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In vara acestui an

600 de învățători de Ia sate vor participa ia cursurile
Întreceri dine de inițiere și perfecționare în domeniul educației fizice

în raionul Ploiești
Ploiești participă

Interviu luat de ST. ROTARU

(Continuare in pag. a 3-a)

Sedan (Franța)Echipa de fotbal
și Bucureștila Constanța

Foto : Gh. Amuza

UCECOM“

Foto: I. Mihăicâ

taiul dintre reprezentativele Rominiei și Italiei privit prin prisma cifrelor

ei
să troacă 
clasamen-

no

Zorkov, 
iși mă-

istracție dubla! Pescarii sportivi din Capitală se tntrec intr-un concurs 
escuit staționar organizat de filiala AG.F.P.S. a raionului V. I. Lenin 

lacul llerăstrău .

GH. ALEXANDRESCU 
și C. NEGULESCU 

coresp.

Sofia) 2 h. 
(Olimpia) 

4.

Prima etapă a „

iză din concursul de dirt-track desfășurat duminică pe stadionul Unirea. So 
trec (de la stingă le dreapta): M. Alexandrescu, Fl. Costache, I. Cpcu fi 

(in spate) C. Radovici.

Calina C.iobotaru (Știința) aruncă la poartă din plonjon. Fază din meciul 
Stiinta—U nirea

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd
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Cu meciul de duminică rugbiștii 
nîni au încheiat sezonul interna- 
na.1 de primăvară cu un 
mos bilanț : 4 partide internaționale 
iputate — 4 victorii; golaveraj:
—23 ! Este fără doar și poate un suc- 
î, care ne dă totodată mari speranțe 
realizarea, în viitorul apropiat, a 

or performanțe și mai înalte.
Cu toate aceste citeva aprecieri fa- 
rabile, se cuvine totuși, pentru a 
ea o imagine mai clară a posibili- 
ilor și puterii de concretizare a echi- 
l noastre reprezentantive, să pri- 
n meciul cu Italia și din punct de 
lere statistic, la capitolele mai im- 
rtante :
- Grămada. Au fost dictate 44 de 
îmezi (21 în repriza întii). Dintre a- 
;tea, rominii au cîștigat 18 (9 + 9), iar 
lienii 26 (124-14). Superioritate, deci, 
ambele reprize, de partea italienilor 
rprinzător in ceea ce privește re- 
za a doua, cînd oaspeții au fost 
minați). O explicație ar fi jntrodu- 
•ea repetată a balonului în linia 
ioua de către mijlocașul Fusco, fără 

arbitrul să fi sancționat vreodată 
gularitatea. Oricum, 
nînii să-și 
imezii, forța ei de "... , L „ ' ...
, capitole la care, altădată, excelam.

se cuvine ca 
îmbunătățească jocul 

1 Je împingere, talona-

-• Marginea. In total, balonul a fost 
repus it) joc de la margine de 27 de 
ori. S-a manifestat, la acest capitol, o 
netă superioritate din partea echipei 
noastre. Am cîștigat de 20 de ori balo
nul (15-f-5> și l-am pierdut de 7 ori 
(4 + 3). Un procent, deci, mai mult de- 
cît mulțumitor. O singură observație : 
nu întotdeauna mingea cîștigată în 
margine este bine folosită și transmisă 
rapid liniilor dinapoi.

— Loviturile de picior. In cursul me
ciului, rominii au beneficiat de 14 lo
vituri de picior. In prima repriză — .8 (Continuare in pag. a 8-a)

DIMITRIE CALLIMACHI

awsStaa

• întrecerile Spartachiadei de vară in regiunea Dobrogea.
• După închiderea anului competifional 1961/1962 la volei 

baschet.
• învățătura ți sportul — în deplină armonie...
• O pagină de fotbal
o 102 întîlniri fără nici un k.o.
• Turneul final al campionatului mondial de fotbal

Spartachiada de vară 
a tineretului

Tinerii din raionul Ploiești participă 
cu entuziasm la concursurile organi
zate în cadrul Spartachiadei de vară. 
Pină la sfirșitul lunii mai, în 68 de 
asociații sportive din cele 76 existente 
în raion s-au organizat frumoase 
concursuri Ia ramuri sportive ca atle
tism, ciclism, volei, popice și fotbal cu 
participarea a peste 5.000 de tineri.

Dintre asociațiile care s-au remarcat 
cu acest prilej remarcăm pe Progresul 
Puchenii Moșneni (peste 200 de parti
cipanți), Școala medie din Urlați (600 
de participanți). Unirea G.A.C. Ne- 
deica (180 de concirrenți). Podgoria 
G.A.S. Valea Călugărească, Recolta 
Tirgușorul Nou, Tractorul Buda etc. 
Este drept că mai sînt și citeva aso
ciații sportive care nici pină acum nu 
au organizat primele întreceri. Mențio
năm dintre acestea pe Recolta GA.C. 
Dumbrava, Avintul Crivina, Recolta 
Rîfov ș.a. Este de dorit ca asociațiile 
mai sus semnalate să treacă de ur
gență la organizarea Spartachiadei. 
De asemenea, ar fi de dorit ca și alte 
asociații cum sînt Petrolistul Boldești 
și Chimistul Valea Călugărească să i- 
nițieze întreceri care să încadreze în
treaga masă de tineret. In ecest mod, 
succesele înregistrate în organizarea 
Spartachiadei de vară pe întinsul raio
nului Ploiești vor fi și mai bogate.

!

PITEȘTI 11 (prin telefon de la tri
misul nostru). Numeroși iubitori ai 
sportului cu pedale au venit luni in fața 
sediului UCECOM, pentru a ura drum 
bun cicliștilor participanți la cea de 
a VII a ediție a „Cupei UCECOM". 
După festivitatea de deschidere, ca
ravana a pornit pe străzile Capitalei 
spre km 9,5 de pe șoseaua Chitila. 
De aici s-a dat startul oficial în pri
ma etapă a întrecerii desfășurată pe 
ruta București—Pitești (101 km).

Se pornește foarte puternic. La km 
21 se produce o busculadă în care 
sînt angrenați Zanoni. Cosma, Ata
nasov, Cristescu ș.a. Această buscu
ladă fărimițează plutonul in trei gru
puri. In primul se află G. Moiceanu,

în cea de a doua —6. Dintre acestea, 
ei au transformat — după pauză — 
doar două (una de pedeapsă, prin Iri- 
mescu, alta de transformare, prin Chi- 
riac). Au ratat Penciu (9 lovituri : pe
deapsă + căzute transformări), Iri- 
mescu (două lovituri căzute) și Wusek 
(una). Italienii au reușit cite o lovitu
ră de pedeapsă în ambele reprize, prin 
Lanfranchi, ratînd doar două lovituri.

Cu patru ani în urmă, din inițiativa 
Consiliului General al UCFS și a 
Ministerului Invățămîntudui au fost 
organizate în perioada vacanței de 
vară cursuri de inițiere și perfecțio
nare în domeniul educației fizice pen
tru învățătorii din școlile de la sate.

Acțiunea aceasta s-a bucurat, cum 
era și firesc, de un succes deosebit. 
Învățătorii prezenți la cursuri au pri
mit o pregătire temeinică din partea 
unor cadre de specialitate cu o boga
tă experiență metodică și pedagogică. 
C'jrsurile au contribuit direct la îm
bunătățirea conținutului teoretic și 
practic al orelor de educație fizică în 
multe din școlile noastre. Totodată, 
numeroși cursanți aplicînd în practică 
cele învățate, o dată întorși în satele 
și comunele lor, s-au preocupat de ri-

După cum am anunțat, cunoscuta e- 
chipă franceză de fotbal Sedan — cla
sată pe locul 5 în campionatul primei 
ligi —■ va juca la Constanța la 17 iu
nie (cu o selecționată de tineret) și la 
București la 29 iunie (cu Rapid). Câș
tigătoare a Cupei Franței în 1956 și 
1961, Sedan dispune de un lot valoros 
de jucători, printre care mulți interna
ționali. lată echipa de bază (in paran-

C. Dunr'trescu. \V. Ziegler, toți aler
gătorii polonezi, Gh. Rădulescu, ș.a., 
în ce| de al doilea 1. Cosma. Zanoni, 
A. Devai, Gheorghiev, Gane etc., iar 
în cel de al treilea Istrate, 
Stef și alții. Grupul fruntaș 
rește avansul și se pare că acțiunea 
sa va fi încununată de succes. La 
km 46 (ieșirea din Titu) o barieră de 
cale ferată îl reține însă cinci minute, 
timp în care celelalte două grupuri 
reușesc să facă joncțiunea. Pe ultima 
parte a etapei alergătorul polonez 
Paradowski lansează un puternic atac. 
El este urmat de I.aurențiu Moldo
van. Un timp cei doi rulează împreu
nă, dar alergătorul polonez se dove
dește decis să cîștige etapa și iși pă
răsește colegul de acțiune. Cu 4 km 
înainte de sosire, cînd el avea de acum 
un avans apreciabil, o barieră de 
cale ferată îi stopează acțiunea. Pe 
străzile orașului plutonul compact se 
agită. Din el fuge ciclistul bulgar Ni-

Cicliștii participanți la cea de a VII-a ediție a „Cupei UCECOM* se îndreaptă 
spre locul de unde se va da startul oficial___________________

dicarea nivelului activității sportive în 
rindul tineretului de la sate.

Eficiența acestor cursuri a determi
nat organele inițiatoare să acorde tot 
mai multă atenție permanentizindu-le. 
Și astfel, în anii următori, alți și alți 
învățători au fost inițiați in „tainele” 

’ _ __ , aproape
sătesc 

în cadrul acestor

educației fizice. Pină acum, 
3000 de învățători din mediul 
au fost cuprinși 
cursuri speciale.

Anul acesta, cursurile la care ne re- 
ferim au ajuns la cea de a V-a 
ediție. Pentru a cunoaște unele amă
nunte în legătură cu organizarea lor, 
neam adresat tovarășului FLORIN 
PANAITESCU, inspector în Direcția

teze notăm dacă sînt internaționalii A 
sau B) : Rosak (B) — Fulgenzy (A), 
Jacob — Chiareili (A), Maryan (A), 
Michelin (B) — Salaber (B), Rou- 
baud (cel mai înalt: 1,86 m), Salem 
Mohamed (cel mai tînăr: 22 ani),
Faustino (argentinian), Breny. Lotul 
este completat cu Monchel, Libert (B), 
Perrin, Lemasson și Noah (jucător din 
Camerun).

kola Traikov, care reușește 
prunul linia de sosire. Iată 
tul etapei ••

1. N. Traikov (Septemvri 
34:27 : 2. Gh. Rădulescu 
2 h 34:29; 3. I. Stoica (Steaua), 
K. Gazda (Start Varșovia), 5. G. Atoi- 
ceanu (Dinamo), 6. I. Ardeleanu (Lot 
tin.), 7. \V. Ziegler (Dinamo). 8. S. 
Ariton (Voința), 9. C. Dumitrescu (O- 
hmp:a), 10 1. Cosma — același timp. 
Pe echipe conduce Dinamo București 
(7 h. 43 :27), urmată în același timp 
de Olimpia București. Steaua, Voința 
I și Lotul de tineret. Urmează: 6.
Start Varșovia 7h 43:31 ; 7. Flacăra 
7 h. 43:40; 8. Septemvri Sofia 7 h. 
43:51; 9. Voința II 7 h. 44:40; 10. 
Spartakus Pecs; 11. Olimpia Brașov.'

Marți are loc etapa Pitești — Rm. 
Vîlcea—Sibiu (159 km), iar miercuri 
etapa Sibiu — Cluj (165 km).

TRAIAN IOANIȚESCU



COMPETIȚIIMULTE

vreme

Pagină redactată de OTTO BENKO
Fotografii de P. STAN

gind în afara traseului. Dar iată că 
in lupta pentru intiietate intervine și 
colectivistul ion Pacea. Se parcurg ul
timele sute de metri. Cei trei sint co 
la cot apoi Constantin Carabuz țișnește

numai in citeva cuuin- 
care se practică fcrimal 

i lor. E vorba de i|and-

lon Cer- 
în ultima

se 
intiietate. 

respectă marcajul fă- 
preșește o dată mer-

amintim, chiar :
te, de un sport 
oară in comuna 
bal. Cele două echipe, una a colecti
viștilor, iar alta a elevilor de la școalt

tnva- 
și Gheorghe Petru, membru în

AM DORI CIT

vorba de ' premiul pus în joc. 
voia să-și dovedească abilita- 

tenacitatea. Un mic amănunt 
în dimineața competiției secre-

intregîrea programului «e preconiza ji 
întilnirea de Fotbal seniori dintre lo
calnici și cei dki Bcdaud In plus, ju
niorii din Mihai Viteazu urmau să-și 
măsoare forțele, ia fotbal, cu cei din 
Istria. Peoiru a da o notă și mai in
teresantă acestei festivități sportive, 
urma să se organizeze cățărarea pe 
stilp, fuga in saci fuga cu oul in lin
gură etc. In aceiași timp la clubul 
S.M.T.-uîui tinerii se întreceau la șah, 
tenis de masă, trintâ și haltere.

Și totuși acest frumos program nu 
a putut să fie respectat in întregime. 
Cauza : munca sectară pe care a dus-o 
consiliul asociației sportive Lanul, și 
pe care activistul UCFS. Valeriu Nica, 
nu a știut să o combată la timp.

In această comună se pot realiza 
lucruri mult mai frumoase in dome
niul activității sportive dacă consiliul 
asociației va colabora îndeaproape cu 
organizația U.T.M.. conducerea G.A.C., 
cadrele didactice etc., care îi pot oferi 
un ajutor prețios.

păreau inutile. L 
la jumătate, apoi 
luau locul. După

ciației sportive, cu sprijinul și în
drumarea instructorului de partid Ma
rin Colniceanu. a știut șă mobilizeze 
un activ larg pentru. buna organizare 
a acestei competiții. Atît conducerea 
G.A.C. din localitate ciț șț GAS. din 
Dorobanțu ca și cea did. Nicolae Băl- 
cescu au contribuit la. buna, reușită. Ba 
mai mult, directorul silozului C.P.R. a 
ținut neapărat ca echipa lor culturală 
să-și dea concursul la această mani
festație.

Comitetul de organizare,' din care a 
făcut parte Nicolae Peșcă, președintele 
asociației sportive. Ion Crețu. secreta
rul asociației sportive. Olimpia Mano- 
iache, directoarea căminului cultural, 
Ioana Suncariuc, învățătoare, litsmen 
Ibadula, secretarul comitetului U.T.M. 
al G.A.C.-tdui, Viorica tarpm, 
țătoare

consiliul asociației sportive s-a achi
tat cu cinste de sarcinile pe care 
le-a avut Astfel de reușite manifes
tații sportive trebuie organizate cît 
mai des in comună, deoarece ele atrag 
tineretul în practicarea diferitelor dis
cipline sportive. Deși în întrecerile de 
atletism au fost angrenate și fete, cre
dem, totuși, că s-a făcut prea puțin în 
această privință. In viitorul apropiat 
consiliul asociației sportive nu trebuie 
să neglijeze nici acest aspect al activi
tății de mase.

fost și mai reușit dacă

ACEST FEL!“

trecind primiți linia de sosire. .Arbi
trii insă îl declară învingător pe Du
mitru'PindidHi, dedărece d pdrcufs 
traseul fără nid ot penalizare.

Ar mai fi ,țnulte ,de spus. dețpre în
trecerile tinerilor din Cogeaiac. Să

Nu se poate spune că finala etapei 
in-tii a Spartachiadei de vară a ti
neretului, din comuna Mihaf Viteazu, 
raionul istria, nu s-a bucurat de suc
ces. Dar de la bun început trebuie să 
arătăm că aceste întreceri ar Ii avut 
o participare mult mai numeroasă și 
competiția ar fi fost mult mai bine or
ganizată dacă conducerea asociației 
sportive Lanul (președinte Decebal 
Biciu), nu ar fi lucrat sectar și ar fi 
cerut sprijin din partea organizației 
U.T.M. Să nu uităm că în localrtate 
sint 17 cadre didactice, un medic ve
terinar, un inginer mecanic și un di
rector de cămin. El bine, din aceste 20 
de cadre didactice și tehnice numai 
două și-ati arbts contribuția la buna 
destășurare a Spartachiadei.

E cam puțin I
Am avut prilejul să asistăm în cursul 

zilei de simbătă la pregătirile ce se 
făceau pentru competiția de a doua zi. 
Planul de desfășurare prevedea des
chiderea festivă, ciclism (.1 km pe șo
sea asfaltată), volei intre echipele fo
cale iar, apoi, o întîlnire cu cei de la 
S.M.T. istria, și gimnastică. Pentru

Cea mai complexă finală de Sparta- 
chfadă la care am asistat duminică, a 
fost cea din comuna Nicolae Bălcescu, 
raionul Medgidia. Consiliul asociației 
sportive din localitate, îndrumat îndea
proape de comitetul de partid și pri
mind sprijinul multilateral al organiza
țiilor dc mase, a știut să transforme a- 
ceastă finală pe asociație a Sparta
chiadei într-o veritabilă sărbătoare a 
sportului.

în primul rînd notăm-numărul mare 
de participant la întreceri: aproape 
300 I Pentru a fi desemnat cel mai bun 
sprinter al zilei a fost nevoie de orga
nizarea a patru serii la proba de 100 
metri plat. Aceeași afluență de concu- 
renți a fost înregistrată și la întrece
rile de săritură în lungime și înălțime. 
Locul 1 la ambele întreceri a revenit 
unui oaspete, muncitorul Gheorghe 
Sarandi de la S.M.T. Dorobanții.

De o mare popularitate s-au bucurat 
luptele numite kureș,. la care s-au 
înscris aproape 30 de concurenți. Co
lectivistul Nazim Ibadula. care a tre
buit să învingă șase adversari ca să 
ocupe locul I. ne-a spus la sfirșitul în
trecerii, fericit: „Diploma pe care am 
primit-o am s-o pun la loc de cinste. 
Am participat pină acum la mai multe 
întreceri de felul acesta, dar nici una 
nu mi s-a părut așa de grea. Nu cre
deam că am să pot să-l înving pe 
Gheorghe Leca, muncitor la silozul 
C R.R. E înalt, voinic și plin de ambi
ție. Mi a plăcut foarte mult această în
trecere și noi tinerii din comună am 
dori să avem cit mai multe competiții 
de acest fel."

Pentru a arăta cît de variat și cît de 
bogat a fost programul acestei mani
festații sportive vom da cîieva amă
nunte edificatoare : startul în prima 
probă s-a dat la ora 8 dimineața și 
întrecerile de atletism se desfășurau 
încă după ora 17. în acest timp au 
avut loc întreceri la 12 discipline spor
tive. Toate acestea cu mici întreruperi. 
Lin localnic îi spunea altuia: „Mergem 
Ia masă ?“ Răspunsul a fost prompt: 
„Pină cînd nu văd ce fac la fotbal ai 
noștri cu cei din Dorobanții nu mă mișc 
de pe loc I".

O probă care a stîrnit multe rîsete 
dar și multă ambiție din partea par- 
ticipanților a fost cățărarea pe stilp. 
Nu era 
Fiecare 
tea și 
hazliu: 
tarul U.T.M. de la gospodăria agricolă 
colectivă a întrebat pe un tînăr: „Spu
ne-mi ați uns stilpul ?“ Acesta, lovin- 
d) i-se cu palma peste frunte spuse: 
„Să vezi că am uitat să controlez!“ 
Și a dispărut repede în direcția tere- 
naîtiisportiv. Cu surprindere a văzut 
că cineva care se angajase să dea pe 
stilp cu Seu, din exces de zel, a între
buințat mai bine de un kilogram de 
grăsime. Toate strădaniile celor 40 de 
concurenți 
gesu pină 
și alții le

Duminică dimineața pe terenul de volei al asociației sportive „Portul* 
din Constanta felele de la „Voința* șl „Portul* s-au întrecut intr-o partidă 
pasionantă din cadrul primei etape a Spartachiadei de vară a tineretului

și jumătate de' încercări, Savu Oafdă, 
care a aplicat o tactică foarte bană, 
aceea a așteptării și răbdării, a reușit 
să ajungă pină in vîrf.

Tot atît de mult au plăcut și între
cerile de volei, la care au participat 
trei echipe, meciurile de fotbal ale „pi
ticilor" (echipele erau formate din ele
vii școlii din localitate), precum și în
trecerile distractive: fuga în sac, fuga 
cu oul în lingură etc.

Am reținut un lucru deosebit de im
portant; tehnicianul UCFS Constantin 
Buzoianu, împreună cu consiliul aso-

Unul din numeroșii concurenți care au 
încercat să ajungă în vtrful stil pul ui 
Imagine de la întrecerile din comuna 

Nicolae Bălcescu

Proba lui Valerii Brumei ți-a găsit numeroși simpatizanți și In comuna dohro 
geană Nicolae Bălcescu. Dacă In ceea ce privește tehnica mai pot încăpea unele 
discuții, tn schimb cind ne referim la pasiunea . pe care au depus-o concu 

renții In întreceri, vomspuue că ea ne-a cucerit cu totul.

,2 i ->■».* 1 is-" ■ ■ '
S-..T-. "‘oue is.V'1

diihLu .șaJt vpe. jțare îl poate invidia chiar și vieecampioniil olimpic
Executant Cheprghe Zelca, în compania lui II. Preșa. Trinlele și 

liptele se bucură de mare sueceȘ în comuna Cogeaiac 
profesională agricolă, au făcui o buna 
propagandă pentru ăceâsță discipli-l 
hă. Consiliul asociației sportive did 
Cogeaiac și-a trecut in planul său da 
lucru înființarea unei echipe de hand-l 
bal care să participe, de acum inai-ntel 
la competițiile oficiale. Tot atit dd 
mult au plăcut meciurile de fotbal, jn-l 
trecerile distractive, cățăratul pe stîlpl 
fuga în saci etc.

: Ce concluzii organizatorice au trai 
fnembrii consiliului asociației sportiva 
din Cogeaiac, tn urma desfășurării ini 
trecerilor Spartachiadei de vară ? Sue-I 
cesele se datoreze în primul rînd mmrl 
eii planificate. Ih al doilea rînd, notam 
un fapt foarte important. Orientiudul 
se după Hoțărirea Conferinței pe țara 
a UCFS, ei au mobilizat intelectuali-l 
tatea satului in organizarea întrecerii 
lor. Cadrele didactice, inginera agro-l 
nomi și organele administrative ad 
ajutat din plin această competiție. A 
fost o experiență reușită. Trebuie sq 
consemnăm insă și contribuția deoseJ 
bită adusă de președintele s/atulwl 
popular — 1. Stoianov, de secretarul 
sfatului — A. Trifu, de profesorii load 
Roșea, Constantin Gheorghe și de tehni-l 
danul agronom Dumitru Pindichi. I

Ca la un semn nevăzut s-a strins 
mulțimea in jurul saltelei de lupte. 
Erau prezenți in număr mare căci tria
ta este foarte îndrăgită la Cogeaiac. 
Localnicii sint minări că au dat un 
sportiv în lotul republican de lupte, 
pe Hristu Preșa, care a reprezentat 
fara în numeroase intîlniri internațio
nale. Dar acesta nu este singurul mo
tiv de mîndrie al localnidlor. Cine nu-l 
cunoaște oare pe Ion Capră, finalist 
al mai multor Spartachiade de vară și 
de iarnă ? Tot atit de cunoscut este și 
Gheorghe Zelca care șî de data aceas
ta a smuls ropote de aplauze prin teh
nica pe care o posedă.

Dar iată că întllnirlte de lupte iau 
sfirșit. Se anunță - co'nfdrm progra
mului — o noua : întrecere : se va da 
startul in proba de ciblism. Comisia 
de organizară'a hotă'rit — pentru vi
zionarea in condiții perfecte a între
cerii — ca cicliștii să parcurgă două 
ture în jurul stadiortului.

Și cum spuneam, urma să se dea 
startul în proba de ciclism. Mulți din
tre tineri concurează pentru prima oară 
la o astfel de întrecere. $i, cum e și 
firesc, au emoții, pun fel de feț de 
întrebări în stingă și, în dreapta.

Steagul startt'rului cade. Cicliștii 
țișnesc înainte fac'îndu-ți impresia că 
te afli pe velodromul din Capitală. 
Primul viraj pune probleme. Singurul 
care le „rezolvi* este Constantin Ca
rabuz. El taie colțurile terenului scur- 
tindu-și astfel drumul. Arbitrii con
semnează acest fapt. Intre tînirul mai 
sus amintit - și' Diemitru Pindichi 
dă o aprigă -luptă pentru 
Pe cind uitiwiul 
cut, primul mai

Ciclism, lupte, handbal și multe altele...



La I.M.F. Tg. Mures Un prețios îndreptar
'Schite de pe un bloc notes)

„Cînd te scoli dimineața
Mai devreme puțin..."
...deschide larg ferestrele, inspiră 

'.dine aerul proaspăt, fă 10 minute de 
gimnastică. Și să vezi după aceea chef 
le joacă...

parcului vă așteaptă. Aler- 
sosește primul ?

Dar

Aleile
tați, întreceți-vă. Cine
□ victorie sportivă este frumoasă chiar 
> fără ...arbitri ori cronometre.

I Invățați înotul. O să aveți umeri 
urgi și brațe puternice. O să vă 
kuteți avinta pe undele albastre ale 
Ipelor. Veți fi bronzați fi sănătoși. 
La soare insd să stați cu măsură, copii.

umeri, haidețisacul pe
de munte și poteci de pădure, 
cunoaștem patria, frumusețile ei 

•asemuite și pe oamenii ei minu- 
iți. stăpini acum pe tot ce le văd 
:hii.
Petrecere plăcută, dragi copii...

Printre sportivii care oferă frumoase 
Ixemple de fruntași la învățătură sînt 
li mulfi studenți timișoreni, membri 
j clubului Știința. Iubitorii fotbalului 

lin orașul de pe Bega sînt mindri 
uzind că MIRCEA PETESCU — mij- 

pcașul echipei Știința, căpitanul repre- 
entativei noastre de juniori, cîștigă- 
parea turneului UEFA, MIRCEA RA- 
DELESCU — component al aceleiași 
khipe, IOSIF LERETER și alții sînt 
tudenți fruntași, oferind un exemplu 
lentru colegii lor de an. Asemenea ti- 
leri, cu care se mîndresc iubitorii spor
ului timișorean, care fac cinste miș- 
ării de cultură fizică și sport din țara 
loastră, sînt mulți la clubul Știința 
fimișoara. Toți voleibaliștii în frunte 
Iu ALEXANDRU MUȘAT și MATEI 
tOSTEA, canotorii CSABA MOLNAR, 
flBERlU VISZER, IVAN ORGOVICI 
au RODICA POP. șahiștii GRUIA 
KOVAC, T1BERIU POPESCU, GER- 
RUDE BAUMSTARK, handbaliștii 

blETER ROTH, INGRID BARTZER și 
Iții se numără printre studenții cei 
hai silitori, cu calificative excelente, 
rare nu precupețesc nici un efort pen- 
ru obținerea unor rezultate cit mai

învățătura si
La Tg. Mureș, pe cea mai înalta din

tre terasele orașului se ridică impună
toare, o adevărata «Cetate universitară*: 
Institutul medico-farmaceutic. Albul 
imaculat al construcțiilor se îmbină plă
cut cu coloritul viu al grădinilor.

Pretutindeni, de dimineață și pînă 
seara, domnește o activitate intensă. 
Este și firesc. Pe agenda fiecărui stu
dent sînt înscrise zilnic activități va
riate. Intre acestea, educația fizică, în 
cadrul normelor pentru primii ani sau 

i cele de „colectiv sportiv* — deschise 
tuturor, se bucură de multă prețuire.

Trei sînt factorii care favorizează îm
binarea armonioasă a învățăturii cu 
Sportul la mediciniștii de la Tg. Mu
reș : mai întii, înțelegerea largă pe care 
conducerea Institutului și organizația de 
partid o acordă practicării organizate a 
exerci (iilor fizice, ca element de des
tindere și de întărire a sănătății; apoi, 
munca entuziastă, fără preget desfășu
rată de către cadrele de specialitate și, 
în sfârșit, colaborarea dintre comitetul 
U.T.M., Asociația studenților și catedra 
de educație fizică. Această colaborare a 
statornicit o activitate deosebit de bo
gata și de atractivă, cu care studenții 
de ta această importantă instituție de 
invătămînt superior au — după cum 
vom vedea — toate motivele să se min- 
drească.

CE TREBUIE FĂCUT PENTRU CA SPOR
TUL DE PERFORMANȚA SĂ SE DEZ
VOLTE NECONTENIT IN INSTITUTUL 

NOSTRU

întrebarea aceasta a adresat-o, ev 
puțin timp in urmă, rectorul Institutu
lui, tovarășul prof, dr TIBERIU AN- 
DRAS0IFSK1, unuia dintre activiștii 
UCFS. Din discuția avută atunci reieșea 
că, dornică să creeze condiții optime de 
dezvoltare activității sportive conduce
rea Institutului și-a propus să se ocupe 
cn toată atenția și de rezolvarea acestei 
probleme. Au avut loc consultări și cu 
al|i specialiști.

Deunăzi, cînd cu multă amabilitate 
ne-a primit în vizită, rectorul Institu
tului era, cum se spune, „în temă*. Ne-a 
vorbit cu multă însuflețire despre pla
nuri, proiecte. Unele, de pe acum chiar, 
în curs de a fi transpuse în viată.

Un amănunt care ne-a atras atenția: 
sub cristalul biroulni un tabel. Cuprin
dea pe cei aproape 20 de componenti 
ai echipei de fotbal a Institutului, frun
tașă pe oraș și candidată ta un loc In 
campionatul regional. In dreptul nume
lui fiecărui jucător, situația sa la învă
țătură.

— Să nu vă surprindă. Am început 
cu fotbalul. Este sportul cel mal îndră
git de spectatori. Și apoi, ața la modul., 
confidential, este vorba șl de o pasiune 
încă din prima tinerețe... Am dori Insă 
ca studenții noștri să ne facă cinste țl 
la carte. Altfel, nu se poale. De aceea, 
ne vom ocupa foarte serios de studen
ții fotbaliști, la fel ca și de ceilalți 
care stnt apțl să practice sportul de 
performantă. Noi avem tn Institut o 
campioană republicană la patinaj, pe 
Maria Mathe. Este totodată una dintre 
cele mai bune studente. Și am vrea ca 
exemplul Măriei Mathe să fie urmat de 
toți sportivii de vtrf. Fiindcă se poate. 
Totul este să muncești planificat, să 
știi să prețuiești cum se cuvine fiecare 
părticică de timp. Asta-i secretul...

Grija conducerii Institutului se ma
nifestă în același timp și în direetia 
lărgirii bazei sportive. Lingă sala mare 
de sport s-a început de curînd amena
jarea unui mic complex Sportiv care vă 
cuprinde terenuri de tenis, handbal In

Studenții timișoreni In sesiune de examene

PETESCU, RĂCELESCU, LERETER SÎNT FRUNTAȘI 
Șl LA ÎNVĂȚĂTURĂ...

DAR DE CE NU LE URMEAZĂ EXEMPLUL GEORGESCU, 
MIȚARU,

bune la învățătură și sport. In infor
mările ce se țin cu regularitate în ca
drul unor ședințe de analiză găsim nu
meroase pasaje care scot in evidență 
aprecierea și stima de care se bucură 
sportivii din partea cadrelor didactice 
și a colegilor lor. „Acești tovarăși — 
se spune într-o dare de seamă a clu
bului Știința — sînt activi la semi- 
narii, participă la cercurile științifice, 
la consultații. își ajută colegii*.

Dar mai sînt unii sportivi aparținînd 
aceluiași club — puțini la număr — 
care neglijează cartea. Ce greșit gin-

sportul-in deplină armonic...
7. volei și baschet. Se depun toate efor
turile pentru ca în toamnă, o dată cu 
noul an universitar, să fie inaugurat 
și acest complex sportiv.

CIFRE CARE TE EDIFICA 
PE DEPLIN...

Studenții de la I.M.F. Tg. Mureș se 
mîndresc cu activitatea sportivă de 
mase. O evidentă bine organizată pe 
care o poli găsi oricînd la sediul cate
drei de edueatie fizică sau la acela al 
Asociației studenților te edifică pe 
deplin. Știți, de pildă, la cîte concursuri 
și competiții an luat parte din toamnă 
și pînă acum, studenții de aici ? La 
341 I La prima vedere, mărturisim că 
cifra aceasta ni s-a părut neverosimilă. 
Cercetind insă filă cu filă, situațiile 
scriptice, ne-am convins ușor de intere
sul acordat — aproape în mod egal — 
tuturor celor 16 discipline sportive cîte 
se practică în acest institut. Pentru că 
341 de concursuri in 273 de zile în
seamnă, in medie, un concurs și... ju
mătate pe zi ! Prioritate au avut, evi
dent. campionatele cu caracter intern 
(inter-ani. inter-facultăți) care se bucură 
de o frumoasă tradiție. Inaugurate cu 
trei ani în urmă, acestea au adus pe 
terenurile și în sălile de sport aproape 
IP la sulă din numărul total al studen
ților de la I.M.F. Tg. Mureș. Sînt con
semnate apoi concursuri pe plan oră
șenesc, fie că este vorba de Spartaehia- 
da de iarnă a tineretului (participant!: 
298 băieți și 173 fete), de crosurile în 
cinstea zilelor de 7 Noiembrie și 1 Mai 
(care an angrenat întreaga masă a stu
denților). de intilniri bilaterale cu echi
pe studențești din Craiova, Iași, Brașov, 
Cluj și Timișoara, cu tineri din între
prinderi (Odorhei, Sf. Cheorghe, Tg. 
Mureș) sau din stațiunile de odihnă ah 
regiunii. In sfârșit, să mai amintim și 
de concursurile organizate cn prilejul 
trecerii normei de educație fizică la care 
sînt prezenți 296 de stuJenti și studente.

Alte documente de evidentă arată eă 
la I.M.F. Tg. Mureș există un număr 
de 178 de sportivi legitimat!, iar aproa
pe 100 au clasilicare la diferite ramuri 
sportive (20 la atletism, 8 la gimnas
tică. 30 la scrimă etc.).

Intr-o direcție însă catedra de edu
cație fizică și Asociația studenților este 
deficitară: gimnastica de înviorare. Cei 
aproape 300 de studeofi care locuiesc 
în cămine nu o practică deocamdată. 
Am văzut însă două proiecte: unul le 
gat de introducerea gimnasticii de ta-

Oamenii muncii 
in excursie

în ultimele săptămîni cabanele Paring. 
Rusu, Cimpul lui Neag și altele. an 
găzduit nenumărat! oameni ai muncii 
din Valea Jiului veniti să-și petreacă 
timpul liber la sfîrșit de săptămînă în 
mijlocul naturii. Numai în ultimele două 
săptămîni au făcut excursii peste 1.000 
de tineri și vîrstnici. Cei mai multi tu
riști au aparfinut asociațiilor sportive 
Combinatul carbonifer Valea Jiului, Pa- 
rîngul Lonea, Viscoza Lupeni, Reteza
tul Uricani, Minerul Vulcan etc. care 
se preocupă în mod deosebit de atrage
rea unui număr cit mai mare de oameni 
ai muncii în excursiile săptămînate.

S. BALOI, coresp. reg.

JENEL?
dese aceștia, considered că dacă ești 
un bun sportiv e... suficientl Această 
mentalitate trebuie combătută cu toată 
hotărîrea. Pentru că tinerii care sînt 
studenți doar cu numele nu au ce 
căuta in mijlocul colegilor lor. Ce au 
de spus fotbaliștii MIȚARU, GEOR
GESCU, JENEI, PAIN, canotorii POM- 
P1LIU CHIR1AC, H. FARCUȚIU, 
handbalista fruntașă MARIA STEF, 
care au o atitudine condamnabilă față 
de principala lor îndatorire, aceea de 
a învăța? Activitatea școlară necores-. 

viorare o dată cu noul an universitar: 
al doilea, de cuprinderea — încă de 
pe acum — în gimnastica de angrenare, 
a întregului personal tehnico-administra- 
tiv. Două proiecte întîrziate. Dar, decît 
niciodată...

UTEMIȘTII — PREZENȚI TOTDEAUNA 
IN ÎNTRECERILE SPORTIVE I

La I.M.F. Tg. Mureș 90 la sută din
tre studenti sînt utemiști. Faptul este 
deosebit de semnificativ. El explică în- 
tr-o largă măsură prezenta masivă a 
studenților din institut la acțiunile or
ganizate în comun de către Asociația 
studenților, comitetul U.T.M. și catedra 
de educație fizică. La crosuri sau spar- 
tachîade, la campionatele inter-ani sau 
inter-facultăți, la organizarea concursuri
lor cu caracter festiv, utemiștii sini 
totdeauna prezenți, oferind un hun 
exemplu pentru toți studenții. în același 
timp, utemiștii au răspuns primii la 
acțiunea de organizare a echipelor care 
își aduc aportul prin sute și sute de 
ore la amenajarea complexului sportiv 
al institutului.

★
Așadar, la I.M.F. Tg. Mureș, sportu

lui i se acordă multă atenție. învăță 
tura rămîne, firește, principala îndato
rire, însă armonizarea acesteia cu acti
vitatea sportivă este promovată aici la 
nivel de principiu. Și aceasta este foarte 
bine. Pentru că numai astfel pe por
țile institutului vor putea ieși nu numai 
medici cu o înaltă calificare și cu o 
bună pregătire fizică ci și oameni care 
în orașele și satele unde vor fi reparti
zați vor putea desfășura, paralel — 
așa cum de altfel recomandă și Hotă* 
rîrea Conferinței pe tară a UCFS — o 
activitate susținută și în calitate de 
instructori sportivi voluntari. Și trebuie 
reținut, la I.M.F. Tg. Mureș există 
toate condițiile pentru ca traducerea în 
viată a acestei sarcini să fie realizată 
cu succes.

T. STÂNCI U

600 de învățători de la sate vor participa ia cursurile
de inițiere și perfecționare în domeniul educației fizice

(Urmare din pag. 1) 

educației tineretului școlar din Minis
terul Invățămintului, responsabil al a- 
cestor cursuri, cu rugămintea de a ne 
răspunde la citeva întrebări...

— Ciți învățători vor participa la 
cursurile de inițiere și perfecțio
nare din acest an ?

— Numărul asupra căruia ne-am 
fixat este de 600. Cifra este intrucitva 
mai mică față de anii precedenți, pen
tru că paralel, organizăm un alt curs, 
cu metodiștii regionali și raionali de 
educație fizică, la care vor lua part* 
circa 200 de cadre didactice.

— In cite centre și în ce perioadă 
au fost fixate cursurile ?

— S-a căzut de acord asupra orașe
lor Tirgoviște, Gheorghieni șl Roman, 
centre in care au mai funcționat astfel 
de cursuri și unde organele locala 
UCFS și ale sfaturilor populare dis
pun de o mai mare experiență. Anul 
acesta cursurile vor avea loc intre 
9—29 iulie. In ce privește cursul cu 
metodiștii pentru educație fizică, el 
se va ține la Rimnicu Vîlcea, intre 
2—22 iulie.

. — Ce va cuprinde, în mod special, 
tematica din acest an ?

— Cursurile își propun să asigure 
instruirea învățătorilor care predau (sau 
care vor preda) educația fizică la șco- 

punzătoare a fotbaliștilor Mițaru și Je
nei îi pune lntr-o lumină cît se poate 
de proastă. Ambii, deși repetă anul, 
sînt și acum printre elementele cele 
mai slabe. In prima sesiune de pildă. 
Jenei — student în anul I la Facul
tatea de mecanică, nu a trecut nici un 
examen din cele cinci pe care le avea 
de susținut, iar Mițaru, student în 
anul III la Institutul pedagogic, a pro
movat doar două din cele cinci exa
mene la care s-a prezentat

Consiliul clubului Știința, cu spriji
nul organizației U.T.M., sindi
cale, a cadrelor didactice și a studen
ților fruntași, va trebui să elaboreze 
un plan concret de măsuri în vederea 
pregătirii și supravegherii studenților 
care activează și pe tărim sportiv.

A început sesiunea de examene... 
Deci, atenție Mițaru. Jenei. Georgescu. 
Pain, Stef și alții care in timpul anului 
ați fost certați cu cartea! Treziți-vă la 
realitate, măcar acum în ultimul mo
ment și străduiți-vă să vă prezentați 
cît mai bine la examene, îndeplinin- 
du-vă o obligație elementară față de 
voi, față de colectiv I

ION OCHSENFELD

pentru instructorii sportivi
De curînd a ieșit de sub tipar, prima 

broșură din ciclul „în ajutorul instruc
torului sportiv" intitulată NOȚIUNI TEO
RETICE.

Lucrarea este editată de sectorul ds 
pregătire și perfecționare a cadrelor do 
pe lingă Consiliul General al UCFS și 
constituie un foarte util îndreptar pen
tru toți acei care lucrează in domeniul 
dezvoltării culturii fizice și sportului — 
antrenori, profesori de educație fizică* 
activiști și instructori.

Broșura cuprinde o serie de indicații 
și îndrumări în legătură cu felul cum 
trebuie organizată munca in asociația 
sportivă, metodele de atragere a mase
lor largi de oameni ai muncii și în spe
cial a tineretului în practicarea meto
dică, organizată a exercițiilor fizice. Un 
capitol special al broșurii se referă la 
amenajări de baze sportive simple, cu 
mijloace locale.

Subliniem inițiativa de a fi editate ast
fel de broșuri (următoarele lucrări din 
cadrul ciclului se vor referi la principa
lele discipline sportive care se practică 
la nivel de mase) menite ca, prin conți
nutul lor, să constituie un adevărat în
dreptar sportiv la îndemîna tuturor ce
lor interesați să contribuie la dezvolta
rea activității de cultură fizică și sport 
din țara noastră.

Iile de 8 ani de la sate. Pentru aceas
ta. in cele trei săptămini cit durează 
cursurile, ei vor căpăta cunoștințe teo
retice și practice necesare.

In plus, se vor aborda o serie de 
probleme legate de organizarea activi
tății sportive sătești. Pentru că ab
solvenții acestor cursuri trebuie ei 
devină nu numai cadre didactice Pri
cepute. ci și activiști voluntari in sluj
ba mișcării noastre sportive.

La cursul cu metodiștii de educație 
fizică, urmărim să realizăm o unifor
mizare a metodelor de îndrumare și 
control, să aducem la cunoștința celor 
prezenți ultimele noutăți pe plan me
todic. De asemenea, vor fi studiate 
o serie de materiale legate de Confe
rința pe țară a UCFS precum șl unde 
dispozitiuni elaborate de organele de 
resort in legătură cu scopul și sarci
nile educației fizice in școli, privind 
atragerea tuturor elevilor in practica
rea organizată a sportului și îmbună
tățirea programului competiționaf al 
școlarilor.

— Care sînt criteriile de selec
ționare a cursanților?

— Ca și în anii precedenți, la a- 
ceste cursuri vor participa învățători 
din toate regiunile țării. Ponderea, ia 
ce privește numărul, o vor avea, desi
gur, acele regiuni deficitare !n ce pri
vește rețeaua de cadre didactice, cum 
ar ti Suceava, lași. Bacău, Galați, 
Crișana, Oltenia etc. Acestora li s-au 
repartizat, in principiu, die 40—50 de 
locuri. Pentru celelalte regiuni, cifra 
repartizată este de 25—30.

— Ce observații deosebite ar mat 
fi de semnalat ?

— Aș vrea să subliniez că punem 
mare accent pe munca de mobilizare 
pe care o vor desfășura organele 
UCFS și sfaturile populare, pe res
pectarea criteriilor de selecționare a 
cursanților Socotim apoi că organe
le de resort se vor orienta mult mai 
bine in încadrarea absolvenților aces
tor cursuri, acolo unde nu există ca
dre de specialitate cu o calificare su
perioară (absolvenții I.C.F.). In sfir- 
șit, o recomandație și pentru viitorii 
cursa nți: aceea de a se pregăti cît 
mai temeinic, de a-și aduna incă de 
pe acum material documentar, de a-1 
studia. Procedind astfel, ei vor reuși 
să asimileze mult mai ușor materialul 
predat și vor putea obține calificati
vele cele mai bune Sintem pe deplin 
convinși că regiunile pe teritoriul că
rora vor funcționa cursurile (Ploiești. 
Mureș-Atitonomă Maghiară, Bacău) se 
vor îngriji din timp de buna lor or
ganizare.
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de calificare
CAROL GRUIA, coresp. regi

ORADEA

pentru a ridica clasa box
$i a cuib... tiaaklc

I. GHIȘA-coresp. regional.Campionatul de primăvară
TIMIȘOARA

Jocuri slabe în cuplajul interbucureștean

T. ȚÂR A NU-coresp.

BACĂU

în
I

(i. Vukan, coresp.)

nou 
cam-

necorespunz.ătoare în linia 
dublaje (Plocon — după

anul trecut, cu prilejul turneu 
al campionatelor R.P.R. Turn 
din acest an cuprinde șase r 

(23 iunie—30 iunie), ultima

• In 
final al 
derația 
constă'

Setul III: 2—0,
3—6. 6-6. 6—8,

tivitâții 
fund, la 
se

Cîștigătorii

cele opt „zone" se poate 
întrecerile pentru ciștigarea 
titluri de campioni ai tării 
într-o fază decisivă. 80 de 

cîști-

Unul dintre atacurile Ț.S.K.A. neutralizate

Finalele etapei de zonă disputată 
in localitate s-au soldat cu urmă
toarele rezultate: C. Ciucă (Buc.) b.p. 
Gh. Dioszegi (Cluj), S. Crăciun (Buc.J

cu (Buc.), S. Birsu (Buc.) 
fără adversar, Al. Azstalos 
b.p. S. Bogoi (Galați), C. 
(Buc.) b.p. C. Tudor (Consta

disputat pe terenul 
din Capitală finala 
lată cîștigătoriî : JU- 

Cristea (Metalul),. C. 
Obretin (c.

Dinamovi$til au clțtigat „Cupa Păcii"

„Cupa campionilor europeni" poate rămîne la București!

SPORTUL POPULAR 
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p„ 5. Ploiești 33 p„ 6. Cluj 35 
Regiunea București 46 p.

în „Cupa Brașov
junioare : 1. Margareta Filip (Braș
827 p. (290—285—252), 2. Rodica Ge 
gescu (orașul București) 805 p. (
280—232), 3. Georgeta Șerban (I
802 p. (286—277-239) ; juniori; 1. 
Allerhard (Banat) 816 p. (290-282-2 
2. Șt. Caban (Cluj) 812 p. (284- 
249), 3. Fi. Țiței (Brașov) 808 p. (
276-242). Clasament general: 1. O 
ȘUL BUCUREȘTI 12 p„ 2. Regiu 
lași 17 p., 3. Brașov 21 p., 4. Ba 
26
7.

evoluează din nou la București

de apărarea rapidistă.
Foto : I. MihSică

Așa cum spuneam în cronica noastră 
de ieri, voleibaliștii de la Rapid Bucu
rești au ciștigat cu multă greutate vic
toria in prima partidă a finalei „Cupei 
campionilor europeni" cu Ț.S.K.A. Mos
cova. 0 ilustra limpede rezultatul final 
de 3 — 2, însă o poate arăta și mai 
bine evoluția scorului în cadrul seturilor, 
pe care de aceea v-o și redăm. în rîn- 
dttrile dc mai jos. Cu mențiunea că 
scorul este trecut în permanență cu 
Rapid înainte.

RAPID BUCUREȘTI — Ț.S.K.A. MOS- 
------- Setul 1: 2—0, 2—1, 8—1, 8—4, 

12—7, 14—7, 14—8, 15—8. De 
părți — acțiuni de . tatonaj, de 
Rapidiștii, practicind de la în-

COVA.
12—4. 
ambele 
studiu, 
ceput un ioc mai lent decît de obicei, 
lasă totuși impresia că vor învinge făta 
prea multe dificultăți.

Setul II: 0—8, 8—8. 9—8. 9—9, 
9—10. 10—10. 11—10. 11—11. 11—12. 
12—12, 13—12 (la acest scor Drăgan 
greșește serviciul), 13—13. 13—15 Ra
pidul a încetinit și mai mult ritmul de 
joc, acționînd fluctuant din pricina so

Oțelul—flectroputere 3-0 
în campionatul

Etapa interregională a campionatu
lui de calificare la volei a început du
minică. Iți Capitală, pe terenul de la 
Facultatea de științe juridice s-a 
disputat jocul dintre campioana Capi
talei, Oțelul, și cîștigătoarea campio
natului regiunii Oltenia—Electropu- 
lere Craiova.

Conform așteptărilor, bucureștenii au 
ciștigat meciul cu ușurință: 3—0 
(15—10, 15—5, 15—9), in mei puțin 
de o oră. Din cauza diferenței de va
loare dintre cele două echipe, nici par
tida nu a satisfăcut.

Arbitrul V. Stoia — Brașov a con
dus formațiile:

OȚELUL: Fischer. B. Teodorescu, 
Kohn, Pențac, Saita, Dragomir.

ELECTROPUTERE: Cătăneanu,
Leonte, Bălana, Bălănuță, Blagoe, lo- 
nescu-Popovici.

t Duminică s-a desfășurat un 
cuplaj interbucureștean în cadrul 
pionatului de primăvară rezervat for
mațiilor feminine din categoria A. Lip
site de o serie de titulare, formațiile 
fruntașe ale Capitalei s-au comportat 
Sn general modest, evoluind la un slab 
nivel tehnic. Am văzut pase greșite cu 
duiumul și șuturi în bară — din po
ziții clare — cit pentru un sezon în
treg. Singurul lucru care a mai ținut 
treaz interesul spectatorilor a fost doar 
evoluția scorurilor și aceasta în spe
cial la prima partidă, Știința—Unirea.

Handbalistele de la Unirea au luat 
un start puternic, au condus cu 2—0 și 
4-2, terminind repriza în avantaj :
4— 3. După pauză, Știința a jucat mai 
etent în apărare și cu un plus de cla-

țritate in atac. Astfel, fostele campioa
ne au reușit să egaleze și chiar să ia 
conducerea cu 5—4. Nu pentru mult 
timp însă pentru că în min. 37 tabela 

‘ de marcaj indica din nou scor egal :
5— 5. In această situație, Unirea a avut

de
cum 

se știe, suferind — păcătuiește printr-o 
mobilitate redusă și înlocuirea lui în 
linia a doua, cu Coste sau cu Grigoro- 
vici, n-ar fi fost de loc prost inspirată). 
De asemenea, merg slab ridicătorii, din
tre care Fieraru în primul rind se com
portă mult sub valoarea sa, greșind si 
în ofensivă. Sînt de altfel lacune care 
vor mai apărea și în seturile următoare 
în jocul Rapidului, explicînd aproape 
întotdeauna căderile din scor.

2—2. 3—2, 3—3. 
. 7-8. 7-9. 9-9, 

9—14, 11—14. 11—15. Exceptional în
deosebi în acest set blocajul Ț-Sj^A. 
în toate momentele rotației. Rapidiștii 
au ciștigat 4 puncte din servieîi (Plocon 
la 2—2. Nicolau Ia 3—6. Corbeanu Ia 
5—6 și din nou Plocon la 9—14). dar 
au și greșit de 6 ori serviciul: Plocon 
la 2—0. Fieraru Ia 3—2 și Ia 6—7, 
Drăgan la 9—10, Corbeanu și Pavel la 
9—14.

Setul IF: 2—0. 2—1. 6-1, 6-2. 
11—2, 11—4, 15—4. Absenta lui Gafko- 
voi, păstrai pentru eventualitatea unui 
al cincilea set, s-a făcut puternic simțită 
in formația sovietică, atit la fileu, cît 
și mai ales pe fund, Fasahov nereușînd 
să-l suplinească cu total succes. Totoda
tă, un oarecare regres in randament l-au 
înregistrat Kovalenko și Cesnokov. Echi
pa Rapidului a avut momente de ezitare 
de la 11—2 (după tahnautul ce- 
ecrut de Ț.S.K.A.) și pînă la 11—4, 
cind introducerea Iui Coste în locul lui 
Pavel dă siguranță jocului în linia a 
doua a bucureștcnilor.

Intîlnlrile finale din cadrul etapei 
de zonă — Oradea — s-au încheiat 
cu următoarele rezultate, in ordinea 
categoriilor: D. Davidescu (Buc.)
b.p. I. Ălanea (Buc ), O. Kenan (Con
stanța) b_p. A. Verdeș (Cluj), M. 
Goanțâ (Craiova) b.p, G. Dumitres-

o mare șansă de a-și adjudeca victo
ria (adversarele aveau o jucătoare eli
minată), dar Maria Ghiță, care și-a 
asumat in exclusivitate rolul de a 
arunca la poartă, a ratat de citeva ori. 
Și ceea ce nu a reușit Unirea, a rea
lizat in schimb Știința, înscriind in 
ultimele 5 secunde golul victoriei prin 
Elena Ccnstantinescu. Scor final : 6—5 
(3-4) pentru Știința, care în felul aces
ta iși menține șansele de a juca în 
finala competiției.

Partida dintre Rapid și Progresul a 
revenit în mod suprinzător ultimei 
formații, care a luptat cu mai multă 
însuflețire, a atacat mai simplu și mai 
eficace. Rapidistele în schimb s-au în
trecut parcă in a rata ocazii din cele 
mai mari (au tras de 14 ori în bară !). 
Progresul a c-ndus cu 4—0, 5—3 (la 
pauză) și a ciștigat în final cu scorul 
de 7—4. (a.v.).

• La Tg. Mureș, echipa locală Mu
reșul a învins la scor formația S.S.E. 
Petroșeni : 19—6 (9—0). învingătoarele 
au avut cele mai bune jucătoare 
M. Farkaș, M. Incze și I. Baku.

Setul V: 0—1 (după 11 schimbări 
de serviciu), 1—1, 1—2, 2—2, 3—2. 
3—3, 4 -3, 4-4, 5-4. 5—5, 6—5, 
6—6, 6—9, 7—9, 7—10, 10—10 (egala- 
rea o aduce Coste), 14—10 (4 pct. obți
nute prin atacurile finalizate decisiv de 
Corbeanu, iarăși de Corbeanu, de Coste 
și de Plocon). 14—11 (rapidiștii trec 
mîinile peste fileu) și în fine 15—11 
prin atacul nereușit de Kovalenko, care 
trage afară. Și astfel, 3—2 la seturi 
pentru Rapid. In acest set hotărîtor. 
Rapidul a greșit numai două servicii 
(Fieraru la 0—0 și Plocon la 7—9), 
față de cele cinci ratate de Ț.S.K.A. 
(Cesnokov la 0—0, Fasahov la 1—2. 
Mondzolevskî la 5—5, și la 6—10 și 
Iakovlev la 13—10). în plus, voleiba
liștii feroviari au ciștigat două puncte 
din servicii, prin Coste, la 3—4 și la 
5—5. față de unul obținut de echipa 
sovietică, prin Fasaliov, la 6—3.

...Deci, Rapidul va începe duminica 
viitoare Ia Moscova returul finalei „Cu- 
pei campionilor europeni* cu un avantaj 
de un set și cu un punctaveraj de 69:53 
(1,3). Fără îndoială, era preferabil un 
3—1 și cu atit mai mult 3—0. Aceasta 
nu înseamnă insă că actualul avantai 
trebuie considerat insuficient și că putem 
aproba 
minime 
trofeul 
— Și

scepticismul celor care socotesc 
șansele feroviarilor de a păstra 
cucerit annl trecut. Pentru că 

este necesar să o spunem răs
picat din capul locului — Rapidul poate 
reuși aceasta. Și nu doar datorită unui 
setaveraj sau punctavera] superior, ci 
chiar reedilind victoria, la Moscova, la 
17 iunie.

Sint oare păreri exagerate ? După pă
rerea noastră, nu ! Desigur nu fără 
dificultate, dar Rapidului îi este într-a- 
devăr cu putință să biruie. Pentru a 
izbuti însă, se impune o analiză temei
nică a comportării din meciul de alal
tăieri, folosind toate datele problemei 
oferite de acea înlilnire și pornind de 
la premisa că jocul echipei feroviare 
bucureștene trebuie să se bizuie din nou 
la Moscova pe ritmul debordant, pe forța 
de atac și în general pe atenția, pe 
concentrarea, pe puterea de luptă și pe 
voința de a învinge, caracteristice Ra
pidului. Așa și numai așa vor fi evi
tate multe din erorile comise de volei
baliștii noștri duminică seara.

Nu vrem să ne îndoim nici o clipă că 
ptnă in ziua meciului retur de la Mos
cova antrenorii și jucătorii Rapidului 
vor face totul ca să revină pentru a 
doua oară în patrie cu titlul de cam
pioană a campioanelor de volei europene 
și cu cupa care răsplătește eforturile 
triumfătorilor in această importantă com
petiție internațională.

CONSTANTIN FAUR
CONSTANTIN MACOVEI

„zonelor66
cîștigă 
(Cluj) 

____ _ , , Anton 
(Buc.) b.p. "O Tudor (Constanța). A 
fost cea mai frumoasă partidă a fi
nalelor, Boxerul bucureștean a pri
mit cupa comisiei regionale pentru 
cea mai frumoasă comportare; I. 
Pițigoi (Buc.) b.p. F. Mustață (Buc.), 
I. Păunoiu (Bacău) b. dese repr. a 
Ill-a pe Gh. Neagu (Constanța). P- 
Zaharia (Buc.) b.p. V. Mamir (Ga
lați), V. Netea (Buc.) b. dese. rep. 
a 11-a pe Al. Ghiță (Ploiești).

Peste 2000 de spectatori au asistat 
sîmbătă seara 
zonă disputate 
zultatele: S. 
V. Ma noi ache 
(Mangalia) b.
(Cimpina), C. GneOrghe (Buc.) 
3 N. Munteanu (Galați), t.

la finalele etapei de 
'n localitate, lată re- 
Costescu (Buc.) b.p.

(Galați), D. Răgâlie 
ab. 2 A! Stănescn 

b. ab.
_ ... ________ ... . Dinu
(Constanța) b p. I. Military (Buc ), 
I. Marin (Craiova) b.p. Șt Popoacă 
(Brașov). D. Enuț (Buc.) p.b. Gh. 
Preda (C. Lung Muscel), V Badea 
(Buc.J b.p. D. Nicolae (Buzău), 
A. Ghirșik (Buc.) b.p. P. Cimpeanu 
(Giurgiu). E loanovicl (Cluj) cîștigă 
fără adversar, F. Dan (Reșița) b. ab. 
2 T. Basarab (Buc). Comisia regio
nală de box a oferit pugiiîstului bu- 
ctireșteen C. Gheorghiu o cupă pen
tru boxul tehnic și spectaculos pe 
care l-a prestat.

Puternica reprezentativă de polo a R. P. Ungă

Un eveniment important la sfîrșitul 
acestei săptămîni în natația noastră: 
reprezentativa de polo a R.P. Ungare, 
de nenumărate ori campioană olimpică 
și europeană, actuala deținătoare a 
„Trofeului Italia", va susține sîmbătă 
și duminică două partide in compania 
selecționatei noastre. Este desigur un 
veritabil „cap de afiș" al evenimente
lor sportive de săptăiruna aceasta, care 
va atrage spre ștrandul Tineretului, lo
cul de desfășurare a întîlnirilor, un 
mare număr de spectatori.

Oaspeții noștri vor deplasa Ia Bucu
rești lotul cel mai puternic, care se pre
gătește anul acesta pentru campiona
tele europene de la Leipzig (18-25 au
gust). Nu vor lipsi din echipă valoro
șii: Boroș, Gyarmati, Marcovits, Kar- 
pati, Katiizsa, Domotor, Mayer etc.

«O
Fază critică la poarta echipei Steaua; Chețan va respinge lotuși, balon 

expediat de un jucător arădean. (Steaua—Crișana Oradea 5—3)
Foto: Gh. Amuza

Rezultate bune
BRAȘOV 10 (prin telefon). — Sîmbătă 

și duminică, pe poligonul de sub Tîm- 
pa, s-au desfășurat întrecerile din ca
drul celei de a V-a ediții a „Cupei Bra
șov" la care au participat șase selecțio
nate de regiuni plus orașul București. 
S-a tras proba de armă liberă calibru 
redus 3x30 focuri.

Iată rezultatele: senioare; 1. ANA 
GORETI (orașul București) 843 p. (292- 
280-271), 2. Tereaa Quintus (Banat) 
811 p. (288—276—247), 3. Eugenia Ghiban 
(Iași) 796 p. ; seniori: 1. Tic. COGLTT 
(Iași) 843 p. (295-285—263), 2. ENEA 
VALENTIN (orașul București) 843 p.,
3. L. Cristescu (orașul București) 838 p.;

b p. D. Mușat (Buc.J, N. Moldovan 
(Reghin) b.p. T. Cerăceanu (Hune
doara), C. Rusu (Brăila) b.p. A. le- 
nuș (8uc.J, N. Calița (Buc.) b.p. 
1. Rodicertco (Brăila), D Pavel (Bră
ila) b. ab. 2 Gh. Popa (Timișoara), 
V. Bogoi (Galați) b.p. St. Mtlonea- 
nu (Cluj), T. Felea (Buc.)' b.p. 
I. Alexandru (Ploiești) I, I. Petrov 
(Buc.) b. ab. 1 C. Diau (Craiova).

I. lANCU-coresp.

Odată cu disputarea ultimelor par
tide din 
spune că 
celor 10 
au intrat
pugiliști din întreaga țară 
gători ai întrecerilor zonale — sini 
bucuroși de succesele repurtate în 
această etapă, dar gîndurile lor se 
îndreaptă, desigur, spre Capitală, 
unde între 23 iunie și 30 iunie vor da 
asaltul holărîtor pentru ciștigarea 
centurilor de campioni.

Ce ne-ati arătat intîlnirile din etapa 
de „zonă">

Din relatările corespondenților re
iese câ în aproape toate „zonele" între
cerile au fost echilibrate și adesea de 
o bună calitate. Este îmbucurător

Simbătă s-a 
Constructorul 
„Cupei Păcii". 
NIORJ: Gh. 
Aurel (Dinamo), M. 
UCFS), M. Ene (Dinamo), D. Do- 
san (Grivița Roșie). L Porojan 
(c. UCFSJ, T. Voicu (Unirea), M,

In numerele noastre următoare v 
reveni cu noi amănunte în legătură 
dubla întîlnire R.P. Romînă 
Ungară.

★

Astăzi la ștrandul Tineretului, de 
ora 12, se dispută meciul (restanță 
campionatul republican) dintre ec 
pele Dinamo Buc. — Crișana Orad 
înaintea acestei partide clasamentul
pele Dina mo Buc. — (. 
înaintea acestei partide 
prezintă astfel;
1. Steaua
î. C.S. Mureșul
3. Dinamo
4. Știința Cluj
5. ~-------  -----
S.
7.
8.
9.

Crișana Oradea 
Știința Buc. 
Rapid Buc.
Ind. Linii Timiș. 
Progresul Buc.

Arad

faptul că majoritatea boxerilor;, eh 
și cei care pînă nu de mult e 
„certați" cu tehnica, s-au străduit 
ofere spectatorilor dispute palpita 
în care boxul tehnic, spectaculos, 
rat, a învins detașat „bătaia", 
dințele de a obține victoria cu or 
preț. Mai cu seatnă la Brăila, 1 
Sibiu, Constanța și Oradea, nu 
roși spectatori prezenți la reuniuni 
părăsit satisfăcuți arenele de b 
Este un indiciu că marea majorit 
a antrenorilor noștri depun efort 
serioase 
nostru.

perioada desfășurării turnet 
campionatelor republicane, 

de specialitate va organiza 
consfătuire cu toți antrenorii din ța 
Se vor dezbate probleme de instru 
și antrenament, majoritatea lecții 
fiind teme practice.

• Ultimul act a! campionatelor 
începe in seara zilei de 23 iunie pe 
tinoarul artificial din parcul „23 
gust*. Amatorii de box din Capit 
iși amintesc, desigur, condițiile perle 
de vizionare oferite de această 
dernă bază sportivă, pe care le 
avut 
final 
final 
ni uni 
„finala finalelor" — dispulindu-se 
stadionul Republicii.

Staîcu (Olimpia). SENIORI: V. 
robanțu (C.P.B.), Gh. Bălani 
(Olimpia), L. Chiriță (Unirea). „Cu 
Păcii" a fost ciștîgată de boxerii c 
bului Dinamo care au fost urmați 
clasament de cei de la Progresul 
de cei de la centrul UCFS.



O etapă decisivă în categoria B ACTU A
• C.S.M.S. Iași a mal cișligat o „repriză” în întrecerea cu Poiana Cîmpina • Farul Constanța PETROLUL — PROGRESUL 

IN NOCTURNA LA BUCUREȘTI

și trișând Oradea și-au consolidat pozițiile de iruntoșf

Iată că etapa de duminică a lămurit 
în bună măsură incertitudinile care 
planau deasupra palpitantei întreceri a 
echipelor din categoria B. C.S.M.S. 
Iași s-a desprins de Poiana Cîmpina, 
luînd un avans de 2 puncte cu atît 
mai prețios cu cit în penultima etapă 
ieșenii joacă din nou pe teren propriu, 
iar cîmpinenii se află iar în deplasare. 
Farul Constanța și Crișana Oradea 
și-au mărit la 3 puncte avansul pe 
care îl dețineau în clasament, consoli- 
dîndu-ți serios pozițiile.

In „zona“ retrogradărilor, în schimb, 
locurilor 13 și 
fiind multe e-

lupta pentru evitarea
14 continuă, angajate 
chipe.

lată mai jos scurte 
etapei de duminică:

relatări asupra

SERIA I

C.S.M.S. IAȘI—DINAMO SUCEAVA 
(1—0). Liderul seriei a cîștigat greu. 
Portarul sucevean Sidac a apărat ex
cepțional. Golul victoriei a fost mar
cat de Matei din 11 m. (P. Codrea și 
A. Scăunaș — coresp.).

ȘTIINȚA GALAȚI—POIANA CIM
PINA (1—0). 12.000 de spectatori au 
urmărit un joc de bun nivel tehnic, 
în care studenții au dominat mai 
A înscris Zgardan în min. 59. 
Schenk mari — coresp.).

mult 
(A.

FLACARA moreni-c.f r. r 
CÂNI (1—0). Meciul s-a desfășurat 
la Cîmpina. Ambele echipe s-au com- 
psjjȚat slab. A înscris Brîndușescu in 
mm. 80. (Eugen Stroie, coresp.).

PAȘ-

PRAHOVA PLOIEȘTI—DINAMO 
GALAȚI (4—I). Fotbaliștii ploieșteni 
au fost net superiori. Autorii puncte
lor : Asan, Zinculescu (2), Firoiu. res
pectiv Pătrașcu (M, Popescu — co
resp.).

CARPAȚ! SINAIA-FORESTA FĂL
TICENI (2-1). Echipa locală a prac
ticat un joc de slab nivel tehnic, la 
care au contribuit și oaspeții prin jo
cul lor închis de apărare. An înscris I 
Petrescu și Tatomir pentru Carpați, 
loniță pentru Foresta. (V. Zbarcea ți 
M. Bota — coresp ).

RAPID FOCȘANI—ST. ROȘIE BA- 
CAU (0—0). Echipe, care au ratat nu
meroase ocazii. (Gh. Samoilă — co
resp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ—C.S.O. 
BRAILA (1—1). O partidă Inimoasă 
și interesantă. Localnicii au dominat 

fi meritat să cîștige. Au marcat: 
-Wo..ifcri pentru Ceahlău) șî Gmpe- 
țeanu pentru C.S.O. (G. Nemteanu — 
coresp).

SERIA A ll-A

FARUL CONSTANȚA—C.F.R. RO
ȘIOR] (4—1). Scorul ar fi putut lua 
proporții dacă constănțenîi nu ratau 
prin Vasiiescu, Moroianu și Cio6escu

o sumedenie de ocazii. Au marcat i 
Giosescu (2), Olaru și Moroianu, res
pectiv Barna. (C. Popa — coresp.).

DINAMO OBOR-METALUL BUCU
REȘTI (1 — 1). Cu o linie de atac 
care a comis numeroase greșeli, dina- 
moviștii abia au reușit să „smulgă” 
un punct metalurgiștilor. Aceștia au 
jucat bine, beneficiind de numeroase 
ocazii de gol, mai ales în repriza I, 
cînd au dominat mai mult Au marcat: 
Coteț (min. 43 pentru metalurgiști) și 
Nicoară (Dinamo — min. 49). N. To- 
kacek — coresp...

C.S.O. TIMIȘOARA—IND. S1RMEI 
C. TURZII (1—2). — Oaspeții au 
cucerit o victorie meritată, datorită e- 
lanului cu care au jucat mai ales în 
repriza a Il-a, cînd au și înscris cele 
două goluri. Au marcat Adam și Che- 
țan pentru Industria Sirmet. Drago? 
(din 11 m) pentru QS.O. (P. Velțan 
— coresp.).

C.S.M. SIBIU — PORTUL CON
STANȚA (1—0). Joc de slabă fac
tură tehnică. Sibienii au dominat ma
joritatea timpului, dar n-au fructificat 
decit o singură ocazie prin Retscher 
in min. 88. (AL Lupuțiu — coresp ).

CHIMIA GOVORA—C.S..M. MEDIAȘ 
(2—0). După o repriză albă, in care 
cu toată dominarea govorenii n-au 
reușit să străpungă apărarea oaspeți
lor, aglomerînd jocul pe centru, după 
pauză gazdele reușesc să înscrie prin 
Alecu și Pintea. (Dragomir Roșianu— 
coresp. j.

C.S.O. CRAIOVA — TRACTORUL 
BRAȘOV (2—1). Joc slab, cu nume
roase greșeli de ambele părți. Au 
marcat: Bitlan și Anton, respectiv 
Nemeș. (R. Schultz, coresp, reg).

C.SM. REȘIȚA—CHIMIA FĂGĂ
RAȘ (4—1). Gazdele au dominat au
toritar în repriza a Il-a. Au marcat: 
Pătrașcu. Sfirlogea. Scinteie și Sporea 
pentru C.S.M., Filip pentru Chimia. 
(I. Plăvițiu — coresp.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI—OLIMPIA 
(2—2). Meci dirz. disputat insă in 
limitele sportivității și încheiat cu un 
rezultat just de egalitate. în prima 
parte a dominat Știința care a reușit 
să marcheze două goluri i Nertea 
(min. 12) șî Gibea (min. 29). Olimpia 
reduce scorul la 2—I prin A'exandres- 
cu (min. 44) și domină in repriza 
doua, reușind să egaleze prin Radu 
Tudor (min. 82). Arbitrajul lui Con
stantin Marin, bun. (i. g.).

SERIA A III-A

Radu

O-ARIEȘLL TURDA—CRIȘANA 
RADEA (t—I). Orădenii au obținut 
al doilea meci oul consecutiv io de
plasare. Jocul a fost viu disputat la 
minutul 29 Harsany (Crișana) des
chide scorul. Gazdele egalează după 
pauză prin Ursu (min. 51). Arieșul »- 
tacă dezlănțuit în finalul partidei dar 
orădenii se apără calm și organizat 
(1. Pataâci — coresp.).

C.SM CLUJ—MUREȘUL TG. MU
REȘ (3—2). A fost un joc frumos, cu 
multe faze spectaculoase, cu un fotbal 
de bun nivel tehnic. Au înscris Kun- 
kuti (2) și Chircoșa. respectiv Nagy 
(2). (V. Godja — coresp.).

Surprize in prima etapa 
a campionatului republican 

de juniori
— Dinamo București, campioana țârii, climinaiâ! -

Prima etapă a turneului final al 
campionatului republican de juniori 
s-a soldat cu cîteva rezultate surprin
zătoare : echipele Dinamo București 
deținătoarea titlului, St. roșu și Victo
ria Giurgiu au fost eliminate. Iată 
citeva amănunte asupra celor opt me
ciuri, furnizate de corespondenții 
noștri.

Zona i - ROMAN.- CSMS Iași - 
Minerul Vatra Dornei 13—3 (6-2) I A 
fost scorul etapei. Ieșenii au practi
cat un joc frumos, mareînd prin Lon- 
covschi (4), Cuperman (4), Copcea (2), 
Ailoaiei (2) și Ogescu. Pentru Minerul 
au înscris Ungureanu (11 m) și Miron 
(2). BIRLAD : Dinamo Bacău — Știin
ța Galafi 3—3 (0-3, 3-3). 
luptă, în care Dinamo a 
mult. Au marcat: Rusu 
40), respectiv Comănescu 
77). Dinamo s-a calificat 
nfiră.

Zona a Il-a - ORADEA : CSM Cluj
— Topitorul Baia Mare 3-1 (1-0). Clu
jenii au jucat mai bine, mai organizat. 
Au inseris; Szasz (2) și Filip, respec
tiv Neuschil. DEVA: Crișana Oradea
- CSO Timișoara 2-0 (0-0). Joc fru
mos, cu multe faze tehnice, rapide. 
Timișorenii puteau obține un rezultat 
egal dacă nu ratau. A marcat Fandli 
(min. 68, 88).

Joc de mare 
dominat mai 
(min. 14, 37, 
(min. 66, 73, 
fiind mai tî-

Zona a Ill-a. — C. LUNG MUSCEL: 
Petrolul Ploiești — St. roșu Brașov 
3—2 (0—1). Meci viu disputat Au mar
cat : Mânu (din 11 m), Alecu și
Coantă (autogol), respectiv Cristea și 
Berekmeri. MEDIAȘ : Mureșul Tg. 
Mureș — Corvinul Hunedoara 5—1 (1—0). 
Mureșul a fost net superior, mai ales 
după pauză. Corvinul a făcut un joc 
de apărare. Au marcat; Barat (min. 
45, 74), Nagy (min. 76, 81) și Bozsany 
(min. 61), respectiv Marcu (min. 55).

Zona a IV-a.'- TIRGOVIȘTE: Mi
nerul C. Lung — Victoria Giurgiu 3—2 
(3—0). Minerul s-a bazat pe contraatac. 
Victoria a ratat multe ocazii și merita 
un meci nul. Au marcat : Bascacov 
(min. 20), Eftimescu (min. 37) și Mi
hai (min. 45), respectiv Mareș (min. 50 
și 90 - din 11 m). SLOBOZIA : Farul 
Constanta — Dinamo București 1—0 
(1—0). Farul a luptat mult și cu ambi
ție, cîștigînd prin golul 
gu. Dinamo a fost 
atacat mai mult, dar a 
se ocazii.

Duminică se dispută
ne: CSMS lași — Dinamo Bacău (la 
Pașcani), CSM Cluj — Crișana Oradea 
(la Arad), Mureșul — Petrolul (la Sf. 
Gheorghe) și Minerul C. Lung — Farul 
(la București).

înscris de Dra- 
mai tehnic, a 
ratat numeroa-

finalele pe zo-

RAPID TG. MUREȘ—C.S.O. BAIA 
MARE (0—2). Meci de slabă factură 
tehnică. Au marcat Gergely 111 și 
Vaida. (I. Vulcan — coresp).

A.SA CRI ȘL L—RECOLTA CĂREI 
(1—1). Partida a avut un nivel tehnic 
modest Au înscris Bagy (Crișu!) ți 
Koch (Recolta). (I. Ghișa — coresp. 
regional).

CORVIMJI HUNEDOARA 
GO.NUL ARAD (0—3). — 
meritată a oaspeților care au 
profite de jocul slab ți lipsit 
zont al Corvinului. Au înscris______
(2) și Chivu. (C. Moraru — coresp.).

C.F.R. ?RAD — A.SMD. SATU 
MARE (3—0). Arădenii au jucat bine, 
in special in repriza a doua. Au mar
cat Merle, Vlad și Don. (SL lacob — 
coresp.).

— VA» 
Vfctorie 
știut să 
de ori- 

Macaves

Duminică, după cum se știe, se vor 
disputa sferturile de finală ale Cupei 
R P.R. Ieri au fost stabilite și locurile 
de disputare ale celorlalte două ‘me
ciuri. astfel că programul se prezintă 
astfel:

Metalul Tirgoviște — Rapid Bucu
rești (arb. A. Galambos-B. Mare) la 
BRAȘOV.

Jiul Petrila — Steagul roșu Brașov 
(arb. 1. Ritter-Timișoara) la CLUJ.

Dinamo Bacău — Steaua București 
(arb. C. Nițescu-Sibiu) la GALAȚI.

Petrolul Ploiești — Progresul Bucu
rești (arb. 1. Dobrin-Petroșeni) la BUCU
REȘTI.

Aceasta
turnă pe 
de la ora
18. va avea loc meciul Minerul G. Lung 
Muscel — Farul Constanța, în cadrul 
campionatului republican de juniori (tur
neul

LIT ATIs
DATA JOCULUI RESTANTA 
DINAMO BACAU — JIUL

In etapa a XXIV-a a categoriei A'i- 
nu s-a disputat un meci: Dinamo Ba-.( 
cău—Jiul Petrila, deoarece dinarnovi.ș-., 
tii erau plecați în turneu în R.D.i 
Germană (ei se înapoiază astăzi in 
țară). Federația a reprogramat aceasrt 
tă întîlnire la data de 20 iunie.

• Zilele acestea, secția de fotbal a clu
bului Progresul va organiza pe terenul5 
său din str. dr. Staicovici o serie dej 
jocuri de selecție pentru depistarea de ti-i 
ncre elemente. .1 ocurile vor avea loc în zi-’ 
lele de 14, 15, 20, 21 și 22 iunie, dej 
la ora 8,30 dim. Copiii (născuți în anii! 
1946, 1947, 1948 și 1949), se vor pre-; 
zenta la teren avînd echipament propriu,.! 
(tricou, chiloți, pantofi de tenis). (

din urmă se va disputa în noc- 
stadionul Republicii, începînd 
20,30. în deschidere, la ora CHEMIE HALLE A SOSIT IERI

final).

STEAGUL

încenutul 
din Brașov

ROȘU IN U.R.S.S.

lunii iulie, echipa St. 
va întreprinde un tur- 
Fotbaliștii din Brașov 
partide la 4, 7 și 10

La 
roșu 
neu în U.R S.S. 
vor disputa trei
iulie. Primul meci va avea loc la Le
ningrad.

Cunoscuta formație 
inană, Chemie Halle, a sosit ieri în 
Capitală în vederea turneului pe 
care îl va întreprinde în țara noastră. 
După cura am anunțat, această echi
pă va susține primul său meci la 14 
iunie la Craiova, cu C.S.O. în con
tinuare, va juca la Timișoara. Clui 
și Reșița. Chemie Halle este cîjti- 
gătoarea Cupei pe 1962.

din R.D. Ccr-

Despre dezvoltarea fizica a fotbaliștilor
Jucători scunzi sau inalți?

După Încheierea ca mp iernatului mon
dial de fotbal din Suedia (13W). specia
liștii au ridicat cu multă seriozitate pro
blema dezvoltării fizice a jucătorilor. 
De fapt, și înainte de acest mare eveni
ment fotbalistic s-au exprimat puncte de 
vedere felurite in această privință- Par
tizanii jocului atletic, fundamentat pe 
valorificarea maximă a calității fizice 
și a gabaritului mare al jucătorilor, au 
recomandat ca procesul de selecție — 
tn orice etapă de promovare și perfeo 
ționare ar opera (de la juniori la echipa 
națională) — sâ se efectueze pornind de 
la recunoașterea acestor atribute. Sint, 
Insă, destule voci care consideră că vir
tuozitatea tehnică 
doar al jucătorilor 
lode și, ca atare, 
să urmeze această 
rile n-au lipsit din ___________ ____ _
chipele Angliei, Irlandei, Scoției, Țării 
Galilor și R.F. Germane s-au reliefat 
prin robustețea lor fizică șl prin jocul 
construit pe aceste caracteristici. In 
schimb, echipele Braziliei, Franței, Aus
triei au excelat mai mult prin măiestrie 
tehnică.

A folosi ierarhia valorică stabilită în 
Suedia ca argument final pentru tranșa
rea acestei dispute, care — trebuie să 
recunoaștem — n-are numai un caracter 
teoretic, este prematur. De fapt, discuția 
a foct lipsită de criterii obiectiva de 
apreciere. Scriind înregistrate (latele an
tropometrice și de explorare funcțională 
ale jacâlorilor care au evoluat fa acest 
cadru, aa a fost posibilă realizarea unui 
stadia edificator. Dar, o retrospectivă în 
istoria fotbalulai din ultimele trei dece
nii ne arată că au existat valori unanim 
recunoscute irind insă gabarite diame
tral opuse (micații Orsi-Italia. Ceaikow- 
sU-Iugoslavia, Secta-Austria, Bindea-Ro- 
mînla ete. aa avut eficientă asemănă
toare cu a celor care preaentau date an
tropometrice mult mal mart, Ptoîa-Italia, 
Nausch-Austria, Kotormani-Rominia etc.). 
Această realitate ne confirmă că în fot
bal este loc pentru orice eabarit. De 
aceea, o orientare exclusivă către jucă
tori dotați excepțional din punct de 
vedere fizic sau numai către cei cu o 
tehnică perfectă ar da o rezolvare for
mală alcătuirii unei echipei de fotbal. 
Desigur că muJți jucători de valoare ar 
fi .sacrificați* pe temeiul acestor Idei 
rigide Or, practica este exprimată exce
lent de „configurația* echipei Braziliei, 
campioană mondială. în care „micii" 
Pele, Garincha, D. Santos. Zagalo ală
turi de .marii" Gilmar. Belini. N. San
tos. Orlando și Vava aa alcătuit o for
mație care In aprecierea tuturor apare 
ca cea mal bună din cite aa evoluat 
vreodată pe terenurile de fotbal.

Dar, un fapt rămine cert : jocul de 
fotbal a evoluat pe toate planurile lui 
componente — fizic, tehnic și tactic. Evi
dent că această maturizare este opera 
timpului, a elaborării unei concepții su
perioare de pregătire, dar și un rezul
tat al selecției efectuate pe criterii bine 
stabilite. Dintre aceste criterii, dezvolta
rea și pregătirea fizică se identifică toi 
mai mult ca elemente care nu pot lipsi 
atunci cînd se discută problema perspec
tivei fotbalului.

Și care este perspectiva fotbalului eu
ropean privită din acest punct de vedere? 
Iată o Întrebare pe care Turneul U.E.F.A., 
organizat la noi. ne-a îndemnat să ne-o 
punem și sâ-i răsim, dacă este posibil, 
răspunsul cuvenit.

Intr-adevăr, cele 13 echipe naționale 
participante la această competiție a ju-

constituie apanajul 
de talie mică șl mij- 
procesul de selecție 
cale. Și exemplifică- 
argumentatla lor. E-

niorilor europeni au prezentat un număr 
de subiecți valoroși, nu atît prin cifră, 
cit prin posibilitatea de a interpreta și 
compara datele pe care ni Ie oferea exa
menul respectiv.

Pentru aprecierea gradului de dezvol
tare fizică am ales, în funcție de posibi
litățile limitate de timp șî de cercetare 
(tensiunea concursului nu permite o at
mosferă relaxată de investigație), cîteva 
date antropometrice și de explorare 
funcțională mai importante: talie, greu
tate, perimetru toracic, elasticitate tora-

TABEL

dinamometrta'cică, capacitate vitală, 
flexorilor mîinii drepte și stingi. Numă
rul celor examinați a fost de 210, iar in* 
registrarea datelor s-a făcut de brigăzile 
de medici care au asigurat asistența me-, 
dicală în cele cinci orașe de disputarej 
a Turneului. Pentru aprecierea valorilor’ 
înregistrate aplicăm criteriul comparativ^ 
folosind în acest scop datele furnizatei 
de literatura sovietică și cele ale Dispen
sarului central pentru sportivi (vezi tar; 
belul nr. 1).

Nr. 1

Anul 
cercetării

1928
1929 
1931 
1936 
1949

1953—1965 
1952 
1955 
1968 

1950—1960 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962
1962 
1962

Echipe 
jucători

Nr. jucători Talia
---------- -k
Greutatec

---------------- 4
66,0 

64,2—61,2
65,7
66.0
70,5

170.3
166.9—171,6 

170,0 
171,0
172.4
173.2
173.5 
174,0
175.5
172.3 
174,0 
174.7 
174,0 
W,6
176.3
172.6
174.0
174,5

Sovietici 
Sovietici 
Sovietici 
Sovietici 
Sovietici 
Sovietici 
Sovietici 
Sovietici 
Sovietici 
Romîni 
Brazilieni 
Spanioli 
Maghiari 
Argentinieni 
Bulgari 
Mexicani 
Juniori 
U.E.FA. 
Romini

Tabelul este alcătuit după date furnizate de 1 Bunkin, Drevnig, Krestov* 
nikov, Minkevici, Kasianov, Rijkova, - -------- ----------- ~ “
roîu, Constantinescu, A. Nicu, Pop, 
quipe*.

Nu pierdem din vedere în această ana
liză că numărul subiecților ale căror 
date determină mediile aritmetice ară
tate în tabelul nr. 1, nu este același șl 
că, de fapt, comparăm datele seniorilor 
cu ale juniorilor Dar, comparația își are 
valoarea sa pentru că in felul acesta 
putem aprecia orientarea fotbalului din 
țările europene pe acest plan, datele ju
niorilor reflectlnd perspectiva imediată a 
potențialului echipelor de seniori.

Din tabelul nr. 1 rezultă evident creș
terea mediei taliei jucătorilor cu 5—7 cm 
(in U.R.S.S.), creștere care este efectul 
Îmbunătățirii condițiilor materiale de 
viață șl. Iu același timp, al unui proces 
de selecție orientat ca atare. Faptul că 
talia jucătorilor noștri de-a lungul unei 
perioade de 10 ani (1350-1360) este de 17?,3 
cm, adică cu 5 cm mai mult decit media 
populației țării noastre (167 cm, după 
Institutul de igienă al R.P.R.) arată de 
asemenea, orientarea către o talie mai 
mare a fotbaliștilor. Aceeași constatare 
rezultă și din comparația mediei taliei 
seniorilor cu cea a juniorilor U.E.F.A. 
Faptul că talia medie a celor 210 Juniori 
(17M cm) este apropiată de cea a senio
rilor sovietici (175,5 cm) și coincide cu a 
mai multor formații participante la cam
pionatul mondial de fotbal din Chile con-

97
22
28

420

250

22
21
22
19
22

210
15

TABEL
MEDIA TALIEI ȘI GREUTĂȚII ECH IPELOR DE JUNIORI U.E.F.A. — 1962

Nr. 2

73.0
71.7
70,5
71.0
73.4
73.0
73.5
71,4
70,0
69,1

69.8

Gorevskaia, Nabokov, Popovich Lfiză- 1 
V. German, Scariat, Rea șl ziarul „L’E- • 

i 1 
firma ain nou orientarea selecție efitre 
o talie mal mare — dată antropomelricA 
ce influențează in mare măsură pe cele
lalte. Aceeași constatare rezultă șl din 
confruntarea mediilor celor opt echipe de 
juniori ale R.P.R. care, din 1955, au par
ticipat la la Turneul U.E.F.A. Media a-1 
nulul îssz (174,5) este a doua după ceai 
din 1961 (176) și aproximativ aceeași eu
cea din 1SC0 — 174,4 cm (In 1955 — 171,3
cm, in 1956 — 173,2 cm, ta 1957 — 173,2
cm, ta 1958 — 171,4 cm, ta 1959 — 1«8,2cm.).

Pentru o completă edificare ta legă
tură cu această medie, in tabelul nr. 2 
redăm — ta ordinea mărimii lor — me
diile celor 14 echipe participante la Tur-i 
neul U.E.F.A., care au permis «â 11 se 
facă aceste înregistrări.

Concluzia se conturează ușor. Echipele 
de juniori dtn Europa prezintă un gaba
rit mărit comparativ cu datele avute, 
ceea ee denotă că acest element consti
tuie, ta prezent, un criteriu oblectU de 
selecție. Dar, prevederea respectivă nu 
neagă acele valori care, chiar dacă nu 
se integrează ta limitele aproximativ ale 
unei talii mărite, prezintă totuși calități 
fizice sau măiestrie tehnică ce-1 reco
mandă în mod elogios. Jocurile din Tur
neul U.E.F.A. ne sint proaspete In me
morie și din ele desprindem pe „mi
cuții» Haidu, Matei, Gergely (R.P.R.), 
Corn, Skrbiei, Kadosav (Iugoslavia), sau 
Abdullah (Turcia), a căror prezență In 
ansamblul echipelor respective s-a do
vedit mai mult decit necesară. Dar ace
leași jocuri ne-au întărit convingerea eă 
șl jucătorii cu o talie peste 1,85 m (tri
pleta și mijlocașii echipei Belgiei, o' 
parte din jucătorii echipei vest-germane, 
stoperul iugoslav, interul stingă ceho
slovac) pot stăplni un bagaj variat de 
procedee tehnice și tacă de o manieră 
superlativă.

Așadar, calitatea procesului de pregă
tire și tipul de sistem nervos central — 
deci tot problemă de selecție — sint cri
terii care alături de cel al dezvoltării 
fizice și al educației, rămin fundamen
tale In realizarea unui joc de fotbal 
valoros.

NICU ALEXE
candidat în Științe pedagogice!

4



După închiderea anului competitional
1961/1962 la volei și baschet FIMLEIE CAMPIONATELOR Campionatele Capitalei

Șocurile sportive ocupă un loc impor
tant in mișcarea noastră de cultură fi
zică și sport, ele bucurindu-se de o mare 
popularitate

Ca urmare a minunatelor condiții 
create de regimul nostru democrai-popu- 
lar șl a folosirii pe o scară tot mai largă 
a datelor științifice in domeniul antre
namentului sportiv, activiștii, tehnicienii 
și sportivii ce muncesc ta cadrul aces
tor discipline au Izbutit in ultimii ani să 
obțină rezultate tot mai bune, care si
tuează țara noastră pe an loc fruntaș ta 
ierarhia mondială la unele Jocuri spor
tive cum «iot handbalul, voleiul, rugbiul 
și tenisul de masă.

Acum, după încheierea anului competi
tional 1S61 15S2 la volei și baschet. jocuri care se bucură de o popularitate deo
sebită, se impune analiza desfășurării a- 
cestor campionate si stabilirea concluziilor ce se desprind pentru activitatea 
de viitor.

încă din vara anului ÎMI, federațiile 
de specialitate studiat co criță Itnbtt- 
jătâțirea formulelor eompetit tonale, care 
să ducă la dezvoltarea pe mai departe a 
celor două ramuri sportive.

Prin formulele adoptate s-a asigurat 
fiecărei echipe participante in campm- 
aatul republican un număr de H Jocuri 
oficiale (cele 8 echipe din f'eeare serie 
au jucat după sistemul tur-retarl. după 
care au urinat turneele finale (două gru
pe a cite 8 echipe, clasate in ordinea 
valorică) In care fiecare echipă a mai 
susținut cite 7 Jocuri.

Dar iată ce s-a urmărit prin noua for
mulă competițională, atit la volei cit si 
ia baschet :

1. angrenarea unor echipe din cit mai 
multe orașe :2. posibilitatea folosirii unul număr 
mai mare de jucători tineri In special in 
jocurile din serii :3. un număr mal mare de Jocuri oo-

4. adaptarea la un efort apropiat cerințelor marilor confruntări Internațio
nale (campionate mondiale. ————■ 
Balcaniadă etc)In general, putem conchide 
orientare a federațiilor de 
volei a dat rezultate bune.Au ealstat insă si onele deficiente ea: 
în alcătuirea seriilor nu a fost respec
tat criteriul valoric al echipelor, desebi- zîndu-se astfel posibilitatea unor jocuri 
de slabă factură tehnică (jocurile de vo
lei Dinamo București—Votata M. Crac — 
feminin, Rapid București—Petrolul Plo
iești — măscuita, Jocurile de boaebet 
Steaua—Constructorul Arad — măscuita. 
Rapid—Petrolul — feminin S- 04-

Deși noua formulă competițională per
mitea echipelor să promoveze mai mul
te elemente tinere, unele formații aa 
Ignorat această metodă de Împrospătare 
continuă a lotului folosit Regretabil este 
că ta fruntea acestora se situează echipe 
fruntașe In voleiul si baschetul nostru. 
Printre acestea cităm : Rapid, Steaua, Progresul, Flacăra București st chiar 
Dinamo București (fete) la volei, 
iar la baschet echipele Steaua, Progre
sul, știința Timișoara. Votata Tg. Mu
reș șl Votata Oradea, ta același timp, 
trebuie să evidențiem echipele masculi
ne de volei Dinamo. Tractorul Brașov 
și cea de fete a C.S.M.S. Iași, precum 0 
echipa feminină de baschet Vota ța Bra
șov, care an întrebuințat eo mult curaj 
numeroase elemente tinere.

In planificarea desfășurării campiona
tului. Federația romtaă de volet ua * 
ținut Insă seama de stabilirea unei pe
rioade mal lungi intre terminarea Jocu
rilor din serii (2S aprilie) și începerea 
turneului final (3 mai), fapt care a avut 
repercusiuni asupra calității jocurilor din 
turneul final. ___Pentru anul competlțional 1H21M3 este 
necesară, după părerea noastră, îmbunătățirea formulei competiționale. aeordin- 
du-se atenție următorilor tartori : a. — 
alcătuirea seriilor după principiul valo
ric ; b — alcătuirea clasamentelor țlmn- 
du-se seama atit de rezultatele obținute 
în serii cit și de cele din turneul final. 
Astfel, sportivii vor ti stimulați tn ob
ținerea celor mal Dune rezultate in jocu
rile desfășurate in serii; e. — asigura
rea do către federații a unei perioade de 
pregătire mai îndelungate intre termina
rea jocurilor din serii șl începerea tur
neului final ; d. — la planificarea date
lor de desfășurare ■ Jocurilor, precum șl 
a turneului finai. federațiile trebuie să 
țină seama In mal mare măsură de o- 
bligațille sportivilor in producție șl În
văță mint.

europene,
că aceasxâ 
baschet p

Lipsurile serioase constatate ta apli
carea orientării de Joc, atit la basebet 
cit și la volei iși au rădăcina în proce
sul de instruire. Mai stat echipe care 
fac doar două antrenamente pe săptă- 
mină : Olimpia. Știința Cluj, Știința Ti
mișoara, știința Galati la volei, C.S.O. 
Galați. Dinamo Oradea, Voința Tg. Mu
reș, Petrolul Ploiești, Progresul Bucu
rești la baschet.

Mai sini formații la care nu se aplică 
principiul individualizării antrenamente
lor. care fac un număr redus de repe
tări, toate acestea durind Ia însușirea 
unui număr foarte redus de procedee 
tehnice. Alte echipe neglijează pregăti
rea fizică generală, trecerea probelor de 
control si mai ales se complac tn folo
sirea unor loturi Incomplete, necores- 
ptuuâtoare. Antrenorii acestor echipe nu 
au stabilit criterii de selecție pentru formarea lotului respectiv si nici nu pri
vesc in perspectivă pregătirea rezerve
lor necesare completării lotului, tn a- 
eeastă categorie Intră echipele Rapid (ml. 
Progresul (m). C.S.O. Craiova (m). Fla
căra (O. Sănătatea (f) la volei; Rapid 
(D. Voința Oradea (D, Voința București 
(f). Constructorul Arad (ml, Dinamo O- 
radea (mi la baschet.

Față de această situație, pregâtlndu-se 
din timp pentru anul competition*! 
ISC21SCL federațiile si secțiile de volei și 
baschet trebuie să analizeze eu toată se
riozitatea precittrea st comoortarca fie
cărei echipe ta parte, stab’lind măsuri 
concrete pentru fiecare formație parti
cipanta la eamp'cnatul republican. în- 
dreptindn-șt atenția In mod deoșebit in- 
spre : L revizuirea coraponențiJor lotu- 
rJer în conflorattase cu indicațiile da:e 
(take, virț-â etc): X a rea eon-
trolultâ In procesul de instruire și an- 
trerarr.em; mSnrea numâraiui de antre- 
nan»n:e, a mter*«itâțîi acestora, a no- 
mârulut de reperări : X rid. ca rea conti
nui a niveiulus pre^âtrri fizice generale 
si «pecaJe : 4- trecerea cu regularitate a n?“?relor de cont roi.

Acestea sint oumai câteva din sarci
nile re se irnp-in pentru ea procesuJ de 
antrenament s4 se ridice pe o treaptă 
superioară.

Sportivii si anrrenorii trebuie să Lnte- 
leașă e* evoluția echipelor este legată 
de fome prezititoare calitativ superioa
re stadiul oi anterior, eă in procesul de 
an-renament trebuie să se exerseze și in 
joeun să se ex penmen teze scheme tac
tice noi, eă trebme adaptate procedeele 
tehnice eeie mai moderne U calitățile 
fizice speeiflee sportivilor noștri.

Orientarea unitară de pregătire si de 
Joc, elaborată de federațiile de baschet 
«i voi*i. pe baza celor mai recente date 
sttimifiee, ia ai vel ol cerințelor mondiale, 
adaptate ia speeifieti] și condițiile noas
tre, trebuie continuu îmbunătățită pe 
baza experienței acumulate, atit in eom- 
petipne interne ett și in marile compe
tiții internaționale.

REPUBLICANE DE JUNIORI 
ANINATE PENTRU 26-29 IULIE

CAMPIONATELE CAPITALEI 
SE APROPIE DE SFIRȘIT

Trei învingători merituoși

In urmi analizelor tehnice privind 
comportarea echipelor In aceste campio
nate a reieșit, in primul rind, faptul eă. 
prin aplicarea concepțiilor unitare de 
joc stabilite de către consfătuirile pe 
țară, echipele de baschet șl eeie de volei 
au orientarea necesară Îmbunătățirii pro
cesului de instruire șl creșterii nivelului 
tehnico-tactie. Aceasta a lost demonstra
tă prin valoarea ridicată a unor jocuri, 
in special din turneele finale. Așa se 
face eă, la volei, echipele care au apli
cat indicațiile date de federație prin co
legiul de antrenori, de a desfășura un 
joc variat, atac din pase directe din să
ritură, servicii puternice, dezvoltare* la 
un grad superior a gindiril tactice indi
viduale etc., au făcut jocuri frumoase, 
spectaculoase, de un bun nivel tehnic 
(Rapid București. Dinamo București, 
Progresul București, știința Timișoara, 
Știința Galați la băieți, Dinamo Bucu
rești, Rapid București, Metalul Bucu
rești, știința Cluj la fete). La restul e- 
chipelor s-au observat tendințe de apli
care a celor menționate mal sus, dar 
pregătirea tehnică Insuficientă nu le-a 
permis să obțină succesele dorite. S-a 
mai observat că tn apărare, toate echi
pele au utilizat numai centrul Z retras, 
dovedind in acest fel un șablonism con
damnabil.La baschet, dintre elementele caracte
ristice orientării stabilite, s-au Însușit și 
aplicat la nivel satisfăcător trecerea ra
pidă din apărare In atac, ritmul de joc, 
aruncarea la coș din săritură, atacul or
ganizat cu Introducerea plvotllor In cir
culație șl cu trei Jucători la echilibrul 
defensiv In faza de inițiere a atacului, 
combinațiile de blocaj ta favoarea jucă
torului cu mingea, urmate de plecări din 
blocaj și Încrucișări, contraatacul etc. 
Stntem insă deficitari, față de orientarea 
de joc stabilită in ceea ce privește : a- 
părarea activă în Jumătatea proprie de 
teren, combinații tactice pe partea opu
să locului unde se Joacă mingea, rolul 
de distribuitor al plvoților și elemente
lor de mișcare in teren.Din analiza tehnlco-tactică a echipelor 
de baschet a reieșit că formațiile Steaua, 
Dinamo și Rapid București la băieți, 
Voința Brasov. Rapid, Mureșul Tg. Mu
reș, i.C.F., știința Cluj la fete, au folosit 
în' mare măsură indicațiile date ta a- 
plicarea orientării de joc. Echipele Uni
rea, Voința, Progresul București și al
tele au rămas însă la concepții Învechi
te care frînează dezvoltarea baschetului.

Duminică dimineața s-au desfășurat 
în Capitală două concursuri deosebit 
de atractive. Pe velodromul din parcul 
sportiv Dinamo, pistarzîi bucureșteni 
și-au disputat întîietatea în cadrul cam
pionatului orășenesc de viteză. Au luat 
startul toți specialiștii probei mai pu
țin campionul țării P. Tache care este 
bolnav. Seriile eliminatorii s-au înche
iat cu învingătorii scontați. In sfertu
rile de finală s-au calificat G. Voicu — 
V. lordache, V. Oprea — D. Mărgărit 
D. Popovici — A. Hirju, D. Stan — I. 
Vasile. După confruntările acestora au 
rămas in cursa pentru primul loc C. 
Voicu — V. Oprea și D. Popovici — 
D. Stan. La capătul unor manșe spec
taculoase s-au calificat în finala com
petiției C. Voicu și D. Popovici. Tînă- 
rul dinamoviot Dan Popovici și-a în
trecut adversarul fără drept de apel, 
ciștigind titlul de campion al orașu
lui București.

Programul a fost completat cu probe 
de eliminare cîștigate de juniorul L. 
Mateescu (Olimpia) și seniorul M. 
Voinescu (Dinamo) și două curse cu 
adițiune de puncte in care victoria a 
revenit inimosului Mihnea Bardan 
(Steaua) și juniorului S. Cristea 
(Steaua).

Al doilea concurs s-a desfășurat în 
cartierul blocurilor noi din Giulești. Ju
niorii de categoria I și a II-a s-au în
trecut, în fața numeroșilor spectatori, 
in cadrul campionatului orășenesc de 
semifond. M. Takacs (Olimpia) s-a 
impus de o manieră categorică, ciști
gind toate sprinturile. El a fost urmat 
in clasamentul final A. Drăgan

• Campionatele republicane pentru 
juniori și junioare programate inițial 
pentru 14—17 iunie, se vor desfășura 
intre 26—29 iulie. La Brașov se vor 
întrece echipele feminine Luceafărul 
Brașov, Speranța Galați, S.S.E Cons
tanța, S.S.E Gheorghieni, CL sp. școlar 
Cluj, S.S.E. Oradea, CI. sp. școlar 
București și încă o echipă bucureștea- 
nă, nedeseninată încă. La Galati iși vor 
disputa intiietatea formațiile masculi
ne : CL sp. școlar Cluj, CI. sp. școlar 
Banatul Timișoara, S.S.E. Satu Mare, 
S.S.E. Piatra Neamț, S.S.E Ploiești, 
Unirea Mediaș, CL sp. școlar Bucu
rești și S.S.E. I București.

• Campionatele de calificare din 
orașul București, precum și campiona
tele categoriilor I, a II-a, de juniori 
și de junioare, sint aproape încheiate.

La sfirșitul acestei sâptămini se vor 
desfășura restanțele, după care vor 
fi cunoscute clasamentele finale. Iată 

I rezultatele înregistrate in ultimele zi- 
■■ le: calificare feminin : S.S.E. II — U- 

nirea 39—29 (14—18), Progresul — Voin- 
■ ța 41—22 (25—8) ; calificare masculin : 
Voința — Precizia 69—64 (26-34), Știin
ța - S.P.C, 69—49 (24—31), Sănătatea
- Electrica "3-69 (16-15, 46-46, 54—54, 
61—61) ; categoria 1 masculin: Voința
— C.P.C.S. 38-36 (20—14), Ipromet - 
Bere Rahova 46—37 (19-14), Steaua — 
M. T.Tc. 68-40 (30-21), Recolta — 
S.S.E. II 87-74 (31—26) ; categoria a II-a 
masculin : Constructorul — Automatica 
54—17 (30—10), Construcția — Dinamo 
41—36 (20-22), Proiect București — Să
nătatea 42-35 (11-18), S.S.E „Dr. Pe
tru Groza” — Academia Militară 
47—38 (25—17) ; junioare categoria I ■' 
CI. sp. școlar - S.S.E. II 45-23 (20-11), 
Progresul — Șc. medie 35 20—0 (ne- 
prezentare) ; juniori categoria I :
5.5. E. I — Steaua 84—39 
medie 35 — Voința 51—41 
nărui Dinamovist — S.S.E.
53—51 (33—25) ; junioare
II-a : Voința — Olimpia 42—41 (18—24),
5.5. E „Gh. Șincai* - S.S.E „AL Sa- 

, hia" 58-11 (30—8) ; juniori categoria a 
; II-a : S.S.E „I. L. Caragiale* — Tină-

rul Dinamovist 45-38 (22—18), S.S.E 
| „Dr. Petru Groza* — Metalul 38-37 
. (19—16), S.S.E. „Mihai Viteazul* - 

S.S.E .Gh. Șincai* 46—45 (16-16),

Dan Popovicl (Dinamo) noul campion 
de viteză al Capitalei

(Voința), C. Bălăceanu (C.S.S.) și N. 
Tălpescu (Unirea). La juniori catego
ria a II-a a învins D. Lascu (Unirea) 
La capătul unei curse viu disputate.

O altă problemă pe ore vrem s-o a- 
mintim ta prezentul articol este aceea a 
cadrului de desfășurare a jocurilor.

Federațiile s-au străduit șl au reușit să 
la măsuri corespunzătoare bunel desfă
șură ri a competițiilor. Comisiile locale 
de baschet și volei au muncit cu serio
zitate la această direcție șl astfel felici
tăm pe activiștii din orașele Roman, Cluj 
(baschet). Constanta, Craiova (volei) pen
tru reușita organizării jocurilor. Sn ace
lași lucru putem spâne despre organi
zările dta timpul campionatului ta unele 
orașe ca : Craiova, Calați. lașL Petro- 
senl. unde palriotismnl local depășește 
uneori limitele sport! vită ții.

Muncind eu străduință pentru lichida
rea lipsurilor semnalate, «intern convinși 
eă aceste două ramuri sportive atit de 
mult Iubite de masele de oameni al mun
cii, se vor ridica pe o treaptă superioară 
răcind față eu cinste întrecerilor inter
naționale.

TUDOR VASILE
șeful sectorului jocuri sportive 
din Consiliul General UCFS

MMRST

întrecerile
99Cupei Păcii“

Duminică dimineața a avut Joc în 
sala Floreasca un concurs de gimnasti
că. dotat cu .Cupa Păcii”. La între
ceri au participat sportivi de diferite 
categorii, reprezentînd cluburile bucu
reștene. Am remarcat prezenta a nu
meroși copii și tineri talentați, ca N. 
Achim, G Bălan (Ș S.E. nr. 2 — an
trenor M. Bădulescu). Diana Toma. Io
nica loniță, Mioara Popescu (Dinamo 
— antrenor Ștefan Tarko) și alții.

Rezultate tehnice: FEMEI. cat. maestre, 
individual : X Emilia Fanai t (Dinamo)
33.40 p; X Viorica Pleavă (Olimpia) SXt5 
p; cat. I sen., individual: 1. Zoia Știrbu 
(C.S.Ș.) 34,M p; X Magda Uncnlesea (O- 
limpia) 3X50 p; X Marii ena Pop (C.S.Ș.) 
31,85 p; cat. a II-a sen., pe echipe: O- 
limpia 166,05 p; individual: 1. Rodica A- 
păteanu (Din.) 36,65 p; X Maria Câpraru 
(Olimpia) 3X95 p; X Ana Vil an (Olimpia) 
3X65 p; cat. I jun., pe echipe: Dinatno 
125,95 p; individual: 1. Diana Toma (Din.) 
2630 p; X Mioara Popescu (Din.) 2630 p; 
3. Lucia Leko (Din.) 2535 p; cat. a n-a 
jun.. pe echipe: Clubul sportiv școlar 
122.00 p; individual: 1. Ionica loniță (Din.)
25.40 p; X Maria Crăciun (C.S.Ș.) 25,20 p; 
3. Sabina Șerbănescu (Unirea) 25,00 p. 
BĂIEȚI, cat. maeștri, individual: I. Fre
deric Orendi (Dinamo) 56,90 p; 2. Gh. To- 
băneanu (Dinamo) 55,30 p; 3. Anton Ra
dar (Dinamo) 54,45 p; cat. I sen., indi- 
dividual: 1. Ion Cristache (Dinamo) 51,60 
p; 2. Eugen Stânescu (M.T.T.C.) 50,60 p; 
3. Victor Neagu (Dinamo) 49,85 p; cat. a 
II-a sen., pe echipe: 1. Școala sportivă 
de elevi nr. 2; individual: 1. Costache Ha- 
risis (C.S.Ș.) 54,30 p; 2. Nicolae Berha 
(C.S.Ș.) 53,30 p: 3. Ion Popov (Ș.S.E. nr. 
2) 52,20 p; cat. I jun., pe echipe: Școala 
sportivă de elevi nr. 2 150,25 p; indivi
dual: Dumitru Vișan (C.S.Ș.) 36,20 p; 2. 
Sorin Rusu (Ș.S.E. nr. 2) 35,90 p. 3. Ni
colae Butnaru (C.S.Ș.) 35,10 p; cat. a II-a 
jun., pe echipe: Școala sportivă de elevi 
nr. 2 179,35 p; individual: 1. Nicolae A- 
chim (Ș.S.E. nr. 2) 37,05 p; 2. Cornel Bă
lan (Ș.S.E. nr. 2) 36,95 p; 3. Valeriu Dră
gan (Ș.S.E. nr. 2) 36,30 p. „Cupa Păcii** 
a fost cîștigată de Școala sportivă de 
elevi nr. 2.

(44-22), Șc. 
(22—20), Tî- 
„Gh. Șincai” 
categoria a

CRISTIAN POPESCU — coresp.

StcSttâ a ciștigat 
„Cupa Păcii ct

Duminică s-a desfășurat tn Capitală 
.Cupa Păcii* la haltere. întrecerea a 
reunit 40 de halterofili. In majoritate 
tineri, și s-a bucurat de un frumos suc
ces. La categoria grea Matei Nicolae 
(Dinamo Obor) a obținut două recor
duri republicane de juniori? 112.5 kg 
la smuls (v. r. 110 kg) și 145 kg la 
aruncat (v. r. 142,5 kg). Dintre concu- 
renții tineri remarcăm pe A. Angheiși 
1. Ol tea nu (Steaua). Clasamentul pe 
echipe: 1. Steaua 39 p] 2. Olimpia 34 
p; 3. Mătasea Populară 26 p.

Tr. I.
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Numerele cupoanelor cîștigătoare la premiile
în obiecte ale concursului suplimentar Pronosport

Campionatul mondial
Un autoturism „Moskvici‘ 3.228.804] una motocicletă M. Z. de 250 

crac. 3 794.476] o motoretă 3.028.6671 ua televizor 3.124.6261 un frigider 
Fram 3.364.447 I un aparat radio „Tomis* 3.t85.069| un ; 
3.960.153; câte un aragaz cu 3 ochiuri și butelie 3.797.044, 
3.393311; ma mașină de spălat rufe .Crinul* "

&61&152.______ _________________ ______ . „_____
ui ceas de mină „FRilet* 3.397.677; un ceas de mină „lesjoux” 3.177JJSȚ'h cite 
un aparat foto „Smena 11* 3314 043. 3.731.214 . 3 545 758, 3.077.085. *.?/>i.7i 
cite un ceas deșteptător „UJWJ7.* 3.645.304, 3.934.677 ; 3.268.030, 3.9oiW8, 
3784.589. 3359207, 3229241, 3.056.505, 3.750.483, 3.940.683. 3.263.504.
3257309, 3 803.123, 3360,530, 3.358.569.
• Toți cișLgătarii premiilor supli

mentare in obiecte primesc gratuit 
cartea „Fotbalul nostru”.

Depunerea cupoanelor cîștigătoare 
pentru premiile in obiecte se face pină 
joi 21 iimie 1962 ora 13, iar a buleti
nelor pentru premiile obișnuite ia 
bani pină la 14 iunie !%2 ora 13.
• Programul concursului Pronosport

nr. 24 din 17 iunie 1962 cuprinde 2 
meciuri internaționale, 2 meciuri 
cupă și 6 meciuri din campionatul 
‘.eforiei B. astfel s

1. Selecționata R-P-R. (tineret) 
Sedan (Fraoța)

aparat radio „Opera” 
1, 3.017.482. 3.679.293. 

J33I1; una mașină de spălat rute „Crinul” 3.892.9971 cite o bicicletă 
rpati” 3361.662, 3684.922, 3.131.820, 3.319.377, 3.527.468. 3.660.016,

15.152. 3.176.116. 3.693.045, 3.523.036) ua ceas de mină „Teii us*_3.006.225;

de 
ca-

Turiști I Folosit» timpul liber In eicwsiî pe munte. — Vtzifafi cabanele : 
Poiana Sltnn. Cota 1500, VîHui eu Dor, Babele. Pe»tera,_ Padina. Caraimanul, 
Căminul Alpin, Muntele Roșu. Cheia, 
da către

tint utilate țl aprovizionate

2. Știința Timișoara—Chemie Halle 
(RD O).

3. Progresul—Petrolul (Cupa R.P.R.)
4. Dinamo Bacău — Steaua (Cupa 

R.P.R.).
5. Metalul Tîrgoviște—Rapid (Cupa 

R P R )
6. Jiul—Steagul roții (Cupa R.P.R.)
7. Vagonul Arad—C.S.O. Timișoara 

(B)
8. A.S.M.D Satu Mare—Corvinul 

Hunedoara (B)
9. Foresta Fălticeni—Dinamo Su

ceava (B)
10. -------“ ’ “ ’ ” ’

(B)
11.

(B)
12.

(B)

C.F.R. Pașcani—Poiana Cimpina

Dinatno Galați—Rapid Focșani

Chimia Govora—Dinamo Obor

ÎNTREPRINDEREA 
REGIONALA A STAȚIUNILOR 

BALNEOCLIMATERICE

• LOTO—PRONOSPORT oferă ci
cliștilor participanți la cea de a Vil-a 
ediție a cursei cicliste internaționale 
„Cupa UCECOM" numeroase premii 
in obiecte: una motocicletă „C.Z.* de 
175 cmc., pentru cîștigătorul competi
ției, șase ceasornice de mină „Volna” 
pentru cîștigătoriî celor 6 etape ale 
cursa și alte cadouri. Premiile oferite 
sînt expuse in vitrina agenției Loto- 
Prooosport din bd. Republicii nr. 5.
• Tragerea concursului Pronoexpres 

de miine. 13 iunie 1962, va avea loc la 
Deva. Azi este ultima zi pentru de
punerea buletinelor la acest concurs.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO- 
EXPRES NR. 23 DIN 6 IUNIE

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Fond de premii: 390.027 lei.
Tragerea

miercuri 13

II- a 12 variante a 4.225
III- a 78 variante a 700
IV- a 392 variante a 179
V- a 1.320 variante
VI- a 5.759 variante

următoare va 
Iunie 1962.

1962

Rubrică 
sport

a 53
a 25

avea

lei. 
lei. 
lei. 
lei. 
lei.

loc

redactată de Loto-Prono-



Start în cursa de 60 m a junioarelor de

Pe marginea etapei orașului București a campionatelor de juniori și școlare
Concursuri... rezultate...

..... (

Bogat program intern și internațional
• Interviu cu «ccrctarul general ol F.R.F1.-0. N0R1WEA •

Programarea 
competiții a 

a programu- 
pe unii con- 
într-un scurt

Așa cum am. scris în numărul nos- 
ti de ieri, era de așteptat să se a- 
orde importanța cuvenită etapei pe 
lapitală a campionatelor de juniori 
i școlare și, pe această linie să se 
3 toate măsurile de ordin organiza- 
aric care se impuneau. Desfășurarea 
itrecerilor a arătat însă o serie de 
psuri inadmisibile, 
imuliană a celor două 
eterminat o înghesuire 
ii, fapt care a obligat 
urenți să participe —
ăgaz de timp — la mai multe pro- 
e. In afară de aceasta, din cauză 
ă la juniori, conform regula mentu- 
ui, urma să se țină cursa de 110 mg 
i probele de aruncări cu materialele 
e SCTiiori, în timp ce regulamentul 
ampionatelor școlare prevedea alte 
lateriale, și cum concurenții erau 
ceiași, este limpede că a fost de-a 
reptul imposibilă organizarea simul
ând a celor două competiții. Din a- 
est motiv a trebuit să se recurgă la 
o compromis in sensul că probele de 
nincări, 
on ale 
icntru o

La un 
mportant 
;reu de organizat, s-ar fi cuvenit să 
tmeționeze un juriu complet de ar- 
itri și în același timp, în totalitate 
ompetent. Pe stadion însă n-au ve
lit toți cei așteptați, dar nici nu s-a 
ăc.ut apel la profesorii de educație 
izică să ajute Ta organizare, la arbi- 
raj. Au existat și acum o serie de 
jreșeli de interpretare a regulamen- 
ului, pe lingă alte greșeli de crono
metraj și de apreciere a locului unde 
ădea, de exemplu, discul. Astfel, au 
ost descalificate o serie 
nici, pi

c 
leți. Regulamentul de 
revede așa ceva, pentru 
ajutor din afară", în cadrul căruia 
ventual s-ar putea include această 
infracțiune" se referă la ajutorul 
« care cineva îl dă unui atlet în 
impui desfășurării propriu-zise a pro- 
>ei, și deci nu înaintea ei, cum a 
ost căzui acum. Arbitrul principal, 
ov. Gh. Georgescu, la insistențele 
rfilrenorilor în cauză nici măcar n-a 
rut să diScute cu ei, motivîndu-și 
ur și simplu decizia luată prîntr-o 
xpresie care nu-și găsește locul: 
așa vreau eu!“.

garduri, triatlon și 
juniorilor să tie 

altă dată.
asetr -nea concurs 
și în același timp

proba de 60 m. 
"i s-au aranjat 
către antrenori

penta t- 
amînate

atît de 
atît de

de junioare 
pentru mo- 

blocurite de 
sau alți a- 
atletism nu 
că articolul

Ecaterina lazăr, pe locul 4 
a concursul internațional de scrimă 

de ia Krakovia
Vineri « început la Krakovia, con- 

ursul internațional de scrimă organi
st eu prilejul aniversării a 900 de ani 
ie la întemeierea orașului.

In prima probă, cea de floretă i>Ș- 
ați. reprezentantul țării noastre, Mu- 
eșan a intrat în finajă, alături de 
olonezij Franke. — cîștigătorul probei 

Wojda, Nielaba, Skrudlik, Bloch și 
lume. Mureșanu a ocupat locul 7.
Simbătă s-au întrecut floretistele. Și 

ici, gazdele au mers foarte bine, ocu- 
înd locuri fruntașe: Julitho — Io
ni I, Migas — locul II. Reprezentanta 
irii noastre, Ecaterina Lazăr a evo- 
lat bine, ocupind locul IV, înaintea 
nor trăgătoare redutabile ca Zimer- 
:ann, Szimanska și Orjehowska. Cea- 
iltă floretistă a țării 
achelarie a „rămas" 
> „sferturi".
Duminică, pe planșă 

nevii. Locui I a surîs
>nez Zablowski (0 victorii). In finală, 
ăgătorul nostru Octavian Vintilă a 
:upat locul 8. Foarte slab s-a compor- 
t D. Mustață care a fost eliminat 
ică din primul tur, în baraj.

noastre, Geta 
după un baraj

au urcat sa- 
sabrerului po-

categ. a II-a
l-'oto; Fr. Templer 

destule concursuri mari 
la J. O. în care unora 
li se așezau blocurile de

Am văzut 
și filme de 
dintre atleți 
start, fără ca ei să fie descalificați 
pentru aceasta 1...

In altă ordine de idei, dorim să dis
cutăm puțin despre aruncarea cioca
nului, una din probele noastre defi
citare. Aruncarea ciocanului a devenit 
in ultimul top un adevărat „copil 
vitreg" al atletismului nostru. Ea 
nu este programată pe nici un sta
dion, pentru motivul că se degra
dează gazonul, dar nici nu are asi
gurat un loc al ei unde să se poată 
desfășura concursurile și antrena
mentele. Pină anul trecut totul era 
rezolvat în sensul că se amenajase 
un spațiu corespunzător la ștrandul 
Tineretului. De cîteva luni însă acest 
„paradis" al aruncătorilor de ciocan 
a fost desființat pentru a se ame
naja acolo o platformă pentru gim
nastică (apreciem măsura ca pripită, 
deoarece la ștrand se mai găsesc 
multe alte locuri ideale pentru o a- 
semenea platformă) care nu e gata 
nici astăzi. Din acel moment a început 
un adevărat pelerinaj al aruncători
lor pe ia stadionul „23 August" sau 
la Progresul. Dar nici aici antrena
mentele , și concursurile nu se -pot 
bucura de condiții optime și de foar
te mulle ori ele sînt 
cauza ailor setivifăți 
stingheresc I Creoem 
timpul ca F.R.A. să ia 
această problemă și să-i 
rezolvarea. (R. VILARA).

pe 
că 
în

aminate din 
care le... 
a venit 

discuție și 
găsească

9 La sffrșitul acestei săptăminl în Ca
pitală se vor desfășura două competiții 
importante: finalele campionatelor repu
blicane școlare (stadionul Tineretului) și 
etapa orășenească a campionatelor de se
niori (pe un stadion încă nedesemnat). In 
vederea acestei competiții arbitrii bucu- 
reșteni sint chemați la o ședință la se
diul comisiei orășenești (A.S. Sănătatea) 
miercuri la ora 19.
• ORADEA. Faza orășenească a cam

pionatelor de seniori. Cîteva rezultate : 
BĂIEȚI: 100 m: I. Vasca 11,2; E. Gollner 
11,5; 200 m: I. Vasca 23,2; E. Gollner 23,3; 
1.500 m: S. Szabo 4:16*2; 400 mg: F. Risz- 
man 58,4; înălțime: C. Szasz 1,75; pră
jină: M. Csorlas 3^0; disc: P. Flora 42,10; 
ciocan: Gh. Szasz 5030; FETE 80 mg: M. 
Costin 12,3; înălțime: I. Tomcsik 1,48 (I. LOR1NCZ — coresp.).
• CALAN. Faza orășenească a campio

natelor de juniori. BĂIEȚI: înălțime: R. 
Moise 1,55; triplu: Moise 12,50; greutate:
H. Pirvulescu 11,00; FETE: 300 m: V. Cor- 
paci (1045) 433; lungime: V. Cor pa ci 4,70. 
(A. PERLMUTTER — coresp.).
• FOCȘANI. Fi-za regională a campio

natelor de juniori. Au participat tineri 
atleți din raioanele și orașele regiunii 
Galați. Clasamentul pe echipe: r. Focșani 
296 p. Galați 279 p. Brăila 137 p, r. Te
cuci 34 p, r. Făurei 34 p etc. JUNIORII: 
800 m: M. Răsuceanu (Focș.) 2:06,8; pră
jină: Gh. Pleznită (Gl.) 3,10; sulița: T. 
Tolescu (Focș.) 44,27; JUNIORI II: 80 m: 
S. Zavulovici (Focș.) 9,6; 500 m: S. Zavu- 
loviei 1:16,6: lungime: S. Zavulovici 5,57; 
greutate: M. Albei (Focs.) 1131; JUNI
OARE I: 400 m: S. Giță (Gl.) 63,2; 80 mg: 
S. Enache (Gl.) 133; greutate: D. Weber 
(Gl.) 10,35; disc: G. Coman (F~cs.) 28.03; 
JUNIOARE H: 80 m: M. Panaite (Gl.) 
8,3; 300 m: V. Oprea (Gl.) 47,4; înălțime: 
A. Chirilă (Gl.) 1,41; greutate: ~ 
(Gl.) 10,09.
• ROMAN. Faza orășenească 

pionatelor de juniori. Citeva 
BĂIEȚI: 400 mg: Gh. Steriu 
jină: N. Muha 3,00: ciocan: P. 
45,00; 5 km marș: I. Macovei 28,02; FETE: 
100 m: V. Furdui 12,7; M. Filip 12,8; 200 
m: V. Furdui 27,8; 400 m: M. Filip 62,3; 
800 m: A. Iftimie 2:24,4; înălțime: R. Vo- 
roneanu 1,63; pentatlon: V. Furdui 2,780 
p; FETE TI: 60 m: M. Gavrilă 8,2; înăl
țime: R. Comis 1,39; greutate: I. Iorga 
10,47. (OCT. GUȚU — coresp.).

$ HUȘI. Faza raională a campionate
lor de seniori. BĂIEȚI: înălțime: N. Mi- 
tu 1,70; greutate: I. Iaeob 11,58; disc:
I. lacob 34,20; FETE: 100 m: A. Neghină 
13,4; disc: A. Spînu 27,04; suliță: A. Spi
nii 29,30.
• BUCUREȘTI. Alte rezultate din etapa 

orășenească a juniorilor: JUNIORI I: 
ciocan: M. Pascu 53,09; N. Bancea 45,20; 
D. Georgescu 44,90; JUNIORI II: 80 m: 
C. Iordan, I. Irimia, D. Popa și V. Nicu- 
lescu 9,5; disc : M. Bucurescu 46,56; Gh. 
Costache 45,93; ciocan: Gh. Costache 51,45; 
M. Orpveanu 40,70.
• CLUJ. în cadrul etapei regionale a 

campionatelor de juniori a fost stabilit 
un nou record republican în proba de 
triatlon juniori cat. a Il-a: Valentin Jurcă 
(SSE Bistrița) 1.629 p (80 m — 9,9 sec; 
lungime — 5.69 m; greutate — 13,10 m).

E. Lefter
a <am- 

rezultate : 
SI,3; pră- 
Cucureac

în plin sezon motoci-aflăm
Iubitorii sportului cu motor 

deplasat la Brașov și Cîm- 
pentru a asista la frumoa- 
dispute programate de coi. 

internațional dotat cu 
iar duminică 

stadionului

Ne 
clist 
s-au 
pina 
sele 
cursul 
„Cupa Prieteniei-, 
au umplut tribunele 
Unirea aplaudind evoluția specia
liștilor la viteză pe zgură. Pentru 
a-i informa asupra diferitelor con
cursuri programate în acest sezon 
ne-am adresat secretarului general 
al F.R.M., tov. G. MORMOCEA.

— In primul rînd vrem să-i in
formăm pe cititorii ziarului nostru 
asupra competițiilor internaționale 
pe care le vom organiza sau la 
care vor fi prezenți motociclîștii 
noștri peste hotare.

— Și anul acesta, ca și în ceilalți 
ani, reprezentanții noștri se vor pre
zenta la startul unor importante com
petiții internaționale. Peste citeva 
zile cei mai buni motocrosiști din țara 
noastră vor pleca în Uniunea Sovie
tică pentru a lua parte la tradițio
nalele întreceri de motocros organi
zate de forul de specialitate dinzate de forul de
U.R.S.S. Vor face deplasarea AAihai 
Pop, Traian Macarie, Ștefan Ianco- 
vici, Mihai Dănescu, Erwin Seiler șî 
Cristian Dovidz. întrecerile vor avea 
loc la 24 iunie Ia Leningrad și la 1 
iulie la Riga. La 19 august reprezen
tativa de motocros a țării noastre va 
participa la marele concurs interna
țional organizat la Șipca (R. P. Bul
garia). Spartachiada militară interna
țională a armatelor prietene va fi 
deschisă la 1 septembrie, la Praga, 
de către motocicliști. La probele de 
obstacole vor lua parfe și cei mai 
valoroși sportivi militari din țara 
noastră.

De asemenea vor fi organizate la 
noi citeva competiții motocicliste cu 
participarea sportivilor de peste ho
tare. După concursul internațional de 
motocros, spectatorii motociclismului 
vor avea ocazia să asiste la 15 iulie 
la un frumos concurs internațional de 
obstacole organizat de clubul sportiv 
Dinamo cu participarea 
acestei probe din R. P.
R. S. Cehoslovacă. Se 
organizarea unui concur;
de dirt-track pe stadionul Unirea în 
luna septembrie și a altor întreceri.

Duminică, pe Herăstrău

Prea multe surprize...
Să nu uităm insă lucrurile frumoa

se din acest concurs ! Ne-a plăcut des
fășurarea unora dintre probele de ca
iac (simplu junioare, dubiu juniori și 
raiac 4 juniori) care au furnizat Între
ceri spectaculoase ca și proba de canoe 
simplu unde Marian lonescu (C.S.Ș.) 
a obținut o aplaudată victorie. Intr-o 
notă de interes s-au desfășurat și cele 
citeva probe de canotaj academic. Am 
remarcat, de asemenea, buna pregătire

întreceri au lipsit, oarecum 
component» lotului republi- 

totui nefirească ni s-a părut

Ani consemnat și cu alte prilejuri 
eforturile susținute pe care le depune 
in acest an federația de specialitate 
pentru popularizarea sporturilor nau
tice tn Capitală. Am notat, de'aseme- 
nea, munca entuziastă a comisiei oră
șenești de sporturi nautice, pasiunea 
arbitrilor și preocuparea permanentă 
a unora dintre antrenorii bucureșteni. 
Concursul de duminică dimineața de 
pe lacul Herăstrău n-a fost insă nid pe 
departe o continuare firească a succe
selor realizate pină acum. Spectatorii 
au plecat nesațisfăcuți de desfășurarea 
concursului in care au dominat... sur
prizele.

De la 
motivat, 
can. Cu
insă absența celorlalți sportivi ai clu
burilor bucureștene și, în primul rînd, 
a celor de la Dinamo și Steaua (în spe
cial la caiac-canoe). Nu este oare păcat 
de munca depusă pentru organizarea 
concursului dacă participarea cu totul 
redusă face nu numai să seadă inte
resul și valoarea competiției dar să se 
și... renunțe la unele probe ? Duminică 
dimineața, pe foile de concurs n-au 
fost trecute, de exemplu, rezultatele 
probelor de caiac simplu fete, canoe 
dublu, caiac 4 seniori, schif 2 fete, pen
tru că la start nu s-au prezentat de- 
cit„. 2 ambarcațiuni I

Seria surprizelor neplăcute a fost 
completată duminică dimineața de ati
tudinea nesportivă a caiaciștllor An- 
dreescu și Marinescu de la clubul 
Voința. „Supurați" de busculada pro
vocată neintenționat de echipajul Olim
piei in proba de caiac dublu 500 m, 
-ei doi sportivi au inceput să se certe 
cu colegii Ier, să se manifeste de o ma
nieră care a stirnit indignarea specta
torilor și a oficialilor. Antrenorul Gh. 
Spiță, a cărui preocupare pentru mun
ca educativă am remarcat-o adesea, va 
trebui să analizeze cu toată seriozita
tea abaterea celor doi sportivi care, 
după cum se vede, i-au „scăpat" din 
mină și să ia măsurile corespunzătoare.

CIȘTIGAIOBII PROBELOR
Cmac rimpiu junioare: Mihaela Se

cete an u (Olimpia) î:37.
Caiac dublu juniori: Albu-Pălăngea- 

nu (Voința) 3:54.
Caiac 4 juniori: Neleapeă, Cioc, 

Gbeorghiță, Pislaru (Olimpia) 3:13,4.
Caiac dublu seniori: Vinătoru-Miii- 

taru (Progresul).
Canoe simplu juniori-seniori: Ma

rian lonescu (C.S.Ș.) 2:23,9.
Caiac simplu seniori; Matei Radu 

(Voința) 2:07.
Sckif simplu seniori; L Aposteanu 

(Dinamo Obor).
Schif 2+1: Paraschiv, Sotian -}- Bun- 

ceanu (Metalul) 3:17,1.
Schif 4 + 1: Rădulescu. Donîga. Făl- 

coianu, Vasile -f- Pomachian (Steaua) 
2:53

Schif 8-J-7 : Anton, Liliac, Varneghin, 
Simionescu, Fekete, Turlea, Ștefan, 
Iorgulescu + Stancu (Dinamo Obor) 
2:44.

a sportivilor de la C.S.Ș. I, Progresul, 
Voința și Olimpia Ia caiac-canoe. Stea
ua, Metalui și Dinamo Obor La canotaj 
academic.

Așteptăm ea viitoarele concursuri de 
sporturi nautice de pe lacul Herăstrău 
— inițiativă deosebit de valoroasă — 
să marcheze de fiecare dată progresul 
dorit !

DAN GIRLEȘTEANU

specialiștilor 
Bulgaria și 
preconizează 
internațional

— Și acum, care este programul 
intern al motociclișfilor ?

— Duminică se va alerga un nou 
concurs de dirt-track pe stadionul 
Unirea. De data aceasta se vor alcă
tui numai clasamente individuale. De 
altfel începînd din luna august și 
pină în noiembrie iubitorii dirt-track- 
ului vor avea ocazia să asiste dumi
nică de duminică, la concursuri de 
viteză pe zgură. La 1 iulie va fi inau
gurat un nou traseu de motocros în 
Capitală. Dacă noul traseu va cores
punde exigențelor actuale îl vom 
folosi și pentru organizarea celei de 
a V-a faze — ultima — a campio
natelor republicane de motocros. Vrem 
de asemenea să organizăm în Capi
tală. la 29 iulie, finala concursului 
de dirt-track și obstacole dotat cu 
„Cupa celor 7 orașe". Campionatul 
republican de motocros își va con
tinua desfășurarea cu faza a IV-a la 
5 august (Cîmpina) și faza a V-a la 
12 august (eventual în Capitală).

— Acesta este deci programul 
complet al întrecerilor motocicliste 
din acest sezon ?

•— Firește, ceea ce v am spus pînă 
acum reprezintă doar programul în 
mare. El este duminică de duminică 
completat cu alte întreceri la probele 
de indemîrrare pentru începători, ob
stacole, viteză pe zgură, motocros, 
regularitate și rezistență etc., organi
zate în diferite orașe ale țării. Aceste 
întreceri sint după părerea noastră 
foarte importante deoarece ele scot 
la iveală elemente talentate care sînt 
apoi promovate în campionatele re
publicane. Socotim chiar că este de 
datoria comisiilor locale să se preo
cupe în permanență de inițierea con
cursurilor populare care să angreneze 
o mare masă de motocicliști. De a- 
semenea recomandăm cluburilor și a- 
sociațiilor sportive cu secții de molo- 
ciclism să organizeze în perioada de 
vară cît mai multe excursii mototu- 
ristice în locurile pitorești ale țării.

Bogatul program intern și inter
național asigurat de F.R.M. 
tocicliștilor va contribui fără 
doială la 
gătorilor 
nivelului 
de ei în
și in întrecerile internaționale.

mo- 
în- 

ridicarea măiestriei aler- 
și, implicit, la creșterea 
perîormanțelor realizate 
campionatele republicane

Interviu luat de HRISTACHE NAUM

Coocarsnl internațional de iahtîng „Cupa Victoriei-*

Marian lonescu (C.SȘ), ciștigdtor tn proba de canoe simplu
Foto: 1. MîbaicB

CONSTANTA, 11 (prin telefon). — 
începută pe un vint slab, regata a ll-a 
a concursului internațional de iahting 
„Cupa Victoriei" a dat loc la întreceri 
viu disputate, la toate clasele, câștigă
torii fiind cunoscuți abia pe ultima 
parte a traseului. De remarcat că ve- 
liștii romini s-au impus din nou la cla
sele star și snaip prin 
Nauru—Gh. Constantin 
T. Miliio—P. Romoșan. 
Constantin Ivanovici, a 
parte din traseu, dar 
de sportivii din R. D.

lată rezultatele regatei a Il-a : star!
1. I. Naum—Gh.
2. N. Calcan —
Constanța) ; 3.
Rarinca (Știința

echipajele Ion 
și, respectiv, 

La clasa finn, 
condus o bună 
a fost depășit 
Germană.

Constantin (R.P.R.) ; 
N. Navasart (Marina 

1. Georgescu — V.
Buc.); snaip 1 1. T.

Miliio—P. Romoșan (R.P.R.) j. 2. V. 
Predescu—L. Predescu (Metalul Buc.); 
3. M. Slojewski—M. Siojewska (R. P. 
Polonă); firm: 1. H. Raben (R.D.G.) | 
2. H. Herman (R.D.G.); 3. C. Ivano
vic! (Metalul Buc.); clasa F. D. t 1. 
R. Wandel—P. Wittich (R.D.G.) : 2. E. 
Reschwann—G. Delmar (R.D.G.); 3. 
G. Pagel—D. Huss (R.D.G.).

întrecerile din cadrul concursului 
internațional continuă in fiecare di
mineață pe mare, in fața cazinoului 
din localitate, pină simbătă inclusiv, 
cind se va desfășura ultima regată, 
a Vll-a.



Mijlocașul la grămadă Fusco fși deschide trei sferturile. In timp ce Morrt 
(stingă) urmărește atent, Oemian (dreapta) «-a fi hmjMf pe fmse 

( Rominia—Italia 14—6)
Fate: T.

Miine, la Brașov,

Reprezentativa masculină de volei a F.S.G.T. (Franța) 
își începe turneul în țara noastră

Astă-seară, sosesc in Capitală, volei
baliștii din reprezentativa F.S.G.T. 
Franța. Sportivii francezi întreprind 
în Rominia un interesant turneu pro
iectat pentru trei jocuri. Prima întil- 
nire, selecționata F.S.G.T. o va susți
ne miine, miercuri 13 iunie, la Brașov, 
în compania unei selecționate sindicale 
locale, alcătuite pe scheletul echipei 
Tractorul. Meciul se va desfășura cu

începere de la ora 18, pe stadionul 
Tractorul.

In următoarele două partide, oaspe
ții vor evolua în fața spectatorilor din 
Iași, vineri 15 iunie, întîlnind echipa 
locală C.S.M.S. din categoria A, iar 
dumincă 17 iunie în fața publicului din 
Suceava, primind replica formației Ful
gerul.

Paul Keres continua 
să conducă in turneul camlidatilor

Marele maestru sovietic Paul Keres a 
obținut o nouă victorie în turneul can- 
didaților la titlul mondial de șah. In 
runda a 20-a el l-a învins la mutarea 
a 38-a pe Benko. Petrosian a jucat cu 
Fischer, partida încheindu-se remiză la 
mutarea a 23-a. S-au întrerupt partidele 
Gheller-Tal și Korcinoi-Filip.

In clasament conduce Keres cu 131/» 
puncte, urmat de Gheller — 12*/2 punc
te (1), Petrosian 12 puncte (1). Pînă 
la sfîrșitul turneului mai sînt de dis
putat 8 runde.

De pe pistele de atletism
CU PRILEJUL unui concurs de at

letism desfășurat duminică Ia Varșo
via sprinterul polonez Zielinski a 
stabilit cea mai bună performanță 
mondială a sezonului in proba de 200

m plat cu timpul de 20,7 sec. In ca
drul aceluiași concurs Zielinski a 
realizat pentru a doua oară în decurs 
de 10 zile timpul de 10,2 sec pe 100 
m. La săritura cu prăjina Gronowski 
a stabilit un nou record al țării sale

Meciul dintre reprezentativele Rominiei ș Italiei privit prin prisma cifrelor
(Urmare din pag. 1)

cite una în fiecare repriză (pedeapsă 
H- căzută). Iată deci un capitol care 
ne este defavorabil și unde am obți
nut un procentaj cu totul insuficient 
O echipă poate să domine jocul, in ca
zul în speță XV-le nostru, dar ne trans
formarea loviturilor de picior împie
dică existența unei corelații reale intre 
situația din cimpul de joc și scor. A- 
Itenție mărită, deci, la acest capitol.

Și acum citeva cuvinte despre cei 
115 reprezentanți ai culorilor noastre 
In general, se poate spune că rominii 
au jucat sub valoarea lor obișnuită, <-i 
regăsindu-se cu adevărat abia in re
priza secundă. Față de jocul prestat 
se cuvine să acordăm jucătorilor noștri 
următoarele notații; Penciu 6, Ciobă
nel 7, Wusek 6, Irimescu 7, Șira 9. 
Chiriac 6, Stănescu 8, Moraru 9, De 
mian 8, M. Rusu 7, V. Rusu 7. Gre%r 
6, Ionescu 8, Căpușan 6. Teo/ilot-tci A

Cit despre italieni, grămada lor 
este puternică, dar înaintașii nu 
conduc cu măiestrie balonul in cimp. 
iar linia de trei-sferturi nu a constr-.t 
mai ru.nic, jucînd simplist și căutind 
cu predilecție joc ii in margine penau 
obținerea apoi a unor lovituri de pe
deapsă din unghiuri favorabile, care 
să decidă — in ultimă instanță — re
zultatul (tactică adoptată datontă pre
zenței în formație a lui r -nfruH- un 
excelent transformer). Ceea ce tre
buie să recunoaștem este mult prea 
puțin.

CINCI MINUTE DUPĂ MECI- fapt care a adm rominilor o încercare 
ie penalizare.

DI 21 I'l l, centru-linia a IIT-a: 
Meci*! a piăcid. cred, doar prin pris- 
aaa uețnanilor întreprinse de o parte 
p de cita, ia repriza secundă. Romî- 
** s-aa repdHt, surprinzător, Ia re
luare, reașiad — printr-m joc viguros 
— si sckiasăe ia favoarea lor, rezulta
ta!. (T. ST )

102 întîlniri
Nu de mult excludere; K O -u. 

din box era socotită de uni: ca ceva 
ireal, utopic. Și iată UX->. că aces’ 
lucru s-a și pus în prac::< 1 de către 
boxerii și antrenorii soviet -ci. Lipsi 
knock-outului a fost caracteristica 
cea mai evidentă a cetei de a 2Sa 
finale a campionatului de PjX a 
U.R.S.S. desfășurată recent in ora
șul Kiev.

l.a campionatul U.R.S.S. d:n a- 
cest an s-au intilnit 120 de bexeri. 
cei mai buni reprezentanți ai ce-oc 
peste 200.000 de sportivi, care practică 
această ramură sportivă in marea 
țară prietenă.

Pentru a arăta pe scurt desfășura
rea celor 5 zile de luptă, trebuie sâ 
începem cu prezentarea unui lactor 
deosebit de important : arbitrajele.

102 întîlniri fără nici un K O de 
monstrează fără discuție o tehnică a- 
vansată, insă in același timp și un 
arbitraj prompt corect prezența unu* 
număr de arbitri bine pregătiți, care 
nu numai că știu să consemneze un 
K.O. dar știu și să-l preintimpine iD 
caz de nevoie.

Astfel. Federația de Box a U.R.S.S 
a studiat in ultimul fimp o serie de 
propuneri menite să ducă la modi
ficarea unor puncte existente in re 
gulamentul actual. Noile puncte car» 
sînt propuse a fi introduse ki regn 
(ament inftuențează în mod direct 
dezvoltarea tehnicii, tacticii și stilulu1 
de box al fiecărui boxer.

Pentru exemplificare dăm citeva 
din propunerile tăcute:

— In regulamentul actual, o lovi
tură care zdruncină și pune pe boxer 
In situație de K D. este echivalentă 
cu 2 puncte ajutătoare. Se propune ca 
lovitura de K.D să fie socotită ca 
o lovitură obișnuită, apreciată cu un 
singur punct ajutător.

— Includerea unui punct în regu
lament care să-i dea avantaj boxe
rului ce a executat două mijloace de 
apărare reușite in urma cărora advei 
sarul a fost dezechilibrat.

cu 4,56 m.
ATLEȚII din Republica Democrată 

Germană au inaugurat sezonul din a- 
oest an cu performanțe valoroase.
Astfel, Renata Garisch a stabilit un 
nou record național la aruncarea greu
tății — 17,34 m. Un nou record a realizat 
și aruncătorul de ciocan Manfred 
Losch cu o performanță de 64,44 m.

REALIZIND o performanță de 4,47 
m, săritorul cu prăjina Frank Roixo 
(R.P.F. Iugoslavia) a stabilit un nou 
record al țării sale la această probă. 
Atletul iugoslav, in vîrstă de 22 de 
ani, este student la Universitatea din 
Lubliana.

FOTBAL PE GLOB
• Duminică au continuat întîlniriU 

pentru competiția internațională de fot
bal ,,Cupa Rappan*. lată rezultatele în
registrate : Nancy-Tatabanya 1—2 ; 
F. C. Mantova-Ujpest Budapesta 1—4; 
F. C. Veneția-Ruda llvezda Bratislava 
4—1 ; C.K.D. Praga-Stade Francai®
2— 3.

• Finala „Cupei R. D. Germane* la 
fotbal a fost cîștigată de echipa Che- 
mie Halle, care în finală a învins cu 
scorul de 3—1 pe Dynamo Berlin. 
Chemie Halle va participa la viitoarea 
ediție a „Cupei Cupelor*.

• Duminică au fost programate noi 
întîlniri pentru „Cupa Europei Centrale* 
la fotbal : O.F.K. Belgrad-Lanerossi 2—1; 
Vasas Budapesta-Vojvodina 3—0 ; Spar
tak Ilradcc Kralove-Dynamo Zagreb
3— 2 ; Banik Ostrava-Atalanta 0—0 ; 
Slovan Bratislava-Steaua Roșie Belgrad 
1—0 ; Fiorentina-Spartak Tmava 4—3 ; 
Ferencvaros-Juventus 0—1 ; llonved Bu- 
dapesta-F. C. Bologna 1—2.

Au mai rămas doar patru meciuri , 
în campionatul mondial de fotbal

- MIINE AU LOC SEMIFINALELE -

desfigurarea meciurilor din 
sfertorite de Imall. cea de a Vll-a edi
ție a caaapâooatului mondial de fotbal 
a intrat ■■ faza finali.

Miine. ia Santiago și Vina del Mar,
var avea fee semifinalele. La Santiago,
rearexentauia Chile mlikieșie pe 
larii Uthalui mondial, formația 
Keă. l«a mrei ■ care favorit! se

<re at* mai mah
Pete este foarte

«felin!- 
B rati

on unt! 
cu cit 
preha-

bdâ). care m nltimu am a câșugat Coate 
partidele ea repremtalira chilian! Dar 
no trebuie sl uillm faptul cl chilienii 
beneficiari de avantajul terenului. .al 
galeriei* care pini acum le-a fost de

u tiMictc dc bei ale 8 R S.S.

fără nici un K. O.

un real folos. La Vina del Mar un 
meci de tradifie. Două echipe europene. 
Iugoslavia șî Cehoslovacia care s-au 
impus în actuala ediție a campionatului 
mondial. In ultimii ani. fotbaliștii ceho
slovaci au cîștigat majoritatea întîlniri- 
lor cu cei iugoslavi. Echipa Cehoslova
ciei beneficiază de o apărare excepțio
nală. are numeroși jucători cu o mare 
expevienll (media viratei 28 ani). For
mația Iugoslaviei prezint! una din cele 
mai tinere echipe in campionatul mon
dial.

După meciurile din semifinale, învin
sele se vor întîlni sîmbătă pentru locu
rile 3—1, iar învingătoarele își vor dis
puta duminică finala pc stadionul Na- 
cional din Santiago de Chile.

Iată citeva amănunte cu privire la 
«lesfă^urarea meciurilor din sferturile df* 
finală.

UN MVFX TEHNIC GEMLRAl 
FOARTE RIDICAT

Majoritatea boxerilor sovietici folo
sesc toată gama iovitarilor. știu să 
aplice in ance formă tactică atonă, 
defensiva și contraatacul. Chiar și că 
tineri nu s-au limitat la un număr 
restrins de kwitin. ci au folosit toate 
loviturile, din orice poziție.

O caracteristică principală este »- 
. plicarea directă a lorilurîi de dreap
ta la cap, prin surprindere, după o 
pregătire prea labilă, ca o forță și o 
viteză deosebite.
— Arbitrii apreciază m majoritatea 
cazurilor loviturile care au zdruncinat 
pe un boxer și încep imediat numără
toarea. Astfel, boxerii sînt obligați 
de regulameot să folosească cu muM 
mai multă atenție toate mijloacele de 
apărare posibile, pentru a nu fi scoși 
din luptă.

Trebuie să subliniem că boxerii 
sovietici folosesc un număr mare 
de apărări variate cum ar fi: 
eschivele rotative, laterale, pași 
pivot etc. Safronov, Tuminș, Tamulis, 
Lagutin sînt adevărați maeștri în exe
cutarea mijloacelor de apărare. Corec
titudinea executării procedeelor tehnice 
și în primul rind a loviturilor scu

tesc pe arbitri de complicații. Cea ma: 
tracă iregutaritate. loviturile cu mă 
n.5a deschisă, cu antebrațul sau ia 
regiurtde nepennîse este sesizată de 
arbitrii dm ring, devenind fenomene 
Ioane rare

O GINDIRE TACTICA 
PERMANENTĂ

_a caracterizat pe majoritatea par- 
ficipanțikr ia finala de la Kiev.

Preg Mirea tuturor acțiunilor de atac 
■naote de acțiuni fulger, specularea 
greșriuor celor mai neînsemnate ale 
adversarului pentru a aplica fără ezi
tare o lovîtiră fac pe boxerii sovie
tici deosebn de eficari in lupta pe 
ring cu orice adversar.

In momentu* de lată major ta tea 
baxer. jcc siot preocupați de a-și însuși 
și perfecționa procedeele tehnice și 
tactice ia toate cete 3 distanțe de 
î-^tă Tămicieni: sovietici susțir. că 
nu este de iach onit un boxer care 
să poată face față la marile turnee 
ezmoscind mejoaceie de luptă numai 
la o singură distanță.

Tempo-J Luptei, datorită unor lovi
turi ușoare, intercalate cu serii pre
lungite. este deoseb i de susținut. Ar.- 
trerorii sovietici au re'tșit să rezolve 
problema .reprizei a treia* astfel că 
tempoul crește in ultima repriză. A- 
ceasta se dftoreșle unei pregătiri li- 
zice generale și speciale excepțkxute, 
tehnicii bine însușită și a unei capa
cități de dozare și de relaxare per
manentă. In concluzie, un box bazat 
pe o tehnică înaintată, pe o gîndire 
creatoare permanentă, îmbinată cu o 
foarte bună pregătire fizică generală 
și specială, cu excluderea tuturor ele
mentelor dure care pot dăuna sănă
tății.

prof. AL. VLADAR
antrenor Iedera 1

Arica: CHILE — U.R.S.S. 2—1
(2—1 >.

Tribunele stadionului Carlos Dittbom 
din \rica erau arhipline cînd arbitrul 
-dander Leo Hom a fluierat înccpuiul 
■Kcinlui. Chilienii joacă cu vîntul din 
față dar atacă vijelios din primele mi
nute. In minutul 8. Iașin. pentru a 
salva o 'situație dificilă, plonjează în 
picioarele centrului atacant Landa și 
acesta îl lovește ușor la cap. Ritmul 
jocului este foarte rapid. Deschiderea 
scorului este neașteptată. In minutul 11, 
Ia o lovitură liberă de la 25 metri, 
L. Sanchea traee puternic pc sus. la.șin, 
mascat de zid. nu vede balonul care 
intră prin colțul de sus al porții in pla
să. După acest pol, chilienii se repliază 
in apărare. Tatușî. nu-l pot împiedica 
pe Cislenko si egaleze. în minutul 27, 
wi urma unei centrări a lui MeshL Dar 
in același minut, mijlocașul chilian Ro
jas trece cu balonul de jumătatea tere
nului și de la 35 de metri* șulează. prin 
surprindere, marciod astfel țolul care 
avea să hotărască soarta meciului. După 
run apreciau corespondenții agenției 
TA>S, Iașin a primit două <oluri de 
neiertat

Praă la sfîrșit jocul va fi marcat de 
o dominare netă a echipei sovietice. 
Atacul combină frumos. Meshi face ne 
numărate curse pe extremă. Centrările 
Im* mu sint insă concretizate de Mamikin 
și Poocdehiik.

Formațiile: Chile: Escutti — Siza- 
țuirre. Navarro. Contreras — R. San
chez. Rojas — L. Sanchez. Toro. Landa, 
Tobar. Ramirez.

I .R.S.S. : Iașin — Cioheli, Ostrovski, 
MaslenLin — oronin. Netto —Cislenko, 
Ivanov, Ponedelnik. Mamikin, Meshi.

Santiago: Il COSLAVIA — R F. 
germana — 1—0 (o—o>

Echipa R.F. Germane a avut inițiati
va în primele 10 minute, cînd Sceler a 
tras în bară. Iugoslavii au dominat în 
continuare însă Galici și Jerkovici au 
ratat ocazii favorabile. Portarul german 
Fahrian a apărat bine în prima repriză. 
Primul sfert de oră din repriza a doua 
este marcat de o revenire puternică a

echipei vest-germane, dar fără rezultat., 
în minutul 86, Galici pătrunde în careu, 
pasează lui Radakovici, care șutea ză 
fulgerător în colț. Portarul german nu 
poate schița nici un gest. Arbitrul Dienst 
(Elveția) a condus următoarele formații:

Iugoslavia: Soskici — Durkovici, Ju- 
sufi, Radakovici — Markovici, Po- 
povici — Ankoyici, Secularac, Jerkovici, 
Galici, Skoblar.

R.F. Germană: Fahrian — Novak, 
Srhnellinger. Schulz — Erhardt. Strumm
— Haller, Szynianiak, Seeler, Bruelles 
Schaefer.

Vina del Mar : BRAZILIA — ANGLIA 
3-1 (l-l).

A fost un veritabil recital fotbalistic, 
dat de jucătorii brazilieni, cu pț^te că 
din minutul 19, interul stîngc,* ^^rildo 
(înlocuitorul lui Fele) s-a 
rul sting și a trecut pe extrema ur^țtă. 
In repriza a doua, brazilienii se remarcă 
printr-o mare varietate de execuții și 
prin schimbarea neașteptată a ritmului 
de joc. Începînd cu minutul 65, englezii 
contraatacă, dar acțiunile lor sînt infruc
tuoase. Apărarea braziliană să dovedește 
la fel de bună ca și atacul. Cei doi 
Santos nu lasă să treacă nimic.

Formațiile: Brazilia: Gilmar — D. 
Santos, Maure, N. Santos — Zito, Zo- 
zimo — Garrincha, Didi, Vava, Amarildo, 
Zagallo

Anglia : Springctt — Arm field, Wilson, 
Moore — Norman, Flowers — Douglas, 
Greaves. Hitchens. Havnes. Charlton

Arbitru: Dienst (Elveția).

Rancagua : R.S. CEHOSLOVACĂ •— 
R.P. UNGARĂ — 1—0 (1—0)

Fotbaliștii maghiari au dominat, iar 
cehii au învins. După cum a decurs 
jocul, se poate spune că apărarea ceho
slovacilor a cîștigat acest meci, iar îna-l 
intarea maghiarilor a pierdut-o. Majori
tatea timpului jocul s-a redus la un 
duel între atacul maghiar și apărarea 
cehoslovacă. Comentatorii subliniază to-| 
tuși că atacul echipei R.P. Ungare nu! 
a contat decît pe trei jucători. Sandor,, 
Albert și Tichy, în timp ce Rakosi și' 
Fenyvessy au fost depășiți de alura și 
importanța meciului .Din minutul 60, se 
joacă într-o singură direcție — spre 
poarta Iui Schroif, protejat de un ade
vărat zid de apărători. Sandor și Tichy 
au „bombardat* poarta cehoslovacă, însă 
Schroif a apărat foarte bine. Văzînd că 
toate tentativele lor sînt fără succes, 
maghiarii cedează pasul și cehii preiau 
inițiativa din minutul 80. Se execută; 
două cornere la poarta lui Grosics. Me-' 
ciul se termină cu un ultim atac al ju
cătorilor unguri : Fenvvessv trage de la1 
16 metri, însă Schroif apără.

Formațiile: R.S. Cehoslovacă: Schroif
— Lala, Popluhar, Novak — Pluskal, 
Masopust — Pospichal, Scherer, Kvak- 
nak, Nadrachal, Jelinek.

R.P. Ungară: Grosics — Matrai. 
Mcszocy, Sarosi — Solimosi, Sipos —• 
Sandor, Rakosi, Albert, Tichy, Fenyvessy.

Arbitru — Latîșev (U.R.S.S.).

(Agerpres)
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