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Miile de iubitori ai sportului din re
giunea Iași întîmpină cu mult entu
ziasm ziua de 23 August Pînă acum 
au organizat întreceri un număr de 
ieste 300 de asociații sportive. Numai 
n comunele Bîrzești (raionul Vaslui), 
Sîrja (raionul Biriad), Deleni. Mesna 
(raionul Huși) ș.a. au participat peste 
100 de sportivi.

Pînă la 23 August vor fi organizate 
a sate 50 de „duminici sportive", la 
iesfășurarea lor dindu-și concursul și 
sportivi fruntași 
’așcani.

Sportivii ieșeni 
iroducție să dea 
lin ce în ce mai 
mmără muncitori 
LF.R. „Ilie Pintilie". 
>rica de mobila. Penicilina ș.a.
’ETRE CODREA — coresp. regional

O întrecere spectaculoasă a oferit 
proba de ștafetă pe echipe desfă
șurată pe stadionul Republicii. Ti- 
năra Liliana Nițulescu, de la Di
namo, componentă a echipei câști
gătoare a probei, surprinsă de foto
reporterul nostru trecind obstacolul 
pe calul Giovani.

Foto: B. Ciobanu

din lași, Bîrlad ?i

s-au angajat ca în 
produse de calitate 
bună. Printre ei se 

de la Ateiierele 
Țesătura, Fa-

PRIMELE REZULTATE 
DIN „CUPA 23 AUGUST"

LA BÎRLAD

iaPrima etapă a „Cupei 23 August" 
otbal, competiție organizată de comi- 
>ia orășenească de specialitate, s-a 
nicurat de un frumos succes La în- 
receri participă echipe din campiona- 
ele regional, raional și orășenesc, 
ată primele rezultate : Rulmentul Bîr- 
ad — C.F.R. ------ - 
.R.T.A. Bîrlad 
-3 (2-1),
i.T.A.C.S 3—3

SOLOMON

Bîrlad 12—0 (6-0)
— Confecția Bîrlad 
Flacăra Murgeni — 
(2—3)
ELIAbE-corespondent

ÎN RAIONUL ISIRIA

Sportivii din raionul Istria întîmpină 
iua de 23 August prin organizarea 
« competiții sportive și prin nume- 
oase alte realizări Astfel, în cornu
tele Slava Ruse și Slava Cercheza se 
ispută interesante concursuri la volei, 
otbal și atletism Membrii uneia din 
ele mai bune asociații sportive, lnfră- 
irea, din comuna Cogealac, se întrec 
n aceste zile la volei, fotbal, trîntă, 
ână, tenis de masă și șah

MIRCEA CRUCEANU-corespondent

D'N NOU SPRE PISCURILE
CAR PĂȚI LOR

Cei mai curajoși sportivi, alpiniștii, 
or întîmpină cea de a XVIl-a ani- 
ersare a eliberării patriei prin noi 
erformanțe de valoare. Ei vor avea 
rilejul să escaladeze o serie de tra- 
» de gradul V-B și VI în zilele 
e 21, 22 și 23 August. Cu această 
:azie Federația romînă de schi, bob 

alpinism organizează în Bucegi, 
iatra Craiului și Cheile Bicazului, 
icatadarea unor trasee foarte grele.
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campionatului mondial
astăzi un junior romin. tînărul 
campion și maestru FLORIN

In preajma unui eveniment de seamă
In după-amiezele acestor zile căldu

roase de vară, stadioanele, bazele spor
tive complexe și cele simple primesc 
nenumărați vizitatori- Sute de com
petiții de mase, întreceri cu caracter 
raional, regional sau republican se 
desfășoară, cuprinzînd pe listele sau 
foile de concurs zeci de mii de mem
bri U.C.F-S. La consiliile asociațiilor 
sportive vin zilnic numeroși sportivi 
pentru a-și achita, la zi, cotizațiile de 
membru U.C.F.S. In același timp, la 
sediile consiliilor raionale U.C.F.S- au 
loc ample ședințe de instruire. Sint 
dezbătute cu interes și competență 
toate problemele ce privesc marele 
eveniment care va avea loz în luna 
aceasta și in lunile următoare — a- 
legerea organelor conducătoare ale 
U.C.F.S.

In regiunile Banat. Bacău, Galați 
etc. activiștii sportivi analizează cu 
spirit de răspundere și caută cele mai 
bune soluții pentru desfășurarea in 
condiții optime a adunărilor generale 
și conferințelor, la toate nivelurile : 
grupe sportive, asociații, cluburi, con
silii orășenești, raionale și regionale- 
Cu largul sprijin al organelor și or
ganizațiilor de partid sint mobilizați

cei mai buni dintre membrii U.C.F.S., 
pentru pregătirea minuțioasă a adu
nărilor generale de alegeri.

Este firesc să fie așa. Alegerile or
ganelor conducătoare ale U.C.F.S. mar
chează o importantă etapă in dezvol
tarea mișcării sportive din (ara noas
tră, in creșterea mai departe a capaci
tății organizatorice a asociațiilor spor
tive, in lărgirea și consolidarea activi
tății lor.

Pe alocuri, unit dintre activiștii spor
tivi — este adevărat puțini la număr 
— socotesc însă organizarea și desfă
șurarea adunărilor generale de alegeri 
o chestiune de îndeplinire a „graficu
lui" din birourile lor. Este un aspect 
negativ ce trebuie să fie înlăturat fără 
întirziere din munca acestor activiști.

Pregătirea cu grijă a adunărilor ge
nerale de alegeri, atragerea in acea
stă muncă a tuturor factorilor locali 
ce pot contribui la dezvoltarea activi
tății sportive, colaborarea strinsă cu 
organizațiile V.T.M. și organele sindi
cale, sint garanții sigure ce duc la 
obținerea de succese depline in a- 
ceastă însemnată acțiune din viața or
ganizației noastre.

„Florile șahului" și-au dat întîlnire 
în „țara lalelelor". Olanda găzduieș
te în acest an campionatul mondial al 
juniorilor, competiție care și-a cîștigat 
an de an popularitate și tradiție în 
lumea pătratelor albe și negre. I se 
mai spune „uzina de mari maeștri". 
Iar campionatul a ținut să nu-șî dez
mintă renumele. Din rîndul celor care 
au triumfat în întrecerea celor mai 
tineri șahiști ai lumii s-au ridicat 
înfr-adevăr mari maeștri ale căror 
nume au astăzi largă circulație în 
întreaga lume. Spasski, Ivkov, Lom
bardy, Panno au deținut titlul Ia care

Ieri au sosit baschetbaîiștii și atleții din Cuba

Ech pele de baschet susțin azi primele meciuri

Capitala țării noastre a primit ieri 
întru prima dată pe sportivii Cu- 
îi revoluționare, baschetbaiiști și 
leți care vor evolua în interesante 
treceri internaționale. Pe aeroport, 
■prezentanții eroicei Cube au fost 
tîmpinați cu multă căldură de 
embri ai Federației romîne de bas- 
et și de componenții selecționatei 
udențești a țării noastre, care au 
ai oaspeților bun venit.
Julio Bidopia Fuentes, șeful delega- 
:i sportivilor cubanezi care vor parti- 
oa și la Universiada de la Sofia, plă- 
t impresionat de primirea făcută, 
-a manifestat bucuria de a ne vi- 
a țara, considerînd că evoluția 
ortivilor din Cuba în Romînia cons- 
uie un foarte bun prilej de strîn- 
re a legăturilor de prietenie din- 
î sportivii acestor țări și de cu- 
aștere reciprocă.
— Mulțumesc nespus pentru afec- 
mea cu care a fost primită dele- 
ția sportivilor cubani, — ne-a de- 
irat dl. Julio Bidopia Fuentes. De
talia tineretului revoluționar cu- 
n este bucuroasă că poate repre- 
nta patria noastră în acest prim 
iimb de sportivi, care dorim să fie 

mai util pentru mișcarea spor-
'ă din Cuba.
Vă rog să transmiteți o caldă im- 
ițișare poporului romin din partea 
bei revoluționare.

Baschetbaîiștii din Cuba, alcătuind 
selecționatele A și B, vin în Capi
tală după un turneu întreprins în 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R. P. Polonă și R. P. Ungară. în 
R. S. Cehoslovacă echipele Cubei 
au susținut 8 meciuri (3 Ciștigate și 
5 pierdute), în R. D. Germană 8 (7 
ciștigate și 1 pierdut), în R. P. Po
lonă 4 (2 ciștigate și 2 pierdute) și în 
R. P. Ungară 3 (2 ciștigate și 1 pier
dut, în fața selecționatei care se pre
gătește pentru Universiadă), 
baschetbaliștilor este alcătuit
Rafael de los Reyes Garda, Roberto 
Perez Ondarse, Andres Martinez Ber
nal, Jaime Davis Wright, Ricardo 
Nodarse, Castillo, Oscar Alvarez Sam- 
pedro, Abelardo, Pacheco Gonzales, 
Lazaro Amador Varona, Javier Fer
rer Frondes, Juan Sanchez Analla, 
Miguel Cepero Trinidad, Jose San
chez Hernandez, Carlos Villanueva 
Torres, Jacinto Gonzales Peralta, Ma
rio Guerrero Calderon.
Jose Sarasa Bolano,
Baquero

Lotul
Enrigue
Betancourt Melia, Evelio Planas del 
Rio, Ramon Lopez- Fleites, Arnoldo

Lotul
din :

Antrenori: 
Eneas Munoz 

și Oscar Fleites Ortiz. 
atleților este format din : 
Figuerola Camue, Lazaro

O. ST.

(Continuare in pag. a 8-a)

aspiră 
nostru 
GHEORGHIU, aflat de cîteva zile la 
Haga în plină întrecere. II secondea
ză colegul de echipă, maestrul COR
VIN RADOVICI, care ne-a transmis 
interesante amănunte cu privire la 
competiție :

La actuala ediție a campionatului 
iau parte 30 de juniori. Concurențîi 
au fost împărțiți în patru serii, două 
de cite șapte și două de cite opt 
participant!'. Florin Gheorghiu evolu
ează în 
tragerii 
1. Nagy 
ția). 3. 
Schmidt 
gentina), 
sc.hek (Austria). în seria a doua cei 
mai cunoscuți sint Fort (Cehoslova
cia), Kinmark (Suedia), Smith (An
glia), în seria a treia Parma (Iugo
slavia), Gilden (S.U.A.), Larusson 
(Islanda), iar în seria a patra Kuin- 
dji (U.R.S.S.), Calvo (Spania), Phi
lipps (Noua Zeeiandă). Primii trei 
clasați din fiecare serie vor alcătui 
turneul final în care se va hotărî 
noul campion al lumii.

Debutul lui Florin Gheorghiu in 
fața tablei a fost încununat de suc
ces. în runda I el l-a întrecut, după 
cum s-a mai anunțat, pe Jakabsen. 
Jucind cu negrele, campionul nostru 
a adoptat o indiană veche, reușind 
să ia de la început inițiativa. într-o 
poziție aparent simpă. Florin a ini-

prima serie, in care ordinea 
la sorți a fost următoarea: 
(Ungaria), 2. Thomson (Sco- 
Jakabsen (Danemarca), 4. 

(Polonia), 5. Rubinetti (Ar- 
6. GHEORGHIU. 7. Holo-

(Continuare in pag. a 8-a)

Duminică dimineață s-a desfășurat, la bazinul din parcul Palatului pionieri
lor, concursul de natație dotat cu „Cupa Scinteia pionierului", Imaginea 

alăturată reprezintă un schimb de ștafetă
Foto: M. Comaroni
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Tinerii voleibaliști din R. P. Polonă
evoluează în țara noastră

Start în proba seniorilor ! Fază din 
concursul republican, pentru bici
clete de oraș, etapa pe Capitală

Foto: P. Romoșan

Amatorii de volei din București și și-au intensificat pregătirile: sîmbătă 
ocazia să asiste vi
la evoluția in țara 
de tineret a R. P.

Brașov 
neri și 
noastră 
Polone.

La București, 
vineri 
Progresul. începind de la ora 
selecționata studențească a R. P. Ro
mine, care se pregătește pentru meciu
rile din cadrul Universiadei. In ve
derea partidei de vineri, studenții

vor avea 
duminică 
a ecliipei

oaspeții vor intîlni 
pe terenul de la stadionul

18,

12 august au susținut un meci cu 
echipa secundă a R. P. Romine cîș- 
tigînd cu 3—1. Miercuri seara, pe 
același teren, va avea loc un alt meci 
de verificare.

Duminică, la Brașov, echipa de ti
neret a R. P. Polone va intîlni se
lecționata taberei de tineret organi
zată de F. R. Volei in orașul de la 
poalele îimpei,

CEA MAI
CORESPON-

In numărul de azi
• NU NUMAI CANTI

TATE...
® CONCURSUL NOSTRU 

PENTRU 
BUNA 
DENTA.

• SĂPTĂMÎNI „PLINE" 
PENTRU ATLETISM.



Învățînd de
Cunoșteam bine secția și chiar 

mașina la care lucrează strungarul 
Ion Roșu de la atelierele „9 Mai" 
din Capitală. Cum mai știam că 
el se află in schimbul intii, am 
Pășit sigur pragul sectorului, spre 
locul său de muncă și cu încrede
rea că-l vom găsi chiar in fața ma
șinii am grăbit și mai mult pasul, 
lată-ne dar lingă strungul sporti
vului fruntaș.

— Noroc, tovarășe Roșu.
- ???
Tinăru-l ce stătea aplecat asupra 

mașinii iși îndreptă puțin spatele, 
se întoarse către noi și ne privi 
cam mirat.

— Nu sînt eu tovarășul Roșu. 
Dînsul, să vedeți, e plecat... Nea 
Roșu (in semn de respect, deși dife
rența de vîrstă e doar de trei ani) 
e în concediu.

Dar ca să scrii despre Ion Roșu 
poți să faci acest lucru chiar dacă, 
din motive obiective, nu poți sta 
de vorbă cu el. Oamenii îl cunosc 
atit de bine, incit îți vorbesc des
pre tovarășul lor de muncă ca des
pre propria lor persoană. E și 
firesc. Fiindcă Ion Roșu se află 
întotdeauna în frunte. Este un exem
plu pentru fiecare. Iată-l de pildă, 
pe utemistul Gh. Cișmigiu. Cel care 
lucrează în prezent la aceeași ma
șină cu Roșu. Tainele meseriei de 
strungar, după cum spune chiar el, 
de la omul acesta le-a învățat. Nu
meroase au fost zilele cind ore în 
șir după program îi găseai împreu
nă aplecați asupra mașinei.

De șase ani lucrează în aceeași 
secție, din 1958 au fost vecini cu 
mașinile, iar de cîtva timp lucrează 
la același strung. De la Ion Roșu 
el a învățat meseria, a învățat să-și 
petreacă plăcut și util timpul liber. 
Poate că și asemănarea drumului 
ce l-au străbătut în viață i-a făcut 
să fie atit de apropiați, să se înțe
leagă unul pe altul. Amindoi sint 
fiii unor familii de țărani, azi co
lectiviști, care au devenit ulterior

Pe marginea activității sportive din Galați

Nu numai cantitate...

la comuniști
unul „profesor'j celălalt elev sir- 
guincios în ale strungăriei. Și așa 
cum Roșu a învățat de la alții me
seria pe care o îndrăgise, tot așa 
împărtășește la rindu-i din cunoș
tințele sale tinărului strungar. Și 
nu numai lui...

De la Ion Roșu tînărul Cișmigiu 
a învățat că la locul de muncă nu 
pot fi obținute rezultate bune decit 
printr-o disciplină fermă, prin or
ganizarea perfectă a lucrului, prin 
întreținerea bună a sculelor. Și mai 
ales printr-o pregătire continuă. 
Ion Roșu este elev al școlii medii 
și exemplul său a fost urmat de 
Cișmigiu. Are doar 25 de ani și 
toată viața înainte. Ion Roșu face 
parte din cunoscuta brigadă con
dusă de M. Haiducu, printre frun
tașe pe Capitală. Cișmigiu este 
membru al brigăzii de calitate Nr. 
1 de tineret. Brigăzile lor se află 
în întrecere ca și cei doi strungari. 
Aceasta i-a apropiat și mai mult. 
Față de tovarășul de muncă nu 
există secrete. Iar cind a fost ne
voie de sfatul lui Roșu el a venit 
la timp. Este în interesul muncii 
lor. Iată de ce Roșu se străduiește 
ca tovarășul său mai tinăr să ca
pete noi cunoștințe.

Gheorghe Cișmigiu este- doar 
unul dintre tinerii care au simțit 
din plin ajutorul permanent al co
munistului Ion Roșu, sportivul atit 
de iubit și apreciat de muncitorii 
sectorului II strungărie de la Ate
liere. Maestrul sportului și compo
nentul lotului R.P.R. de parașutism 
Ion Roșu, este un exemplu pentru 
fiecare. Pentru toate acestea comu
niștii l-au ales secretar al organi
zației de bază. O mare cinste.

La locul de muncă comunistul 
Ion Roșu este la înălțime, ca și 
atunci cind se avintă de la mii de 
metri, purtat de parașută spre noi 
recorduri, spre noi performanțe.

CONSTANTIN ALEXE

Drumul
De cîtva. timp, în natația noastră se 

înregistrează un fenomen îmbucurător, 
și anume faptul că o bună parte din 
rezultatele care constituie recorduri 
republicane aparțin categoriei de copii 
pînă la 12 ani. Nici concursul desfă
șurat la sfîrșitul săptămînii trecute, la 
ștrandul Tineretului, n-a făcut excep
ție de la regulă: 3 din totalul de 5 re
corduri republicane au fost opera unor 
înotătoare a căror vîrstă variază între 
10 și 12 ani. Unul dintre recorduri, cel 
stabilit în proba de 50 m bras dc că

La „școala natației", primele noțiuni se deprind pe uscat... 
Foto: B. Ciobanu

tre Anca Mărdărescu, este marcat de 
o cifră excepțională: 41,3 sec.; la nu
mai 1 /10 sec de recordul fetițelor cu 
doi ani mai mari decit Anca. Dar per
formanțele ei nu se opresc la această 
probă a începătoarelor... Intr-adevăr, 
Anca Mărdărescu a fost cronometrată 
recent pe 100 m bras în 1:32,2 — timp 
care, trebuie să știți, cu vreo 15—16 
ani în urmă însemna prilej de satisfac
ție pentru înotătorii aflați la vîrstă se- 
nioratului. Anca Mărdărescu este doar 
un singur exemplu din categoria mici
lor înotători care, invățînd de curînd 
înotul, asaltează, acum, cu curaj por
țile... marilor performanțe.

spre performanțe
Sîmbăta trecută „școala natației" 

bare funcționează de 5 ani încoace la 
ștrandul Tineretului, a dat o nouă pro
moție de absolvenți: copii între 5—14 
ani, care, cu 20 de zile în urmă. în
cercau cu neîncredere apa „adincă 
pînă la brîu“ s-au avîntat cu curaj 
în bazinul „cel mare". încă 500 de 
înotători s-au adăugat la impresio
nanta cifră de 18.000 de copii care au 
învățat din anul 1957 și pînă astăzi 
acest sport plăcut și de mare utili
tate.

Pînă la 15 septembrie, cînd se în
cheie și ultimul ciclu, altă mie de copii 
se vor putea mîndri cu brevetele și in-, 
signele primite la „școala natației".

★
După fiecare ciclu, o bună parte din

tre cei care, dau dovadă de aptitudini 
pentru acest sport, sînt selecționați de 
către o comisie alcătuită din antrenori 
priceptiți și apoi repartizați cluburilor 
bucureștene cu secții de înot. In felul 
acesta, an de an, baza de mase se lăr
gește neîncetat, înviorînd simțitor ac
tivitatea din sportul nataiiei.

☆
„348 de concurenți la ultimul con

curs desfășurat în cinstea zilei de 23 
August" — scriam în numărul de ieri 
al ziarului nostru. Cei mai mulți din
tre ei, copii între 8 și 14 ani, dintre 
care numele Ancăi Mărdărescu în
seamnă doar un singur exemplu de 
înotător sau înotătoare care asaltează 
cu curaj marile performanțe în sportul 
natației.

G. N.

• • «

Zilele trecute pe porțile „școlii 
de înot" cu sediul la ștrandul Ti
neretului au pășit alte citeva sute 
de copii dornici să învețe și apoi 
să practice cel mal plăcut și cel 
mai util sport. In fotografia noas
tră grupa copiilor de vîrstă pre
școlară se află la cea de a treia 
lecție. Instructoarea Magda Cris- 
tescu le explică cum se efectuează 
mișcarea picioarelor la procedeul 
tehnic „bras".

Foto : B. Ciobanu

Călătorul care a vizitat mai ieri ve- 
eliiul port dunărean, Galați, astăzi 
nu-1 mai recunoaște. Pe locurile unde 
se aflau case înegrite de vreme s-au 
înălțat blocuri zvelte, zîmbitoare, care 
îți dau impresia că aici, în cotul bă- 
trinului fluviu, s-a născut un nou o- 
raș. La drept vorbind, așa și este. Se 
construiește peste tot, se amenajează 
parcuri, se pune temelia unor impor
tante edificii industriale, într-un cu- 
vtnt se schimbă în permanență fața 
orașului.

Și activitatea sportivă trăiește a- 
ceastă continuă transformare. Lîngă 
viitorul combinat s-a ridicat un mîn- 
dru stadion, se amenajează cluburi, 
iar consiliile asociațiilor sportive, ac
tiviștii și instructorii voluntari au 
reușit printr-un efort colectiv să atragă 
un mare număr de muncitori și mun
citoare pe terenurile de sport. Dar mai 
bine să dăm cuvintul cifrelor.

Aproape 25.000 de oameni ai mun
cii, din care 8893 femei, au devenit 
membri ai Uniunii de Cultură Fizică 
și Sport Ei activează în mod organi
zat în diferitele secții ale celor 52 de 
asociații sportive. In primul semestru 
al anului calendarul competițional a 
fost îndeplinit sută la sută. 11.000 de 
fete și băieți au luat startul în probele 
crosului „Să întîmpinăm 1 Mai", iar 
peste 12.000 de tineri și tinere și-au 
disputat întîietatea în Concursul cul- 
tural-sportiv. Cifrele vorbesc grăitor 
și despre munca instructorilor volun
tari, care au reușit să mobilizeze un 
mare număr de muncitori și munci
toare, tineri elevi și studenți, la între
cerile pentru obținerea insignei 
G.M.A. Numai în primele șase luni ale 
acestui an 1463 de aspiranți au trecut 
cu succes normele complexului G.M.A., 
iar 816 tineri se mindresc cu insigna 
F.G.M.A. De asemenea, numeroși ti
neri și vîrstnici au devenit campioni 
ai asociației lor sportive, iar peste 
7.000 de persoane din 23 de întreprin
deri practică cu regularitate gimna-
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stica în producție. Ne oprim aici, pen
tru că șirul cifrelor care demonstrează 
marea amploare pe care a luat-o spor
tul în orașul Galați este foarte lung.

Tot cifrele ne-au relevat însă o pro
blemă acută și anume: Unele disci
pline nu au înregistrat saltul calita
tiv în funcție de baza lor de 
mase. Astfel. în afară de lupte, cano
taj și într-o mai mică măsură at
letismul (la Concursul cultural-sportiv 
au participat în cadrul diferitelor pro
be 2124 băieți și 1321 fete) unde gă- 
lățenii au dobîndit 9 recorduri regio
nale și se mîndresc cu doi campioni 
republicani la juniori, o serie de disci
pline bat pasul pe loc (baschet, box 
etc.), iar altele ca gimnastica, natația 
și tirul nu s-au dezvoltat pe măsura 
posibilităților existente. Mai bine însă 
să dăm din nou cuvintul cifrelor. In 
orașul Galați sînt la ora actuală doar 
39 gimnaști, 27 trăgători, 43 atleți și 
48 înotători care pot participa la com
petițiile în care se cere clasificarea 
sportivă. Dar ceea ce e mai grav, e 
faptul că mulți dintre acești sportivi 
nu și-au mai reconfirmat categoria de 
clasificare. Cifrele au mers și mai de
parte și ne-au arătat că în orașul Ga
lați nu există la gimnastică, tir, nata- 
ție și atletism nici un sportiv care să 
posede categoria I, îar la oină, ciclism, 
tenis, alpinism, schi și călărie nu sînt 
secții care să fie afiliate la federațiile 
de specialitate. Din discuțiile purtate 
pe această temă am constatat că și 
la alte sporturi numeri pe degete sec
țiile afiliate. Oare numărul de secții 
afiliate și sportivi clasificați poate fi 
considerat suficient față de baza de 
mase pe care o au disciplinele amintite 
mai sus? Noi sîntem convinși că nu 
și acest lucru este bine să-l înțeleagă 
și organele care răspund de creșterea 
măiestriei sportivilor din orașul Ga
lați.

Asociațiile sportive dispun de largi 
posibilități pentru ridicarea continuă 
a nivelului tehnic al sportivilor. Cîteva 
exemple. Există în localitate două sta
dioane utilate cu tot ce este necesar 
pentru organizarea in cele mai bune 

condițiuni a concursurilor atletice. La 
Galați a fost construit un poligon 
sportiv modern, și, în plus, mai exi
stă încă două poligoane simple. Cele 
șase săli pot asigura condițiile nece
sare desăvîrșirii tehnice a gimnaștilor, 
iar dacă ar exista mai mult simț de 
răspundere în folosirea resurselor lo
cale s-ar reamenaja cele două bazine 
atit de necesare pentru dezvoltarea 
numeroaselor elemente tinere și talen
tate. Orașul Galați este înzestrat de 
asemenea cu frumoase terenuri de bas
chet, volei, fotbal și un teren de te
nis. In sfîrșit, aici lucrează 24 de an
trenori calificați. In mod firesc se 
pune acum întrebarea : care sînt cau
zele care au împiedicat procesul de 
selecționare și instruire a elementelor 
talentate ? Le vom enumera aci pe 
scurt: 1. în organizarea competițiilor 
și în special a campionatelor orășe
nești, nu se urmărește cu toată aten
ția scopul propus și anume desco
perirea elementelor talentate și astfel 
o serie de tineri înzestrați cu multe 
calități se pierd. Tot în această ordine 
de idei consemnăm că majoritatea 
competițiilor locale se desfășoară încă 
la un nivel tehnic scăzut. 2. Insufi
cienta preocupare a cadrelor tehnice 
față de îmbunătățirea calitativă a te
maticii de antrenament. Unii antre
nori (Gh. Roșea, Z. Panaitescu ș.a.) 
mai folosesc metode empirice în pro
cesul de instruire a sportivilor. 3. 
Clubul C.S.M. nu stimulează și nu 
recrutează cu curaj clementele ti
nere. 4. Considerăm că membrii con
siliului orășenesc U.C.F.S. au acordat 
atenție numai dezvoltării activității 
competiționale de mase și nu s-au 
interesat în egală măsură de promo
varea sportivilor remarcați în cadrul 
acestor concursuri.

Activiștii sportivi din orașul Galați 
au deci acum în față un obiectiv pe 
care trebuie să-l realizeze cit mai 
curînd : ridicarea calității activității 
sportive pe baza bogatei activități 
competiționale de mase.

TR. IQAMTtSCU 1

Prin munca patriotică o studenților dc la I.C.

A FOST AMENAJATĂ 0 FRUMOASĂ PÎRTII
PENTRU SCHI IN MASIVUL PARING

C u cîțiva ani in urmă, în împre
jurimile cabanei Paring s-a în
ceput amenajarea unei pîrtii 

pentru schi — coborîre, slalom și fond. 
In intenția inițiatorilor acestei lău
dabile acțiuni era ca lucrarea să cape
te cu timpul proporții tot mai mari, 
astfel ca amatorii de schi din Valea 
Jiului să poată participa la diferite 
concursuri și competiții cu caracter 
oficial.

Timpul a trecut însă, fără ca lu
crarea să fie terminată-

Organizarea pe aceste meleaguri 
a taberei de schi a Institutului 
de Cultură Fizică a readus în 

actualitate problema amenajării unei 
pîrtii care să întrunească toate con
dițiile de concurs. Astfel, în vara a- 
cestui an, din inițiativa Comitetului 
U.T.M., a Asociației studenților și a 
catedrei de schi de pe lîngă I-C-F., 
lucrările de amenajare a pîrtiei, după 
criterii riguros științifice, au fost re
luate. Avind sprijinul direct al Con
siliului General al U.C.F.S., precum 
și al conducerii Combinatului carbo
nifer din Valea Jiului, inițiatorii au 
trecut la fapte.

S-au fixat mai intii noile tra
see și într-un interval relativ 
scurt — aproximativ două săptă- 

mîni — s-a și terminat defrișarea zo
nei viitoarei pirtii. Lungimea ei, ini
țial de 1.800 m a ajuns acum la 2.500 
m: din mijlocul Parîngului și pină în 
vale, în vecinătatea hotelului Rusu- 
Pe lingă pirtia propriu-zisă — pentru 
coborîre și slalom — acum perfect 
regulamentare ca distanță și traseu 
— au fost amenajate și pîrtiile pentru 
fond (5 și 10 km). In sfîrșit. o tram
bulină completează noul cadru pentru 
sporturile de iarnă din acest masiv.

Se înțelege, n-a fost o mun 
ușoară. Zona de defrișare a c 
prins brazi de vîrstă seculai 

ea a avut pe alocuri porțiuni i 
stîncă. Totul a cerut eforturi susțin 
te. Cu avîntul care le este caracter: 
tic, studenții icefiști au depășit în 
toate greutățile. Realizînd un verit 
bil „tur de forță", ei au curățat p: 
tiile chiar cu citeva zile înainte 
termenul fixat. Pentru această fr 
moașă acțiune patriotică, toți cei 
proape 100 de studenți merită felii 
țări, la fel ca și organizatorii de gr 
pe Teodor Cara, Rodica Șindila. 
loan Stoica, I. SuHca, R. Belisna, 
Pogoni și L. Bato, cadrele didacti 
ale I-C.F. care au coordonat lucrăr 
— asistenții Al. Forțu, Lucian Purd 
și Sergiu Zelinschi.

In ce condiții vor putea Iu< 
sportivii din Valea Jiului 
pirtia de pe Paring, în viitoi 

sezon de schi este ușor de imagin 
dacă ținem seama că pe lîngă amer 
jările despre care am vorbit mai s 
ei vor avea la dispoziție și un sc 
lift în toată puterea cuvîntului.

Nu încape nici o îndoială că față 
condițiile create, schiul are toate Șî 
sele să înregistreze numeroși ade 
printre tinerii din această regiune, 
plus, există toate premisele să i 
dăjduim că, în Paring, vor fi orga 
zate o serie de concursuri de ampli 
re — de ce nu chiar campionate 
nivel republican? — care ar avea < 
rul să stimuleze și mai mult acțiur 
de dezvoltare a schiului pe aceste i 
nunate meleaguri. In această privir 
Federația romină de schi — interes 
evident să impulsioneze activitatea 
cit mai multe și mai răspîndite o 
tre ale țării — va avea, firește, u 
mul cuvînt...

TIBER IU STĂM/
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Iiaaiatea începerii campionatului

Cc trebuie să știe arbitrii... dar și jucătorii
Pregătirile pentru noul campionat au an

grenat pe lingă jucători și antrenori și 
pc arbitri, care la rîndul lor au o con
tribuție de seamă în dezvoltarea și ridi
carea nivelului calitativ al acestei popu
lare discipline sportive.

In cadrul pregătirilor în vederea nou
lui sezon, colegiul central al arbitrilor 
și colegiul central al antrenorilor au gă
sit că este necesar să se stabilească un 
punct de vedere comun al interpretării 
regulamentului de fotbal, într-o 
probleme, astfel :

— Să fie încurajată tendința 
joc corect, . sportiv, fără a se 
însă spiritul de luptă sportivă, 
în așa fel incit să se dea dinamism și 
cursivitate jocului. Potrivit acestei li
nii. arbitrii au sarcina să combată — prin 
aplicarea strictă a regulamentului — orice 
tendință de joc brutal, periculos pentru 
integritatea fizică a fotbaliștilor.

— Se va acorda lovitură dc 
ori de cîte ori In suprafața de 
se va săvîrși 
nouă, infracțiuni, 
loviturii de 11 
cui

• Jia
sau 
sau

— Talpa*

serie de

spre un 
elimina 
corect.1,

pedeapsS 
pedeapsă 
din cele 
dictarea

cu intenție una 
care prevăd 

metri, indiferent de lo- 
unde se află mingea, dar cu condi- 
să fie în joc și indiferent dacă era 
nu fază de gol, indiferent de scor 
de- momentul jociilui;

Ia piciorul adversarului, 
aer sau la sol-, este fault și 
sancționează cu lovitură libc- 

directă. Talpa-conlră (capac) la

în
se 
ră
minge, în momentul cînd adversarul tra
ge (concomitent cu el), în aer sau la 
sol, indiferent că piciorul ia sau nu 
contact cu piciorul adversarului este joc 
periculos și se pedepsește eu lovitură 
liberă indirectă. Lovirea mingii cu talpa, 
ristul, fața- etc. în același timp cu ad
versarul sau separat, nu se sancțio
nează.

— Obs truejia constituie, 
joc neregulamentar numai 
se află la'distanță de’ joc.' Folosirea mîi- 
nilor pentru obstrucții, cînd ele iau con
tact cu adversarul, constituie fault, iar 
atunci QÎnd nu iau contact cu corpul 
adversarului, constituie o obstrucție.

Jucătorii care la executarea lovi
turilor libere, cu sau fără zid, se postea-

lin mod de 
dacă mingea

ză în fața mingii spre a întîrzia sau îm
piedica executarea loviturii, vor fi prima 
dată avertizați, iar a doua oară elimi
nați, considcrîndu-se aceasta ca o pur
tare nesportivă.

■— Dacă imediat după executarea lovi
turii libere, zidul aflat la 9,15 m se miș
că înainte, 
rămîn în i 
consilieră . 
se aplică 
jucători 
tuație.

, iar coechipierii executantului 
ofsaid și primesc mingea, se 
ofsaid creat nrregnlamentar și 
legea 

puțind
Aceeași regulă 

dacă se marchează gol. Dacă zidul por
nește înainte piriă la executarea loviturii, 
aceasta se repetă, afară de cazul cînd s-a 
marcat gol.

-—- Legea avantajului, 
orientarea în joc, va fi 
Totuși. în cazul cînd se 
joc dur sau obstructionist, arbitrii se vor 
abține de a o aplica, fie total, fie 
linele perioade din joc.

— Jucătorul care execută lovitura 
pedeapsă, o dală ajuns cu piciorul 
sprijin în dreptul mingii, nu mai poate 
reveni pentru a o executa și a fenta ast
fel portarul. Dacă revine și execută to-

avantajului, respectivii 
valorifica, această si

este valabilă și

în raport cu 
larg aplicata, 
va presta un

în

de 
dc

tuși 
tură

— Este henț 
ori mingea vine 
iar mîna se 
lîngă corp (pentru 
rare), precum și dacă 
în mînă sau dacă e trasă în mină dc la 
o distanță mai mică de 5 m. Se preci
zează însă că nu este permis jocul cu 
mîinile mult distanțate de corp. In acest 
caz. dacă mingea lovește mîna (indiferent 
că e trimisă sau căutată) se penalizează 
ca henț voluntar.

împingerile cu mîna, tragerile de tri
cou, sprijinirea mîinilor pe adversar etc. 
sînt faulturi și vor fi pedepsite ca atare.

Simulările, protestele, aruncarea osten
tativă a mingii afară din teren, dezapro
bările, discuțiile cil publicul etc. vor fi 
sancționate prima dată cu avertisment, 
iar a doua oară eu lovitură liberă indirec
tă (dacă mingea este în. joc) sau cu c- 
liininarea (dacă mingea nu este în joc)

■— Prinderea mingii în aer cu o mînă 
"Sail cu ambele mîini pentru oprirea jo
cului se sancționează cu lovitură liberă 
directă și avertisment, iar a doua oară și j 
cu eliminarea.

lovitura, se pedepsește cu o lovi- 
lîberă indirecta.

involuntar ori de cite 
spre mîna jucătorului, 

află lipită de corp sau 
protejare sau apă

sare din pămînt

Silii 1111

w

Cu tot plonjonul său, portarul 
marcarea, golului, (Fază

Dungu (Rapid București) n-a putut iii.pieaica 
din meciul Rapid—Dinamo Pitești 2—3)

Din problemele taberelor 
de juniori (II)

arătam că 
a două ta-

lotului re- 
ciuda difi- 
obiectiv a 
Sint nume-

Tn articolul precedent 
este necesară organizarea 
bere de vară : de învățare și de per
fecționare.

Dîiidu-se acest profil taberelor, va fi 
mai ușor de atins al doilea obiectiv: 
verificarea elementelor susceptibile de 
selecționare și cristalizarea 
prezentativ. La Poiana, în 
cultăților semnalate, acest 
fost atins în buna măsură.
roase elementele valoroase care — bine 
îndrumate pe viitor — pot fi selecțio
nate fără grijă. După cum ne spunea 
tov. Gh. Ola, comparativ cu lotul care 
a participat în primăvară la Turneul 
U.E.F.A. (din care mai pot fi utilizați 
portarul Niculescu, fundașul Măndoiu, 
înaintașul Frățilă), juniorii din tabăra 
de la Poiana Cîmpina pot da pentru 7 
posturi din echipă titulari la fel de buni 
ca cei din ultima reprezentativă (Ma- 
ghear-FI, roșie Buc.., Pleșa-IMUM 
Medgidia, Sorin Avram-St. roșie Bacău. 
C. Jamaischi-Foresta Fălticeni, Cîrciu- 
mărescu, Ordeanii, Mureșan, Mares 
etc.). Numai in 4 posturi (portar, half 
dreapta, inter dreapta și centru) este 
superior lotul trecut.

ce trebuie

Progresul acestor

FĂCUT ?

Poia-
3—1, .* omeșttl—Foresta

Știri.
J

ARBITRII PRIMELOR JOCURI DIN 
ț CATEGORIA A

C.C.A. — PETROLUL-: 1. Ritter- 
Tim., L. F'erenczi-Tim. și I. Bucur 
Caransebeș. La tineret: Al. lonescu, 
A. Bentu și T. Tutoveanu-București.

RAPID — MINERUL: C. Denghel, 
N. Moroianu și C. Dragu-Ploiești. La 
tineret: R. Mărgărit, C. Prelici și Gh. 
Gea ngu- Buc urești.

METALUL TIRGOVIȘTE — U.T.A.: 
G. Pop-Brașov, C. Geană-Brașov și 
C. Nițescu-Sibiu. La tineret: A. Can- 
tor-Sighișoara, I. Constantin-Brașov 
si Z. Lustig-Sf. Gheorghe.

DINAMO BACĂU — ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA : M. Cruțescu, N. Chelemen 
și M. Constantin-București: La tine
ret: V. Paladescu-Galați, O. Turcitu- 
Galați si T. Leca-Brăiia.

ST. ROȘU BRAȘOV — ȘTIINȚA 
CLUJ: M. Popa, F.m. Martin și Glt. 
Năstase I-Bucuresti. La tineret: Al. 
Pîrvu, V. Dumitrescu și V. Nicu- 
Bucuresti.

JIUL PETROȘANI — PROGRE
SUL : O. Comșa, Al. Ene și N. Mo- 
goroașe-Craiova. La tineret: Tr. Cru- 
ceanu-Arad, G. Blau-Timișoara și Fr. 
Hubert-Arad.

DINAMO PITEȘTI DINAMO

S tiri...
BUCUREȘTI : Z. Drăghicî, A.
mescu și Gh. Manole-Constanța. La 
tineret: M. Ostafieiu-Deva. FT. Barna

I. Dobrin-Petroșani. 
PREGĂTIRILE LOTULUI

In cadrul programului de pregătire 
lotului reprezentativ în vederea se-

• •

?i

Știri...
Avra-

a
zonului de toamnă, astăzi are loc un 
prim antrenament comun la care vor 
participa 38 de jucători din lotul lărgit, 
alcătuit de federație. Iată-i :

LOTUL A : Voinescu, Dungu, Grea- 
vu, Ivan, Motroc, Nunweiller 111 și IV, 
Macri, Jenei,. Bone, Oaidă, Constantin, 
Dridea, Seredai, Tătaru, V. Anghel, 
Țîrcdvnicu, I. lonescu.

LOTUL B : Datcu, Uțu, Zbîrcea, Za- 
voda lk.Crișan, Caricaș, V. Alexandru, 
Petru Emil, Szigeti, Koszka, Hașotî, 
Staicu, Mărcii, Tabărcea, Ene 11, Ma- 
teianu, Meszaros, Eftimic, Publik și 
Czako.

Unii jucători (de exemplu V. Anghel 
sau Staicu) sint convocați pentru a li 
se face un control medical.

• Federația de fotbal face cunoscut 
antrenorilor că începînd de duminică 
20 august a.c., intrarea lor pe terenuri 
la jocuri se va face numai pe baza 
noilor carnete tip (de culoare albastră), 
vizate pe anul 1961.

LOTURILE ECHIPELOR C.S.M. C.RI- 
ȘANA Șl A.S.A. CRIȘUL ORADEA

C.S.M. Crișana (fost C.S.O.) și-a în
ceput antrenamentele pentru noul cam
pionat sub conducerea lui Fr. Ronai și 
a maestrului sportului Gh. Băcuț. Lo
tul mult întinerit, are o medie de vîrstă 
de 22,5. ani și cuprinde pe următorii 
jucători : Szilagyi, Petriko, Levendai— 
Szakacs II, Szekely, Boros, Ordogh— 
Petrică, Nemeth, Neșu, Bodo—Koszegi, 
Tomeș, Harsanyi, Szakacs I, Jakab, 
Toth.

lată și lotul formației nou promo
vate în categoria B., A.S.A. Crișul 
Oradea, antrenată de A. Ferenczi și de 
instructorul voluntar L. Papp : Stescu, 
Olal.i, Biro-Horvath II, Pantea, Nagy,. 
Vizitiu, SyiddYici, Bokor—Horvath I?, 
Papp, Ma’glaș, Branthofer, Keeskei— 
Dinu, Dibaczi, Bagi, Mesiaros, Maior, 
Puglia, Mecintc, Cărare, Fccser. (Gh. 
Lijrincz, coresp.)

juniori talentați 
vizați pentru reprezentativă, ca și al 
celorlalți juniori din tabără, depinde de 
modul cum vor fi instruiți și îndrumați 
de acum înainte, după încheierea ta
berei.. De aici, obligații serioase pen
tru secțiile de fotbal — baza îmbună
tățirii activității juniorilor — și antre
norii lor :

1) să le asigure o pregătire Ia un 
nivel corespunzător celui din tabără și 
în raport cu indicațiile cuprinse în fișe
le alcătuite pentru fiecare junior, la 
sfîrșitul taberei;

2) să urmărească, paralel cu pre
gătirea tehnică, dezvoltarea pregătirii 
fizice multilaterale a juniorilor, care 
nu poate fi realizată în cele 24 de 
zile de tabără, ci într-un timp mult 
mai îndelungat, la cluburile și asocia
țiile sportive, chiar selecționarea ju
niorilor în secțiile de fotbal să se facă 
și pe criteriul dezvoltării fizice;

3) să le asigure o activitate compe
tițională superioară, chiar dacă mai au 
vîrsta de juniori, prin promovarea în 
echipele de tineret la cat. A și în for
mațiile de B și regionale. Mulți din
tre juniori s-au dovedit capabili să 
facă față, dovadă că în meciurile ami
cale cu echipe de seniori de categorii 
superioare echipele taberei au realizat

și comportări și rezultate buhe (Pra
hova -Flacăra Moreni 3—2, Jiul 
na Cîmpina
Brebu 2—2, Someșul-—Flacără Moreni
5—4, Crișul—St. roșie Breaza 4—I, 
Crișul—Flacăra Moreni tih. 4—3 etc.).

Antrenorul I. Zaharla, maestru al 
sportului, spunea pe bună dreptate: 
„Campionatul de tineret i.și va atinge 
scopul dacă secțiile de fotbal vor în
țelege să-și bazeze echipele pe juniori 
proprii. Folosirea rațională a multor 
juniori din tabără va fi un ciștig real 
pentru fotbalul nostru. Sint talentata 
cu largi perspective".

☆

Sarcini în această privință revin șî 
colegiilor locale de antrenori, comisi
ilor locale de juniori și metodiștilor re
gionali pentru fotbal : să supravegheze 
îndeaproape și cu toată atenția în mod 
special pregătirea acestor juniori, exer- 
citînd un control riguros în secțiile de 
fotbal respective. Este vorba de ele
mente valoroase care nu trebuie pier
dute. De asemenea, pe viitor vor tre
bui să se ocupe cu mai multă exigen
ță de activitatea de pregătire și com
petițională a juniorilor, ținînd 
ță precisă a celor mai bune 
în felul acesta vor ajuta in 
cient federația să organizeze 
un nivel tehnic mai ridicat.

In ce privește mijloacele de selecțio
nare a juniorilor pentru tabere, comisia 
centrală de juniori din cadrul federa
ției trebuie să-și bazeze in principal 
lucrările pe campionatele locale și pe 
turneul final al campionatului republi
can, unde juniorii pot fi urmăriți in
tr-o serie întreagă de jocuri și, deci, 
pot fi apreciate 
perspectivele lor. 
sia centrală de 
comisiile locale
juniorilor o activitate 
mai intensă, lărgind-o prin jocuri inter- 
orașe și interregiuni. Pe de altă par
te, cluburile pot contribui la aceasta 
organizînd periodic întreceri interna
ționale intercluburi. Este necesar ca 
programul intern și internațional să 
fie mai bogat și mai constant. Me
ciurile constituie pentru juniori un foar
te bun mijloc de instruire, de desăvîr- 
șire a pregătirii și de formare a unei 
experiențe.

Iii concluzie, nu vom face decît să 
repetăm ceea ce am mai spus și în 
alte ocazii : atenție, mult mai multă 
atenție juniorilor I Fotbalul nostru dis
pune de multe cadre talentate, care nu 
așteaptă decît prilejul de a se afirma.

o eviden- 
eleniet i te. 
mod efi- 
tabere ia

mai bine talentul și 
De asemenea, comi- 
juniori împreună cu 

trebuie să asigure 
competițională

P. GATU

Carpați Sinaia din nou h categoria

.e > Jn baraj de' la Sibiu, rîndul de sus 
formația. Carpați Sinaia a reușit să Ci 
termine pe locul doi, datorită golave
rajului mai bun decît Dunărea Giur
giu, și a revenit astfel, după o ab
sență de un an de zile, în categoria ’• 
B. Iată formația proaspăt promovată:

A. 
D.

C.

A. Paiițuru, ' 1. Zangor, 
Dulâmă, C. Papadopol, 1. Neagoic, 
lonescu, Gh, Oânță, I, Dincă ; jos : 
Focșaneanu, C. Toacă, V. Petrescu, 
Decu, (M. Lupuțiu, coresp. Foto; 
Lupuțiu).

«DIN NOU FLUTURAȘI CU PRO
GRAMELE DE CONCURS • CUM 
A FOST OBȚINUT PREMIUL DE 
125.000 LEI LA PRONOEXPRES

t
Duminică 20 august se dă startul în 

campionatul de fotbal al țării noastre 
pe anul 1961—1962. Evenimentul a 
fost așteptat cu nerăbdare de toți iubi
torii fotbalului și mai ales de către 
participanții la Pronosport care au 
bucuria să revadă de acum în progra
mele de concurs meciuri din campiona
tul nostru de fotbal.

După cum an.t anunțat și în numărul 
de ieri al ziarului, programul concursu
lui Pronosport nr. 34 din 20 august 
cuprinde toate cele 7 meciuri din cam
pionatul categorici A și 5 meciuri din 
campionatul R.P.U.

O dată cu inaugurarea campionatu
lui de fotbal,. Eoto-l’ronosport pune, din 
nou la. dispoziția participaniilor flu
turași cu echipele din programul de 
concurs. Participanții pot găsi ase . 
menea fluturași la toate agențiile Loto-. 
Pronosport chiar .din primele zile ale' 
săptămînii.

alăturată) care a obținut un premiu.de 
125.000 lei la concursul Pronoexpres 
din 2 august a.c.

„Nu am lipsit niciodată de la vreo 
tragere sau vreun concurs. Acesta este 
secretul premiului: perseverența".

Și dvs. puteți obține un premiu mare 
la concursul Pronoexpres de miercuri 
a cărui tragere va avea loc în București, 
grădina din Victoriei nr. 117,
orele 19.

Azi ultima zi la Pronoexpres 1
★

Datorită numărului mare de premii 
înregistrate la concursul special Pro
noexpres din 2 august, operațiunile de 
omologare nu s-au terminat. Rezulta
tele omologării se vor comunica la di
recțiile regionale Loto-Pronosport în 
cursul zilei dc azi.

• ROADELE PERSEVERENȚEI

Șpectatorii aflați duminică după a- 
miază pe Stadipnul Republicii l-au 
putut vedea pe pensionarul CALIN 
GHEORGHE din Bacău (fotografia

Rubrică redactată de Loto-I’ronosnort

premiu.de


CONCURSUL NOSTRU

La poalele Trifoiului
să privești de pe înălțimea

nostru.

putut

dragul 
grație

sportiva a 
scopul vi- 
amănunte

continua 
de volei

diminea- 
să-i vezi 
mișcările

de- 
sa- 
cli-

Tribunele sînt goale. E doar zi de antrenament. Numai undeva sus. 
intr-un colț de stadion, un om nu se mai satură privind imaginile ce se 
succed pe gazonul verde și pe pistă. Din cind în cind, notează ceva. 
Seara, aplecat deasupra mesei, scrie „pe curat“. Apoi ziarul nostru pri
mește o nouă corespondență. E de la ajustorul Ilie lonescu din Sibiu, sau 
de la tehnicianul Gheorghe Cioranu din Deva, de la studentul Aurelian 
Axente din Focșani sau poate de la profesorul Enache Puiti din Constanța. 
Harnicul și neobositul corespondent al presei sportive nu lasă să-i scape 
nimic din tot ceea ce reprezintă noul in viața sportivă a fabricii, uzinei, gos
podăriei colective sau a raionului.

Ca o adevărată albină harnică și muncitoare, el adună de peste tot 
fapte din viața sportivă a patriei. Intransigent față de tot ceea ce mai stă 
în calea noului, corespondentul ia atitudine împotriva lipsurilor, militînd 
pentru educația comunistă a maselor de sportivi, pentru respectarea reguli
lor de conduită a moralei noastre noi. Nenumărate sint cazurile cind, dato
rită sesizărilor sau articolelor scrise de corespondenți, o bază sportivă 
lăsată în paragină a înflorit din nou, o disciplină sportivă care lincezea 
a renăscut, sau un sportiv ce apucase pe căi greșite a redevenit un om con
știincios, demn de stima și prețuirea tovarășilor lui de muncă și de sport.

Ce forță nevăzută îi dă atîta energie, atit entuziasm corespondentului 
de presă ? Numai dragostea și atașamentul față de regimul nostru democrat- 
popular, față de partidul iubit, față de viața nouă care pulsează din plin în 
patria noastră.

Pe ploaie sau pe arșiță, corespondenții noștri, fără de care nu ne-am 
putea duce munca la bun sfîrșit, sint la post.

Zilnic ne sosesc de Ia oamenii muncii, iubitori ai sportului, scrisori care 
vorbesc despre activitatea sportivă tot mai bogată care pulsează din plin 
pe întinsul patriei în anii regimului democrat-popular.

Concursul „Pentru cea mai bună corespondentă" constituie un stimu
lent în activitatea iubitorilor sportului, făcînd să crească numărul celor 
care scriu cu regularitate ziarului

PRINTRE

dintre

cei mai buni colaboratori

nul

învăța, 
tînărul

i de prea mult timp 
.Electroprecizia" din

devenit 
colabo- 

lui sini

GH. NILĂ 
coresp.

de corespondent vo- 
pasiunii cu 
ani
nu

Text și foto:
VICTOR SECÂREANU, co

care iși 
de zile această 

au întirziat să se 
prima etapă a 

„Pentru cea mai

cei mu
Vasile, 
acum

GHEORGIIE

devenit colaboratorul nostru in 
cu doi ani, reușind să se im- 
ca unul dintre corespondenții 
fruntași. In ultima vreme, el 
rezumă numai la fotografii. El

Sub conducerea antrenorului S. Savu, tinărul loan Suciu exersează prii 
rea mingilor plasate la înălțime

Candidatul de partid
NILA din Slănic, regiunea Ploiești, 
iși consacră majoritatea timpului său 
liber activității 
luntar. Roadele 
îndeplinește de 
muncă obștească 
arate: el a ciștigat 
concursului nostru 
bună corespondență". In ultima vreme, 
turnătorul Gheorghe Nilă a 
unul dintre cei mai prețioși 
ratori ai noștri- Reportajele 
întotdeauna citite cu plăcere-

Intr-una din zilele anului trecut, 
fată a intrat pe ușa Secției Scrisori. 
Pășea pentru prima dată pragul unei 
redacții. „Tovarășe, ni s-a adresat ec> 
am adus o scrisoare pentru ziar. E 
vorba, despre activitatea sportivă de 
la „Zoia Kosmodemianskaia", școala 
noastră". Și astfel a devenit corespon
dentă a „Sportului popular" eleva RO- 
DTCA BUGHIU- Primii pași au fost 
mei grei, dar corespondenta noastră 
s-a familiarizat cu noua ei activitate. 
Materialele primite de la ea sînt scri
se întotdeauna cu multă grijă și do
vedesc dragoste pentru această acti
vitate obștească.

CEI MAI VREDNICI
Numele lui ROMICA SCHUETZ 

este bine cunoscut cititorilor noștri. 
Tinărul activist sportiv din Craiova 
se numără printre cei mai vechi co
respondenți ai ziarului- El ne-a o- 
bișnuit să primim aproape săptăminal 
vești din orașele și satele regiunii 
Oltenia, unde găsește fapte semnifi
cative care dovedesc dezvoltarea pe 
care a luat-o cultura fizică 
intr-o regiune în care altă 
existau decit cîteva echipe 
Competent și operativ, 
Schultz este unul dintre cei 
ciați corespondenți voluntari.

și sportul 
dată nu 

de fotbal- 
Romică 

apre-.mai

COSTIN, operator 
de fabricat cartoane 
stuf — Chiscani, este 

si

intilnești adesea la 
orășenesc U.C.F.S. 
la organizarea di-

NICULAE 
treprinderea 
celuloză din
neobosit activist sportiv voluntar. După 
orele de muncă îl 
sediul consiliului 
Brăila, unde ajută 
feritelor competiții. In 1948 el s-a ho- 
tărît să devină corespondent al ziaru
lui „Sportul popular". De atunci. Ni- 
culae Costin este colaboratorul nostru 
permanent.

Daca ai 
oricărui deal ce străjuiește și închide 
gospodăriile Ștefeștilor din raionul Te- 
leajen, ca într-o căldare, ai să zărești 
neapărat culmile înalte și pleșuve ale 
Trifoiului, ca și pilcul acela de brazi 
argintii ce seînteiază / în bătaia soa
relui. In mijlocul lor, la marginea sa
tului se află situată una din zecile de 
tabere de vară organizate pentru cei 
mici prin grija partidului și guver
nului nostru.

Intr-una din zilele trecute am fost 
oaspetele celor 180 de pionieri și șco
lari, elevi ai școlilor 122, 162 și 168 
din București, nr. 2 din Ploiești pre
cum și ai școlilor de 7 ani din comu
nele Sintești și Crivina. Vestea că un 
tovarăș vrea să scrie la ziar-despre 
activitatea lor a făcut ocolul taberei. 
Deodată, pionierul Mihai Badea, trom
petistul taberei — pe care puțin mai 
tîrziu aveam să-l cunosc și ca un bun 
„ridicător" al echipei de volei a 
lașamentului 2 — sparge liniștea 
tului cu sunetele trompetei. Intr-o 
pă toți erau în jurul meu.

Desigur că de multe ori ați citit in 
coloanele ziarului nostru știri și repor
taje privind activitatea sportivă din 
raionul Istria, regiunea Dobrogea. Cele 
mai multe dintre ele sint semnate de 
corespondentul nostru MIRCEA CRU
CE ANU, inspector la Banca de Stat 
din Babadag. Cu toate că încă nu s-au 
implinit doi ani de cind Mircea Cru- 
ceanu ne-a trimis prima sa scrisoare, 
activitatea lui bogată, materialele din 
ce in ce mai interesante pe care le-am 
primit din partea lui, ne fac să-l soco
tim printre 
ai noștri-

Fara îndoiala ca ați apreciat adesea 
imaginile surprinse pe pelicula apara
tului de fotografiat al lui GHEORGIIE 
CORCODEL din Brașov. Trebuie să 
știți că muncitorul Gheorghe Corco- 
del a 
urmă 
pună 
noștri 
nu se
ne trimite cu regularitate reportaje și 
știri, situîndu-se astfel printre cei mai 
activi participanți ai concursului „Pen
tru cea mai bună corespondentă".

Despre bogata activitate 
taberei, care era de fapt și 
zitei, aveam să aflu multe 
dintr-o discuție cu profesoara de e- 
ducație fizică Cristiana Rădulescu : 
„In tabăra noastră educația fizică și 
jocurile sportive se bucură de multă 
popularitate. Pe lingă o serie de alte 
acțiuni ca vizionări de filme, activi
tate artistică, muncă patriotică, ac
țiuni pionierești, in fiecare zi sint pre
văzute și întreceri sportive. Se orga
nizează întreceri intre, detașamente la 
volei, fotbal, tenis de masă, șah, atle
tism ș.a- Cu multă bucurie sint pri
mite și excursiile care se organizează 
in împrejurimile taberei sau chiar mal 
departe, la salina Slănic, Baia Baciu
lui, Muntele de sare și in multe alte 
locuri. Aceste plimbări ne oferă și po
sibilitatea de a organiza cu micii 
excursioniști diferite concursuri de o- 
rientare turistică. Unul dintre cele mai 
atractive puncte ale programului il 
constituie insă înviorarea de 
ță. Iți este mai măre 
pe copii executind cu 
de înviorare".

Discuția ar mai fi 
mult timp dacă pe terenul 
nu s-ar fi încins o aprigă dispută între 
echipele detașamentelor 2 și 3. La în
ceput se părea că victoria va înclina 
de partea celor din detașamentul 2. 
dat curînd, echipa instructorului Ri- 
nodor Floreșteanu reface handicapul 
și pînă la urmă ciștigă în aplauzele 
întregii asistențe.

N-am putut rezista tentației de a 
vizita și un alt colț al taberei, acolo 
unde se află cei mai mici dintre cei 
mici. Spre bucuria lor, acolo se află 
instalate cîteva leagăne și balansoare, 
luate cu asalt de dimineața și pină 
seara.

Activitatea sportivă"'ÎH tabăra pio
nierilor și școlarilor de la Ștefești este 
fericit îmbinată și cu cea culturală. 
De multe ori, în timpul excursiilor 
s-au răspîndit prin văi ecoul unor 
cîntece ca ,,Să fii partidului oștean", 
„Cîntec de excursie", „E roșie cravata 
ca focul" șa.

Zilele care au mai rămas pînă la 
plecarea din tabără sînt puține. Cu
rînd vor sosi aici noi oaspeți care vor 
petrece aci zile minunate, zile ale co
pilăriei fericite.

Deși nu lucrează 
în cadrul uzinei „ 
Săcele — Brașov, utemistul loan Su
ciu este cunoscut de, majoritatea mun
citorilor. La angajarea sa, tînărul lă- 
cătuș-ajustor a muncit cu multă sîr- 
guință în atelierul de întreținere-re- 
parații.

Puțin timp după ce a venit în uzi
nă, el s-a prezentat antrenorului de 
fotbal, S. Savu, exprimîndu-și dorința 
de a apăra poarta echipei fabricii, 
participantă la campionatul regional. 
După primul antrenament, antrenorul 
s-a declarat mulțumit de noul jucător 
iar comportarea lui de-a lungul în
trecerilor a arătat că Suciu va deveni 
un portar de valoare.

In producție, utemistul loan Suciu 
s-a dovedit din zi în zi mai vrednic. 
Apreciindu-i munca, conducerea uzinei 
l-a transferat in atelierul de sculârie, 
unde se cere o înaltă calificare.

— Bun băiat, Suciu. M-am bucurat

142 de tineri din 32 de comu 
•» și sate ale raionului Slobozia, ț 
;' sesori de biciclete, și-au 
. - întiietatea de-a lungul a 
" împărțiți în două etape și 
L. etapă. De remarcat că la 
■ - cursei nu s-a înregistrat 
" ’ abandon, toți concurenții 
" " să ajungă cu bine la capătul ui 
- - mei etape. Iată primele trei loc 
. ► în clasamentul general individu: 
" 1. MATEI GHEORGHE (Reco

dispu
94 k 
o sen 
sfirși 
nici 
reuși

Pe George Lesnea, cunoscutul ț 
și traducător de versuri, il poți ve 
adeseori colindînd teatre și muzee, 
de concert sau cinematograf, intrep. 
deri și expoziții. Pe omul acesta, 
fața numai zimbet, l-am văzut i 
foarte rar la o competiție sportivă, 
de aceea, cind l-am zărit intr-o zi 
forfota magazinului I.D.M.S. din 1 
am rămas surprins. Oare ce-o fi < 
tind? Nu cumva o fi vreo confuzii 
ceea ce privește alegerea magazinu

Iată insă că vlnzătorul îi intinde 
rucsac și-i face cuvenita prezent 

1
9

cind a venit in echipa mea, ne-a 
clarat comunistul Ștefan 
echipei în care lucrează 
Suciu.

Mereu preocupat de a 
Cunoaște cit mai mult,
Suciu nu precupețește nici un 
pentru a-și ridica necontenit caii 
rea profesională. Paralel, se antre 
ză cu perseverență pentru ca la 
luarea campionatului să apere 
cinste culorile asociației sportive 
plus, se pregătește cu multă con: 
ciozitate pentru ca din toamna 
tui an să urmeze cursurile serali 
școlii medii.

loan Suciu este o excepție? Ni 
cum. Este doar un exemplu din £ 
și atitea cite pot fi întîlnite pe 
prinsul patriei noastre. Este 
unui tînăr care-și trăiește viața 
cită și luminoasă creată de parti
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Cîteva comentarii după îinaie... Succes deplin la „europene"!
Fără să vrem, am făcut o strînsă le

gătură între pregătirile canotorilor 
noștri fruntași în vederea plecării la 
campionatele europene de la Poznan și 
excelenta comportare a juniorilor și 
junioarelor în ediția din acest an a 
campionatelor republicane. Duminică, 
la Snagov, antrenorii Giurcăneanu, 
Radu Huțan sau N. Navasart și-au 
continuat obișnuitele (in aceste zile) 
comentarii despre adversarii lui Rot
man sau Igor Lipalit ai iui Sidorov și 
Iafcovici, ai ștafetei... Mîine, poate că 
multi dintre cei a căror evoluție am 
aplaudat-o cu bucurie în această zi pc 
laCul Snagov, vor asculta cuvintele 
antrenorilor înaintea „startului" la un 
campionat european! Le-o dorim din 
toată inima. Nu numai pentru că sînt 
tineri, nu numai pentru că ne-au făcut 
să trăim alături de ei emoțiile, unor 
întreceri viu disputate. Finaliștii cam
pionatelor republicane de juniori ne-au 
arătat că au muncit cu pasiune, cu 
rîvnă pentru pregătirea lor, că au fă
cut pași mari pe drumul măiestriei 
sportive. De atitea ori am auzit excla
mația: „Ce frumos „trag" — poți spu
ne că sînt seniori!" Intr-adevăr, o ca
racteristică a campionatelor desfășu
rate duminică este și valoâțeâ tehnică 

k ridicată a celor mai mulți dintre parti- 
S cipănți. In mod deosebit trebuie apre-‘ 
C ciată grija și simțul de răspundere cu 
/ care s-a muncit în această direcție în 
l București, Timișoara, Arad, Galați sau 
x Tg. Mureș, unde antrenorii au pregătit
Y loturi valoroase. Este desigur îmbu- 

■ - x curator faptul că, spre deosebire de
alți ani acum se poate vorbi despre 
un evident progres și la fete. Compor
tarea mai mult decît meritorie a fina
listelor, în special la simplu junioare 
I și la caiac 4 junioare I, demonstrea
ză largile posibilități de întinerire a 
lotului nostru reprezentativ intr-un 
viilor cit mai apropiat.

Aprecierile elogioase adresate celor 
mai buni nu trebuie să ducă însă la o 
mulțumire de sine. Antrenorii tinerilor 
caiaciști și canoiști au putut să vadă 
și o serie de lipsuri asupra Cărora vor 
trebui să-și îndrepte toată 'atenția. La 

rtimentul cel mai nou și ele- / unele probe, în special la juniori II s-a 
ifecționat din material plas- \ pierdut timp îndelungat Ia starturi, 
,i in țară, la Satu Mare. Z pentru că mulți Concurenți nu știau să 
:tre (am intervenit in discu- Y se alinieze. Nu întotdeauna s-au res- 
pentru ce aveți nevoie de așa x pectat culoarele; unele echipaje s-au 

e mai comodă valiza? \ răsturnat sau au dovedit o necunoaș-
•ivit o clipă serios și apoi a | ^ere a regulamentului.

1 In altă ordine de idei am vrea să 
abil că tinerețea asta se vede C sugeiăm federației de Specialitate să 
> ea făcind sport! Adică ce, \ analizeze dacă actualul program com- 
a albit nițel părul pe la ( petițional al juniorilor corespunde ne- 
i am voie să mă mișc și eu? > cesităților de pregătire. După părerea

I noastră, în această direcție trebuie fa
da* Află tinere că din cea ) cută ° cotitură în sensul ca juniorilor
edă vîrstă sint un pasionat S să » s1VSig.,lre..',n Tai.bo8at Pr<’Rra'P
; poate fi de altfel mai fru- > competițional. Ne gindim ca cele ci- 
t să admiri, ca intr-o pictură \ teva întîlniri ale juniorilor din cele

un apus de soare in munți, f mai multe centre nu pot rezolva sar-
rgintie îmbătat de briza mă- \ cinile j (e de veri[icarea continuă a 
să nu te mai saturi ascultind ... ,
verde concertul minusculelor Y stadiului de pregătire, de însușirea 

ale trilurilor? Așa-i că e fru- f unei experiențe de concurs atît de ne-
Y cesară în pregătirea completă a unui 
l sportiv. De asemenea, considerăm că

Dar pentru ele e x.ar fj ufj] ca Federația de Sporturi 
puțină liniște, să le 1 Nautice să analizeze dacă intr-adevăr 
trecut am colindat ( csțe bjne ca ]a campionate participan- 
o splendoare ! Nu- l țjj sg nu pOa(g concura dccît la o sin- 

lor mă % gur2 probă. Părerea noastră este că 
S acordarea dreptului de participare la 
x mai multe probe — pentru început la 

toamna ~ două — ar contribui Ta realizarea unei 
povesti / pregătiri superioare a tinerilor cano

tori.
Campionatele republicane de juniori 

din acest an au însemnat un impor
tant succes pentru sporturile nautice 
din țara noastră. Tehnicienii au dato
ria să analizeze comportarea fiecărui 
finalist în parte și să îndrume cu pri
cepere și dragoste pregătirea fiecărui 
tînăr, așa cum au făcut-o și pină 

înd. oe linsă gospodăria agri- 7 acum. Este cert că, muncind astfel 
raionul zimnicea, regiunea \ antrenorii noștri vor contribui la pre- 

, a luat ființă asociația sportivă T 
lectiviștii i-au dat numele gos- ț. —-------------------------------------------------------------
tor. Cei peste 100 de tar ani care 
letat adeziunile de membri ai 
vor fi încadrați pentru început 
5 de fotbal, atletism si salt, 
ul ședinței de constituire, mem- » pentril 

asociații sportive au hota rit X „het „,7, 
enajeze prin recurse loca’c o A ,
divă iar pină la 23 a.—tist să A 
tlosintă un teren de fotbal, pe ț . A Ș1 
fi organizate <» serie de corn- \ t ea a .
cinstea celei de a XVII-a ani- / Orele 19 : Selecționata București tine- 
Eliberării patriei noastre. Con- I ret — Cuba B.

ciatiei si-a propus ea obieetiv J Orele 20.30: Selecționata Studențească 
mărirea necontenită a numă- C R.P.R. — Cuba A.

. activitate Us’poriFvă contSld^ X Sint valabiIe următoarele categorii de 
i Vi orVgîtirS temeiS aShi- ( permlSe care ooartâ vlza ce anul 1961 ■ 
e vor reprezenta pro?poclărja in / “ Albast

cu sportivii dir* sate’e si co- ( aermatin care poartă stampila 
ivecinate. In cadril acestei aso- 1 Floreasca*'. albastre dermatin 
nceste utemistul I^an Gh. Albu, / Pila ..Baschet-, gris dermatin 
întors de Ia smoala de instruc- 7 trilor sportului la baschet si 
itari organizat» de consiliul re- S brilor comisiilor si colegiilor 
r f s Rncuresti f stampila ,.Baschet", verzi

* ’ ‘ * . . . \ însoțite de delegații, in limita locurilor
ud va voi transmite, sint sigur, 1 repartizate fiecărui ziar la masa pre- 
pre primele succese ale asocia- I soi.
'.ive „30 Decembrie- din Vină- / Biletele pentru aceste întîlniri se pun 

C în vînzare începînd de azi marți 15 au- 
C. gust a. c., la casele de bilete din str.

Timnn ri/Aîr» Z I°n In după-amiaza meciurilor
1UDUK LIOACA-Coresp. \ biletele se vînd la casele sălii Floreasca.

Iheorghe Doja") 3h24:06,0; -- 
Moroianu (Lumina G.A.C. “ * 

24:09,0; 3. Z. Tănase (Tim- -- 
oi G.A.C. Cosimbești)
Primul loc în clasamen- 

chipe a revenit formației 
G-A.C. Bucu.
grafie: aspect de la star- «I 

din etapele acestei corn- "*

STAN CRISTEA-coresp.

George Lesnea

ntiri?
’.umărate. 
e timp și 
ira. Anul 
lodnei. E
’ cunoaște farmecul 
alege !
I acesta?
et! Te poftesc la 
ici o vizită și-ți voi
!e. Pină atunci, nici un cuvînt. 
pă cum vedeți... m-am con-

EUGEN URSU cores p.

iccput de drum...

DE LA I. E. B. S.
.locurile internaționale de bas- 
reprezentativelor Cubei care 
loc in sala Floreasca in zilele 

20 august a. c.. după cum ur-

si roșii în piele, albastre 
..Hala 
stam- 
maes- 
mem-

cu 
ale 
ale 
care poar
ele ziariști

gătirea a cit mai multe elemente va
loroase care să împrospăteze continuu 
primele noastre reprezentative.

In încheierea însemnărilor după 
campionatele republicane de juniori la 
caiac-canoe socotim necesar să ne o- 
prim asupra unui alt aspect: educația 
tinerilor sportivi. Sint multe exemple 
care pot ilustra comportarea frumoasă, 
a celor mai multi dintre participanți. 
Tocmai de aceea, in acest ansamblu 
de manifestări pozitive ni s-a părut 
condamnabil gestul nesportiv, de ne
îngăduit oricărui sportiv, pe care l-au 
făcut componentele caiacului de 4 al 
clubului sportiv Banatul Timișoara. 
Pe „motiv" că au fost private de o vic
torie (juriul a apreciat însă just dife
rența de timp în favoarea caiacistelor 
bucureștene) sportivele de la Banatul 
Timișoara nu s-au mai prezentat la 
festivitatea de premiere pentru a primi 
diplomele și plachetele pentru locul II.

In loc să ia poziție față de această 
atitudine nesănătoasă, tovarășii Szabo 
și Alexandrescu, secretarul și respectiv 
antrenorul clubului Banatul, s-au fă
cut ecoul nemulțumirilor nejustiîicate 
ale sportivelor și au vociferat multă 
vreme. Sperăm că secția de sporturi 
nautice și conducerea clubului sportiv 
Banatul Timișoara vor analiza așa 
cum trebuie această atitudine și vor 
lua măsurile corespunzătoare. Pentru 
că este păcat ca frumoasele succese 
în sporturile nautice ale acestui club 
să fie umbrite de asemenea manife
stări...

DAN GIRLEȘTEANU

Aproape fără excepție august e luna 
„europenelor" de canotaj academic și 
caiac-canoe. De fiecare dată, pe Vltava, 
la Macon, la Duisburg, Poznan, Gand 
sau Roma, sportivii romini au luptat 
cu patriotism, cu dîrzenie și înflăcă
rare pentru a obține succese de presti
giu. Canotorii noștri au urcat de ne
numărate ori podiumul învingătorilor, 
dovedindu-se cei mai bine pregătiți în 
diferite mari competiții internaționale.

ȘÎ. — ........... ■
ciștii 
gata 
nate 
(fete 
canoe. Ia Poznan. Luni dimineața a 
părăsit Capitala grupul celor 14 caia- 
ciști și canoiști. Pe listele parti- 
cipanților la 
multe nume 
Ichim Lipalit, 
Vemescu, Mircea Anastasescu 
dar și altele. care au fost tipă
rite pentru prima oară. Este vorba 
de Andrei Igorov, Mihai Somovschi, 
Andrei Conțolenco, Nicolae Artimov, 
tineri care s-au impus in ultima vreme. 
Firește, de ia toți așteptăm rezultate 
cit mai bune. Delegația este condusă 
de prof. Cornel Răduț, președinte
le colegiului de antrenori, și însoțită 
de antrenorii Radu Huțan, N. Navasart 
și de antrenorul federal Gh. Giurcă- 
neanu. Campionatele europene de ca
iac-canoe, care se vor desfășura pe ia
cul Malta, încep la 18 august

iată că din nou, schifiștii, caia- 
și canoiștii noștri fruntași sint 

să ia startul in cele trei campio- 
europene: de canotaj academic 
și băieți), la Praga %i de caiac-

„europene" figurează 
cunoscute: Igor și
Leon Rotman, Aurel 

etc.

In această dimineață, alți sportivi 
romini au părăsit țara indreptindu-se 
spre Praga, orașul gazdă a campiona
telor europene de canotaj academic. 
La 18 august, pe apele Vltavei, schi- 
fistele noastre vor fi prezente la star
tul primelor întreceri ale campionate
lor urmind ca băieții să mai., aștepte 
pină la 25 august. Frumoasele succese 
realizate de canotajul nostru feminin 1 
la edițiile precedente ale campionate
lor europene ne întăresc convingerea 
că și de data aceasta vom avea prile
jul să consemnăm rezultate valoroase. , 
Alături de sportive cu multă experiență I 
cum sînt I.ia Bulugioiu, Florica Ghiu-. I 
zelea, Emilia Rigard, Ana Tamaș, I 
Magda Varga, Viorica Udrescu, Maria I 
Trinks ele., au făcut deplasarea tine
rele schifiste ca Magda Vlăduț, Elena I 
Bădulescu, Viorica Moldovan, Olimpia 
Bogdan sau Mariana Limpede. Dele
gația noastră este condusă de tov. 
Vasile Grigore, secretar general al 
F.R.S.N. Antrenorii lotului: Felicia 
Urziceanu și Ion Bulugioiu. Sportivele 
noastre vor participa la simplu, dublu 
vîsle, 4 + 1 vîsle, 4 + 1 rame și 8+l« '

Cîteva zile mai tîrziu va începe în
trecerea schifiștilor la care, de aseme
nea, vom fi reprezentați de un lot va
loros.

Dorim tuturor reprezentanților noștrî 
la cele trei campionate europene, rezul
tate cit mai frumoase, cit mai multe, i 
victorii.

1

Mai multă atentie
9

campionatelor republicane
Aii trecut destule zile de la încheie

rea finalelor campionatelor republicane 
de juniori și junioare — timp sufi
cient pentru cristalizarea impresiilor, 
pentru a cîntări ce au arătat bun a- 
ceste finale și a scoate la iveală de
ficiențele.

UN MĂNUNCHI DE TALENTE

Fără îndoială, tehnicienii voleiului 
— prezenți în număr mare la finale — 
au fost plăcut impresionați de alura 
unor sportivi, de buna lor pregătire.

finalelor
de juniori

jucat de la zî la 2d tot mai bine, 
nivelul general al acestor finale a fost 
mai scăzut ca în alți ani. Cauzele sint 
mai multe și una dintre ele este și 
aceea cp selecționarea elementelor nu 
s-a făcut în modul cel mai fericit și 
de aceea în cadrul echipelor au evo
luat multi sportivi fără calități fizice 
deosebite. Cit despre un început în re
zolvarea problemei voleiului feminin — 
acest lucru nu s-a întrevăzut Meciu
rile feminine (cu o excepție: partida 
Corvinul Deva—Ș.S.E. Piatra Neamț) 
au fost neinteresante, mai degrabă a-

de vedere ? Iată : media 
echipelor feminine este

de 
de
Tn

cest punct 
înălțime a 
1.625 m, ceea ce este foarte puțin, 
același timp, media de vîrstă a fost 
de 16,9 ani. Echipa cea mai înaltă 
a fost C.S.Ș. București — 1,675 m, 
dar în același timp și cea mai „vîrst. 
nică“ formație din cele două campio
nate : 17,8 ani. In sfîrșit, să notăm că 
la finale au fost și jucătoare cu o 
înălțime de numai 1,51 ml

Mai multă grijă pentru selecționarea 
elementelor a reieșit la echipele mas
culine. Media generală de înălțime, 
1,724 m, media generală a virstei: 
16,6 ani. Cea mai „înaltă" echipă: 
Pandurul Tg. Jiu: 1,790 m. O bună 
orientare a dovedit în selecționarea 
jucătorilor prof. Georgeta Simionescu: 
echipa sa, Ș.S.E. Bacău, are o medie 
de 16,1 ani și 1,767 m înălțime.

Concluzia acestor date statistice 
(valabilă în special pentru echipele fe
minine) este una singură.; trebuie a- 
cordată toată atenția selecționării ca
drelor, știut fiind faptul că tehnica se 
grefează mai ușor pe tineri cu calități 
fizice bune

ABSENȚE NEMOTIVATE!

lost o surpriză plăcută pentru 
cei prezenți buna pregătire pe 
au arătat-o voleibaliștii de la

Șerban Buzescu (S.S.E. Ploiești), unul dintre cei mat 
finalelor, in plină acțiune. (Fază din meciul S.S.E.

Tg. Jiu

și de perspectivele frumoase care 
întrevăd pentru aceștia. In primele 

rînduri trebuie să trecem pe Daniel 
Bărăscu și Carol Sittner (Rapid Bucu
rești), Șerban Buzescu și Ion Alecu 
(Ș.S.E. Ploiești), Nicolae Anghel, Si- 
mion Miiller, Constantin Badea (Pan
durul Tg. Jiu), Mircea Protopopescu, 
Ernst Weissman (Ș.S.E. Bacău), Doi
na Cismașu (Corvinul Deva), Maria 
Dima, Irina Keppert (C.S.Ș. Luceafă
rul Brașov), Niculina Virlan (Ș.S.E. 
Piatra Neamț), Cornelia Hașiu (C.V.Ș. 
București). Un mănunchi de tineri și 
tinere, care, bine îndrumați în conti
nuare de antrenorii lor și promovați 
cu judiciozitate, pot spera la satis
facții și mai mari.

Aceștia sînt însă numai 14 din cei 
78 de sportivi care au luat parte la 
finale. Ce putem spune despre cei
lalți ?

ca 
se

PRIVIND PARTIDELE FINALE

Tinerii 
frumoase 
Rapid — 
Deva — 
reușit de 
bune. Cu

finaliști au realizat partide 
(Rapid —• Ș.S.E. Ploiești, 
Pandurul Tg. Jiu, Corvinul 
Ș.S.E. Piatra Neamț) și au 

multe ori execuții tehnice 
toate că cele opt echipe au

3—0)

talentați jucători ai 
Ploiești—Pandurul

Foto P. Romoșan

a lipsit aproape cu 
șt mișcarea în teren

noste. Blocajul 
desăvîrșire, ca 
mai ales la C.S.Ș. București), lovi
tura de atac a fost rezolvată — de 
regulă — de o singură jucătoare, pre
cizia paselor a lăsat de dorit. Cit des
pre serviciile greșite... cine a stat să 
Ie numere ? După cum se vede, chiar 
elemente de bază ale voleiului au fost 
slab însușite de finaliste. In cazul 
acesta, nu mai are rost să discutăm 
despre tactică...

Ceva mai bine s-a prezentat situația 
In întrecerea băieților. Cu toate că mai 
sînt multe de corectat în ceea ce pri
vește tehnica, de cele mai multe ori 
situațiile ivite de-a lungul partidelor 
au fost mult mai bine rezolvate, ie
șind in special în evidență blocajul 
lormației Pandurul Tg. Jiu, atacul e- 
chipei Rapid București, omogenitatea 
reprezentanților „orașului aurului ne
gru". Dar nici antrenorii tinerilor vo
leibaliști nu trebuie să șe declare mul
țumiți cu ceea ce știu elevii lor.

CE SPUN DATELE STATISTICE

De cea mai mare importanță în vo
leiul modern e înălțimea jucătorilor. 
Cum s-au prezentat finalistele din a-

care
Pandurul Tg. Jiu (antrenor prof. G. 
Cernăianti) ca și puterea de luptă a 
fetelor de la Corvinul Deva (antrenor 
proî. S. Bivolaru). In același timp 
însă trebuie să notăm că de la aceste 
finale au lipsit o serie de echipe care 
în anii trecuți aveau o valoare ridi- 
cată. Este vorba de formațiile Clubu-, 
lui Sportiv Școlar Banatul Timișoara, 
ale C.S.Ș. Cluj, C.S.Ș Harghita Tg. 
Mureș, care, prezentîndu-se slab pregă-. 
tite au fost eliminate în fazele de zonă,- 
Dinamo București, C.C.A. Firește, nu se 
poale cîștiga întotdeauna titlul de 
campion. Apar mereu echipe noi. bine 
pregătite. Dar a avea o co'.nport’are pe 
măsura posibilităților și a titlului cu
cerit, se poate cere. De aceea', aceste 
cluburi, cărora li se mai pot adăuga 
Metalul 23 August și Progresul Bucu
rești, Farul Constanța, Știința Timi
șoara ș.a. care au antrenori pentru 
echipele de juniori, nu au nici o scu
ză pentru comportarea submediocră 
avută in fazele preliminare ale cam
pionatului republican de juniori.

★
Peste cîteva luni echipele masculine 

și feminine de juniori vor lua din nou 
startul în campionatul pe 1961—1962. 
Este de datoria federației de speciali
tate ca, prin Colegiul central al antre
norilor (președinte N. Sotir) și antre
norul federal (prof. 1. Takacs) să se 
ocupe mai mult de echipele de juniori 
— schimbul de mîine al voleiului no
stru. De data asta cei în drept n-au 
făcut-o și de aceea finalele campio
natelor de juniori nu s-au ridicat la 
nivelul așteptat

MIRCEA TUDORAN
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„Cursa Scînteii" — o întrecere a tinereții
Duminică după-amiază, pe Stadionul 

Republicii, a luat sfirșit cea de a 
XlV-a ediție a „Cursei Scînteii". Ci
cliștii fruntași, animați .de dorința de 
a realiza rezultate remarcabile și sti
mulați de avintul rutierilor țineți, au 
avut o comportare la înălțimea renu- 
melui pe care și l-au creat. Aurel Șe
laru, inițiatorul primei evadări, a cu
cerit tricoul galben o dată cu victoria 
din prima etapă. Apoi, el și-a conso
lidat poziția de lider inițiind sau par- 
ticipind la alte acțiuni. Forma bună 
și dirzenia de care a dat dovadă l-au 
ajutat să-și mențină tricoul galben în 
următoarele etape și să cucerească în 
final o splendidă victorie. Din lotul 
alergătorilor fruntași trebuie, de ase

Tinărul Simion Mihălțeanu îl felicită pe Aurel Șelaru pentru remarcabila 
:a performanță

menea, remarcată comportarea cicliști
lor Marcel Voinea, Gh- Neagoe, Va- 
sile Dobrescu, Gabriel Moiceanu- (în
vingător în trei etape !), Simion Ari
ton ș.a.

Nu se poate spune însă că „duelul" 
dintre alergătorii fruntași și cei 
tineri s-a încheiat cu un succes cate-

CITE CEVA DESPRE 
AUREL ȘELARU

Face parte din clubul sportiv Di
namo București; a împlinit 26 de 
ani la 15 martie; a debutat in ci
clism in anul 1953; a imbricat de 
26 de ori tricoul reprezentativei 
naționale; a ciștigat cea de a lll-a 

' ediție a „Cursei București—Sofia" 
(1957) și a participat o dată la 
„Cursa Păcii"; are 1,75 m înălțime 
și 72 kg greutate.

goric al cicliștilor cu experiență. De 
fapt... nici nu s-a încheiat. El va con
tinua în acest sezon în „Cursa Victo
riei" și în cea de a X-a ediție — jubi
liară — a „Turului ciclist al R. P. Ro- 
mîne". In „Cursa Scînteii" rezultatul 
este... meci nul. Dacă Aurel Șelaru 
(reprezentant al generației mai vechi) 
a cucerit primul loc și o serie de alți 
cicliști cu experiență au avut compor
tări și rezultate de valoare, nici tine
rii cicliști n-au stat în espectativă. 
Ținind cont numai de numeroasele 
evadări pe care cicliștii tineri le-au 
inițiat în cele șase etape, de lupta 
continuă pe care au dat-o cu succes 
pentru realizarea unor performanțe re
marcabile — trebuie să acordăm un 
calificativ foarte bun tinerei genera
ții. Dar, la acestea mai trebuie adău
gat faptul că tinărul Ion Ardeleanu 
de la Olimpia Brașov, o autentică 
speranță a sportului nostru cu pedale, 

60 de juniori și junioare 
în tabere de pregătire

Ca în fiecare an, F. R. Baschet or
ganizează și în această vară taberele 
pentru juniorii și junioarele care s-âu 
remarcat în cursul campionatelor repu
blicane școlărești și de juniori, precum 
pi în decursul altor competiții. Tabe
rele își vor deschide porțile la 15 au
gust urmînd ca cei 60 de participant 
(30 de băieți și 30 de fete) să se 

, ,, pregătească .pînă la 30 august sujb 
i;, .supravegherea unor antrenori cu ca

lificare superioara.
1,1 11 Federația s-h‘"Orientat și în ace^ 

’> ei an spre selecționarea -elementelor iii, 
„...italie înaltă,a atîț de necesare . jocului; 

. .jmodern de baschet. Media celor 30 de' 
■’ junioare este1, de1 pildă, de 1,73 m, iar 

a 'celor 30 de 'juniori de'-1,85 m, ceea 
ce reprezintă un record pentru . aceste 
tabere. Taberele vor avea loc la Pia
tra Neamț pentru băieți și la Sibiu 
pentru fete.

SPORTUL POPULAR
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s-a situat pe primul loc în clasamen
tul celor mai buni sprinteri (cu un a- 
vans considerabil) ca și în cel al ci
cliștilor debutanți în „Cursa Scînteii". 
In plus, acest ciclist a cucerit primul 
loc în cea de a V-a etapă. „Plutonul" 
rutierilor tineri care s-au evidențiat 
in „Cursa Scînteii" este însă foarte. . 
masiv. Din el fac parte Wilmoș 
Egyed. Petre Ghiță, Nicolae Matei, Gh. 
Bădără, Gh. Vasilescu, S. Mihălțeanu, 
C. Tudose, St. Padiu, I. Szekely, Al. 
Zin etc- In afara acestor alergători, o 
altă categorie de tineri și-au făcut 
„intrarea" pe poarta sportului de per
formanță. Este vorba de cicliștii care 
acum se impun pentru prima oară a- 
tenției specialiștilor: I. Vlaicu. V. Gri- 

goriu, Paul Dulu, I. Vlădășel, Willy 
Gross ș.a.

Mediile orare foarte ridicate (deși 
căldura excesivă a influențat negativ 
comportarea cicliștilor), bătălia conti
nuă pentru îmbunătățirea locurilor 
din clasamentul general, disputa dîrză 
pentru cucerirea primului loc la sprin
turi și în finalul etapelor — toate a- 
cestea au făcut din „Cursa Scînteii" 
una dintre cele mai frumoase între
ceri organizate in țara noastră. Tre
buie să spunem că la aceasta a con
tribuit și regulamentul stabilit de or
ganizatori. In primul rînd traseul 
foarte bine ales (mai puțin „bătut" de 
rutieri) a creat emulație în rîndul par- 
ticipanților, iar alcătuirea unui cla
sament al debutanților a deschis lupta 
directă între alergătorii participant! 
pentru prima oară la „Cursa Scînteii". 
Circuitul din Craiova, sosirile pe sta
dioane (în trei etape) și contra-timpul 
individual au mărit valoarea și popu
laritatea cursei-

Și, pentru că ediția din acest an a 
„Cursei Scînteii" a fost o adevărată 
întrecere a tinereții, vom publica in
tegral clasamentul debuitanților în care 
majoritatea alergătorilor sînt rutieri 
tineri:

1. Ion Ardeleanu (Olimpia Brașov);
2. Grigore Nicolae (C.C.A.); 3. Gh. Bă
dără (Voința Brăila); 4. Gh. Vasilescu 
(Flacăra Roșie); 5- S. Mihălțeanu (Fla
căra Roșie); 6. C. Tudose (Dinamo); 
7. Șt. Padiu (Petrolul Ploiești); 8. I. 
Szekely (Voința Cluj); 9. Al. Zin (Vo
ința București); 10. I- Vlaicu (C.C.A.);
11. H. Chelaidite (Flacăra Roșie); 12. 
C. Chiriacescu (I.T.B.); 13. Al- Miteff 
(Voința București); 14. Tr. Cojocneanu 
(Dinamo); 15. C. Niculescu (Flacăra 
Roșie); 16- V. Grigoriu (Voința Bucu
rești); 17. C. Ștefaniți (Voința Brăila); 
18. St. Mârcef (Voința București) ; 19.

dîkidll
Campionatul de calificare
Duminică, baschetbaliștii de la Trac

torul au realizat prima lor victorie în 
zona a IV-ă a campionatului de califi
care, învingînd Petrolul Ploiești cn 
52—37 (26—20), iar Farul Constanța 
a întrecut formația' Sănătatea Roșiorii 
de Vede la un scor astronomic : 109— 
33 (48—7).

Cu aceste rezultate s-au încheiat și 
întrecerile zonei a-IV-a a campionatu
lui masculin de calificare, in fruntea 
căreia se găsește echipa bucureșteană 
Progresul,-aflată în luptă directă penlru 
calificare cu Farul Constanța. lată 

, de altfel clasam^n-tui seriei :
. J. Progresul Buc. 4 4 0 261—185 8
i2. Farul Coiîstlirrfa ‘4:3 1 307—195 7
3. fractorul Brasov 4 13 189—217 5
I. Petrolul Ploiești 4 13 1,79—240 5

51 Sănătatea R. de V/4 1.3 1^6—295
La sfir.șitul acestei săptămîni se vor 

desfășura jocurile primei etape a retu
rului, .atît la băieți cît și la fete. In 
fruntea programului se află partida 
dintre formațiile masculine Farul Con
stanța și Progresul București, care se 
dispută la Constanța. In tur bucurcște- 
nii au învins cu 67—49, 

P. Dulu (Voința Ploiești); 20. A. Szat- 
mary (Voința Cluj); 21. I. Vlădășel 
(C.P.B.); 22. W. Gross (Olimpia Bra
șov); 23. C. Popescu (I.T.B.).

HRISTACHE NAUM I 
f

10—24 septembrie 

A X-a ediție — jubiliară — 
a „Turului ciclist al R. P. Romine"

Intre 10 și 24 septembrie se va des
fășura cea de a X-a ediție — jubiliară
— a competiției internaționale „Turul 
ciclist al R.P. Romine**. Întrecerea este 
organizată de Federația Komînă de Ci
clism și ziarul ,,Sportul popular”. Itine
rarul acestei mari competiții de lung 
kilometra j este următorul :

Etapa I — circuit în București ; etapa 
a Il-a — București — Brașov; etapa a 
IIl-a — Brașov — Sibiu; etapa a IV-a — 
Sibiu — Hunedoara; etapa a V-a — Ca
ransebeș — Timișoara ; etapa a Vl-a — 
Timișoara — Oradea; etapa a Vll-a — 
Oradea — Cluj ;etapa a VIII-a — Cluj
— Dej ;etapa a lX-a — Vatra Dornci
— Suceava; etapa a X-a — Suceava — 
lași; etapa a Xl-a — Iași — Bacău; eta
pa a XH-a — Bacău — Galați; etapa a 
XIIl-a — Brăila — București. Cicliștii 
vor beneficia de două zile de odihnă la 
Timișoara și Vatra Domei.

Pînă în prezent au sosit la sediul Co
misiei de organizare confirmări de parti
cipare din partea următoarelor țări: 
lhD. Germană, ILP. Polonă, R.P.F. 
Iugoslavia, Franța, Danemarca și Olanda.

Țara noastră va fi reprezentată la cea 
dc a X-a ediție — jubiliară — a „Tu
rului ciclist al R.P. Romînc“ de o echi
pă reprezentativă și de cîtcva echipe de 
club.

FAZA PE CAPITALĂ
A CONCURSULUI REPUBLICAN 
PENTRU BICICLETE DE ORAȘ
Duminică s-a desfășurat pe aleile din 

„Parcul Copilului” faza pe Capitală a 
concursului republican pentru biciclete 
dc oraș. La aceste întreceri au partici
pat concurenții calificați din faza raio
nală. întrecerile au prilejuit o dispută 
aprigă pentru clasarea pe primele locuri, 
care asigurau calificarea în finala pe 
țară. Iată rezultatele tehnice :

Fete: 1. Florica Marinescu (raionul 
Lenin); seniori: J. I. Niculescu raionul 1 
Mai); 2. N. Badea (raionul Gh. Gbeorghiu- 
Dej) ; 3. I. Marinescu (raionul Lenin); 
juniori : 1. D: Stoian (raionul l Mai); 
2. D. Tudor (raionul 23 August); 3. M. 
Muică (raionul 23 August).

Trebuie să arătăm însă că consiliile 
raionale U.C.F.S. Tudor Vlad imirescu, 
Grivița Roșie și I. V. Stalin nu au tri
mis concurenti Ia startul întrecerilor.

aruncat — 132,5 kg); ca-V. IONESCU — coresp.

Semifinalele „Cupei Eliberării”
REPREZ; REG. OLTENIA — 
REPREZ. REG. ARGEȘ 22-14

CRAIOVA 13 (prin telefon). Sîm- 
bătă, pe stadionul C.S. Craiova repre
zentativa regiunii Oltenia a întîlnit 
echipa regiunii Argeș. Echipele s-au 
prezentat descompletate (Argeșul n-a 
avut boxeri la categoriile mijlocie și 
grea, iar reg. Oltenia n-a avut repre
zentant pentru categ. cocoș). Iată re
zultatele înregistrate : muscă : V. Vin- 
tilă (Oltenia) b.k.o. rep. 1 pe I. Soare 
(Argeș); cat. cocoș ; 1. Marin (Argeș) 
cîștigă fără adversar; pană: M. 
Goanță (Oltenia) b.p. pe Gh. Gogan 
(Argeș) ; semi-ușoară : Gh. Manea
(Argeș) b.p. V. Enoiu (Oltenia) ; ușoa
ră : A. Pițigoi (Argeș) b.p. B. Flores- 
cu (Oltenia); semimijlocie: M. lo- 
nescu (Oltenia) meci egal cu A. Mai
dan (Argeș); mijlocie mică: Gh. Bu- 
zatu b.ab. rep. 1 N. Sandu (Argeș) ; 
mijlocie: P. Dcca (Oltenia) ciștigă 
fără, adversar ; semigrea : Tr. Stuparu 
cîștigă prin descalificare îh fața lui S. 
Di iță (Argeș); grea: D. Constantin 
(Oltenia) cîștigă fără adversar.

R. SCHULTZ și S. GURGUI-coresp.

REG. BANAT-ORAȘ ..-BUCUREȘTI 
20—20 .

lată rezultatele tehnice: M. Cristea 
(Buc.) b.p: D. Rcceanu (Banat) ; A. 
Olteanu (Bric.) b;p. Gh. Dumitrache 
(Banat) ; E. Bătrîna (Banat) b.p. Gh. 
Arighel (Buc.); V. Mandr.iș (Banat) 
b. ab. 3 V. Czekely (Buc.) ; M. Calița 
(Buc;) b.p. 1. luhasz (Banat) ; V. Su

Selecționata Brașov 
10-6 la clasice

Recent a avut loc La Tg. Mures în- 
tîlnirea de lupte clasice si libere din
tre echipa Voința din localitate si o 
selecționată a orașului Brașov compu
să din sportivii de la Steagul roșu si 
Rulmentul. Da lupte clasice au fost ob
ținute următoarele rezultate tehnice : 
52 kg : Birtalan (Tg. M.) înv. tuș pe E. 
Antal (Bv.); 57 kg : C. Ofițerescu (Bv.) 
înv. la pct. pe I. Gdrgeni (Tg. M.) : 
62 kg : I. Vaideș (Bv.) înv. la pct. pe 
M. Varga (Tg. M.) : 67 kg : T. Oană 
(Bv.) meci nul cu I. Zentay (Tg. M.); 
73 kg : I. Burcea (Bv.) înv. la tuș pe 
R. Sosler (Tg. M.); 79 kg : P. Gagy 
(Tg. M.) înv. la pct. pe V. Măzgăreanu 
(Bv.); 87 kg : I. Mânu (Bv.) înv. la pct. 
pe B. Matyae (Tg. M.); grea : I. Râdu 

r/ur

Au fost stabilite
î recorduri republicane dc juni
Desfășurarea fazei orășenești din 

cadrul primului campionat republican 
de juniori la haltere s-a bucurat de 
un binemeritat succes. La aceasta a 
contribuit în primul rînd atenția cu 
care antrenorii bucureșteni au privit 
competiția, seriozitatea cu care șlțau 
pregătit elevii. La rîndul lor, tinerii 
participant! au aruncat în focul între
cerii sportive tot entuziasmul și srau 
străduit să realizeze rezultate sportive

nificativ, in această privință, faptul 
că în acest concurs juniorii noștri au

de o valoare cit mai înaltă. Este sem- la smuls și la aruncat.

reușit să stabilească 7 recorduri repu- .
blicane- Sintem convinși 
că acest frumos început 
de activitate va fi com
pletat, cît de curînd, cu 
noi și noi performanțe 
de valoare și că mulți 
dintre acești tineri hal
terofili, pregătindu-se și 
mai temeinic, vor asalta 
pozițiile fruntașilor a- 
cestui sport;

Iată acum cîteva din 
rezultatele tehnice înre
gistrate: categ. 51 kg: 
Viorel Păunescu (Dinamo 
Obor) 190 kg (la smuls 
a realizat cu 60 kg un 
nou record); categ. 56 kg: 
Constantin Cristea (Di
namo Obor) 162,5 kg; 
categ. 60 kg: Petre Roșea 
(Dinamo Obor) 220 kg (la 
smuls cu 70 kg a stabi
lit un nou record): categ.
67.5 kg: Daniel Dolofan 
(C.C.A.) 235 kg; categ. 
75 kg: Olimpiu Cristea 
(Sirena) 247,5 kg; categ-
82.5 kg: Cornel Kelemen 
(Dinamo Obor) 335 kg — 
nou record (el a realizat 
recorduri și la smuls —
102,5 kg, împins — 100 kg,

rugiu (Banat) m.n. Gh. Ilie (Buc.), 
N. Padina (Banat) m.n. C. Nicu (Buc.); 
T. Gheza (Banat) m.n. D. Rizea 
(Buc.) ; St. Mascovescu (Banat) m.n. 
V: Trandafir (Buc.); D. Filip (Banat) 
b.p. Gh. Rosier (Buc.).

AL. GROSS—coresp. regional

Infîln irea semifinală dintre selectionala 
orașului București și dea a regiunii Ba
nat s-a terminat, după cum se știe, la

Dintre cele patru jucătoare, Mina Ili
na. Eleonora Roșianu. Juiieta Namian și 
Cristina DoboȘiu care' au disputat ieri 
semifinalele, probei de simplu, țeminin 
ale campionatului Bucureștii!lui,,, prima 
s-a prezentat cea mai bfh6. Mfria' Ilina a 
întrecut-,o pe Eleonora Roșia6-2, 
după un meci--pe care 1-â avut da ,-discre
ție. Cu o buna mobilitate, ea a acoperit 
tot terenul, a venit deseori la plasă, ata- 
cînd cu succes minge după minge. în 
cealaltă semifinală, campioana tării Ju
iieta Namian a eliminat-o tot în două 
seturi (6-3. 6-1) pe Cristina Doboșiu. în- 
tr-o partidă in care învinsa a ratat inex
plicabil de mult. . , -

Azi semifinalele probei de simplu băr 
m campiootul Capitalei

— Voința Tg. Mure 
și 6-6 la libere

(Bv.) obține meci nul în fața 1 
Ballo (Tg. M.). La lupte libere a 
obținute următoarele rezultate : 5 
I. Iancău (Bv.) înv. la tuș pe 1 
teanu (Tg. M.); 62 kg : Gh. V< 
(Bv.) meci nul cu D. Ștefan (Tg 
67 kg : I. Pintea (Tg. M.) înv. 1 
pe Gh. Voicu II (Bv.); 73 kg : 
mai frumos meci al reuniunii C 
hâzi (Tg. M.) nu reușește să-l 
șească pe St. Tampa (Bv.) si c 
obțin rezultat de egalitate ; 79 k 
Baciu (Bv.) înv. la tuș pe P. Gag 
M.); grea : F. Bolla (Tg. M.) înv.
pe I. Herman (Bv.).

I. PÂUȘ — coresp. regi

teg. 90 kg: Nicolae Matei (Dina 
bor) a realizat un nou record la 
cu 100 kg.

Pînă la finalele campionateloi 
blicane (2—3 septembrie, la Bui 
este de dorit ca antrenorii no 
acorde o atenție mai .' {ere pr- 
juniorilor, punind acce r ' in 
pe dezvoltarea pregătirii fizice 
laterale și pe însușirea elem 
tehnice ale mișcării clasice, în

meestru al sno-tnl
ALEXANDRU COSi

Cornel Kelemen (Dinamo Obor) a stabili 
recorduri republicane de juniori la hc

Foto: P. Ror

egalitate (20—20). Conform re 
tului competiției, s-a calificat î 
echipa cea mai tînără : Regiune

„Cupa I.T.B.”

Astă-seară, pe terenul din 
lancului, are loc a treia reuni 
cadrul „Cupei I.T.B." la box.

In program sînt meciuri inte 
printre care: H. Leow (Sen 
Olteanu (Met.), Ion Mitu (S 
Ion Iriza (I.T.B.).

în singura întîlnire de simj 
bați de luni, Bosch a cîutigat la 
cu 6-3. 7-5. 6-0. învingătorul- 
o îmbunătățire în' executarea s 
(mai putefrifce șî bine plasate), 
ce Bardan a ■«'fost F de -o- - nesigti 
executarea loviturilor, Iriadrriifcit 
tru trri țubăt’or de- valoarea tui 
îh plin sezbri'- cofnpetitionâl.

Campionatul* Capitalei ’’ddrftin1 
mîine de la ora T6, pe terenul 
trului de antrenament nr. 2. Pr 
meciuri, azi vor avea loc si ser 
probei de simplu masculin : Tirii 
si Gh. Viziru—C. Năstase.
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Săptămîni „pline" pentru atletism...
Săptăminile următoare vor fi in

tr-adevăr „pline" pentru atletism. 
Prezentarea programului competițio- 
nal ne va scuti de orice comenta
rii: 19—20 august: CLUJ — prima edi
ție a Jocurilor Balcanice pentru ju
niori; 20 august: BUCUREȘTI — Con
cursul Armatelor prietene; 26—27 au
gust: BUCUREȘTI - ediția a XlII-a 
a campionatelor internaționale de at
letism ale R.P. Romine; 31 august — 
2 septembrie: SOFIA — întrecerile de 
atletism din cadrul Universiadei; 2—3 
septembrie: Poznan — ediția a Vil-a 
a triunghiularului echipelor de juniori 
și junioare ale R.P. Polone, R.S. Ceho
slovace și R.P. Romine; 9—10 septem
brie: TIMIȘOARA — finalele Con
cursului republican pentru tineret; ,15- 
17 septembrie: BELGRAD — ediția a 
XX-a a Jocurilor Balcanice pentru 
seniori și senioare; 24 septembrie : 
DRESDA — concursul memorial Har- 
big; 30 septembrie—1 octombrie: TI
MIȘOARA — întilnirea triunghiulară 
intre echipele de tineret ale R.P. Ro
mine, R.P. Ungare și R.P.F. Iugo
slavia etc.

Iată acum cîteva din „ultimele vești" 
in legătură cu cîteva din aceste com
petiții:

JOCURILE BALCANICE PENTRU 
JUNIORI

După cum ne informează corespon
denții noștri A. Dumitriu și A- Palade- 
Ursu, la Cluj, se fac pregătiri intense 
in vederea apropiatelor întreceri bal
canice pentru juniori, In primul rînd 
au fost reamenajate pista și amplasa
mentele pentru sărituri și aruncări 
de la stadionul „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“. Pentru a veni în ajutorul con- 
curenților, în spatele stadionului a 
fost construită o pistă specială pen
tru încălzire. In afara acesteia, „în
călzirea" se va putea face și pe sta
dionul din parcul sportiv „Dr. Babeș". 
A fost alcătuit juriul de arbitri, care 
cuprinde 100 de persoane. In dreptul 
liniei de sosire a fost montat aparatul

Două din cele trei medaliate la J.O. din I960 vor concura la „internaționale": 
lolanda Balaș și atleta poloneză Jaroslawa Joszwiakowska (stingă)

electric de înregistrat TELESID, ast
fel că prin fotografierea sosirilor vor 
fi evitate orice greșeli în stabilirea 
clasamentelor la probele de alergări.

Pentru joi șl vineri sînt așteptați să 
sosească în Cluj tinerii participanți 
la întreceri. Probele se vor desfășura 
simbătă (începînd de la ora 16,30) și 
vor continua duminică (de la ora 9 și 
de la ora 17).

In cadrul pregătirilor pentru J.B.j., 
juniorii noștri au participat duminică 
la un concurs în Capitala. Disc (2 kg): 
L. Kollar 44.22, I. Bog 42.80 —rec. 
personal, M. Pascu 42,06; — rec. per
sonal ; suliță (800 gr): D. Marian 
61,70 — rec. personal, D. Ene 59,22 — 
rec. personal, W. Sokol 59,12; disc: 
Anca Gurău 40,62; Ana Macovci 39,82 
— rec. personal; suliță: Sabina Stoica

Concursul republican pentru tineret
In aceste zile se află în plină des

fășurare o nouă și importantă com
petiție a atletismului nostru: con
cursul republican pentru tineret, aflat 

•îil acest an la prima ediție. După e- 
ta,pa .raională care a avut loc la 'în
ceputul lunii august, la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni sînt programate în
trecerile fazei regionale, finalele ur- 
mînd să aibă loc la Timișoara, în 
zilele de 9 și 10 septembrie.

Au drept de concurs atleții născuți 
în anii 1939—1941. Pe programul teh
nic de desfășurare a întrecerilor fi
nale figurează următoarele probe: 
BARBATI : 100 m (11,1); 200 m
(23,1); 400 ni (51,0); 800 m (2:02,0); 
1.500 m (4:10,0); 5.000 m (15:10,0); 
110 mg (15,9); 200 mg (26,5); 
400 mg (60,0); 3.000 m obst. (10:00,0); 
lungime (6,70) ; triplu (13,80) ; înăl
țime (1,80); prăjină (3,90); geutate 
(13,00); disc (42,00); suliță (55,00); 
ciocan (44,00) ; 10 km marș (50:00,0); 
4x100 m si 4x400 m ; FEMEI : 100 m 
(12,7); 200 m (27,0); 400 m (62,0); 
800 m (2:28,0); 80 mg (12,5); lun-

gime (5,25) ; înălțime (1,50) ; greu
tate (11,00) ; disc (35,00) ; suliță 
(36,00) ; 4x100 m. Intre paranteze am 
notat standardurile pe care trebuie să 
le realizeze concurență pentru a pu
tea avea drept de participare la fina
lele de la Timișoara.

CLASAMENTUL GENERAL 
AL CAMPIONATELOR DE SENIORI

In urma desfășurării întrecerilor fi
nale din cadrul campionatelor repu
blicane de seniori și senioare (pistă, 
marș, maraton, probe combinate) cla
samentul general al competiției are 
următoarea înfățișare: 1. Știința Bucu
rești 40 p; 2. Dinamo București și Me
talul „23 August" Buc. 35 p; 4. C.C.A. 
25 p; 5.—6. Rapid Buc. și Știința Cluj 
20 p; 7. I. T. București 10 p; 8. Di
namo Brașov, Progresul Buc., Șc. Sp. 
U.C.F.S. C-lung Muscel, Laminorul 
Roman, C.S.S. Banatul Timișoara; 
C.F.R. Craiova și C.F.R. Timișoara 
cite 5 p.

39,20 — rec. personal ; Rodica Ștefă- 
ncscu (1945 ) 38,62 — rec. personal.

CONCURSUL ARMATELOR 
PRIETENE

întrecerile vor avea îoc duminică 
pe stadionul Republicii din Capitală- 
Primele probe sînt programate la ora 
18,30, astfel că încheierea concursului 
se va face la lumina reflectoarelor. 
Vor lua startul cei mai valoroși atleți 
militari din: U.R.S.S., R.P. Bulgaria, 
R.S. Cehoslovacă, R.D- Germană, R.P. 
Mongolă, R.P. Polonă, R.P. Romină și 
R.P. Ungară.

Dată fiind valoarea celor mai mulți 
dintre participanți avem certitudini i 
că întrecerile se vor ridica la un înait 
nivel tehnic.

CAMPIONATELE INTERNATIONALE. 
ALE R.P.R.

Alergătorii Josef Lambrechts și 
Gaston Roelants vor reprezenta Bel
gia la „internaționale". Roelants este 
recordmanul țării pe distanțele de 
10.000 m (29:19,4 in I960)’ Și pe 
3.000 m obstacole (8:45,8 în cursul 
sezonului trecut), iar Lambrechts este 
un remarcabil alergător pe 800 m 
(1:48,8). Anul acesta la campionatele 
naționale, care au avut loc recent, 
Lambrechts a produs o mare surpriză 
învingîndu-1 pe marele favorit al 
cursei de 1.500 m Roger Verheuen, 
căruia i-a luat și... locul în delega
ția pentru București.

Intre 19—23 august, Ia Moscova 

Ediția a X-a a Campionatului 
mondial de pentatlon modern

Peste cîteva zile vor începe la 
Moscova întrecerile din cadrul celei 
de a X-a ediții a Campionatului 
mondial de pentatlon modern. Soco
tim interesantă o scurtă incursiune 
în istoria acestui sport al sporturilor.

La sfîrșitul secolului trecut în Sue
dia au fost organizate primele între
ceri ale unui sport nou: pentatlonul 
modern. Din inițiativa suedezilor a- 
ceastă disciplină a fost propusă să 
facă parte din programul Jocurilor 
Olimpice, urmînd să înlocuiască 
—după atîtea și atîtea secole •— anti
cul pentatlon al elinilor, alcătuit din- 
tr-o cursă de viteză pe un stadiu, 
aruncarea discului și a suliței, sări
tura în lungime și lupte.

Promotorul Jocurilor Olimpice mo
derne, pedagogul francez Pierre de 
Coubertin, a privit cu multă simpa
tie apariția pentatlonului modern și 
l-a susținut cu toată căldura. Și ast
fel, în anul 1912 la cea de a V-a 
ediție a J.O. la Stockholm, pentatlo
nul modern a fost inclus în progra
mul întrecerilor olimpice. învingători, 
în mod firesc, suedezii, căci nici nu 
s-ar fi putut altfel din moment ce 
pentatlonul modern cunoștea în 
această țară o mare dezvoltare, iar 
în alte părți ale lumii el se afla abia 
in stadiul cunoașterii. De altfel, cu 
excepția J.O. din 1936, toate cele
lalte probe de pentatlon s-au încheiat 
cu victoria sportivilor suedezi: 1912— 
Liliehobk, 1920—Dyrssen, 1924—Lind- 
man, 1928—Thofelt, 1932—Oscenstier- 
na, 1936—Handrick (Germania),
1948—Grut, 1952 și 1956—Hali. Ulti
ma ediție a J.O. cea de la Roma s-a 
soldat cu succesul pentatloniștilor 
unguri care au cîștigat atit la indi
vidual (Nemeth) cit și pe echipe 
(Nemeth, Nagy, Balczo).

Răspîndirea tot mai mare pe care 
i a luat-o acest sport a determinat, în 

1948, înființarea Uniunii Internaționa
le de Pentatlon Modern și instituirea 
campionatelor lumii. Prima ediție a 
campionatelor mondiale a fost găz
duită în 1949 de Stockholm și a fost 
cîstigată de suedezul Bjurefeldt. In 
următorii doi ani (1950—Macolin și 
1951—Helsingborg) titlul suprem a 
revenit lui Albert Hall (Suedia).

In clasamentul pe echipe, primul 
loc a fost ocupat cu regularitate de 
formația suedeză. Dar dacă pînă a- 
tunci pentatloniștii suedezi nu în- 
tîmpinau o rezistență prea serioasă 
la marile competiții iată că din 1953 
(Rocas de Santo Domingo) se „rupe" 
tradiția victoriilor suedeze. La C,M. 
din Chile maghiarul Benedek cîștigă 
la individual. După un an. la Bu
dapesta, suedezii reintră însă în po
sesia titlului suprem prin victoria lui 
Bjorn Thofelt (fiul campionului olim
pic din 1928). Aceasta a fost însă

ultima victorie a lor la Campionatele 
mondiale.

Ediția următoare (1954—Macolin)' 
revine unui sportiv clin Uniunea So
vietică. Deși cu un stagiu foarte 
scurt în arena internațională (au de
butat la J.O. din 1952) pentatloniștii 
sovietici se impun atenției generale. 
Constantin Salnikov obține în Elveția 
o victorie strălucită. In clasamentul 
pe echipe formația Ungariei ocupă 
primul Joc.

Din 1957 (Stockholm) și pînă aslăzi 
(1958—Aidershot Anglia. 1959—Hers
hey S.U.A.) victoriile au revenit de 
o manieră categorică reprezentanților 
sportului sovietic. Igor Novikov cuce
rește de trei ori medaliile de aur de 
campion al lumii, iar formația 
U.R.S.S. e mereu prima în clasamen
tul pe echipe.

Un progres remarcabil au înregis
trat, în ultimii ani, pentatloniști din 
tot mai multe țări ale lumii. Cea mai 
bună dovadă au fost înseși Jocurile 
Olimpice de la Roma în care disputa 
sportivă s-a ridicat la cel mai înalt 
nivel din istoria acestui sport.

La întrecerile Campionatelor mon
diale din acest an și-au anunțat par
ticiparea cei mai buni pentatloniști 
din 18 țări ale lumii.

Echipa regiunii București 
și Iulian Olaru, 

campioni republicam 
de pescuit staționar

Duminică dimineața un public numeros 
a urmărit de pe malurile lacului FI ore-a s- 
ca din fața restaurantului Bordei între
cerile fazei finale a celei de a treia ediții 
a campionatului republican de pescuit 
staționar. Au luat parte 49 dc concu- 
renți calificați din etapele precedente, 
reprezentând toate regiunile țării, mai 
puțin regiunea Mureș—Autonomă Ma-i 
gliiară.

I a echipe, titlul de campioană repu-f 
blicană a fost cucerit de formația regiu
nii București (Petre Diaconu, Ștefan Ște-< 
fan, Petrache Florca), iar la individual, 
titlul de campion al țării a fost cîștî** 
gat de Iulian Olaru (București).

Iată rezultatele tehnice: echipe: 1. 
regiunea București 4115 p., 2. regiunea 
Dobrogea 2850 p., 3. regiunea Crișana 
2735 p.; Individual: 1. iulian Olaru 
(București) 2235 p., 2. Petre Diaconu 
(București) 1865 p., 3. Ștefan Ștefan 
(București) 1520 p., 4. Mihai Dumitru 
(Dobrogea) 1470 p., 5. loan Seserman 
(Crișana) 1340 p., 6. Emanoil Groapă 
(Iași) 1275 p.

După campionatele republicane

—. -

Activitatea la zi
• Concursul organizat de ziarul „Scînteia Pionierului” s-a bucu
rat de succes • înotătorii din regiunea București și-au desemnat 
campionii

Duminieă dimineața, bazinul de la 
Palatul Pionierilor a găzduit întrecerile 
finale ale celei de a Xl-a ediții a tra
diționalei competiții organizate de zia
rul „Scînteia Pionierului". Participarea 
foarte numeroasă precum si buna pre
gătire a concurentilor au contribuit la 
succesul acestei ediții, cîstigată de pio
nierii din raionul Stalin. Ei au totalizat 
62 de puncte si au fost urmați în cla
sament de raionul 1 Mai (cistlgătorul 
de anul trecut) cu 54 p.

Dintre rezultate se remarcă cele rea
lizate de Carmen Simîonescu (raionul 
Gr. Roșie), care a parcurs distanta de
33.33 m liber in timpul de 24.8 sec. si 
Alexandru Ionită (raionul Stalin), care 
a înotat 66,66 m bras în timpul de 57.6 
sec., etc. Iată cîstigâtorii probelor: 
BATETI : 33,33 m liber : Andrei Marin 
(raionul Gh. Gheorghiu-Dej) 23.6 :
33.33 m bias : Peter Waecbter (raionul 
Gh. Gheorghiu-Dej) 30,0 : 4x33,33 m li
ber • raionul 1 Mai 2:02,0: 66,66 m liber: 
C. Bancu (r. 1 Mai) 55.0 : 66.66 m braa : 
Al. lonită (r. Stalin) 57,6: 4x66.66 m li
ber : raionul 1 Mai 3:44,0: FETE: 33.33 
m liber : Carmen Simionescu (r. Gr. 
Roșie) 24,8 : 33,33 m bras : Mioara Zahu 
(r. Stalin) 31,0: 4x33.33 m liber : raionul 
Stalin 3:36,0; «6,66 na liber : Anca Ote-

teleșanu (r. Stalin) 68.2 : 66.66 m bras : 
Paula Stăncuța (r. 23 August) 65.0 :
4x66,66 m liber : rabinul Stalin 4:41.3.

La ștrandul Stiinta de pe lacul Tei 
s-au desfășurat simbătă dună-amiază 
întrecerile de înot din cadrul fazei re
gionale ale campionatelor republicane 
de înot. Au participat 42 de sportivi, 
campioni ai raioanelor Călărași. Urzi- 
oeni, T. Măgurele, Fetești. Zimnicea șl 
Giurgiu. Organizatorii (consiliul regio
nal U.C.F.S. București) nu au asigurat 
concurentilor condiții normale de con
curs. Iată rezultatele : JUNIORI : îoo m 
liber : V. Popescu (Dunărea Zimnicea) 
1:16,2 ; 200 m liber : Vasile Galcă (Du
nărea Zimnicea) 3:50,2: 400 m liber : D. 
Pupezeanu (Stiinta Călărași) 7:54.4 : 
100 m bras : Al. Rusanu (Cetatea Giur
giu) 1:47,7 : 200 bras ; Al., Rusanu 4:08,0: 
100 m spate : Al. IDughcanu (Energia rr'. 
Măgurele) 2:26.4: SENIORI : 100 m li
ber : M. Frangete (C. Giurgiu) 1:16,2: 
200 m liber : V. -Ionescu (Vict. Călărași) 
3:03,0 : 400 m liber: V. Ionescu 6:39.6: 
100 m bras: FI. Ionescu (Cet. Giurgiu) 
2:22,9: 200 m bras: N. Faur (Voința Că
lărași) 3:53.3: 100 m spate : Al. Dinescu 
(Stiinta Călărași) 1:29,4; JUNIOARE: 
100 m bras : Emilia Toma (Voința Că
lărași) 3:12,5: SENIOARE: 100 m liber: 
Maria Enache (Avintul Fetești) 1:45.8 ; 
100 m bras : Elena Leahu (Știința Că
lărași) 2:20,4; 400 m liber : Maria Ena
che 8:52,0.

Făcînd bilanțul recentelor campionate 
de juniori ale R.P.R., avem satisfac
ția unor realizări frumoase. Sub raport 
cantitativ cit și al creșterii nivelului teh
nic, aceste campionate au fost superioare 
celor precedente. Astfel, în acest an au 
participat pes-te 90 de tineri din 17 sec
ții de tir fa|ă de 53 tineri din 14 secții 
de tir cî|i au participat în 1960.

Sub aspectul rezultatelor constatăm o 
creștere simțitoare. Astfel, rezultatele 
obținute de Mircea Lazăr cu 850 p. la 
armă liberă trei poziții, T. Cogut cu 
848 p. și Gh. Sicorscbl cu 838 p. la a- 
ceeași probă, sînt de valoare internațio
nală. îmbucurător este și faptul că nu
mărul junioarelor participante este cu 
mult superior anilor trecuți. De exemplu, 
dacă la edițiile anterioare au participat 
trei echipe, anul acesta au fost prezente 
nouă echipe. La junioare, merită a fi 
scoasă în evidență tînăra trăgătoare Mar
gareta Filip care a realizat 823 p. la 
armă liberă trei poziții. S-au mai remar
cat trăgătorii Florin Țiței, Mircea Zam- 
firescu, Petre Pădurarii, Wilfrid Olt, 
Gabriela Ranglielovici, Eugenia Ghiban, 
Tudora Matei, Lidia Brașoyeanu ș.a. ele
mente, care, bine pregătite, pot deveni 
cadre de nădejde ale tirului nostru in
tr-un viitor apropiat.

Scoatem în evidență buna pregătire a 
majorității trăgătorilor din secțiile de 
tir Olimpia Brașov (antrenor Marin 
Cristea), Știința București (antrenor S. Pa
pură), C.S.M. Cluj (antrenor St. Doezi). 
Dinamo București (antrenor V. Panțuru). 
Dc menționat faptul eă, tirul s-a dezvol
tat în multe centre din. țară, că trăgă
torii din provincie au întrecut pe cei din 
Capitală,
oauipioni ciștigate, cit și a locurilor frun-

tașe în clasamentele individuale. Nu pu
tem trece însă cu vederea o serie de 
aspecte negative din partea unor secții 
de tir care au pregătit slab pe unii tră
gători ca C. Nicolaescu (Petrolul Plo
iești). V, Manolescu (Getatea Giurgiu), 
Veronica Stan (S.S.E. I) ș.a., care prin 
rezultatele lor nu s-au ridicat la nive
lul unui campionat republican. Pe vii
tor antrenorii și instructori! de tir trebuie 
să acorde atenția cuvenită pregătirii e- 
lementelor pe care Ie vor prezenta în 
campionate. Un alt aspect cu totul neco- 
respunzător esle faptul că unele secții

Tinărul trăgător Mircea Lazăr (Di
namo București) a avut o comportare 
foarte frumoasă la recenta ediție a 
campionatelor republicane de juniori, 
realizind două noi recorduri ale țării,

titlurilor de ta probele de armă liberă, poziția cul
cat și in picioare.

ale juniorilor
de tir ea C.F.R. Arad, U.T.A., Utilajul 
Petroșani, care la trecutele campionate 
au avut o frumoasă comportare, de data 
aceasta nu au prezentat nici un concu
rent. Antrenorii secțiilor respective nu 
s-au preocupat să crească alte clemente 
tinere. Considerăm că nici conducerea 
asociațiilor sportive respective nu acordă 
sprijinul necesar pentru asigurarea bazei 
materiale. De altfel și unele secții de tir 
din Capitală ca Flacăra roșie, C.C.A. nu 
au putut să prezinte o echipă.

-Avînd în vedere că în acest an se 
desfășoară campionatele etiTopene pent ni 
juniori, ne-am fi așteptat ca unii trăgă
tori cum sînt S. Dănescu, I. Olă- 
răscu, Gh. Stoian, N. Coman, să obțină 
performanțe la nivelul lor de pregătire, 
însă rezultatele lor au fost destul dc 
slabe.

Este necesar ea toate secțiile de tir 
și în special antrenorii să faeă o anali
ză temeinică asupra participării la aceas
tă ediție a campionatelor, trăgînd con
cluziile necesare în vederea îmbunătă
țirii procesului de instruire, cît și lua
rea unor măsuri pentru selecționarea de 
noi clemente tinere în cadrul secțiilor 
lor.

In concluzie, putem afirma că ediția 
din acest an a campionatelor R.P.R. de 
juniori s-a caracterizat printr-o luptă 
dîrză pentru cucerirea titlurilor de cam
pioni printr-o înaltă sportivitate, ridicînd 
nivelul tehnic al acestei competiții. Orga
nizarea acestor campionate a fost bună, 
asigurînd o desfășurare normală a pro
belor.

atît sub numărul SPORTUL POPULAR
Nr. 3876 a 7-«



Azi se împlinesc 16 ani 
de la eliberarea Coreei «a

★ La Moscova MARIANSKE LAZNE:

SIN KIM DAN—o mîndrie Au început întrecerile finale
a mișcării sportive din R.P.D. Coreeană | ale Spartachiadei unionale a sindicatelor sovietice

Ghițescu aspiră la calificare

După ce a terminat în
vingătoare în două probe 
cuprinse în programul 
,,M cmorialului fraților Zna- 
mcnski”, desfășurat la în
ceputul lunii iulie în capi
tala Uniunii Sovietice, co
respondentul Agenției TASS 
a numit-o pe Sin Kim Dan 
„atleta care 
forța*. Și e cu totul înte
meiată această 
Pentru a ne 
acest lucru e necesar să 
ne referim la performanțele 
sportive ale atletei din 
din R.P.D. Coreeană.

...Phenianul. capitala 
Coreei libere și indepen
dente, îmbrăcase haine de 
sărbătoare : oamenii mun
cii sărbătoreau cu entu
ziasm ziua de 1 Mai 1961. 
Pe stadion sportivii se în
treceau la alergări, sărituri, 
aruncări. In cadrul con
cursului rezervat atlcților 
cu gradul întîi de clasifi
care a luat startul și aler
gă toarea pe distanțe medii 
Sin Kim Dan. Evoluția ei 
în proba de 800 m s-a în
cheiat 
lucit : 
manță 
probă.

îatfi 
dc la 
lat în 
30 de 
fața celorlalte alergătoare. Rezultatul 
ei după parcurgerea primului tur de 
stadion — 59 sec. Toți se întrebau : 
va rezista ea oare în continuare acestui 
ritm ? Și iată că Sin Kim Dan parcurge 
următorii 400 m în 62,2 sec, stabilind 
cu 2:01.2 cel mai bun rezultat mondial 
al probei. De 
trei cronometre 
zultat.

Performanța 
Kim Dan 
îndelungate 
pe stadion.

Firește, un asemenea rezultat 
înlîmplător. lată doar o parte 
turilor și muncii care au 
'obținerea unui atît de mare

După ce, anul trecut, în cadrul unei 
adunări de partid, ea și-a luat anga
jamentul să stabilească noi recorduri 
în probele dc 400 și 800 m, și-a inten
sificat serios antrenamentele, dublîndu- 
le aproape. In scopul întăririi corpului, 
ea ridica zilnic de cîte 35—45 de ori 
haltere în greutate de 60—70 kg. Pen
tru capitolul „rezistență în regim dc 
viteză* Sin Kim Dan s-a antrenat în 
felul următor: alerga 10.000 ni zilnic, 
în cadrul cărora parcurgea de cîte 15 
ori distanța de 400 m în 66—77 sec., 
iar de cîte 10 ori alerga cursa de 400 
m cu o greutate de 60 kg pe umeri. 
Sin Kim Dan s-a antrenat mult și pe 
clasica distanță de 100 m, alergare în- 
tr-un picior, sărituri ca broasca etc.

Și rezultatele nu au întîrziat să apară. 
Numai în anul trecut ea și-a îmbună-

întrupează

afirmație, 
convinge de 

necesar

cu un rezultat stră- 
2:01,2 — cea mai 

realizată vreodată in
bună perfor-

această

în U.R.S.S. 
va ajunge

Astăzi, 
ai mun- 
In anul 
pină la

sportivului", pe sta-

cum s-a desfășurat cursa : chiar 
început Sin Kim Dan s-a insta- 
fruntea plutonului și după numai 
metri avea un avans de 6 m în 

celorlalte alergătoare.
parcurgerea primului
- 59 sec. Toți se

oare

remarcat că toate 
au indicat același

maestrei sportului 
a fost primită cu 

de către toți cei

cele
re-

Sin 
aplauze 
prezenți

nu este 
a efor- 

determinat 
succes.

Oaspeți dragi
(Urinare din pag. 1)

Sarria, 
Oscar 

Gomez

Pallares Vera, Ricardo Perez 
Miguel Conill Milian, Raul 
Fernandez Suarez, Armando 
Martinez și Alexandrina Herrera.

După cum am mai anunțat, pri
mele meciuri de baschet se vor des
fășura astă-seară în sala Floreasca. 
La ora 19 va avea loc întrecerea din
tre echipa de tineret a Bucureștiului 
și selecționata B a Cubei, iar la ora 
20,30 meciul dintre reprezentativa stu
dențească a R. P. Romîne și prima 
reprezentativă a Cubei. Sportivii ro- 
mîni 
luția 
bani 
cută, 
alcătuită din : Mihai Nedef, 
Albu. Horia Demian, Aurel Popovici, 
Dragoș Nosievici, Cristian Popescu, 
Ion Ionescu, Mihai Popa, Emil Nicu- 
lescu, Gh. Valeria, Horațiu Giurgiu și 
Pavel Visner.

Oaspeții vor mai juca joi la Ga
lați, sîmbătă la Ploiești și duminică 
20 august din nou la București.

așteaptă cu mult interes evo- 
in compania baschetbaliștilor cu- 
a căror valoare este bine cunos- 

Selecționata studențească este 
Mihai

K

MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS 
transmite: In Uniunea Sovietică a fost 
sărbătorită „Ziua sportivului", 
peste 30 de milioane de oameni 
cii practică sportul 
1965 această cifră 
50 de milioane.

In cinstea „Zilei
dionul central Lenin din Moscova a 
avut loc o mare sărbătoare, cu care 
prilej s-a deschis și Spartachiada uni
onală a sindicatelor sovietice.

5.000 de sportivi au defilat prin fața 
tribunelor. Aceștia au fost cei mai buni 
din cei 10 milioane care au participat 
la întrecerile preliminarii ale Sparta
chiadei sindicatelor. Ei își vor disputa 
victoria în cadrul competițiilor finale 
ale Spartachiadei, care se desfășoară 
la 13 discipline sportive.

In fruntea parăzii sportive se află 
Valerii Brumei, renumitul atlet care 
anul acesta a stabilit recordul mondial 
la săritura în înălțime cu excepționala 
performanță de 2,25 m.

La sărbătoare au luat parte gimnaști, 
valoroși recordmani și campioni olim
pici de atletism.

rezultatul pe 800 m,4 2.500 de gimnaști ai Asociației spor-
an și-a mai corectat pro-r 

priul record cu încă 3,3 sec.
Aminteam la început de participarea 

atletei Sin Kim Dan Ia „Memorialul 
fraților Znamenski*. Rezultatele obți
nute pe pista de la Lujniki au confir
mat forma bună pe care o deține. Deșik LENINGRAD 14 (prin telefon). Sîm- 
condițiile atmosferice nu au fost dintre/bălă și duminică s-a desfășurat pe un 
cele mai prielniice (vînt din față, \ traseu situat la marginea Leningradului 
ploaie). Sin Kim Dan a terminat în / concursul dc motocros ,,Pentru pace in 
vingătoare atît la 400 m (53.5 — cdllumea întreagă**. Întrecerile au fost ur
mai bun rezultat mondial din acestmărite de peste 50.000 de spectatori și 
sezon), cît și la 800 m (2:01,6), îu- 
vingînd printre altele pe campioana olim
pică și recordmana mondială oficială 
a probei, atleta sovietică Ludmila Sev-1 
țova.

Dar Sin Kim Dan nu este mulțumită' 
cu ceea ce a realizat pînă acum. In 
planurile de viitor ale valoroasei noas
tre atlete figurează, printre altele, îm
bunătățirea celor mai bune performanțe 
mondiale pe 400 și 800 m și stabilirea 
de 
de

MOTOCICLISTII ROMINI AU

mărite de peste 50.000 de spectatori 
au reunit la start alergători de valoare 
mondială. La cele două manșe ale con
cursului au participat 8 alergători din 
R.D. Germană, 4 din R.P. Romînă, 13 
din R.P. Polonă, 5 din R.P. Bulgaria. 
8 din R.P. Ungară, 14 din R.S. Ceho
slovacă, 2 din Austria, 6 din Olanda 
și 50 din Uniunea Sovietică, Ținînd sea
mă de valoarea participanților putem a- 
precia ca bună comportarea reprezentan
ților noștri. Traseul a avut o lungime 

„ • i • . ■ i I i 1 dc 3100 m și a fost acoperit de mainoi recorduri naționale in probele/ . e
100 și 200 m \ mu^te or* concurenți (în funcție de

/ categoria la care au alergat). Iată acum
KIM SUN \ rezultatele tehnice:

ziarist din R.P.D. Coreeană C 725 cmc (35 alergători) : 1. A. Zeman

L P
După ce, mai bine de cîteva luni, 

fotbaliștii din majoritatea țărilor au 
avut o binemeritată vacanță, iată că 
în aceste zile activitatea internă și in
ternațională competițională cunoaște o 
intensitate sporită. în R. P. Ungară, 
R. P. Polonă, R. S. Cehoslovacă au 
început campionatele naționale, iar în 
alte* țări vor începe peste cîteva zile. 
Iată ultimele știri privind activitatea 
fotbalistică internațională.

CAMPIONATUL U.R.S.S.

Deși au mai rămas de disputat încă 
două partide (Șahtior—S.K.A. Rostov 
și Torpedo—Avangard), se poate spune 
că etapa preliminară a campionatului 
de fotbal al U.R.S.S. s-a încheiat. In
tr-adevăr, acum se cunosc cele zece 
finaliste care vor începe în curînd lupta

campionatului mondial
(Urmare din pag. 1)

țiat un foarte inspirat atac de piese 
ușoare, ciștigirid la mutarea 30

Avînd albele in runda a doua con
tra lui Schmidt, Florin a trebuit să 
joace de data aceasta împotriva in
diene] vechi pe care a folosit-o ad
versarul său Complicînd cu multă 
inventivitate jocul, tinărul nostru cam
pion a declanșat un irezistibil atac 
de mat. care i-a adus victoria la mu
tarea 27.
Thomson
— Ruminetii 
Thomas I—0, 
într. (r.2)

La concurs
r

Alte rezultate din serie: 
- Holoschek !—0, Schmidt 

‘A-'/z (r.l), Nagy - 
Holoschek — Jakabsen

șini prezenți ca secon-

five a studenților „Burevestnik" au 
executat diferite exerciții care s-au 
bucurat de un mare succes.

★
Cu mare interes au fost urmărite 

întrecerile concursului de atletism. Cu
noscutul sportiv Igor Ter-Ovanesian a 
cîștigat două probe. El a realizat la 
lungime 7,72 m, iar în proba de 100 m 
plat a fost cronometrat în 10,4 sec. Un 
pasionant duel sportiv a avut loc în 
proba feminină de aruncarea greutății. 
Pînă la ultima aruncare a condus Zî- 
bina. Ea a fost însă întrecută de Ta
mara Press, care a cîștigat cu 17,20 m. 
O surpriză a fost înregistrată în proba 
de 800 m plat. Atleta din Moscova 
Vera Muhanova a obținut victoria cu 
timpul de 2:06,2 înaintea cunoscutei 
recordmane mondiale Ludmila Șevțova 
(2:06,3). Taisia Cencik a cucerit primul 
loc la săritura în înălțime cu 1,68 m. 
întrecerile continuă.

La turneul de la Marianske Lazne 
Teodor Ghițescu continuă să „ruleze* 
în plutonul fruntaș... Cîștigînd la 
Sliwa în runda a X-a, reprezentantul 
nostru ocupă acum locul 3 în clasa
ment și fiind mai bine clasat la... 
intrarea în linie dreaptă are toate 
șansele să se mențină între primii 
trei fiind astfel primul dintre șahiștii 
romîn i care ar realiza marele succes 
de a se califica în turneul interzonal 
al campionatului lumii. In ultimele 
cinci runde Ghițescu va întîlni pe ur
mătorii : Gragger, Lundquist, Uhlman, 
Niemela, Johanesen.

Iată clasamentul 
1—2.Olafsson (2), 
3. GHIȚESCU 6«/2 
6 p, 5. Johanesen i 
Boootov, Szabo (1) 
4*A ’ 
wa
(1),
(2), 
2^

De pe pistele
• In orașul Beverwijk s-a dispu

tat întîlnirea internațională feminină 
de atletism dintre echipele selecțio
nate ale Olandei și R.D. Germane. 
Atletele germane au repurtat victoria 
cu scorul de 72,5—44,5 puncte. Iată 
cîteva din rezultatele înregistrate :

CONCURAI LA LENINGRAD
Cehoslovacă); 2. I. Grigoriev

3. P. Evreinuș (R.P. Po- 
M. Pop (a avut defecțiune 
viteze) ; 175 cmc (30 aler- 
VI. Valek (R.S. Cehoslova- 
Zcmcn (R.S. Cehoslovacă);

8. Mihai Pop:
1. VI. Valek

(R.S. 
(U.R.S.S.) ; 
Ionii) ;... 21. 
la cutia de 
gât ori) : 1. 
că); 2 A.
3. P. Evreinuș (R.P.P.);..
250 cmc (28 alergători)
(R.S. Ceh.); 2. J. Cizek (R.S. Cehoslova
că); 3. I. Grigoriev (U.R.S.S.);... 12 
Mihai Dănescu; 13. Erwin Seiler;... 
16. Gh. Ionită ; 350 cmc (34 de alergă
tori) : 1. Cizek (R.S. Cehoslovacă); 2. 
Kalkis (U.R.S.S.); 3. Valek (R.S. Ceh.); 
...11. M. Dănescu; ...13. Erwin Seiler; 
14. Gh. Ionită. La 500 cmc a cîștigat 
motocrosistul sovietic N. Sokolov. Pen
tru anul viitor întrecerile vor fi organi
zate atît la clase sport cît și la clase 
curse.

GH. ZDRINCA
antrenorul lotului R.P.R.

după 10 runde: 
Filip (1) 7 p.

p, 4. Uhlman (2) 
(1) 5>/2 p, 6-7.

I 5 p., 8. Cirici 
(1), 9—10. Barendregt (1), Sli- 
4 p, 11—13. Milici (2), Perez

Niemela 3 p„ 14—16. Bloom, 
Gragger (2), Lundquist (1)

P-

de atletism
m Bijlevald (Olanda) 12,0 sec; 
m Raapke (R.D.G.) 24,8 sec;
m garduri Birkemeyer 
sec ; lungime Bijlevald
m ; disc Mtiller (R.D.G.)
Pe stadionul Wimbledon
echipa secundă de atletism a

(R.D.G.) 
(Olanda) 
53,57 m. 

din Lon-

100
200
80
11.3
6,19

•
dra
Angliei a învins cu scorul de 122,5—88 
puncte echipa Elveției. Iată cîteva re
zultate : 400 m garduri — Cooper (A)
52.4
(A)
ția)

sec ; 3000 m obstacole — Palmer 
8:58,8 ; suliță — Wartburg (Elve- 
76,57 m.
In cadrul unui concurs de atle

tism disputat la Varșovia au fost în
registrate o serie de performanțe va
loroase. In proba feminină de săritură 
in lungime Maria Bibre a realizat 
6,38 m. Maria Piatkowski a egalat re
cordul polonez în proba de 80 m 
duri cu timpul de 10,7 sec. Un 
record polonez a fost stabilit de 
man Muzyk în proba de 110 m
duri cu timpul de 14,1 sec. Proba de 
aruncarea discului a fost cîștigată de 
Edmund Piatkowski cu 59,55 m.

gar- 
nou 
Ro- 
gar-

• Cunoscutul ciclist sovietic Alexei 
Petrov a cîștigat recent la Leningrad 
o cursă contra-cronomctru pe distanța 
de 50 km. El a înregistrat timpul de 
lhl0:48,2. Campionul olimpic 
Kapitonov s-a clasat pe locul 8.pentru titlul de campioană. După cum 

am mai anunțat, dintre acestea lipsește, 
pentru prima oară în istoria campiona
tului de fotbal al U.R.S.S., formația 
moscovită Dinamo, care a produs în 
acest an serioase nemulțumiri supor
terilor săi. Este interesant de remarcat 
că printre cele zece echipe calificate în 
turneul final Se află și cîteva formații 
care activează de puțină vreme în cate
goria A: Pahtakor Tașkent, Spartak 
Erevan, Avangard Harkov. Iată ulti
mele rezultate consemnate în întrece
rile preliminare : Torpedo—S.K.A. Ros
tov 1—0, Dinamo Tbilisi—Neftianik 
3—0, Daugava—Spartak Vilnius 1—2, 
Admiralteeț—Lokomotw 1 — 1 (seria 
I); 'Spartak Erevan—Moldova 1—0. 
Zenit—Kalev 2—1, Dinamo Kiev- 
Kairat 5—1, Spartak Moscova—T.S.K.A. 
3—1. Un fapt extrem de rar în istoria

campionatului U.R.S.S. : în cele 20 de 
meciuri disputate, echipa Kalev Tallin 
n-a reușit să obțină nici o victorie.

Deoarece în turneul final contează 
rezultatele _
preliminare, iată cum arată clasamen
tul înaintea jocurilor decisive ale „fi
nalei" : Lokomotiv 10 p., Avangard 
(un joc mai puțin), Dinamo Kiev și 
Spartak Moscova — cite 9 p., Ț.S.K.A. 
și Pahtakor 8 p., Dinamo Tbilisi și 
Torpedo (ultima cu un joc mai puțin) 
— cite 7 p., Spartak Erevan 6. S.K.A. 
Rostov (un joc mai puțin) 5 p.

înregistrate în meciurile

VASAS ÎNVINSA 
DE O NOUĂ PROMOVATA

Viktor

O Boxerul italian Salvatore 
și-a păstrat titlul dc campion 
ropei la categoria muscă» învingîndu-I 
prin abandon în rundul 6 pe șalangcrul 
său, Derek Lloyd (Anglia).

Burnini 
al Eti

mari madanțî o serie de cunoscut!
eștri, printre care Averbach (U.R.SS.), 
Matanovici (iugoslavia), " 
(Argentina), dr. Euwe
Fostul campion al U.R.S.S. Averbach 
după ce l-a felicitat pe Gheorghiu 
pentru cucerirea titlului republican 
și a frumoasei victorii obținute in 
fața marelui maestru Uhlman, a de
clarat :

„Sînt îneîntat de jocul lui Florin. 
Cred că tînărul campion romîn este 
unul din principalii pretendenți la 
victorie in acest Irumos turneu".

De altfel, majoritatea specialiștilor 
prezenți aci acordă prima șansă ju
cătorului romîn.

Guimard 
(Olanda).

Cea de a treia etapă a campionatului 
R. P. Ungare a consemnat o surpriză 
de mari proporții : Vasas, campioana 
țării, a fost întrecută cu 2—1 (1—0) 
de către noua promovată Ozd. Honved, 
neîntrecută pînă acum, a suferit du
minică prima înfrîngere : 0—3 cu Fe- 
rencvaros. Alte rezultate: Gsepel— 
Komlo 2—0, M.T.K.—Ujpesti Dozsa 
4—3, Pecs—Gydr 1—0. Szeged—Sal- 
gotarjan 3—1, Dorog—Ta tab any a 3—2 
După trei etape, doar Ferencvaros și 
M.T.K. au acumulat cîte 5 p. Ele sînt 
urmate de Tatabanya, Honved și Dorog 
cîte 4 p.

• Intr-un meci international dispu
tat la Varșovia, Legia din localitate a 
întrecut cu 4-3 (3-3) campioana Bel
giei, echipa Standard Liege.

• Campionatul statului Sao Paulo 
(Brazilia) a început cu cîteva mari 
surprize. In primele două meciuri, e- 
chipa Santos, unde joacă Pele, nu a 
înscris decît un gol I In fruntea cla
samentului se află formația Palmei- 
ras.

8 Cu prilejul unui concurs de nata- 
ție desfășurat la Reutlingen (R. F. Ger
mană), înotătorul Gerhard Uetz a sta
bilit un nou record european în proba 
de 200 m liber, cu timpul dc 2:04,7, 
Recordul european oficial este dc 2:04,8 
și aparține lui Frank Wiegand.

O Turneul internațional de tenis de 
cîmp dc la Zeule a fost cîștigat dc ju
cătorul indian Krishnan, care în finală 
a dispus cu scorul de 6—4 ; 6—1 de 
australianul Ken Fletcher. La feminin, 
primul loc a revenit jucătoarei Mercclis 
(Belgia), învingătoare cu 6—4, 6—8, 
6—3 în partida finală cu Starkie (An
glia).

8 In campionatele de natatie ale ță
rilor nordice de la Hahnstadt proba de 
100 m liber femei a fost cîștigată de 
înger Thorngren (Suedia) cu 1:05,2. Cea 
de a doua clasată. Kristen Strange (Da
nemarca), a stabilit un nou record al 
țării sale cu un rezultat de 1:05,3. Ino- 
tătoarea suedeză Bibi Scgerstroem a cu
cerit primul loc în proba de 100 m spate 
cu 1:13,6, Concurtnd în afara campio
natelor, 
bilit un 
fluture.

suedeza Karin Ștcnbacck a sta- 
nou record în proba de 200 m 
fiind cronometrată în 2:37,4.

• In 
minine 
Philadelphia, înotătoarea Becky Col
lins a stabilit un nou record mondial 
în proba de 200 m fluture cu rezul
tatul de 2:32,8. Recordul mondial pre
cedent era de 2:34,4 și aparținea olan
dezei Mariana Hesmekirk.

ultima zi a campionatelor Ie
de natatie ale S.U.A. de la
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