătos te fac parcă mai 
tînăr, îți dau noi forțe. Și cit e de 
plăcut să privești la meciurile de vo
lei și fotbal (mai ales că juca și 
Poiana Cimpina) în acest decor mi
nunat.

In încheiere, am încercat să ne ce
rem scuze motociclistului-fotbalist, pen
tru cele cinci minute de fotbal pe 
care i le-am răpit. Dar Gh. Vasilescu 
n-a întîrziat să ne răspundă :

— Nu-i nimic. Le voi... recupera.

Peste citeva clipe, suplul aeromodel își va lua zborul

— Cum adică ?
— Foarte simplu. Cu ocazia altei 

duminici dc acest gen. Vrem ca a- 
ceastă zi să fie doar începutul. A- 
tunci voi veni și cu nevasta. Nici nu 
mi-am închipuit cit poate fi de fru
mos.

Doi portari...
* O surpriză plăcută pentru spec

tatorii prezenți la meciurile dc 
fotbal disputate pe terenul de pe 
Muscel. Cunoscutul portar al e- , 
chipei C-C.A., maestrul sportului | 
Costică Toma. se afla în mijlocul |

Îlor. |
Venit în vizită la un prieten, |

Toma n-a rezistat tentației de a ( 
veni la fotbal și împreună cu fa- i 
milia a luat loc pe covorul verde | 
de iarbă, de pe marginea taren’i- z 
lui. Poarta însă, după cite se vede | 
l-a atras și de data aceasta, deși j 
n-o părăsise decit de puține ore. I 
In aceste condiții n-a lipsit nici | 
prilejul ca Toma să-și arate ii.de- 
mînarea în prinsul balonului. Min
gea, depășindu-l pe portar, avea 
să poposească, peste citeva clipe, 
după cum se vede și în fotografia 
noastră, în miinile celui care a a- 
părat de atitea ori goluri gata 
făcute-

După meci, numeroși spectatori, 
aflînd de prezența lui Toma la 
serbarea populară, au venit să 
stea de vorbă cu el și nu l-au lă
sat pină nu le-a povestit cite ceva 
din activitatea sa de sportiv frun- 

i taș. Doar amurgul înserării, care 
1 coboara peste dealul Muscelului, a 
j pus capăt numeroaselor întrebări...

A fost cel mai „disputat" meci. Boxerul de categoria I, Ion Păduraru, 
n-a putut „rezista" rafalelor nepoțelului său Neluțu, Rîdeți 1 Mai vorbim 

noi peste vreo 10 ani...

Texte redactate de :
CONSTANTIN ALEXE și 
VALENTIN PAUNESCU 

Fotografii de: BORIS CIOBANU

Interviu eu cel mai mic turist de pe dealul Muscelului n-am reușit să 
obținem, din cauze independente de voința noastră și... a lui. Dormea 
mingiiat de razele de soare. Ssst ! Să nu-l deranjăm, ca să se facă moi 

repede mare



După campionatele republicane de juniori

Speranțele continuă să ne ofere satisfacții
întreceri extrem de disputate, mul- 

Țe dintre ele decise abia pe ultimii 
metri, 20 de noi recorduri republi
cane și cîtcva performanțe de o bună 
yaloare ■— iată pe scurt bilanțul 
tampionatelor celor mai tineri îno
tători din țară. Motive pentru ca sa
tisfacția noastră, alături de cea a teh
nicienilor și specialiștilor să fie de
plină sînt suficiente. Enumerînd : 
buna organizare a competiției (în sfîr
șit I), la care comisia orășeneasca 
București și-a adus o substanțială 
contribuție, noul sistem de desfășu
rare (finale comune indiferent de 
vîrsta concurenților), sau timpurile în
registrate de Sanda Iordan, Cristina 
Balaban, Zoe Reznicenko, Voichița No
vac, Agneta Sterner. Anca Trohani, 
M. Potoceanu, I. Condiescu, H. 
Pischl, Gh. Săruleanu, M Zager, 
sîntem departe de a le epuiza.

Cele mai proeminente figuri ale pro
belor feminine au fost de departe S. 
Iordan și C. Balaban, care au adus 
clubului Dinamo București nu mai 
puțin de 7 titluri și 5 recorduri re
publicane 1 Timpul realizat pe 200 m 
bras de Sanda Iordan (2:59,4) cît și 
„cronometrele" intermediare (40,5 —- 
1:26,2 — 2:59,4) sînt mai mult decît 
promițătoare și ne arată că atunci 
cînd talentata sportivă va reuși să
mențină un ritm uniform pe toate
cele 4 lungimi ea va fi
rezultate mult superioare.
Cristina Balaban, ea a
special la 100 m liber, 
frumoase rezerve care o 
și mai mult de lotul primelor sprin
tere europene.

Remarcabilă a fost și comportarea 
înotătorilor de la Olimpia Reșița 
(aici munca de creștere ă tinerelor 
cadre se face tot mai des simțită) 
și C.C.A. (cu numai cîțiva pârtiei- 
panți), care au cucerit cite 5 titluri

capabilă de 
Cit despre 
dovedit, în 
că posedă 

pot apropia

w
Să nu rămîna doar o promisiune...
In sfîrșit, începutul a fost făcut 1 

Selecționatele de juniori și tineret ale 
țării noastre au avut prilejul să sus
țină sîmbătă și duminică primele lor 
meciuri internaționale după o înde
lungată inactivitate. Un bun prilej de 
a constata că „schimbul de mîine" al 
baschetului nostru masculin se află 
pe un drum bun. Partidele cu echipa 
de tineret a R. P. Polone au arătat 
nu numai cît de nerecomandabilă a 
fost îndelungata „tușă" pe care au 
făcut-o juniorii și tineretul nostru, 
dar și faptul că „speranțele" pot alcă
tui în momentul de față două forma
ții pe care tehnicienii noștri — pri
vind în oerspectivă —■ pot conta.

De la bun început trebuie să scoa
tem în evidență salutara inițiativă a 
federației de specialitate de a în
credința pregătirea celor două loturi 
maestrului emerit al sportului Andrei 
Folbert și prof. Ion Petruțiu — doi

Rezultate din etapa a IlI-a 
a campionatului interregional

CONSTANȚA. Farul — Tractorul 
Brașov (m) 81—48 (38—25). Victorie 
clară a gazdelor. (E. PETRE — co
resp.).

BUCUREȘTI. Voința — Cetatea 
Giurgiu (f) 54—44 (28—17). Bucureș- 
tencele s-au întrebuințat serios pentru 
obținerea victoriei. S-au remarcat: 
M. Bucewski 15, E. Kellerman 15 de 
la Voința și P. Șișu 35 de la Cetatea. 
Progresul — Petrolul Ploiești (m) 
66—33 (30—18). (CR. POPESCU — 
coresp.).

PITEȘTI: Proiectantul — Mureșul 
Deva (m) 44—43 (14—20). Condusă 
tot timpul, echipa gazdă a obținut 
în final o nesperată victorie. (D. 
ȘTEFĂNESCU — coresp.).

ORADEA: A. S. Blănuri — înfră
țirea Glieorghieni (f) 52—37 (29—14). 
Mult superioară, echipa gazdă a 
cîștigat clar. Voința — Voința Tg. 
Mureș (m) 57—85 (24—40). Formația 
mureșeană, cu justificate pretenții de 
promovare în prima categoric, a învins 
categoric. (AL. JILĂU — coresp.).

Alte rezultate: MASCULIN — Me
talul 7 Noiembrie Craiova — Con
structorul Arad 36 — 37 (18—12); 
Țesătura lași — A.S.A. Bacău 73—63 
(35—31); A.S.M. Rădăuți — Știinta 
Brăila 65—62 (38—31);

FEMININ — Știința Galați — Știin
ța Cimpulung Moldovenesc 45—29 
(22—13) ; S.S.E. Deva — Știința Ti
mișoara 36—62
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Cristina Balaban (Dinamo), una din performerele campionatului. încă 
un efort și acele cronometrelor se vor opri la 1:08,8 — nou record repu

blican la 100 m liber

in probele masculine, 
însă, competiția a fost 
reprezentanții Clubului

în ansamblu 
dominată de 
Sportiv Șco

lar din București (cu cei mai mulți 
concurenți înscriși),

Firește, rîndurile de față sînt da
toare cu o mică atenție și pentru oa
menii de pe marginea bazinelor, cei 
care veșnic cu ochii ațintiți pe acele 
cronometrelor pregătesc viitoarele ca
dre de nădejde ale acestui sport. Pen
tru buna comportare a elevilor lor 
merită să fie apreciați antrenorii: 
I. Schuster (Olimpia Reșița), I. Toth- 
pall (C.S.Ș. Harghita Tg. Mureș), 
M. Mitrofan (C.S.Ș. Buc.), C. Korcek 
(Dinamo Buc.) I. Frincu (C.C.A.), 

antrenori tineri, entuziaști, care se 
completează admirabil unul pe altul. 
Căutînd cu insistență cele mai do
tate elemente, jucători cu multă fan
tezie și vivacitate, dar în același timp 
cu o înălțime corespunzătoare bas
chetului modern (media de înălțime 
a celor 23 de jucători este de 1,88 
m), Andrei Folbert și Ion Petruțiu au 
pus pe picioare două selecționate cu 
certe calități.

Aceste calități au ieșit în evidență 
mai ales în partida de sîmbătă, cînd 
formația poloneză a primit replica 
juniorilor. Reprezentanții noștri au 
prestat, cu acest prilej, un joc elas
tic, deosebit de mobil, cu multă fan
tezie (mîna lui Folbert s-a făcut ade
sea simțită), care de multe ori a 
paralizat pur și simplu pe baschet- 
baliștii oaspeți. Și dacă echipa noas- 
tră ar fi păstrat tot timpul meciului 
un ritm uniform — nu toți jucătorii 
folosiți au o pregătire apropiată ca 
valoare —, dacă reprezentanții țării 
noastre ar fi renunțat în unele mo
mente la conducerea exagerată a ba
lonului și ar fi dovedit (cu excepția 
lui Scorțescu) o mai bună precizie 
în aruncările de la semidistanță, sco
rul le-ar fi fost favorabil în 
mai categoric.

Surprinși peste măsură de 
puternică a reprezentativei 
de juniori, echipa . poloneză 
simțit în apele ei în primul 
doua zi

mod și

replica 
noastre 
nu s-a 
joc. A 

însă, evoluția oaspeților a 
fost pe măsura valorii sale. Nu tre
buie uitat însă că la rezultatul strîns 
de duminică au contribuit în mare 
măsură... chiar jucătorii din echipa 
noastră de tineret. Intrînd pe teren 
mult prea încrezători în forțele lor, 
socotind meciul dinainte cîștigat, Cim- 
poiaș, Predulea, Dudescu și ceilalți 
nu s-au comportat pe măsura așteptă
rilor. Deși în atac au realizat uneori 
faze bine construite, dar nu întot
deauna finalizate, ei au neglijat în 
mare măsură apărarea, permițind oas
peților să se plimbe în voie. Vrem 
să amintim aici doar de faza din 
min. 25 cînd Olejnik a trecut prin tot 
sistemul nostru defensiv :și a înscris 
— nejenat — un coș de toată fru
musețea... De altfel, „tineretul" își 
datorează victoria mai mult calități
lor fizice superioare față de cele ale 
jucătorilor polonezi

Conchizînd, deci,, dorim să atragem 
atenția asupra lipsurilor amintite mai 
sus, în plus și a pericolului înfumu
rării. Atunci cînd acestea vor fi evi
tate, vor duce cu siguranță „speran
țele" noastre spre uri joc de mai 
bună calitate, spre noi victorii.

MIRCEA TUDORAN 
ADRIAN VASILIU

Foto : P. Romoșan
C. Vasilitt (Rapid Buc) și I. Sch
wartz (I.T.B.).

și JUNIOARE I: 1. 
BUCUREȘTI 286 p. (153- 
Rapid București 
3. Olimpia Reșița 

Buc.
Cluj 

131 p. 
JUNIOARE

248 p.
243 p.
202 p
163 p. 

(131-0). 
II : 1.

4. C.S.Ș.
5. C.S.&,

6. C.C.A
Și

— ad. v.
CLASAMENTE FINALE

JUNIORI 
DINAMO 
133); 2. 
(161-87); 
(163-80); 
(66-136); 
(146-17):

JUNIORI
C.S.Ș. BUCUREȘTI 603 p. (357-246);
2. C.S.Ș. Harghita Tg. Mureș 245 p. 
(72-173); 3. Olimpia Reșița 201 p. 
(132-69); 4. S.S.E. Arad 175 p. (23- 
152); 5. Progresul Buc. 153 p. (68- 
85); 6. S.S.E. Oradea 151 p. (145-6).

CLASAMENT GENERAL: 1. C.S.Ș.
BUCUREȘTI 805 p. (423-382); 2. O 
limpia Reșița 444 p. (295-149); 3. 
Dinamo Buc. 405 p. (187-218); 4. 
Rapid Buc. 397 p. (268-129); 5. C.S.Ș. 
Harghita Tg. Mures 339 p. (166-173); 
6. C.S.Ș. Cluj 272 p. (210-62).

Sărituri platformă juniori — 1. I. 
GANEA (S.S.E. Sibiu) 96,09 p.; 2. 
Gh. Ungureanu (Progresul Buc) 74,37 
p.; 3. C. Drăgoi (S.S.E. Sibiu) 68,81 
p.; junioare — 1. MARIA LIXANDRU 
(S.S.E.I. Buc.) 57,43 p.; 2. Nora
Miess (S.S.E. Sibiu) 55,54 p.

A luat sfîrșit campionatul republican
Timp de două zile, cei mai buni 

constructori de navomodele din țară 
și-au disputat titlul de campion re
publican la navomodele pe anul 1961. 
întrecerile au fost viu disputate, par- 
ticipanții au prezentat construcții bine 
lucrate și de o înaltă valoare. Partea 
tehnică însă (lansările practice în apă 
in special) a lăsat de dorit la mulți 
dintre navomodeliști, lucru ce a in
fluențat în mod negativ asupra punc
tajului. Rezultate tehnice: veliere:l. 
Șteîania Ivanovici (or. Buc) 40 p — 
campioană a R.P. Romîne; 2. Ale
xandru Bîlcu (reg. Buc.) 38 p; 3. 
Ariton Casian (or. Buc.) 38 p. Hi- 
droglisoare: 1. Ștefan Purice (or.
Buc.) 70 p (record R.P.R. — 72 km/ 
oră — la cat. 10 cmc) — campion 
al R.P. Romîne; 2. Florin Purice
60 p. — record R.P.R. (42,5 km/ 
oră) la categ. 5' cmc; 3. Ariton Ca
sian (or. Buc.) 59 p. Autopropulsate:

PRONO

/^vsiftusiwMrivoxcre

Rezultate scontate
TIMIȘOARA 6 (prin telefon). — 

Sîmbătă seara stadionul C.F.R. din 
localitate a găzduit întîlnirea dintre 
echipele regiunilor Banat și Mara
mureș contînd pentru sferturile de fi
nală ale „Cupei Eliberării". Localnicii 
au cîștigat partida cu scorul de 28-12. 
REZULTATE TEHNICE: D. Receanu 
(B) b.p. C. Macovei (M), V. Hreniuc 
(M) b.p. Gh. Dumitrache (B), E. 
Bătrîna (B) b.p. F. Dezideriu (M),

Mandriș (B) b.k.o. 1 I. Mutter (M), 
Iuhasz (B) b.p. V. Mureșan (M), 
Surugiu (B) b.p. Fr. Szilagy (M), 
Padina (B) b.a. 2. E. Pajzs 

(M), G. Totka (B) b.ab. 2. N. Csaba 
(M), St. Mașcovescu (B) b.ab. 1 I. 
Verba (M), D. Filip (B) b.ab. 1 Z. 
Suveg (M).

Al. Gross — coresp. reg.

PITEȘTI 6 (prin telefon). — Mai 
bine pregătiți tehnic și fizic, boxerii' 
piteșteni au cucerit o victorie meri
tată (23-16) în întîlnirea cu echipa

Succesul sportivilor școlari 
în campionatele de juniori ale Capitalei
Intrecerea celor mai buni juniori 

din Capitală, la canotaj academic, 
desfășurată duminică dimineața pe 
lacul Herăstrău nu s-a ridicat la ni
velul așteptărilor. Și dacă în probele 
masculine disputa de la 4+1 și cea 
a „opturilor" au fost mai atractive, 
iar probele respective au corespuns 
și sub aspectul participării (șapte 
echipaje la 4-|-l), în schimb probele 
feminine au lăsat de dorit. Suficient 
să amintim că în campionatul de 
juniori al Bucureștiului s-a prezentat 
doar o singură echipă de 8+1 fete, 
iar la proba feminină de 4+1 vîsle 
n-au fost 
pa jele... 
pentru a 
dicare a 
cluburilor 
rențe. Critica noastră nu se adresează 
însă și antrenorilor de la CSȘ și ȘSE 
care nu numai că au prezentat un

prezente la start decît echi- 
Școlii Sportive de Elevi, 
deduce că în munca de ri- 
clementelor tinere antrenorii 
bucureștene au destule ca-

Constantin Culea (or. Buc.) 105 p — 
campion al R.P. Romîne; 2. Mircea 
Busuioc (reg. Buc.) 80 p; 3 Anatol 
Delinski (reg Brașov) 80 p. Tele
ghidate: 1. Ion Răduță + Victor 
Stoican (reg. Ploiești) 209 p — cam
pioni ai R.P. Romîne; 2. V. Roma- 
nescu + D. Petrescu (or. Buc) 174 
p; 3. M. Busuioc + Gh Bucur (reg. 
Buc) 20 p. Machete de vitrină: 1. 
Constantin Georgescu (or. Buc) 60 p 
— campion al R.P. Romîne; 2. Mi
hai Petrescu (or. Buc.) 58 p; 
Teodor Antaș (reg. Buc.) 56 p.

Clasament general pe echipe: 1. 
Oraș București 469 p 
a R.P. Romîne; 2. Regiunea Ploiești 
259 p; 3. Regiunea Brașov 214 p,
4. Regiunea București 212 p; 5. Re
giunea Oltenia 157 p; 6. Regiunea 
Hunedoara 129 p; 7. Regiunea Ba
nat 71 p, etc.

3.

campioană

in „Cupa Eliberării"
regiunii București. REZULTATE TEH
NICE : 1. Optășeantl (A) b.p. D.
Mușat (B), I. Marin (A) b. ab. 3 
L. telea (B), A. Gîrdescu (A) b.k.o.2 
Gh. .................. .. '■ .....................
b.p.
b.a.
(A)
jea
Cimpeanu (B) b.k.o. 1 AL Sandu (A), 
I. Ivan (A) b.p. St. Comănescu (B),t 
A. Izvorauu (B) cîștigă fără ad
versar.

Adobriței (B), M. Buchete (A) 
M. Ciobotaru (B), 1. Marcu (A)1 
2 Mi Pintilie (B), Gh. Maidan 
b ab. 3 M. Viorel (B), M. Rin-» 
(B) ba. 1 St. Crețu (A). P.

D. Ștefănescu — coresp.

• La Bacău, echipa Capitalei a în
trecut selecționata regiunii Bacău cu 
scorul de 21-19, calificindu-se astfel 
în semifinale.

• Ieri a avut loc la federația de 
specialitate tragerea la sorți pentru 
semifinalele „Cupei Eliberării". Astfel, 
sîmbătă sînt programate următoarele 
întîlniri: reg. Banat — oraș Bucu
rești și reg. Oltenia — reg. Argeș.

mare număr de sportivi dar au reușit 
și lăudabila performanță de a se 
clasa pe primul loc în șase din cele 
opt probe ale concursului.

Cea mai frumoasă probă a fost 
cea de 4+1 băieți, în care CSS (Va- 
sile, Mureșan, Federber, Popa + Ni- 
culescu) au întrecut echipajele de la 
Știința, Voința, SSE, Metalul, Rapid, 
clasate în această ordine. Timpul în
vingătorilor : 3:23,0. La 8+1, CSS a 
cîștigat după o luptă pasionantă, de
cisă pe ultimii zeci de metri, în 
fața unui echipaj la fel de valoros, 
cel al Voinței, care a precedat pe 
FI. roșie. Sportivii școlari au pre
zentat formația: Stiler, Limpede, Sa
va, Dumitruc, Popescu, Lambru, Du
mitru, Tatulca + Teodorii, care a 
terminat traseul în 3:07. La simplu. 
Cornel Ciocoi de la FI. roșie a cîști
gat în 3:39 învingînd pe Radu Ne- 
goiță (Rapid) și G11. Fusariu (SSE). 
Ultima probă masculină, cca de du
blu vîsle, a dat următoarele rezultate 
tehnice: 1. Metalul (M. Lichiardopol. 
Gh. Sofian) 3:30,4; 2. Știința (I. Mă
gură, C. Ovidenie) 3:46,6; 3. Rapid 
(C. Isăcescu, Gh. Vernescu) 3:47,9.

La simplu fete, reprezentanta Clu
bului sportiv școlar Monica Ganea 
a întrecut-o pe colega sa Gabi Po
pescu: 4:27,8 față de 4:38,8. Pe lo
cul 3, Cornelia Larion de la Meta
lul. La 4+1 rame, CSS (Dana Ilies
cu, Gabi Ștefan, Șerbana Drăgoescu, 
Anca Popescu + Silvia Colfescu) a 
realizat 4:00,1 întrecînd pe Voința și 
CSS. II. La 4+1 vîsle, una din for
mațiile SSE (Elisabeta Sîrbu, Geor- 
geta Cristea, Florica Petrescu, Vic
toria Baccela + Adriana Buteică) și-a 
cîștigat calificarea pentru faza finală, 
în 4:12,1 în timp ce la 8+1 echipa
jul SSE ............................... - ''
Sorinescu, 
Tudor + 
ma li ta tea 
3:44. La 
(18-20 august), 
calificați duminică vor primi asaltul 
provincialilor, în finala campionatului 
republican, care se va disputa pe la
cul Snagov.

(Zaharia, Moldvai, David, 
Predoescu, Călin, Tonici, 

Teohari) au îndeplinit for- 
participării la cursă în 

sfîrșitui săptămînii viitoare 
juniorii bucureșteni

R. U.

Pronospo rt
• Dintre cele douăsprezece meciuri 

ale programului concursului Pronosport 
de duminică 13 august, mai important 
este acela dintre TDNA si CCA — pro
nostic la pauză si pronostic final. Ur
mează patru întîlniri din Cupa R.P.R., 
care împreună cu încă sase meciuri 
din campionatul R.P.U. alcătuiesc un 
program foarte atractiv.

De altfel, programul acestui concurs 
a apărut în numărul de ieri, astfel 
că ați putut face cunoștință din timp 
cu el.
• AZI ULTIMA ZI în care mai pu

teți juca la CONCURSUL SPECIAL 
PRONOEXPRES, a cărui tragere va 
avea loc mîine, miercuri 9 august, la 
Predeal.
PREMIILE CONCURSULUI PRONOEXPRES 

DIN
I 1
II
III
IV

V 1

2 AUGUST 1961
premiu a 125.000 Ici

5 premii a 12.524 lei
55 premii a 1.206 lei
169 premii a 504 lei

964 premii a 88 lei

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria — ... .. .
Categoria VI 5600 premii a 52 lei
Report pentru concursul următor 7.511 Iei 
Premiul în valoare de 125.000 lei a fost 

obținut de participantul Călin Gheorghc 
din Bacău.



COLȚUL SPECIALISTULUI EjMMRSTICH I
Sfaturi pentru tinerii alergători

După cum se știe, de la Moscova la 
Roma silit aproximativ 3.000 de kilo
metri. Pentru mine insă acest drum a 
fost mult mai lung. Ca să pot ajunge 
în „cetatea eternă" și să termin în
vingător la Jocurile Olimpice de la 
Roma am alergat, în decurs de șapte 
ani, in timpul antrenamentelor, 27.000 
kilometrii!

Fără îndoială insă că succesul unui 
fondist nu depinde, in> totul, de numă
rul kilbineiritor parcurși la antrena
mente. liste foarte important și un 
alt fapt: cum alergi. Îmi amintesc d> 
acest lucru de fiecare d'aă ci nd sini 
întrebat cum am reușit să întrec re
cordul lui Kuț pe distanta de 10.000 
metri. Multi consideră că dețin cine 
știe ce „sunrasecrete", care m-ar fi 
ajutat să devin recordman al It inii. I n 
realitate însă eu nu am asemenea se
cret-

Cu ani in urmă, legendarul l'.mil 
Zatopek, care a revoluționat metodica 
antrenamentului, întrodiiciird o no
țiune complet nouă „alergarea pe in
tervale", a spus : „Mă va învinge a- 
cela care se va antrena mai mult de- 
cît mine"! Acest om s-a găsit, și el a 
întrecut recordurile lui Zatopek, Aces
ta nu a fost attul decit Vladimir 
tvttț. Sportivul din Leningrad a îmbu
nătățit metodica antrenamentului Ini 
Zatopek, sporind intensitatea lucrului 
prin micșorarea intervalului de odih
nă, intre porțiunile de alergare par
curse in ritm rapid.

împreună cu antrenorul meu arn a- 
juns I.: concluzia că este imposibil 
să-l înving pe Kuț cu propriile sale 
arme. De aceea, am -i hotărit să a- 
iegem o altă cale. Antrenamentul meu 
are la bază, de asemenea, alergarea 
pe intervale. Dar eu mă antrenez in
tr-un ritm cu mult mai rapid. Voi lua 
ca exemplu o ședință de antrenament 
oarecare. Se poate observa că kilome
trajul general parcurs de mine este 
mai mic decit cel pe care i|. executa 
Kuț. In schimb, viteza de alergare a 
unor porțiuni este la mine muft spo
rită. Voi explica aceasta. Cel mai bun 
rezultat al meu pe 400 de metri este 
de 52,8 sec La un antrenament eu 
alerg de 10 ori cite 400 de metri. 
„Odihna" intre aceste porțiuni este de 
100 de metri de alergare ușoară. I’e 
fiecare porțiune de 400 de metri mă 
străduiesc insă să obțin, de fiecare 
dată, un rezultat sub 64 de secunde. 
Kuț nu s-a antrenat niciodată in acest 
fel. El alerga uneori chiar și de 20 
dg ori cite 400 de metri, dar sub 60 
de-șj>evpiide cobora foarte rar. De obi- 
?ei executa bucățile de 400 m in 63— 
85 sec. Sau un alt exemplu: la un an
trenament eu acopăr distanța de 
1.200 m in 2:58,8. in timp ce Kuț nu 
rarcurgea această distanță mai re
cede de 3:03,0.

Aceasta depinde desigur de calită- 
ile specifice ale fiecăruia din noi. 
^ste greu de spus cit ar fi realizat 
Kuț dacă s-ar fi antrenat după siste- 
nul meu, după cum tot atit de greu 
le spus este ce rezultate aș obține eu 
Iacă aș alerga după metodele folosite 
le Kuț. Intre altele, de pregătirea mea 
■e ocupă în prezent antrenorul lui 
Kuț: Grigorii Isaevicî Nikiforov. Dar 
îicicdată n-am avut prilejul să mă 
intrenez împreună cu Kuț.

Mai este interesant și un alt fapt: 
Kuț s-a antrenat întotdeauna singur, 
n timp ce eu mă pregătesc împreună 
■ți priețeniț «j adversarii mei: Alek- 
i’andr Artiniuk, Aleksei Deseatcikov, 
loris Efimov, Iurii Zaharov, Evghenii 
hikov. Cit de puternic este acest cvin- 
et vorbește și faptid că in proba de 
>.000 toți am reușit rezultate sub 
4:00,0. Desigur că intr-o asemenea 
■ompanîe esle foarte interesant să te 
tntrenezi, deși nu este atit de ușor!

Aș vrea acum să dau cîteva sfaturi

= m----
ACTUALITĂȚI INTERNAȚIONALE
• Campionatele mondiale vor avea loc la Bratislava ® Au fost 
admise popice din lemn și material plastic ® încă 9 țări au 

devenit membre ale F.I.P.
Orașul Strasbourg (Franța) a găzduit 

recent lucrările Congresului Federației 
Internationale de popice, la care au par- 
icipat delegați din 15 țări. La actuala 
sesiune a forului international au cerut 
ifiherea. și au fost admise, federațiile 
de specialitate din Italia, Portugalia. 
Uruguay, Chile, Panama, Guatemala, 
Porto Rico, Costa Rida și Columbia.

Cîteva <lîn problemele dezbătute de 
lelegafii țarilor participante la Congres.

După cum se Știe, campion a tele mon- 
liale și întrecerile „Cupei Europei* se 
organizează de secția de asfalt a F.I.P., 
>c arene cu bitum. Președintele secției 
ie asfalt Antonin Csilbar (R.S.C.) a 

tinerilor alergători pentru ca aceștia 
să poată evita unele greșeli in munca 
de pregătire.

Silit întrebat adeseori : cind trebuie 
început antrenamentul special pentru 
probele pe distanțe lungi? Ce aș pu
tea să răspund la aceasta ? lotul de
pinde de partteularrtățile individuale 
și de dezvoltarea fizică a fiecărui spor
tiv. In orice caz, nu e potrivit să în
cepi să alergi: prea devreme pe dis
tanțele lungi. Este nevoie să realizezi 
mai intii o bună pregătire fizică ge
nerală. Eu am început să mă antrenez 

Atletul sovietic Bolotnikov, pe podiu
mul premiaților olimpici

serios pentru probele pe distanțe 
lungi atunci cind aveam 23 de ani. 
Vladimir Kuț a început și el să alerge 
cam tot la aceeași vîrstă. Sportul am 
început insă să-l practic de cind a- 
veam 14 ani. Poate pare curios dar in 
sport am debutat pe... bicicletă și pe 
șaua calului. După numai doi ani de 
activitate am obținut categoria a doua 
de clasificare la ciclism și Ia călărie 
Am practicat de asemenea și gimnas
tica. Toate acestea mi-au ajutat foarte i 
mult atunci cind am devenit atlet. |

Iată de ce aș vrea să-i sfătuiesc pe . 
tinerii sportivi : străduiți-vă ca la în
ceputul carierei sportive să practicați 
cit mai multe discipline : înot, gimnas
tică, schi, haltere (eu, de pildă, nu 
uit de haltere nici ăftfifl, îndeosebi 
in perioada de pregătire. La categoria 
63 kg. „smulg" 60 kg. și „împing" 75 
kg., ridicînd la un singur antrena
ment 1,5 piuă la 2 tone). Toate aceste 
discipline sportive vă vor ajuta să vă 
dezvoltați forța, rezistența, vă vor

convocat în prima zi a congresului pe 
delegații țărilor care și-au anunțat par
ticiparea la eampionatele mondiale pro 
gramate pentru anul viitor îh R. S. 
Cehoslovacă. Cu acest prilej s-a stabilit 
ca întrecerile să fie găzduite de orașul 
Bratislava și să nu țină mai mult de o 
săplămînă. Arbitrul principal al campio
natelor mondiale de la Bratislava a fost 
numit reprezentantul Iugoslaviei, Hor- j 
vath. In unanimitate s-a aprobat folosi- | 
rea la viitoarele campionate mondiale 
a unor popice din lemn și material plas
tic. întrecerile ediției din 1964 a „Cupei 
Europei” vor avea loc în R. P. Ungară

Viitorul congres va avea loc la Bu 
dapesta. 

pregăti temeinic ca să puteți păși 
mai tirziu, cu tot curajul, în a- 
rena sportivă. Acela care se „gră
bește" să devină alergător intr-un 
timp record, fără a avea un funda
ment temeinic,, nici să nu se gitidească 

' la succese, oricit de talentat ar fi.
Mi se pune de asemenea întrebarea: 

Este necesar oare ca fondistul să ltț- j 
creze la dezvoltarea vitezei și a șezi- ; 
stanței in regim de viteză ? Imagina- ! 
ți-vă că fără viteză nu este posibil să ■ 
se obțină rezultate mari în nici o pro
bă de alergare, deci nici la fosnd. Fără 
îndoială un fondist nu este obligat să 
alerge 100 de metri in 10,5 sec. (deși 
cu siguranță, așa va fi in viitor!), fn 
schimb, tl,7—li.8 sint rezultat» abso
lut obligatorii pentru un fondist bun. 
In orice caz, oricit de rezistent ar fi 
un alergător pe distanțe lumgi. dacă 
el nu poate să coboare sub 13,0 sec 
pe 100 m. nu va putea obține rezul
tate brine in proba favorită.

Dacă un alergător începător are vi
teză, să zicem că parcurge 800 m in 
mai puțin de 2:05.0, atunci el trebuie 
să acorde o atenție deosebită dezvol
tării rezistenței, dar fără să uite nici 
un moment de antrenament’il pentru 
menținerea vitezei.

Cîteva cuvinte despre tactica aler
gării. Cum trebuie să alergi pentru a 
obține un rezultat cit mai bun ? în
ceput puternic, alergare relativ ușoară 
la mijlociii cursei și un finiș Furtunos 
prelungit, tată cum arată in linii mari 
schema tactică a alergării. In generai ' 
eu respect această schemă. Nu sint 
pentru „ruperi" și „tempo variat" în 
timpul cursei, așa cum procedau Za
topek și Kuț. Mă străduiesc ca in con
curs să aferg intr-un ritm cit mai ri
dicat, dar ceea ce este mai important, 
intr-un tempo constant. La drept vor
bind. însuși Zatopek. spre sfîrșitul ac
tivității sale sportive, a ajuns la con
cluzia că in concursuri nu e bine să 
alergi în „tempo variat" ca la antre
namente.

Și în încheiere cîteva sfaturi gene
rale: fiecare alergător trebuie să țină 
minte că are întotdeauna alături de el 
două ajutoare prețioase, cronometrul 
și concursul Coritrofați-vă deci întot
deauna antrenamentul cu cifrele indi
cate de cronometru ! Și nri vă fie frică 
să participați la concursuri. Acestea 
sint cea mai turnă scoală pentru spor
tivi. Mie imi place toarte mult să par
ticip la competiții. Numai in anul 
olinrpic 196(1 am luat startul de 34 de 
ori in probele de 5.000 și 16.090 m

Fiecare sportiv are doi prieteni cre
dincioși și grijulii : antrenorul si me
dicul. Acordați toată atenția fiecărei 
indicații și fiecărui sfat pe care il 
primiți din partea lor. In același firno 
însă, faceți cit mai midie exerciții 
pentru o muncă independentă, căci 
este un lucru știut că fiecare se cu
noaște mult mai bine pe el însuși. 
Tocmai de aceea dați dovada de mul
tă inițiativă si muncă creatoare la 
antrenamente f

PIOTR BOLOTNIKOV
maestru emerit ai sportului din 

U.R.S.S., campion olimpic și recordman 
mondial la 16.000 m.

(din revista Fizikultura i Sport)

Finala campionatului republican 
de pescuit staționar

Duminică, 13 august, Capitala va 
găzdui finala campionatului republi
can de pescuit staționar, ediția 1961. 
La această interesantă competiție vor 
participa cei mai buni pescari spor
tivi, specializați in prinderea peștilor 
de talie mică (pescuit viteză), din 
întreaga țară

întrecerea pescarilor sportivi se va 
desfășura pe lacul Eloreasca, lingă 
restaurantul Bordei, între orele 7 și 12.

sultând proiectul care prevedea ca în
treaga lucrare să fie terminată la 15 
iulie, ing. Medaru s-a simțit de-a dreptul 
jignit :

Inginerul Medaru, responsabilul Sectorului 2 ' nd iși ia anga
jamentele și cind termenele angaja mentelor sint depășite.

Suceesele
Concursul internațional de la Lugoj 

a dat din nou posibilitate tinerilor 
noștri gimnaști să se afirme. Victori
ile obținute (atit pe echipe, cît și la 
individual compus — Mariana Ilie și 
Anton Kadar) în fața valoroaselor 
formații budapestane nu pot decit 
să" ne bucure.

Acest concurs și rezultatele lui nu 
trebuie să fie însă privite izolat, ci ca 
o etapă pe drumul formării unei valo
roase echipe de tîneret, a cadrelor 
de rezervă pentru lotul republican. 
Mal mult decît punctajele obținute 
în acest concurs ne interesează pers
pectivele tinerilor gimnaști. In aceas
tă privință am făcut unele constatări, 
pe care le redăm mai jos

MAI MULTA MUNCA

Ne bucură existența unei selecțio
nate de tineret masculine pe care 
putem conta și în întreceri interna
ționale. Se întrezărește, deci, perspec
tiva unei reprezentative a țării mai 
valoroase decit cea actuală (de altfel, o 
așteptăm de ani de zile). Tinerii noștri 
gimnaști sînt însă la început de drum, 
iar unele corectări sînt imperios ne
cesare. Carențe în domeniul pregăti
rii fizice (forța și mobilitatea, uneori 
viteza de execuție sint vădit insufi
ciente), tehnica este încă deficitară 
la unele mișcări de bază pe aparate 
(care determină deseori ținuta defec
tuoasă), combinațiile lipsite de origi
nalitate (în special la paralele și la 
sol), comportare inegală la diferitele 
aparate — iată lipsuri care se pot 
remedia doar prin muncă <le pregă
tire la un nivel mult mai înalt decit 
pîrtă acum. Prin înșiruirea acestor 
lipsuri nu vrem să diminuăm, valoa
rea rezultatelor obținute Se cere însă 
corectarea lor în cadrul ținui proces

Promisiuni? Cite vreți...
Pe cind insă și realizări palpabile?...

ceasta poveste începe cu dieta 
luni în urmii. Mai precis: la 20 
aprilie. O poveste’ în care eroul 

pozitiv esle Administrația bazelor spor
tive școlare ale M.I.C., iar cel negativ 
— întreprinderea regionala de preș rari 
și construcții București.

S-au întâlnit în ziua susamintită, di
rectorii celor două urftăți. Obiectul 
întâlnirii — încheierea unui contract 
privind executarea unor lucrări la baza 
sportivă școlară nr. 4 de la Snagor 
Concret : construirea unui pavilion cu 
dușuri și lavoare și alimentarea cu 
energie electrică a bazei.

întâlnirea ar fi decurs în condiții cit 
se poate de prietenești. Ba ai mult, 
directorul întreprinderii care urma să 
execute lucrarea s-a întrecut In amabi
lități și ca un adevărat, îndrăgostit al 
sportului școlăresc a promis că în cîteva 
zile, primii specialiști vor și începe 
treaba.

ucrarea a fost încredințată sec
torului 11 Răcori, al cărui res
ponsabil este ing. Medaru Con

aae obligă!
de pregătire bazat pe cerințele meto-i 
clicii moderne de antrenament

PRESTIGIUL TREBUIE MENȚINUT 
Șl CONSOLIDAT

Cea de a treia victorie internațio
nală cucerită în ultimele două luni de 
selecționata feminină de tineret este, 
desigur, un fapt îmbucurător. Trebuie 
însă să avem în vedere prestigiul gim
nasticii noastre feminine și să privim 
prin această prismă comportarea gim
nastelor tinere, să vedem in ce măsu
ră corespund exercițiile actuale liniei 
de dezvoltare a gimnasticii pe plin 
internațional. Cu toate că am învins, 
nu putem fi pe deplin mulțumiți : Fa 
sărituri sîntem deficitari' fne lingă 
corectarea înălțimii zborului, trebuie 
să trecem la însușirea săriturilor prim 
stînd pe mîini) ; la paralele majori
tatea exercifiilor sînt statice, cu multe 
momente de „odihnă", iar tehnica 
îndreptărilor este defectuoasă : la birnă 
și — în special — la sol se resimte 
lipsa unor elemente acrobatice de 
mare dificultate.

Ne-am referit mai mult la părțile 
negative și mai puțin la cele poziti
ve, pentru că existența în continuare 
a acestor lipsuri ar frîna progresul 
tinerilor gimnaști. De asemenea, nn 
am dori ca primele succese să ducă 
la autoliniștire. Anlrcnorii trebuie 
să-și înzecească eforturile pentru ri
dicarea nivelului pregătirii speranțe
lor noastre, acordînd totodată o deo
sebită atenție educației lor, astfel c,a. 
unele manifestări necorespunzătoare 
să dispară.

In încheiere, ceva despre arbitraj. 
In special în prima zi a întrecerilor 
feminine diferențele de aprecieri au 
depășit limita admisă. In interesul 
unei juste aprecieri a evoluției în 
concurs, cît și în acela al educației 
juste a tinerilor sportivi, asemenea 
fapte trebuie evitate.

ILDIKO RUSSU-ȘIRIANU

Note cr tice

— lai, tovarăși, se poate r O luerore- 
atât de necesară și, în fond, așa> de sim- 
rdă. s-o „întindem^ urină în mijlocul 
verii? Uitați, eu mă angajez s-o în
chei la 1 iulie. Știti, noi. seetoarelte 
întreprinderii, ne aflăm în întrecere. 
executarea lucrărilor înainte de termen 
reprezintă doar un o-biectiv principal

7 ovarășii din Administrația bazelor 
sportive școlare nu mai' puteau da 
bucurie. Iată, își spuneau ei, un om 
de ispravă acest inginer Medaru, care 
înțelege să-și facă în mod ro» ct-iîncio^ 
datoria..

Fematură concluzie! închipui ți-vă 
că de la data de 20 aprilie și 
pînă la I iulie, l'ucrarea s-a exe 

cutat abia în proporție de... o treime. 
Au urmat sesizări telefonice, convorbiri 
directe, dar toate, fără nici un rezultat.
S-a recurs în cele din urmă și la căi 
oficiale : cu adresele nr. 2077 din 10 
iulie, 223-1 din 19 iulie și 2271 din 22 
iulie. Administrația bazelor sportive 
școlare ale MT.C. a cerut expres între- 
prinderii să urgenteze lucrările S-a in
tervenit totodată și prin secțiunea gos
podării locale a Sfatului Popular re
gional București, forul tutelar al între
prinderii Bezul'latnl ? întreprinderea 
resnectivă eoniinuă- să... promită

Becent. Pentru a-și acoperi deficiențele 
de organizare a muncii, tovarășii, din 
conducerea întreprinderii au motivat 
sistarea lucrărilor din cauza ne primirii
sumelor de plată stabilite prin contract. 
Dar. din cercetările noastre rezultă însă 
că aceste sume n-au putut fi virata 
pentru simplul motiv că organele admi- 
nistâ-fitive ale întreprinderii n-an efiut 
să.. întocmească situațiile financiare...

Și uite așa. timpul trece. în timp ce 
cei aproape 130 de elevi afinii în tabăra 
de canotaj a M / € de la Snagov vor 
începe in curînd... școlile

TIBI RriJ STAMA

/’.S. Organele tehnice de emit rol ale 
M.I O. an stabilit că lucrarea ar putea
fi înehe'atâ în 4—5 zile Bineînțeles,
dacă cei direct vizați vor renunța la
superficiali la tea care i-a caracterizat
pînă firum
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Campionatele internaționale de atletism ale R. P. Romine Corespondentul nostru d"n Moscova ne relatează despre

Recordmanii mondiali Grigorii Taran (U.R.S.S.) 
și Harry Jerome (Canada) și-au anunțat participarea

Pregătirile sportivilor sovietici 
pentru Universiada de la Sofia

In vederea participării 
la întrecerile din cadrul 
ediției a XIII-a a Cam
pionatelor internaționale 
de atletism ale R.P. Ro
mine secția unională de 
atletism a U.R.S.S. a co
municat numele sportivi
lor care vor evolua pe 
stadionul Republicii. In 
fruntea lotului sovietic 
se află campionul olim
pic la aruncarea suliței 
Viktor Țibulenko (83.12 
m în acest an) și record
manul mondial al pro
bei de 3.000 m obstacole, 
Grigorii Taran (8:31.2 in 
1961). In afara acestor 
excelenți sportivi, din lot 
mai fac parte: Amin
Tuiakov (100 m — 10,4), 
Slava Prohorovski (100 
m - 10,4; 200 m - 21.1): 
Nikolai Berezuțki (110 
mg . — 14,1); Antanas 
Vaupshas (lungime - 
7,74); Vasilii Anisimov 
(400 mg — 52,5); fostui re
cordman european Janis 
Krasovskis (prăjină — 4,655 m); lurii 
Bakârinov (ciocan - 66,80 m) și Ta
mara Dmitreva (400 m - 55,6 și 800 
m — 2:07,1). După cum se poate ve
dea, din citirea rezultatelor, atleții so
vietici, care vor ti prezenți la „inter
naționale" au o valoare ridicată. Cei 
mai mulți dintre ei au făcut parte 
din echipa Uniunii Sovietice care a 
întîlnit recent. Ia Moscov,... formația
S.U.A.

Trei atleți din CANADA vor lua 
startul la Campionatele internaționa
le. Cel mai reprezentativ atlet cana
dian este desigur sportivul de culoa
re Harry Jerome, corecordman al lu

Turneul Internațional de polo 
de la rioseova

MOSCOV A 7 (prin telefon). Luni 
seara au continuat jocurile turneului 
Trofeo D’Italia care se desfășoară în 
capitala Uniunii Sovietice.

Echipa R. P. Romine a întîlnit în 
cel de-al 3-lea meci reprezentativa 
U.R.S.S. Jucînd sub așteptări, polo- 
iștii noștri au fost învinși cu catego
ricul scor de 4—0 (1—0, 1—0, 1—0,1—0). 
De reținut că reprezentanții noștri 
au fost de trei ori în superioritate

CAMPIONATUL U.R.S.S. IN 
PREAJMA TURNEULUI FINAL

Doar o singură etapă a mai rămas 
pînă la încheierea primei părți a cam
pionatului de fotbal al Uniunii Sovie
tice. Cu toate acestea, numai în seria 
întîi sînt cunoscute echipele care se 
vor întrece în turneul fina] (care va 
începe la 30 august). Acestea sînt: 
Torpedo Moscova, Dinamo Tbilisi, 
Lokomotiv Moscova, Avangard Harkov 
și S.K.A. Rostov. In ultima etapă dis
putată au fost consemnate următoarele 
rezultate: Torpedo — Șahtior 1—0. 
Spartak Vilnius — Dinamo Tbilisi 
0—5, Admiralteeț — Neftianik 2—2. 
Avangard — Trud 2—0, Lokomotiv — 
S.K.A. Rostov 0—0. O situație mai 
complicată s-a creat în seria a doua. 
Pînă în prezent și-au asigurat cali
ficarea Ț.S.K.A.. Dinamo Kiev și 
Spartak Moscova. în timp ce pentru 
celelalte două locuri se dă o luptă 
strînsă între Pahtakor (23 p. cu toate 
jocurile disputate). Dinamo Moscova 
și Spartak Erevan cu cite 21 p. și 
un joc -mai puțin. In ultimele meciuri 
s-au înregistrat rezultatele: Ț S.K.A 
— Belarus 3—0, Spartak Erevan — 
Zenit 3—2. Dinamo Kiev — Pahta
kor 3—1, Kalev — Spartak Moscova 
2—2, Moldova — Kairat 1—0.

A DOUA ETAPA IN R P. UNGARA

Sîmbătă și duminică s-au desfășu
rat jocurile celei de a doua etape a 
campionatului ungar. Meciul derbi l-a

Campionul olimpic Viktor Țibulenko
Foto : U.P.I.

mii în proba de 100 m cu 10.0 sec. 
(Saskatoon 15 iulie 1960). Pe 200 m — 
cu turnantă — cel mai bun rezultat 
al său este de 20,9 sec. Anul acesta 
Jerome a obținut 10,3 sec. După cum 
am mai anunțat Siegmar Ohlemann 
va evolua la 400 m (46,2 sec) și 800 
m (1:48,7). Al treilea atlet canadian 
este Don Bertoia care va lua parte 
la cursele de 800 m și 1.500 rri.

Din ANGLIA și-a anunțat partici
parea unul din cei mai valoroși aler
gători „insulari". Este vorba de Mi
chael Wiggs, care în 1960 a marcat 
următoarele rezultate: 1.500 m — 
3:42,9; 1 milă - 4:01,2: 3.000 m - 
8:07,4; 5 000 m - 14:02,2.

numerică, au tras 4 bare, dar n-au 
reușit să înscrie vreun gol !

După un joc viu disputat, Italia 
și R. P. F. Iugoslavia au terminat 
la egalitate (2—2), iar în momentul 
cînd are loc convorbirea telefonică, 
R. P. Ungară conduce, după prima 
repriză, cu 1—0 în jocul cu R. D. 
Germană.

Marți este zi de pauză.

constituit întîlnirea dintre campioana 
țării, Vasas Budapesta, și fruntașa 
campionatului trecut, Ujpesti Dozsa. 
Dar ca și anul trecut în retur, aceste 
două echipe au terminat din nou la 
egalitate. 0—0. Alte rezultate: Hon- 
ved — Csepel 4—1 (0—1), Ozd—
Eerencvaros 0—1, Komlo—Dorog 0—1, 
Tatabanya—Szeged 3—0, Salgotarjan 
—Pecs3—1, Gyor—M.T.K. 2—2. După 
două etape, doar Tatabanya și Hon- 
ved au acumulat cite 4 puncte, urma
te de Vasas, M.T.K., Ujpesti Dozsa 
și Ferencvaros — cu cîte 3 p.

DUKLA PRAGA ÎNVINGĂTOARE 
IN TURNEUL DE LA NEW YORK

Cîștigînd cu 2—0 și returul meciu
lui cu Everton (Anglia), Dukla Praga 
este cea de a doua cîștigătoare a 
turneului desfășurat timp de mai bine 
de două luni la New York și Mont
real. După cum se știe, prima ediție 
a acestei întreceri a revenit echipei 
braziliene F. C Bangu, care anul 
acesta nu a reușit dccît locul 11 în 
seria I, după Everton Anglia, care se 
dovedise o echipă foarte bună. Evo
luția campioanei R. S. Cehoslovace în 
cea de a doua serie a dat posibilitate 
specialiștilor să pronosticheze victoria 
acesteia încă din timpul jocurilor din 
scrie. Intr-adevăr, fotbaliștii ceho
slovaci au jucat excepțional, stabilind 
nu numai recorduri de scoruri (10—0 
cu Shamrock Rowers, de pildă) dar 
și de spectatori : 17.000 I In meciurile 
pcnfrti finală, Dukla Praga și-a con

Iubitorii de sport din Uniunea So
vietică, ca și, în general, opinia pu
blică sportivă internațională așteaptă 
cu viu interes și nera dare Univer
siada de la Sofia, competiție care va 
reuni la startul întrecerilor studenți 
sportivi din aproape 50 de țări ale 
lumii. Uniunea Sovietică și-a trimis 
solii săi și la precedenta ediție a Jocu
rilor Sportive Studențești și va par
ticipa și la apropiata reuniune a stu
denților care practică sportul, care va 
avea loc în capitala R. P. Bulgaria. 
După cum se știe. Uniunea Sovietică 
deține un loc fruntaș în sportul mon
dial și participarea ei la Universiada 
de la Sofia stîrnește un mare interes 
în întreaga lume. Lucrul acesta este 
explicabil : din echipa U.R.S.S. vor 
face parte numeroși recordmani mon
diali și europeni, sportivi fruntași, 
fapt care ne oferă posibilitatea să an
ticipăm obținerea unor rezultate de va
loare internațională.

Acum cîteva zile am făcut o vizită 
la sediul Consiliului Central al aso
ciației sportive studențești din 
U.R.S.S.— Burevestnik — și am avut 
o convorbire cu LEV NOJKIN, șeful 
secției de învățămint și sport din ca
drul consiliului. In legătură cu parti
ciparea sportivilor sovietici la Univer
siada de la Sofia, tov. Nojkin ne-a 
spus următoarele :

— Delegația sovietică este una din
tre cele mai numeroase la Jocurile 
Sportive Studențești din capitala Bul-

A luat sfîrșit turul
G. MOICEANU A AVUT O COM

PORTARE REMARCABILA IN 
ULTIMA ETAPA

Sîmbătă a luat sfîrșit Turul ciclist 
al Iugoslaviei. Victoria la individual 
a revenit rutierului Levacic (Iugosla-

Nou record european in proba 
de 4x100 m mixt feminin

In bazinul de pe insula Margareta 
din Budapesta a luat sfîrșit meciul 
de natație dintre echipele selecțio
nate ale R. P. Ungare și R. D. Ger
mane. Oaspeții au terminat învingă
tori cu scorul de 98—86 puncte. In 
ziua a doua, echipa feminină de șta
fetă 4x100 m mixt a R. D. Germane 
a stabilit un nou record european 
cu timpul de 4:46,4. înotătorul ma
ghiar Csikani a corectat recordul 
țării sale în proba de 200 m spate 
cu timpul de 2:20,1. Frank (R. P. 
Ungară) a cîștigat proba feminină de 
400 m liber, fiind cronometrată în 
5:11,6.

firmat valoarea, dispunînd în două 
rînduri de puternica echipă engleză 
Everton : 7—2 și 2—0.

ECHIPA URUGUAYULUI — 
A CINCEA FINALISTA PENTRU 

„MONDIALE"
Recent, a fost desemnată cea de a 

cincea finalistă pentru turneul final 
al campionatului mondial de fotbal ce 
va avea loc anul viitor în Chile. 
Aceasta este echipa Uruguayului, care 
în meci retur din cadrul preliminari
ilor a întrecut cu 2—1 selecționata 
Boliviei. După cum se știe, în primul 
meci desfășurat la La Paz întîlnirea 
dintre aceste echipe luase sfîrșit cu 
un rezultat de egalitate: 1—1. Cele
lalte finaliste sînt: Chile și Brazilia 
(calificate din oficiu), Argentina și 
Columbia.

• In capitala Malayei, Kuala Lumpur, 
a început un turneu la care participă 
echipele reprezentative ale țărilor 
Asiei. In prima zi echipa Malayei a 
întrecut cu 3—2. selecționata Japo
niei, iar reprezentativa Indoneziei a 
învins greu selecționata Singapo
re! ui : i—0.

• Evoluția echipei campioane a 
Austriei în orașul vest-german Ober
hausen a fost primită cu dezamăgire 
de către publicul spectator Austria 
Viena a întîlnit intr-țin meci amical 
echipa locală Roth Weiss După ce 
în primele minulc au reușit să înscrie 
un gol, fotbaliștii austrieci au jucat 
în continuare din ce în ce mai slab, 
fiind întrecuți cu scorul de 4—1. 

gariei : din ea fac parte 130 de tineri 
și tinere care vor lua startul la a- 
proape toate disciplinele cuprinse în 
programul Universiadei. Mai precis, 
iată sporturile la care vor concura 
sportivii noștri: baschet (masculin și 
feminin), volei (numai feminin — e- 
chipa Burevestnik Odesa, proaspăta 
campioană unională), polo pe apă, 
gimnastică (masculin și feminin), at
letism, natație, scrimă și tenis de 
cîmp. Uniunea Sovietică nu va fi re
prezentată la proba de sărituri de la 
trambulină, precum și la volei mas
culin. Despre valoarea delegației spor
tive sovietice vorbește de la sine fap
tul că ea cuprinde sportivi ca Valerii 
Brumei, Igor Ter-Ovanesian, Elvira 
Ozolina. surorile Tamara și Irina 
Press, Vasilii Kuznețov, Larisa Latî- 
nina, Irina Riazanova, Serghei Liha- 
ciov, Artiniuk, Kitov, Tatiana Șcelka- 
nova și alți sportivi de frunte din 
Uniunea Sovietică.

— Cum își vor continua pregătirile 
sportivii selecționați în lotul sovietic 
piuă la plecarea ia Sofia ?

— înainte de Universiadă, cei mai 
buni sportivi sovietici, printre care și 
componenții delegației care va repre
zenta țara noastră îa Jocurile Sportive 
de la Sofia, vor lua startul în cadrul 
Spartachiadei sindicale unionale, după 
care, timp de zece zile, lotul pentru 
Sofia va avea o scurtă odihnă recrea
tivă.

— Cum aprcciați întrecerile spor-

ciclist al Iugoslaviei
via), care a totalizat 38 h 56:43,0, ur
mat de compatriotul său Valcic cu 
38 h 57:29.0 și maghiarul Mejerdi cu 
38 h 57:36,0. Pe echipe primul loc a 
fost ocupat de Iugoslavia. Echipa 
R.P.R. s-a clasat pe locul 10. Ultima 
etapă Subotica—Novisad—Belgrad care 
a fost împărțită în două semietape 
a permis tînărului C. Moiceanu 
(R.P-R.) să se numere printre prota
goniștii de seamă. In prima semi- 
etapă: Subotica—Novisad (100 km) cîș- 
tigată de polonezul Krolak, Moiceanu 
a sosit pe locul trei, fiind cronome
trat în același timp cu învingătorul 
(2 h 15:17,0). Cea de a doua semietapă 
(75 km) a revenit lui Pingel (Dane
marca) in 1 h 49:23,0. (Agerpres).

Turneul de $ah 
de la Marianske Lazne 

Ghițescu învingător in runda a 6-a
In runda a 6-a a turneului interna

țional de șah de la Marianske Lazne 
Ghițescu (R.P.R.) a cîștigat la Blom 
(Danemarca), Filip (R.S. Cehoslovacă) 
l-a învins pe Barendegt (Olanda), iar 
Niemala (Finlanda) pe Johanessen 
(Norvegia). Partidele Lundquist (Sue
dia) — Perez (Spania) și Milici (Iu
goslavia) — Circi (Iugoslavia) s-au 
terminat remiză. Au fost amînate 
partidele Uhlman (R.D. Germană) — 
Olafsson (Islanda) ; Szabo (R.P. Un
gară) — Grager (Austria) și Sliwa 
(R.P. Polonă) — Boboțov (R.P. Bul
garia).

în fruntea clasamentului se află 
Olafsson cu 4‘/2 puncte și o partidă 
întreruptă, urmat de Uhlman cu 4 
puncte(l), Filip — 4 puncte, Ghițescu 
și Johanessen fiecare cu cîte 3‘/2 punc
te. (Agerpres).

PE SCURT
• In finala zonei europene a „Cu

pei Davis", echipa Italiei a întrecut 
cu 4—1 pe cea a Suediei. Meciul a 
avut loc la Milano-

• Invingind cu 3—2 echipa Italiei, 
selecționata de tenis de cimp a Fran
ței s-a calificat pentru finala compe
tiției de tineret „Cupa Galea". Tinerii 
jucători francezi vor întilni în finală 
echipa Spaniei, care a eliminat cu 
același scor echipa Belgiei.

• Campionul european de box al 
categoriei semimijlocie, italianul Dui- 
lio Loi, și-a păstrat centura învingin- 
du-1 la puncte după 15 reprize pe șa- 
langerul său, danezul Christiansen.

• In continuarea turneului pe ca- 
re-1 întreprinde în Noua Zeelandă, e- 
chipa selecționată de rugbi XV a 
Franței a susținut a doua intîlnire in 
compania echipei reprezentative a a- 
cestei țări. Din nou gazdele au ter
minat învingătoare cu scorul de 5—3 
(0-0). Jocul a fost urmărit de peste 
50.000 de spectatori.

• Duminică, în împrejurimile ora

tive care vor avea loc in capitala Bul
gariei ?

— Consider că la majoritatea disci
plinelor există posibilități să se rea
lizeze rezultate de valoare internațio
nală. Cit privește solii sportului so
vietic, așteptăm de la ei, cum e și fi
resc, să reprezinte cu cinste culorile 
U.R.S.S. prin obținerea unor perfor
manțe înalte. Valerii Brumei, Tatiana 
Șcelkanova și Igor Ter-Ovanesian por
nesc ca favoriți, cu șanse de a stabili 
noi recorduri mondiale.

Sportivii sovietici, ne-a spus Lev 
Nojkin în încheierea convorbirii noas
tre, doresc să ciștige cit mai multe 
medalii de aur. argint și bronz, și în 
același timp să ciștige un număr cît 
mai mare de prieteni. Sperăm că Uni
versiada de la Sofia va contribui la 
întărirea păcii și prieteniei intre tine
retul sportiv din întreaga lume.

ALEXANDR SIZONENKO

DE PE PISTELE
DE ATLETISM

• In prima zi a campionatelor de 
atletism ale R.D. Germane, care se 
desfășoară la Dresda, sportiva Hild- 
run Claus a obținut la săritura in 
lungime 6,22 m, iar Mtiller a aruncat 
discul la 52,75 m. Proba de săritură 
în înălțime bărbați a lost ciștigată 
de Duhrkopp cu 2,06 m. Alte rezultate: 
MASCULIN: 100 ni plat Pollex 10,5 
sec; 400 ni Klimbt 48,0 sec?
I. 500 m Valentin 3:44,7; 110 m gar
duri Widera 14,5 sec; 3.000 tn obsta
cole Bulll 8:46,8; greutate Langer 
17,29 rn; FEMININ: 1(10 rn Raepke
II, 9 sec; 400 m Bayer 55,9 sec.
• In ultima zi a campionatelor de 

atletism ale R. D. Germane, Ma- 
tuchewski a parcurs 800 m plat în 
1:49,5. Laufer a cîștigat proba de să
ritură cu prăjina, realizind 4,50 m. 
De remarcat că Preussger s-a clasat 
pe locul 6 cu 4,10 m. Gisela Birke- 
meyer a confirmat forma bună în 
care se află, cucerind titlul de cam
pioană in proba de 80 m garduri cil 
timpul de 10,8 sec. Alte rezultate în
registrate : MASCULIN 400 m gar
duri. Wider 52,0 ; suliță Ahrendt 
75,17 m ; lungime Beer 7,61 m; 
5.000 m Honicke 14:16,4; FEMININ: 
S00 m plat: lise Sheeneman 2:114).; 
greutate Giirisch 16,25 m ; disc: 
Wilde 52,51 m.

• După prima . zi a întihiirii in
ternaționale de atletism dintre echi
pele' selecționate ale Angliei și R.P. 
Ungare de la Londra scorul este ur
mătorul: masculin: Anglia — R.P. 
Ungară 59;—58; feminin Anglia —- 
R.P. Ungară 32—23 puncte. După 
cum s-a mai anunțat, Arthur Rowe 
(Anglia) a stabilit un nou record eu
ropean la aruncarea greutății cu un 
rezultat de 19,43 m. Iată alte rezul
tate înregistrate în prima zi de con
curs: 3.000 obstacole Simon 8:51,0: 
înălțime masculin Medovarski 2,01 m: 
800 m Parsch 1:49.9; lungime femei 
Rând 6,00 m.

• In cadrul unui concurs internațio
nal de atletism desfășurat pe stadio
nul olimpic din Berlinul de vest, bel
gianul Roger Moens a cîștigat proba 
de 1.000 m cu timpul de 2:21,9. In 
proba de 1.500 m plat Verheuen (Bel
gia) a stabilit un nou record al țării 
sale cu timpul de 3:43,1. Alte rezul
tate mai importante: disc Sylvester 
(S.U.A.) 59,80 m; 400 m garduri H. 
Janz (R.F. Germană) 50,9 sec.; tri- 
plusalt Floerke (S.U.A.) 15,14 m;
lungime Steinbach (R.F. Germană) 
7,53 m.

șului Riga au luat sfîrșit întrecerile 
tradiționalului concurs internațional 
de motocros la care au participat a- 
lergători de valoare din 8 țări, fu 
cea mai importantă probă a zilei — 
500 cmc — victoria a revenit moto- 
ciclistului sovietic Nikolai Sokolov. 
Cunoscutul campion cehoslovac Cizelc 
a repurtat o nou victorie, cucerind 
de o manieră spectaculoasă primul 
loc și în proba de 250 cmc. Proba 
rezervată motocicletelor de 175 cmc 
a fost cîștigală de cehoslovacul Va
lek.

• Intr-tin meci de tenis conlînd 
pentru „Cupa Davis", echipa Mexi
cului a învins cu scorul de 5-0 echi
pa Marocului. In jocul următor te- 
nismanii mexicani vor întilni la Cle
veland echipa S.U.A. (18—20 au
gust).

• Turneul internațional de tenis 
de cîmp de la Ostend a fost cîștigat 
de jucătorul indian Krishnan care 
l-a învins in finală cu 6-4; 6-0 pe 
australianul Howitt.

x Redacjia și administrația; București, str, Vasile Conta nr, 16, telefon 11.10.05. Inierurban 72, ne. 1—2 întreprinderea Poligrafică nr, 2, str. Brezoianu 23—25


