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este și in acest an 

bogată și de variată. 
RFib rind. pentru acei stu-
dAu: -ar-» — în cursul anului

[MNiiU UfJU — au dovedii perse- 
verwB/ă. îmățai cu sîrg și și-au 
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aceștia, mai ales. Minis- 
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ba I 4.S.R., organizează 6 serie 
Me .tabere sportive răspîndite în 
fo/r r*Mu  pitorești colțuri ale
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[w&ntiad toata centrele univer- 
Isi/are . : jCifra globală : 5.000.
| Au se peace spune însă că la 
jCostinești sporturile nautice vor 
birți... exclusivitate. Dimpotrivă, 
amenajările făcute în această fru- 
moasă stațiune de pe 
permite să se practice 

sinul, voleiul. 
Unditului în 7, ca și 
IsjporZnrt de cabană

■ * .

ne

litoral vor
— paralel 
baschetul, 

o serie
cum ar fi 

luthul.' tenisul de masă etc. La 
llosttriesli vor'poposi tritr-o tabără 
krpwuhi. in vederea specializării 
In natafie, slujeați de la Institutul 
rlc' Cultură fizică

Duminică sportivă” 
la Gura Văii

Gura Văii e un sat cu casele 
șirag de mărgele așezate 
pe sfoara șoselei ce urcă 

de la R. Vîlcea spre Cîineni. Face 
parte din comuna Bogdănești și 
are un tăpșan pe malul Oltului 
numai bun pentru sport. De fapt, 

se șicu câțiva ani în urmă aici 
făcea sport. Mărturie sta o poar
tă de fotbal fără bară, o 
pistă de obstacole și alte... 
licve de felul acesta.

— De ce nu mai e acrivitale 
sportivă la Gura Văii ?

Ca să căpătăm răspuns întrebăm 
pc profesorul Mircea Stoian, pre
ședintele asociației sportive „Vic
toria*.

—■ .Să vedeți — ne răspunde 
el. Tinerii din comună...

— Nu le mai place sportul ?
— Le place, peste cîteva zile 

avem în planul asociației organi
zarea unei „duminici sportive".

— Pe terenul ăsta ?
— ...Mda I
Ne-am dumirit: material pentru 

rubrica noastră „Lovitura de pe- 
deapsă4*.  II scriem și se pun oa
menii pe treabă. E o soluție. 
Oare... cea mai bună ?

Mergea» la președintele colec
tivei, la secretarul de partid, dis
cutăm, toată lumea e de acord că 
lucrurile iiu pot rămîne așa. Oa
menii sînt însă la cîmp. ori la 
grădină. Cum o rezolvăm ?

— Haidem la școală — propu
ne președintele consiliului raional 
UCFS R. Vîlcea, 
nescu.

— Haidem !
Aici, repetiție 

de sfîrșit de an. 
tică și cei doi prieteni av lui, care 
s-au ținut tot timpul după noi, 
nu sînt nici la cor, nici la poezii. 
Elevi buni, dar n-au „vocație*.  
Dacă s-ar face însă un concurs 
„cine aruncă mai departe cu sîm-

fostă
re-

tov. Constanti

pentru serbarea 
Ce facem ? Mi-

Aspect de la des
chiderea primei 
difii, de acum 5 ani 
în campionatul 
dial feminin 
handbal în 7.

buri
ranță
zunarele de vișine și cireșe ! A- 
poi, școala are 300 de elevi și 
nu toți pregătesc serbarea.

— Cine are o sapă ? (Ce în
trebare !)

:— Eu.
■ — Și eu...
’ — Dar o bardă ?
Alte glasuri aprobative.

Facem terenul de sport ? 
— Dana !

. ...Gigei Ciobanu. cel mai puști 
dintre puști, ne arată soarele ri
dicat la nămiază și ca un 
cu... experiență, hotărăște :
, — Eu aduc o găleată de apă 

rece, că-i zăduf !

om

MIRCEA RAHOVEANU 
VASILE TOFAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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CE A FOST ACUM CINCI ANI.
Scurt istoric al primei ediții

Prima ediție a Campionatului 
mondial feminin de handbal în 7 
a avut loc în orașele Belgrad și 
Virovitîța din R.P.F. Iugoslavia; 
perioada : 13—20 iulie 1957. Au 
participat 9 echipe. Printre for
mațiile ore au luat parte la 
Campionatul mondial se afla și 
reprezentativa țării noastre, care 
era alcătuită numai din jucătoare

o interesanta „avanpremiera"

Mîine, pe stadionul Republicii:
R. P. Romînă—Japonia
Reprezentativa feminină a Ja

poniei, care sosește astăzi în> Ca
pitală, va evolua mîine în com
pania formației noastre, într-un 
ultim meci de verificare, pentru 
ambele echipe, considerat pe drept 
cuvînt ca o avanpremieră a cam
pionatului mondial. 1 Este de la 
sine înțeles că, dat fiind caracte
rul de verificare al întîlriirii, echi
pele vor folosi cele mai bune for
mații, alcătuite din loturile seleo 
ționate pentru campionatul mon
dial. Adăugind și amănuntul că 
handbalistele japoneze sînt la pri
mul lor joc în țara noastră, sub- 
blinieni faptele care fac ca această

partidă să fie așteptată cu mare 
interes.

Meciul se va disputa pe tere
nul special amenajat într-una din 
„potcoavele*  stadionului Republi
cii (aici vor avea loc și jocurile 
din campionat),1 începînd de la 
ora 18,45. Arbitrul întîlnirii : P. 
Cîrligeanu. In deschidere, la ora 

• 17.30: S.S.E. nr. 2 — S.S.E. nr. 1 
(băieți). Biletele se pun în vîn- 
zare de astăzi, dimineața, la ca
sele obișnuite.

tinere, fapt care a făcut ca hand
balistele roniîne să se claseze pe 
locul IX. I mportant este însă că 
o parte din debutantele de atunci 
au ajuns astăzi jucătoare de bază 
în reprezentativa noastră, cum 
este cazul Aurorei Leonte și An- 
toanetei Oțeiea.

La prima ediție, a Campionatu
lui mondial cele 9 echipe parti
cipante au fost împărțite' în trei 
serii: seria I: Austria, Dane
marca, R.P.R.; seria a Jl-a: Ce
hoslovacia, Ungaria, Suedia ; se
ria a IlI-a: Iugoslavia, R.F.G., 
Polonia. In cadrul primei serii 
jocurile s-au disputat în locali
tatea Virovitîța, înregistrîndu-se 
următoarele rezultate : Austria — 
R.P.R^ 3—1 (1—1), Danemarca 
— R.P.R. 6—1 (0—0), Dane
marca — Austria 9—4 (5—2). 
După cum se vede, în cele două 
jocuri susținute handbalistele 
noastre au putut rezista doar 
cîte o “repriză. Pentru semifinale 
s-au calificat, deci, Danemarca și 
Austria/ Din ^celelalte serii: Ceho
slovacia și Ungaria (a< Il-a), Iu
goslavia și R.F.G. (a IlI-aj.

Jocurile din cadrul celor doti*'  
grupe semifinale s-au disputat la 
Belgrad și s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : semifinala 
I : lingăria — Iugoslavia 10—4 
(5—1), Ungaria — llanemarc|i 
5—5 (4—2). Iugoslavia — Dane
marca 10—7 (4—3) — clasa*--  
meni: 1. Ungaria, 2. Iugoslavia,' 
3. Danemarca : vewi/fnaZn a ILa 
R.F.G. — Austria 10—8 ('6^4)>;s. 
Cehoslovacia —■ Austria 13t-^&; 
(5—1), Cehoslovacia — 1LF.G.'- 
10—4 (5—3); clasament: A I. 
Cehoslovacia, 2. R.F.G., 3. Aus- ’ 
tria. Paralel cu jocurile din ca
drul semifinalelor, în localitatea 
Virovitîța s-a disputat turneul 
pentru locurile 7—9 la care v au 
luat parte echipele clasate pe*

DINAMO BUCUREȘTI, 
CAMPIOANA DLPIBLILANA LA FOTBAL

aveau de a 
campioni, astfel că tit- 
ca mp ioană republicană 
echipei Dinamo Bucu-

Mindreanu, Otteawu, Dinu, Mihalic, Anton, Neagu,sus tn ordinea categoriilor; Ciuca,
:i“ u: nea, Nicobau și Mariuțan

___  Montai si caricatu

(Continuare în pag. a 3-a)

Aseară, Rapid—Petrolul 2-2 (2-1)
Aseară, pe stadionul Repu

blicii, Rapid și ’Petrolul au ter
minat la egalitate : 2—2 " (2—1). 
Prin acest rezultat, ploieștenii 
au pierdut și șansele teoretice 
pe care le mai 
deveni 
Iul de 
revine 
rești.

Meciul de aseară a plăcut 
în deosebi în prima repriză cind 
cele două echipe — și mai ales 
Rapid — au prestat un joc ra
pid, curgător, cu multe faze 
de gol. In a doua repriză, 
partida a fost mai slabă calita
tiv. In general, bucureștenii au 
fost superiori, In cimp și in

fața porții, deși n-au prezentat 
cea mai bună garnitură. După 
numărul ocaziilor de gol, ei me
ritau victoria. 1

Au marcat: Georgescu (min. 
6), Ionescu (min. 8), Dridea 
(min. 22 și 47).

Arb. Stârni Nicolau a con
dus bine echipele :

RAPID : DUNGU (Todor) — 
Greavu. DAN COE, MACRI — 
Langa, Grăjdeanu (Gherghina) 
— Năaturescu, 
CU, Georgescu,

PETROLUL: 
honțu, Fronea,
Munteanu. Tabarcea — Zaha- 
ria, BADEA, Dridea, A. MUN
TEANU, Dănăilă.

(Continuare în pag. a 4-a)
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Balint, IONES- 
Codreanu.
SFETCU - Pa- 

Florea — D.

Duminică, pe „23 August"

Finala „Cupei R.P.R.“
și a campionatului

închiderea sezonului oficial de 
fotbal va fi marcată de două eve
nimente deosebit de importante : 
finala Cupei R.P.R., Rapid — 
Steaua, și finala campionatului 
republican de juniori, Farul Con
stanța—Mureșul Tg. Mureș.

Ambele întîlniri se vor disputa

republican de juniori
duminică 8 iulie pe stadionul „23 
August*,  în program cuplat. Fede
rația a 
ora 15 
Mureș 
Steaua, 
rile se 
prize

întocmit astfel programul:
— Farul — Mureșul Tg. 
și ora 17,30 — Rapid— 
In caz de egalitate, meciu- 
vor prelungi cu cîte 2 re- 

a 30 minute.

• Campionatul mondial din Chile văzut de un 
antrenor romîn

• Unele probleme pe marginea finalelor uni
versitare ere atletism

►
citeva luni, ’ ■ 

avut loc alegerile - [ 
asociația sportivă Recol-y 
Cerna, raionul Macin,«

In urmă
cind au

țin
Ua —, ----- ..► cei 7 membri ai consiliului'
*au primit in unanimitate ’
► votul membrilor UCFS. <
► Tineretul din această comu-► t ► ► ► ►
► ni dobrogeană, cei
► după orele de muncă
► să facă sport, și-au pus a-
► tunci mari speranțe in to- <
► varășii nou aleși. Fiecare « 
* dorea ca la Cerna frumoși-*  
f șelar rezultate obținute * 
£ in muncile agricole să li*  
£ se adauge și cele sportive. *
► Posibilități există la Cerna < 
țdin belșug. Iată doar cite- <
► m date, care sirrt semnifica-*
► tive. Comuna are mai bine < 

in vîr- <
Există ’

UCFS. «
4

ATITUDINI

care <« vor <

£ tive. Comuna are
► de 2000 de locuitori
► stă de peste 16 ani. ........ .
► aici o gospodărie agricolă
► _ _________ 'i colectivă, care in cei zece < 
Ja-ru de la înființare, a reușii < 
i să devină milionară. O min~ * ►► drie a sătenilor. Școala nu- <
► mără peste 400 de elevi
£ 14 cadre ...............
► din acest►f o școală medie de 12 ani. <
> Cum s-ar spune, Cerna devi- <
> ne un adevărat orășel I «

t CONSTANTIN ALL XE 3 
£ :
> (Conitiniuare în pag. a 3-a) J

cu « 
didactice ! Chiar \ 
an a luat ființă <



5 iile pe potecile munților..
Ce poate fi mai frumos în timpul 

concediului de vară decît să petreci 
citeva zile în munți. Dar să nu te 
oprești la prima cabană și să rămîi 
locului, ci să hoinărești pe potecile 
umbrite de brazi, să mergi de la o 
cabană la alta.

începem excursia noastră în gara 
Bușteni. Nici nu traversezi bine stra
da principală și— începi să unei. 
Urmăm marcajul care duce spre 
frumoasa Vale a Jepilor. Pantă, nu 
glumă. Ici, colo, 
poteca în serpenti
nă e atit de abrup
tă incit trebuie să 
te sprijini de ca
blul cJe oțel fixat în 
peretele de stâncă. Rucsacul pare din 
ce în ce mai greu. Dar numai gindul 
•că nu mai mult decît peste o oră s-au 
trei sferturi vei fi sus p» „platforma" 
din fața cabanei Caraiman, de unde 
-ai o priveliște de o rară frumusețe 
pînă hăt departe dincolo de masivul 
păduros al Girbovei, dă puteri noi. 
Iată-ne la micuța și primitoarea ca
bană, Caraiman. De aici, după o scurtă 
odihnă, ne plimbăm în jurul caba
nei, urcăm apoi pe vîrful Caraiman

Itinerare

și, uite așa, a trecut prima zi. Totul 
a fost foarte frumos. A doua zi, dis- 
de-dimineață, cînd soarele abia și-a 
ridicat pleoapa, continuam 
ția. Ținta: cunoscuta cabană 
bele. 1 
simplu 
țin de 
cern o 
urant.
Pe 
și ploaia le-au

ci rum a-
Ba- 

Drumul — o plimbare pur și 
i față de prima zi. In mai pu- 

o oră am și ajuns. Aici petre- 
> zi la un elegant hotel-resta- 

Ne fotografiem cățărîndu-ne 
stîncile cărora mileniile, 

dat forme
„sculptând" 
sul ,js£inx 
mese". E 
ore de pis 
platoul di> 
pierea 
devreme.

turistice

vîntul, 
bizare, 
faimo- 

ome-

Seara ne culcăm
teaptă o „etapă grea". — Vîrful Omul 

A treia zi 
cet mai înalt 

vom inepta 
De acolo con-

întreceri cicliste Ia Mediaș

Membrii tinerei secții de ciclism a 
asociației sportive Gaz Aletan din Me
diaș au organizat un reușit concurs, la 
care au luat startul 25 de cicliști din 
oraș. La categoria bicicletelor de oraș 
pe primele locuri s-au clasat: juniori 
categoria I : B. Schuster (Unirea Me
diaș), categoria a 11-a: N. Chihbac 
(Unirea Mediaș), seniori: Fr. Sekeres 
(Sparta). La categoria bicicletelor de 
curse primul loc a fost cucerit de 
Joan Comloșan (Gaz Metan), urmat de 
colegii săi de asociație O. Hefner și 
D. Cetier.

DAN V1NTILA 
corespondent

O frumoasă demonstrație sportivă

Terenul Școli medii Nr. 1 B. P. Haj- 
deu din Buzău a găzduit două întîlniri 
amicale între echipele de juniori și se
niori la handbal în 7 ale S.S.E. Bu
zău și Voința București. La juniori, în
trecerea s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate: 10—10, iar la seniori S.S.E. 
Buzău a învins cu 29—18. Cele două 
meciuri au constituit o frumoasă de
monstrație pentru numeroșii specta
tori.

C. NICULESCU 
corespondent

întîlniri prietenești

In pauza dintre încheierea campio
natului regional de fotbal și campio
natul de calificare, asociația sportivă 
Stuful din Tulcea a luat inițiativa de 
a organiza pentru fotbaliști o excursie, 
la care au luat parte și 300 de mem
bri ai UCFS. Cu prilejul deplasării la 
Brăila, unde a fost organizată excursia, 
fotbaliștii echipei Stuful au învins cu 
3—2, iar voleibaliștii cu 3—I echi
pele Celuloza Brăila. Cu ocazia aces
tei excursii, membrii asociației Stuful 
au vizitat locuri pitorești ca Lacul Să- 
hat, Pădurea ș.a.

STAN PĂUN 
corespondent

Noi arbitri de fotbal 
ta regiunea Galafi

După n*ai  multe luni de desfășurare, 
In orașele Galați, Făurei și Panciu au 
luat sfîrșit cursurile de arbitri la fot
bal organizate de C.S.O. Galați și de 
consiliile UCFS din Făurei și Panciu. 
In urma examenelor susținute, un nu
măr de 13 cursanți din Galați, 10 din 
Făurei și 9 din Panciu au primit car
netul de arbitri de fotbal.

A. SCHENKMAN 
corespondent

SPORTUL POPULAR

este tocmai ușoară pe 
de piatră ce acoperă 

pe partea superioară a 
așa că ne îndemnăm

gro- 
po- 

Mă- 
la

și apoi Mălăieștii. 
pornim spre vîrful 
al Butegiitar. Nu 
la cabana Omul, 
tinuăm itinerarul nostru pe drumul
de vară, pe sălbatica dar plina de 
pitoresc vale a Mălăieștilor. înainte 
de a coborî în marea căldare trecem 
pe la Hornul Mălăieștilor, aici se 
merge numai iarna. Drumul de la 
Babele la cabana Mălăieștilor e lung. 
Cu popasul la cabana de sub uria
șa stîncă de pe vîrful Omul a durat 
în total vreo zece ore. Dar e ade
vărat că mergem lejer, ne oprim des 
să admirăm minunatul peisaj. Cobo
rârea nu 
hotișurile 
tecile de 
lăieștilor
cîte un popas de 10—15 minute.

Obosiți puțin, dar foarte bine dis
puși, ajungem la mica cabană din 
fundul văii construită din lemn și 
semănînd din depărtare cu o casă 
țărănească. Primirea ospitalieră, mîn- 
carea caldă, berea rece, aerul îmbi
bat de mirosul tare al rășinei de brad 
te înviorează, te face să te simți 
cît se poate de bine. La noapte dor
mim fără vise.

Ne trezim pe la 4 dimineața o dată 
cu ciobanii de la stîna din apropiere, 
care mină oile la păscut în susul 
văii. Și aici ca și în alte locuri po
posești cu plăcere. Orele trec repe
de. După ce luăm o masă ușoară 
începem coborîșul spre cabana 
ham. Poteca, cu porțiuni destul 
abrupte, trece prin păduri pline
farmec. După trei ore am ajuns. Inop- 
tăm la cabana Diham.

In ultima zi a excursiei noastre. 
Urcăm pe vîrful Diham, declanșăm 
din ce în ce mai des aparatele de 
fotografiat să nu rămînă nici o 
bucățică de peliculă fără o amintire 
din Bucegi. Spre seară din nou la 
drum. Dar nu spre Predeal ci în di
recția Buștenilor. După ultimul stîlp 
de marcaj ne apare în față, ca o ca
bană de șes, Gura Dihamului. O ulti
mă haltă și șoseaua prăfuită ne duce 
spre gară. A fost minunat. O excur
sie de neuitat. Așa a fost cea de anul 
trecut, iar cea de săptămîna viitoare, 
pe același itinerar, va fi la fel 
sau poate și mai frumoasă.

Di- 
de 
de

T. PADURARU

„Duminică
(Urmare din pag. 1)

Peste câteva cljf>e iată-ne pe... șantier. 
Ca atrași de uu magnet, vin tot mai 
mulți tineri și copii. Se amenajează vi
itoarea popicărie, se nivelează terenul, 
se ascut țăruși, se bat și pui. Un grup 
<le pionieri cară rumeguș pentru groapa 
de sărituri. O echipă de voinici drege 
pista de obstacole. Fetele nu mai pri
didesc c« marcajul terenului. Președin
tele consiliului raional UCFS se ocupă 
de sectorul de aruncări. Măsoară de zor 
terenul după o schiță pe care a adus-o 
de la TL Vîleea. Se convinge că munca 
vie e mai folositoare decît circulara eu 
„Veți lua măsuri ca duminică să aibă 
Ioc în comuna dv...“

Subsemna ții ne orientăm (materialul 
va fi pozitiv pînă la urmă) și alergăm 
de la un atelier la altul, după nume de 
tineri, după... var. țăruși și ce mai tre
buie. La Cura Văii, duminică va fi... du
minică sportivă 1 Și mai e ceva : la 
«lat, un meșter a scris pe unul din pa
nourile ce vor fi plantate pe marginea 
șoselei „Complexul sportiv al G.A.C 
Bogdănesti“. N-o să șteargă acum omul 
literele scrise cu atîta migală...

Pauza de prînz:
— Ioane, hai mîncii — își cheamă 

un tată feciorul cu obrajii îmbujorați.
— Acuși viu !
Și o zbughește după ceata care 

îndreptat spre Olt, să se răcorească ue

Cu motacicleta 
in excursie!

Peste 100 de motoci- 
cliști, lucrători în coope
rația meșteșugărească, au 
parcurs, simbătă și du
minică, pitorescul traseu: 
București — Brașov — 
Făgăraș — Sibiu — Pălti
niș — Rm. Vîleea — Pi
tești — București. Iniția
tiva acestei originale și 
folositoare acțiuni moto- 
turistice de mase — mij
loc eficace de populariza
re a sportului cu motor 
și de depistare a elemen
telor talentate — aparți
ne consiliului clubului 
sportiv Voința. Acțiunea 
a fost încununată de 
succes. De-a lunguț a 
două etape, inglobmd 
mai bine de 700 de ki
lometri, participanții au 
putut admira minunatele 
frumuseți ale naturii, au 
vizitat locuri istorice, in 
scurte popasuri au J 
tins “ meciuri de 

sau fotbal, au legat prie
tenii trainice, iată o 
parte din caravană, în 
drum spre Sinaia.

(Foto: P. Stan)
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O inițiativă
Cu citeva zile in urmă s-a desfă

șurat în Capitală din inițiativa con-1 
silfului orășenesc UCFS București o 
interesantă acțiune pentru atragerea 
oamenilor muncii in noi forme de 
practicare a sportului. La Herăstrău, 
pe terasa bibliotecii „M. Eminescu", 
responsabilii cu munca de propagan
dă din consiliile regionale UCFS 
au luat parte la un simpozion cu 
tema „Folosirea permanentă a mij
loacelor educației fizice în scopul 
întăririi sănătății". Au fost prezen
tate teme interesante de către tova
rășii prof. Vrabie Anghel ( „Grija 
partidului și guvernului pentru întă
rirea sănătății maselor și creșterea 
longevității"), prof. dr. Alexandrescu 
(„Folosirea factorilor naturali în că- 
lirea organismului"), iar dr. Adrian 
Ionescu a vorbit despre exercițiul fi
zic și importanta lui pentru păstra
rea sănătății. Tov. prof. Ion Siclovan 
a prezentat „Gimnastica, sportul, jo
cul și turismul, mijloace de dezvol
tare fizică armonioasă." Cei prezenți 
au urmărit cu viu interes expunerile.

„Actul" al doilea al acestei acțiuni 
s-a petrecut în noul cartier din Fe
rentari. Reprezentanții consiliilor re
gionale UCFS din țară au venit

lăudabilă
aci pentru a constata la fața locului 
cum a reușit Comitetul unit de blocuri 
Ferentari să atragă majoritatea loca
tarilor într-o activitatea sportivă or
ganizată. Metodistul Păun Tudor din 
cadrul Consiliului Generai UCFS a 
explicat pe scurt ce mijloace au a- 
plicat în muncă tovarășii din condu
cerea Comitetului unit de blocuri Fe
rentari pentru ca inițiativa lor pe li
nie sportivă șă fie încununată de suc
ces, cum s-au pus bazele asociației 
sportive respective, cum își duc ac
tivitatea cele aproape 20 de grupe 
sportive (cîte o grupă de fiecare bloc), 
cum s-a amenajat baza sportivă cu' 
terenuri de baschet, volei, fotbal și 
handbal în 7, groapă de sărituri etc., 
plasate în imediata vecinătate a 
locuințelor, cum se fac programările 
de antrenamente și competiții de 
cartier, pentru ca un număr cît mai 
mare de locatari să se poată bucura 
de binefacerile sportului.

A fost un util schimb de experiență. 
Fiecare a plecat cu dorința să aplice 
de îndată ee sosește în localitatea 
sa această eficace formă de atragere 
a -oamenilor muncii in practicarea 
sportului.

CONSTANTIN GEORGE, coresp.

Sport
pe Valea Bistrei
In cele 13 asociații sportive din lo

calitățile aflate pe frumoasa Vale a 
Bistrei se desfășoară o rodnică act.-, 
vitate. Spartachiada de vară a tine-, 
retului a sțîrnit în asociațiile spor-| 
tive un interes deosebit. Aproape 
3.000 de tineri și tinere s-au întrecut 
în prima etapă, „recordurile"’ 
obținute de asociația Tînărul șfoeru J- 
gist din Oțelul Roșu — cu 2.200 de par
ticipant — și asociația din comu
na Obreja — 160 de participant. 1 
Iată acum citeva aspecte din activi
tatea unora dintre aceste asociații :

OȚELUL ROȘU. Una din cele mai 
puternice asociații de aici este 
Metalul Oțelul Roșu. Printre secțiile 
cu o activitate bogată se numără cea 
de box, în cadrul căreia își desfășoa
ră activitatea 26 de sportivi. Tinerii 
boxeri se antrenează sub îndrumarea 
antrenorului Florian Mănescu în ve-, 
derea partidelor oficiale sau amicale. 
Din rîndul fruntașilor îi amintim pe 
strungarul Gh. Păcuraru, vice-cam- 
pion al tării la juniori, laminatorul 
Constantin Litră și strungarul Cons
tantin Răceanu.

sportivă“ la
După-amiază vine și moș Drăgușin, 

dulgher vestit în gospodărie, să dreagă 
porțile du fotbal. Șantierul are tot mai 
mul ți lucrători. Tineri din echipa de 
fotbal, popicari, voleibaliști...

Sâmbătă, pe înserate, cînd „complexul 
sportiv4* era gata să-și primească oas
peții. dinspre șosea apare o căruțȘ și 
o ia spre șleaul știut, care lrece prin 
mijlocul terenului de fotbal. Toți pri
vesc încremeni|i. Un puști dă să tragă 
un chiot, cu năduf. Dar nu mai e ne
voie. Omul a oprit în fața liniilor albe 
făcute cu var. Fluieră a mirare și în
deamnă boii spre stânga, mult, pe unde 
vor trece de-acum toate căruțele. Ră
suflăm ușurați. Nu mai e nevoie de 
șanțurile proiectate la marginea tere
nului de fotbal 1 Și era un pămînt 
pietros, de sărea târnăcopul în scântei !

CONCURENȚA, LA START!

Cei din Muiereasca au venit după 
cum ne-a (ost vorba. Cu echipele dc 
volei (băieți și fete), cu alergători, cu 
fotbaliști, cu suporteri... Au cerut să 
intre direct în concurs. „Încălzirea" o 
făcuseră venind pe jos, 7 km din deal, 
din comuna Muiereasca.

Un pocnet de pistol și cei mai mici 
sportivi din Muiereasca și Cura Văii iau 
startul în probele de alergări. Prima 
seric o câștigă Porumbe], din echipa 
gazdă. A doua, un pionier din Bogdă- 
neșli. Ultima — și cea mai spectacu
loasă — o fată cu cosițe de culoarea

Gura Văii
Int procrea continuă cu multă ambiție. 

La săritura în lungime conduce Nico- 
lae Dumitrescu. La greutate, Virgil Ma
rinescu. Voleibalistele din Gura Văii 
luptă pentru fiecare minge și câștigă 
primul set. Echipele de popicari își 
dispută întâietatea în fața suporterilor 
entuziaști, așezați de o parte și de alia 
a pistei.

între timp, sosesc fotbaliștii din co
muna Dă iești. Terenul e însă ocupat. 
Piticii din Muiereasca joacă de-a laiul 
terenului cu cei din Gura Văii. Un ade
vărat spectacol fotbalistic 1 Spre sfîrșit. 
la 2—1 pentru echipa oaspe, meciul de
vine dramatic... Arbitrul Ștefan, venit 
anume de la R. Vîleea, impune respect, 
ține jocul în mină.

La masa juriului se înregistrează re- 
ziillatdc. se completează diplomele celor 
clasați pe primele locuri. Un delegat al 
tinerilor cu biciclete din Gura Văii în
treabă dacă „Duminica sportivă**  cuprin
de și ciclism. Nu cuprinde. O lipsă a 
organizatorilor. Foi de concurs sînt însă 
destule, iar șoseaua, la doi pași. Ce 
mai, fjeste zece minute asistăm la o cursă 
de toată frumusețea. Câștigă Nieolae 
Pasrti, urmat de Nieolae Nicolaescu, 
Virgil Marinescu...

★

A fost o duminică sportivă Inimoasă. 
Un lucru din care am învățat toți. Mun
ca vie, sprijinul concret, dau ceh*  mai

GLIMBOCA. Asociația sportivă Bis-J 
tra numără acum 80 de membri UCFS1 
față de 50 ciți erau Ia începutul anului. 
Tinerii colectiviști practică cu mula 
drag voleiul, tirul, fotbalul și altei 
sporturi.

VO1SLOVA. Mai mult de 100 dej 
lucrătoare din acest mic centru mun
citoresc practică gimnastica în pro-j 
ducție. Zilnic, în pauza de la ora 12j 
ele execută cu plăcere exercițiile] 
care le sint de mare folos în pro-| 
ductie.

ZĂVOI. Suporterii echipei ForestaJ 
urmăresc cu multă atenție evoluția 
celor 40 de fotbaliști antrenați da 
Maxim Konrad. Prima formație al 
obținut un rezultat excelent : locul ■ 
în categoria a Il-a a campionatului 
regional de fotbal. I

BUCOVA. Plini de însuflețire ti
nerii din Bucova au amenajat prir 
muncă patriotică un frumos teren d< 
volei. Membrii secției de volei a aso
ciației sportive practică cu multă plă
cere acest sport, recent introdus ir 
Bucova. *

MARGA. Cunoscut prin bogata ac
tivitate culturală, satului Marga in] 
cepe să i se ducă vestea și prin fru| 
moașa activitate sportivă ce st 
desfășoară aici. Asociația Dum. 
brăvița are acum peste 160 d« 
membri UCFS. Cele mai active secții
sint cele de tir, atletism, fotbal, volei] 
șah. O frumoasă muncă se desfășoară
în secția de turism. Printre excursii’ 
organizate in ultima vreme, amintii
pe cea de la Ruschița la care au lua' 
parte 80 de tineri, pe cele de la Ba.
ceva, Lugoj și altele.



Vacanță plăcută, dragi studenții
(Urmare din pag. 1)

La altitudini care se ațtropie de
1000 de metri, ta diverse sta
țiuni climaterice vor ființa și în 

9ttrtt acestui an, tabere rezervate studen
ților noștri. Acolo vor exista posibili
tăți multiple pentru practicarea a nu
meroase discipline sportive (terenuri, 
săli, cluburi). Cei mai mul ți studenți 
fși vor da însă adeziunea pentru turism, 
activitate recreativă, utilă și instructivă 
totodată. La Predeal, spre exemplu, vor 
face popas circa 3500 studenți. De a- 
colo, amatorii de excursii au la înde- 
mină numeroase trasee : către Trei Brazi 
și Diham, Clăbucet, sau mai departe, la 
Poiana Brașov și Postăvar, Babele și 
Omu , puncte turistice a căror frumu
sețe nu mai trebuie subliniată.

La Izvorul Mureșului, în apropierea 
stațiunii Tușnad-Băi, se vor odihni 1500 
de studenți. 

Un capitol important al vacanței de 
vară îl vor constitui excursiile în 
grupuri mari. Ele vor fi organizate 

la nivelul fiecărui centru universitar și 
vor cuprinde trasee dintre cele mai va

In clasă, amfiteatru și laborator e liniște. Elevii și studenții au 
plecat tn zilele vacanței să cunoască țara. Locul caietului de notițe, al 
servietei a fost luat de rucsac. Strada asfaltată a orașului a fost înlocuită 
cu cărăruia care te poartă prim peisajul minunat al munților, ca cel din 
fotografia noastră. Acolo unde cabana „Piatra Mareu e gata să-și primescă 
oaspeții.

riate. Centrul universitar București, de 
pildă, organizează — printre altele — 
o excursie în Deltă (București — Giur
giu — Galați — Tulcea — Sulina) și 
un circuit (București — Timișoara — 
Oradea — Cluj — Turda — Sibiu — 
R. Vîlcea — Govora — Pitești — 
București) cu vizitarea principalelor 
monumente istorice și obiective indus
triale. Centrul universitar Cluj are în 
proiect o excursie pe traseul Cluj — 
Tg. Mureș —* Brașov — Doftana — 
Ploiești — București — Galați — Con
stanța.

m amintit, de fapt, doar princi
palele „puncte de atracție*  ale 
vacanței studenților. La munte 

sau la mare, studenții noștri se vor cu
noaște mai bine, vor lega prietenii, vor 
participa la focuri de tabără, la seri 
cultural-artistice, vor primi vizita unor 
studenți (circa 400) din U.R.S.S., R.P. 
Bulgaria, R.P. Ungară, R.P. Polonă etc.

Tuturor studenților, redacția noastră 
le urează „vacanță plăcută !*

—e '
Organizare formală = performanțe slabe

Gt de mtiH poate fi influențată des
fășurarea unei oompetiții de condițiile 
de organizare ne-am oonvins încă o 
dată simbătă și duminică, prilejui fiin- 
du-ne oferit de concursul de înot și 
sărituri, inițiat de F. R. Natație. Ți- 
ntnd seama de amploarea acestei com
petiții ne așteptam ca organizatorii să-și 
dea toată silința pentru a asigura con
curent ilor cele mai bune condiții de 
întrecere. Faptul că la întreceri parti
cipau cei mai buni înotători din Ca
pitală și că disputele erau conside
rate ca o verificare ți selecție a lo
tului republican, constituiau argumen
te suficient de convingătoare pentru ca 
membrii F. R. Natație să acorde toată 
importanța organizării acestui con
curs. Din păcate, insă, nu a fost așa 
și, alături de ptfllic, am fost nevoiți 
să asistăm la o competiție in care 
dezorganizarea și neglijența au fost 
pe prim plan.

Ne referim, de pildă, la stația de 
radioamplificare, atît de utilă in timpul 
unei întreceri sportive. Ea nu a func
ționat nici simbătă și nici duminică, 
deși astfel s-ar fi putut anunța seriile, 
numele coocurenților, performanțele 
lor. Cu atit mai mult cu cit simbătă 
se aflau in tribune studenții din anii 
I și III ai Institutului de Cultură Fi
zică, care asistau la concurs ca la o 
lecție, din păcate nereușită. Despre lip
sa de interes față de acest concurs 
ne-am convins mai ales duminică, zi 
în care am asistat la un moment dat

ȘAPTE OAMENI CARE SE GINDESC NUMAI LA... FOTBAL
(Urmare din pag. I)

Dar speranțele au râmai pină in 
prezent numai... speranțe. Membrii 
consiliului asociației sportive — fi pe 
oare se cuvine să-i numim: AL Isa 
(președinte). Gh. Getesp (secretar), 
Dumitru Trti. P. CuU, A. Ciutei, H. 
Primă șt P. Popa — marufe «tind o 
delăsare totală in muncă au inșelat 
așteptările. Au muncit in așa fei, 
incit pină la urmă... ,
...DOSARUL ASOCIAȚIEI SPORTIVE 

S-A PIERDUT !
Era In urmă cu citeva seri. După 

multe luni de la alegeri, consiliul 
asociației sportive a reușit să se in- 
tilnească pentru prima oară. Era o 
ședință de analiză a activității. Un 
lucru care se impunea. Numai că la 
capitolul „realizări", in seara aceea, 
nu prea s-a amintit nimic. S-a mun
cit așa de... bine, incit nici dosarul 
asociației sportive (întocmit cu oca
zia alegerilor) nu s-a putut găsi ! O 
lipsă totală de răspundere, nu altceva!

In seara aceea nu s-a putut vorbi 
despre activitatea comisiilor pe ra
mură de sport, despre evidență și 

stringerea cotizațiilor, sau despre în
trecerile din cadrul Spartachiadei de 
vară, care se organizează in marea 
majoritate a satelor noastre. Cauza 
am aflat-o chiar atunci. Toți cei pre- 
zenți — ne referim la membrii con

la o adevărată... tirguială între ofi
ciali, antrenori și înotători. După ter
minarea probelor individuale (ta care 
unii dintre sportivii fruntași, ca Al. 
Popescu și Ingrid Ungur au absen
tat) majoritatea înotătorilor s-au îm
brăcat, antrenorii „omițînd" să-i a- 
nunțe că se dispută și ștafete. Șl, în 
această situație, se auzea cum oficialii 
cer antrenorilor să-și prezinte înotă
torii la start, iar antrenorii, la rîndul 
lor, își căutau elevii pentru a alcătui 
în pripă o ștafetă. Pînă la urmă s-au 
disputat ți ștafetele, dar pur formal. 
Rezultatele au fost elocvente.

Sintem convinși că dacă oficialii și 
antrenorii ar fi privit cu toată se
riozitatea desfășurarea concursului, 
dacă ar fi imprimat atmosfera ce tre
buie să domnească în timpul unei com
petiții, întrecerea și-ar fi atins scopul. 

Firește, o astfel de situație nu poate 
decit dăuna natației din țara noastră 
și de aceea Biroul F. R. Natație tre
buie să privească în spirit autocritic 
cele petrecute la concursul de la ștran
dul Tineretului, să analizeze profund 
greșelile de care se face în primul 
rînd vinovat, să ia măsurile necesare 
pentru ca în viitor toate concursurile, 
indiferent de importanța lor, să se 
bucure de condiții optime de desfă
șurare.

Sezonul se află de-abia la început 
și deci posibilități de reabilitare sint 
suficiente.

D. STÂNCULESCU

Pionierii romîni au cucerit 

„Cupa prieteniei” la atletism

SOFIA 2 (prin telefon de la cores
pondentul nostru). — Sîmbătă și du-; 
minîcfi stadionul „Vasil Levski44 din ca
pitala Bulgariei a găzduit cea de a Vl-a 
ediție a concursului internațional de at
letism dotat ou „Gupa prieteniei44, re
zervat pionierilor din țările socialiste. 
La întreceri au luat parte tineri atleți 
din U.R.S.S., R.P. Romînă, R.S. Ceho
slovacă, R.P. Ungară, R.D. Germană, 
R.P. Polonă și R.P. Bulgaria. Partici- 
panții la concurs și-au disputat întîieta- 
tea în patru probe : 60 m, lungime, înăl
țime, precum și aruncarea mingii. Cea 
maî bună comportare au avut-o pionierii 
romînî, care au ocupat primul Ioc pe 
echipe atît la băieți cît și la fete — 
la o diferență apreciabilă de formațiile 
clasate pe locul II — iar pionierul ro- 

' mîn Eugen Ivan a ocupat primul loc în 
clasamentul general individual.

Iată cîteva rezultate tehnice : FETE : 
60 m: L Gabriela Rădulescu (R.P.R) 
7,9 sec., 2. Tulikaia (U.R.S.S.) 8,2 sec. 
... 4. Mitalios (R.P.R.) 8,3 sec. ; înăl
țime: 1. Nicolina Balea (R.P.R.) 1,18 
m ; lungime : 1. Gabriela Rădulescu 5.33 
in... 3. Nicolina Balea 4,89 in ; aruncarea 
mingii: ]., Marinela Ciurea (R.P R.) 
61,79 m. în clasamentul general indivi
dual primul loc a revenit pionierei po
loneze Stepana Pordobitska cu 400 
puncte, urmată de Gabriela Radulescu 
cu 381 p., Nicolina Balea — 357 p. 
Pioniera romînă Marinela Ciurea a ocu» 
pat locul 6 cu 312 p. BĂIEȚI : înălțime! 
această probă a rezervat o plăcută sur
priză celor prezenți prin faptul că pio
nierul sovietic Vasea Homenkov a reu
șit un rezultat foarte bun, — 1,80 ui. 
Pe locul doi Eugen Ivan (R.P.R ) —

{ 1.65 m, iar pe locul trei Mihai Costea 
(R.P.R.) — 1,62 m. ; 60 m: 1. Ama 

; Sipos (R.P.U.) 7,3 sec... 3. Const. Ri 
tivoi (R.P.R.) 7,5 sec.; lungime: 1 
Const. Ritivoi 6,33 m... 3. Mihai Geonei 

i (R.P.R.) 6,06 in ; aruncarea mingii: 1.
Eugen Ivan 92,05 m. In clasamentul ge
neral individual locul 1 a revenit pionie
rului romîn Eugen Ivan cu 447 p., ur
mat de Vasea Homenkov — 445 p. 

<, Const. Ritivoi (416 p.) a ocupat locul 
4, Mihai Geonca (397) — locul 6,
Victor Dobrișan (R.P.R.) 386 p. —
locul 8, Mihai Costea (361 p.) — locul 
17, Ștefan Grozea (R.P.R.) 341 p. — 
locul 24. Atît la fete cît și la băieți la 
întreceri au participat 42 de concurenți. 
Pe ochi l>e victoria a revenit — și la 
fete și la băieți — selecționatelor R.P. 
Romîne: FETE: 1. R.P.R. 1.710 p., 2. 
R.P. Polonă 1.581 P., 3. U.R.S.S. 1.538 
puncte; BĂIEȚI: 1. R.P.R. 2:015 p., 
2. R.S. Cehoslovacă 1.900 p., 3. R.D.G. 
1.784 p. In clasamentul general al con
cursului (băieți și fete) R.P. Romînă 
i ocupat primul loc cu 3.725 p. urmată 
de U.R.S.S. — 3.315 p. și R.P. Polonă 
— 3.278 p. " - _

In sunetele Imnului de Stat al R.P. 
Romîne, duminică scara, într-un cadru 
festiv, „Cupa prieteniei44 a fost înmî- 
nată căpitanului echipei R.P. Romîne.

TOMA HRISTOV

siliului asociației sportive — au vor
bit doar despre fotbal, despre...
„.ECHIPA DE PE ULTIMUL LOC

Cu un an in urmă, fotbaliștii din 
Ceru au ciștigat campionatul raio
nal. Și cu aceasta, dreptul de a juca 
in „regiune". Se credea că succesul 
va constitui un stimulent in desfășu
rarea unei activități sportive multila
terale la Cerna. Dar, de atunci, ni
meni n-a vrut să mai știe de trintă, 
volei, atletism sau canotaj. Privirile 
au inceput să fie îndreptate doar 
spre fotbaliști.

Cit privește rezultatele fotbaliștilor, 
acestea pot fi redate pe scurt și cu
prinzător: Recolta Cerna ocupă locul 
10 din... 10 echipe, lată, deci, că la 
Cerna pină acum doar... 11 oameni fac 
sport. Ceilalți privesc... Iată o si
tuație care trebuie să dea de gîndit 
foarte serios tovarășilor care răspund 
de treburile sportive din această co
mună. Chiar și conducerii G.A.C., 
care va trebui să acorde un sprijin 
mai substanțial acțiunii de dezvoltare 
a activității sportive.

Condiții sint. Organizarea în urmă cu 
citva timp a unei duminici cultural- 
sportive reușite vorbește de la sine. 
Trebuie doar mai mult interes din 
partea celor cărora li s-a încredințat 
o sarcină atit de importantă : atrage
rea spre sport a tinerilor țărani co
lectiviști. i

Jocul de șah este tot mai mult în
drăgit de oamenii muncii din țara 
noastră. In fabrici și uzine, la sale, 
în școli și instituțiile de învățămint 
superior, „sportul minții" este cunoscut 
și apreciat oa un minunat mijloc de 
recreare. Concursurile cultural-sportive, 
spactachia dele sau fazele de mase ale 
campionatelor republicane atrag mii 
de jucători și jucătoare de toate virs- 
tele și profesiunile. Pe drept cuvint 
se poate spune că. asemenea altor ra
muri sportive, șahul și-a cucerit o 
largă bază de mase, in continuă 
creștere.

Caracterul de mase pe care il are 
astăzi jocul de șah impune însă or
ganelor și organizațiilor LJCFS, co
misiilor și secțiilor de șah din cadru! 
acestora intensificarea simțitoare a 
muncii organizatorice, astfel incit toți 
iubitorii acestui sport să găsească 
condiții din ce in ce mai bune pen
tru practicarea lui.

Chiar și o privire sumară asupra 
activității șahiste in regiunile țării 
ne arată că munca organizatorică a 
rămas in urmă, in comparație cu in
teresul crescind al maselor pentru 
jocul de șah. lina din sarcinile Ho- 
tăririi Conferinței pe țară a Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport din Repu
blica Populară Ronrnă și anume aceea 
ca in fiecare asociație s|>ortivă, in 
fiecare secție pe ramură de sport să 
se asigure o activitate vie și continuă 
este încă departe de a fi îndeplinită 
In general, secțiile de șah ale clubu
rilor și asociațiilor sportive nu sint 
încă suficient sprijinite și îndrumate 
și din această cauză activitatea lor 
este discontinuă, legată mai mult de 
organizarea concursuri'or republicane 
Campiona tul ui pe asociație — formă im
portantă de cuprindere a maselor —■ 
Py i se acordă atenția corespunză-

MAI MULTĂ ATENȚIE ACTIVITĂȚII
SAHISTE DE MASE

toare, tar tineretul de la orașe și sate 
nu este incă suficient atras in practi
carea organizată a jocului de șah.

Fără indoială, sint multe regiuni 
ale țării în care pulsează o viață șa
histă vie, cuprinzătoare, confirmată 
din plin de creșterea necontenită a 
numărului secțiilor de șah afiliate la 
federație și a numărului jucătorilor 
legitimați, de numeroasele concursuri 
șahiste organizate incepînd de la ni
velul asociațiilor sportive și pină la 
nivel regional și 
de creșterea numă
rului jucătorilor cu 
clasificare sporti
vă superioară. In 
regiunile Banat.
Cluj, Bacău, oraș București, Crișana, 
sarcinile Hotărîrii Conferinței pe țară 
a UCFS sint îndeplinite cu simț 
de răspundere și competență. Un 
larg activ obștesc, selecționat cu 
grijă, asigură o activitate șahistă 
la nivelul cerințelor actuale.

Din păcate, există insă numeroase 
ahe regiuni unde viața șahistă stag
nează sau se desfășoară Ia întim- 
plare, unde organele și organizațiile 
UCFS nu indrumează suficient activul 
obștesc cu care lucrează, in regiunile 
Oltenia. Suceava, Hunedoara nu s-a 
ințeles incă pe deplin importanța sar
cinilor care rezultă din caracterul de 
mase al activității șahiste. in regiu
nile amintite, atenția se concentrează 
mimai în jurul cîtorva jucători cu for
ță de joc deosebită sau numai in ju
rul secțiilor de șah fruntașe. Munca 

organelor UCFS și a activului ob
ștesc, căruia ii revine răspunderea 
pentru viața șahistă se desfășoară de
parte de secțiile de șah ale asociațiilor 
sportive, chiar de acelea din propriile 
localități. Din această cauză, planu
rile cifrice referitoare la creșterea nu
mărului secțiilor de șah afiliate la 
federație și fa legitimarea jucătorilor 
sint mult rămase in urmă. Cererile 
de afiliere sau legitimare așteaptă 
cu lunile rezolvarea, astfel incit nu

Din viața organizației noastre

meroși iubitori ai jocului de șah nu 
pot participa Ja campionatele oficiale 
sau la concursurile în care se acordă 
clasificări sportive. Mai mult decit 
atît, campioanele celor trei regiuni 
amintite au pierdut dreptul de a par
ticipa la semifinalele campionatului 
republican de șah pe echipe mixte, 
pentru că comisiile regionale nu 
au trimis in timp util federației 
rezultatele concursurilor în care re
giunile in cauză se calificaseră. Este 
ușor de ințeles amărăciunea cu care 
masele de iubitori ai șahului din 
aceste regiuni au urmărit întrecerea 
celor mai bune echipe de șah ai'.e 
țării, la care reprezentanții lor nu 
au putut să-și spună euvintul. De 
altfel, în -unele regiuni chiar și în 
cele fruntașe, se constată incă une

le lipsuri m evidența secțiilor de 
șah afiliate și jucătorilor legitimați și 
în trimiterea la timp a rezultatelor 
concursurilor pentru acordarea clasifi
cărilor sportive sau pentru participa
rea la fazele superioare ale campio
natelor republicane.

Iată de ce este necesar, ca în acest 
domeniu, să se facă o cotitură seri
oasă, SA SE INTAREASCA DIS
CIPLINA, EXIGENTA SI RĂSPUN
DEREA FIECĂRUI MEMBRU AL 

UCFS, FIECĂRUI 
ACTIVIST CARE 
SE OCUPA CU 
ACTIVITATEA ȘA
HI STA. Așa cutn 
arată Hotărirea 

Conferinței pe țară a UCFS, pen
tru înlăturarea oricăror lipsuri, va 
trebui, in primul rind, să se îm
bunătățească stilul și metodele de 
muncă ale organelor și organiza
țiilor UCFS și ale activului obștesc 
pe care acestea se sprijină.

Sarcina organizării activității șahis
te in rîndurile juniorilor și tineretu
lui, trebuie să fie înscrisă printre 
cele mai importante preocupări ale 
tuturor comisiilor și secțiilor de șah, 
iar îndeplinirea ei să fie considera
tă ca unul din principalele criterii 
de apreciere a muncii efectuate.

Este necesar de asemenea să se 
sprijine mai mult activitatea șahistă 
în asociațiile sportive din fabrici și 
uzine, prin îndrumări concrete, să se 
selecționeze cit mai m uiți instructori 
voluntari, care să organizeze și să 

conducă pregătirea sistematică a mem
brilor secțiilor de șah.

Grijă deosebită trebuie să se mani
feste și pentru propagarea șahului 
în rîndurile maselor de țărani colec
tiviști.

Organizarea vieții șahiste in me
diul sătesc să fie strins legată de 
viața culturală a satului, de activita
tea căminelor culturale, să se folo
sească din plin formele de întrecere 
prin corespondență. Se cunoaște lar
ga participare a jucătorilor de șah 
de 1a sate la concursul prin cores
pondență dotat cu „Cupa satelor" 
Asemenea întreceri trebuie organizate 
și pe plan regional sau chiar raio
nal, pe echipe și individual Este 
foarte util să se ia din timp măsuri 
ca printre instructorii voluntari, să 
se găsească și cunoscători ai șa
hului, capabili să transmită no
țiunile teoretice de bază ale acestui 
joc.

Activiștii obștești pe tărîmul șahu
lui trebuie să se îngrijească mai mutt 
de promovarea și difuzarea publica
țiilor șahiste, in primul rind a Re
vistei de Șah. Sint încă unele secții 
din asociațiile sportive și chiar din 
cluburile sportive, neabonaite încă ta 
Revista de Șah. Aceasta desigur in
fluențează negativ pregătirea șahiști
lor din aceste secții, mai ales a celor 
din localități mai depărtate tm-de 
ajung puține exemplare ale revistei.

Dezvoltarea impetuoasă a mișcării 
sportive din patria noastră pune și 
in fața activității șahiste sarcini spo
rite. Să muncim cu mai multă pasiune 
și devotament penîru îndeplinirea 
acestor sarcini, astfel incit valoarea 
reziT.atelor obținute să contribuie din 
plin la creșterea prestigiului sportiv 
al patriei noastre, să răspundă con
dițiilor create de partid și guvern 
mișcării noastre sportive.



A IP EDITH
interesante la partidele

Simbătă 7 iulie

La Ploiești (grupa A), ora 17.30: 
SSE Ploiești—SSE nr. 2 București 
(juniori). La ora 18.45: festivitatea de 
deschidere a campionatului.

Pregătiri Ia Sibiu și Brașov

Zilele acestea federația noastră de 
specialitate a definitivat programul ge
nera] al campionatului mondial femi
nin de handbal în 7. în deschidere la 
partidele din campionatul mondial 
F.R.H. a fixat jocuri interesante, femi
nine și masculine, juniori și seniori, 
între formații de cluburi și școli, între 
selecționate de orașe sau regiuni, fată 
programul acestor meciuri de deschi
dere :

La Brașov (grupa B), ora 17.25: 
Sel. Brașov—Sel. Făgăraș (mascu
lin^. La ora 18.40: festivitatea de des
chidere a campionatului.

La București (grupa C), ora 16: 
SSE nr. 1—Voința („Cupa Păcii"-ju
niori); ora 17.15: Steaua Buc.—CSS 
Buc. („Cupa Păcii“-seniori). La ora 
18.35 — festivitatea de deschidere a 
campionatului.

Duminică 8 iulie
La Ploiești, ora 17.45; SSE Plo

iești—Vestitorul București (fem.).
La Brașov, ora 17.45: Tractorul- 

Comb. Rulmentul—Luceafărul (fem.)
La București, ora 16.15: SSE nr. 2 

—SSE nr. 1 (juniori); ora 17.30: CSS 
— Rapid (seniori).

Luni 9 iulie

G B

La jumătatea

Moria Constantine seu, una dintre 
componentele lotului nostru de 
handbal in 7, trage la poartă din 
săritură.

campionatului...
Vacanță rugbistică în primul cam-, 

pionat al țării.
Duminică s-a desfășurat ultima eta

pă a turului campionatului republican 
de rugbi. Au rămas numai citeva res
tanțe și anume: Steaua—C.S.M.S. Iași 
(care va a. „ loc miercuri, ora 17,30, 
pe stadionul Steaua), Grivița Roșie— 
C.S.M.S. Iași (la Iași) și Steaua—Gri
vița Roșie. Așadar, după întreceri deo
sebit de disputate, rugbiștii noștri frun
tași intră acum într-o binemeritată va
canță. Este firesc însă ca această pe
rioadă să fie folosită intens pentru 
continuarea pregătirilor în vederea pri
melor jocuri din cea de a doua parte a 
campionatului.

înaintea celor trei restanțe, clasa-t 
mentul la sfîrșitul turului campiona
tului categoriei A are următoarea in. 
fățișa re ;

kxxxxxzjooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ^.

Sosirea echipelor participante
Comisia de organizare a campiona

tului mondial a fost anunțată 
echipele participante vor sosi la ur
mătoarele date :

Marți 3 iulie: Japonia.
Miercuri 4 iulie: U.R.S.S. și 

Ungară.
Joi 5 iulie: R.P. Polonă, 

Celioslovacă și Germania.
Vineri 6 iulie: Iugoslavia.
Simbătă 7 iulie (direct la Brașov) : 

Danemarca.

că

R.P.

R.S.

In prezent, în orașele în care se vor 
disputa intilniriie din cadru] campio
natului mondial se fac intense pre
gătiri organizatorice, menite să asi
gure condițiuni optime de desfășurare 
acestei mari competiții. Iată citeva 
amănunte de la Brașov și Sibiu.

LA SIBIU

Sibienii se interesează permanent de 
echipele participante. Jac pronosticuri, 
jocurile stimind de pe acum un inte
res deosebit Acest interes se mani
festă și prin cererile masive de bilete 
din partea asociațiilor sportive, a nu
meroase colective de oameni ai mun
cii. Se scontează o asistență-record.

La Ploiești, ora 17.30:
Iul Ploiești—Sel. Buzău

La Sibiu, ora 16.45: 
Voința Sibiu (juniori): 
CSM Sibiu—CS Mureșul Tg. Mureș 
(fem.).

La București, ora 16.15: SSE nr. 2
— Voința (juniori); ora 17.30; Steaua
— Rapid (seniori).

Miercuri 11 iulie

C.S.O. Petro
(mase.)
SSE Sibiu—
ora 17.45:

1. Dinamo 11 7 4 0 92: 20 29
2. Știința Petroșeni 11 5 5 1 68: 31 26
3. Grivița Roșie 9711 118: 24 24
4. Progresul 11 6 1 A 49: 33 24
5. Steaua 9 5 2 2 58: 21 21
6. Unirea 11 3 4 4 38: 34 21
7. Știința Cluj 11 3 4 4 58: 78 21
8. Știința Timișoara 11 3 2 6 44: 74 19

Știința Buc. 11 2 3 6 36: 67 19
10. Metalul 11 2 3 6 41: 58 18
11. C.S.M.S. Iași 9 15 3 30: 33
12. Olimpia 11 2 0 9 32:19S\M

Terenul Luceafărul a fost reamena- 
jat. Acum, terenul are o capacitate de 
3200 de locuri Vestiarele au fost vop
site și s-a montat o nouă tabelă de 
marcaj. In ce privește terenul de joc, 
el are dimensiuni regulamentare: 
44x22 m. In general, baza a căpătat 
tui aspect foarte frumos.

ADRIAN VAS1LIU

LA BRAȘOV

A fost alcătuit lotul iugoslav
Lotul 

mondial 
pregătirile, iar în ultima perioadă a- 
cestea s-au desfășurat la centrul 
sportiv de la Koșutnjak. Aici, sub 
conducerea antrenorilor dr. Zorian 
Pantazis și Vilim Ticici, au urmat 
un atent program de antrenament, 
în special fizic, 16 jucătoare, ale 
căror nume au fost comunicate re
cent de federația jugoslavă de hand
bal. Iată componența lotului : ZEMKO, 
JAKOVETICI. IȘTVANOVțp*  (Spar
tak Subotița). «ÎLAIJINOVICI, JA- 
S1CI BIJELICI, PAVICI, RADUNO- 
VICI (ORK Beograd), DRAGOSA- 
VAȚ, MILOȘEVICJ, JOVANCEVICI 
(Sloboda Belgrad), BART, REBERN- 
JAK (Lokomotiva Virovitițaj, TO- 
MICI (Slavonka Nova GradișkaJ, 
JEVR1CI și JURCAK (Slavia Novi 
Sad).

Din acest lot vor fi reținute 14, 
care vor pleca la București. Data so
sirii : vineri 6 iulie, dimineața. Con
ducătorii lotului 
Cekici și Bucu 
de antrenament, lotul a dispus de 
Spartak Subotița

Prezența reprezentativei iugoslave 
la campionat stîrnește un viu in
teres printre iubitorii handbalului din 
țara noastră. Evoluează o serie de 
jucătoare care au mai jucat la Bucu
rești și care s-au bucurat 
snoase aprecieri : Iștvanovici,

iugoslav pentru campionatul Bijelici, 
și-a început de multă vreme

sportivele 
club sau 

în cadrul

vor fi prof. fovan
Petar. Intr-un joc

cu 12—9 (6—4).

de !rtt- 
Timfci,

Ce a fost
(Urmare din pag. I)

Jasici, Radunovicî, Drago- 
savaț, Jovancevici, Jevrici etc. sint 
nume cunoscute spectatorilor noștri 
din partidele susținute de 
iugoslave — în echipe de 
selecționate de regiuni — 
edițiilor „Cupei Orașelor".

Reprezentativa Iugoslaviei (parti
cipantă in grupa C, alături de echi
pele R.P. Romine și R.P. Polone) 
s-a clae„l pe locul III în primul 
campionat mondial feminin de hand
bal în 7, organizat — cum se știe 
— în Iugoslavia în 1957 (Ia Bel
grad și Virovitițaj. In 1959 echipa 
noastră reprezentativă s-a întîlnit de 
două ori cu selecționata Iugoslaviei, 
la Zagreb și Ljubljana, și de tot 
atîtea ori victoria a revenit jucătoa
relor noastre (cu 11—5 și 8—4). De 
atunci, handbalul feminin iugoslav a 
înregistrat progrese 
1961, 
în 
cu 
R.P. 
ORK

Deoarece terenul de handbal din in
cinta stadionului Tractorul era prea 
mic, sportivii uzinei au sprijinit ac
țiunea comisiei de organizare de a 
reamenaja terenul, făcindu-i totodată 
și un nou drenaj. Pentru a da posi
bilitate unui număr mai mare de spec
tatori să vizioneze jocurile, în prezent 
se instalează o tribună metalică cu 
o capacitate de 1200 de locuri.

In orașul de la poalele Tîmpei, se 
simte de pe acum pulsul evenimentu
lui care va începe la 7 iulie. Două pa
nouri mari și numeroase afișe au fost 
expuse în diferite locuri din oraș și îm
prejurimi. Un mare număr de iubi
tori ai sportului din orașele ți comu
nele din apropierea Brașovului își ma
nifestă dorința să vizioneze meciurile.

I 
C. GRUIA, ccresp. regional

La București, ora 16.15: SSE nr. 2— 
Voința ( juniori); ora 17.30: CSS—Ra
pid (senior»!

La Brașov, oca 17.30: Sel. d’vizio- 
>ră—Se!, reg Trașov (mase.)
La Ploiești, ora 17.30: CSO Petrolul 

— Steaua Buc. (masei
Joi 12 iulie
La București, ora 16.15: SSE nr. 2 

—SSE nr. 1 ( juniori) ; ora 17.30:
Steaua—Rapid (seniori).

La Sibiu, ora 17.30: Sel. Sibiu—Sel. 
Cisnădie (mase.)

Vineri 13 iulie
La București, ora 16.15: SSE nr. 1 

—Voința (juniori); ora 17.30: Steaua 
—CSS (seniori)

La Brașov, ora 17.30: Dinamo Bra
șov—Tractorul Brașov (mase.)

La Ploiești, ora 17.45: SSE Ploiești 
— SSE nr. 2 București (fern.)

Simbătă 14 iulie
La București, ora 17.30: Steaua— 

Rapid (seniori).

imele concluzii du

Întîinirea feminină de floretă

meciul 
reprezentativele feminine 
R.P. Romine și R.P. Un«

în ajunul Campionatelor

Joi, în sala Dinamo, iubitorii scrimei 
vor avea prilejul să vizioneze o intere
santă întîlnire internațională : 
amical dintre 
de floretă ale 
gare.

Programată
mondiale și avind un caracter de verifi
care, întîinirea reține, firește, atenția fo
rurilor de specialitate din ambele țări.

Meciul dintre trăgătoarele fruntașe ale 
R.P. Romine și R.P. Ungare se va des
fășura pe parcursul a două zile : in pri
ma zi va avea loc întrecerea pe eebipe 
(cite 4 floretiste de fiecare țară), în cea 
de a doua, individuale (un turneu fi' 
de 12 trăgătoare). z

remarcabile. In 
echipa Iugoslaviei a înscris 
palmaresul său o victorie 
5—3 asupra reprezentativei 
Ungare, iar formația de club 
Beograd, care a eliminat din

competiție pe Știința București, a 
ajuns pînă în finala „Cupei campio
nilor europeni".

Aceste succese, ca și pregătirile 
făcute în vederea deplasării la Bucu
rești indrituiesc pe handbalistele iugo
slave 
bună

Acum, cind noii campioni ia box, 
ai țării sint cunoscuți, este util să 
trecem în revistă cele mai importante 
aspecte legate de desfășurarea acestei 
confruntări interne a boxului nostru.

De la bun început subliniem că con
dițiile de desfășurare a turneului fi
na] au fost excepționale. Atit boxerii 
cît și oficialii au numai cuvinte de 
laudă la adresa organizatorilor — 
F. R. Box și l.E.B.S. — care au reu
șit să pună la punct cele mai mici a- 
mănunte pentru ca finalele să se des
fășoare într-un cadru cu adevărat săr
bătoresc.

AM PROGRESAT 
FATĂ DE ANUL TRECUT 1

acum

focurile 3 din fiecare serie. Iată rezul
tatele : Polonia — Snedia 4—1 (0—1), 
Suedia — R.P.R. 2—1 (0—1). Polonia 
‘— R.P.R. 3—0 (1—0), ordinea în cla
sament fiind 7. Polonia, 8. Suedia și 
9. R.P.R.

După aceasta an urmat, tot la Belgrad, 
pe terenul Tașmaidan, meciurile finale. 
Cîștigătoarelc celor două semifinale. Ce
hoslovacia și Ungaria și-au disputat 
primele două locuri. Mecinl a fost do
minat 
care 
devenind astfel ___
Celelalte jo« uri s-au încheiat cn 
toarele rezultate: Iugoslavia — R.F.G.

—f’ (4--- 4), Danemarca Austria 10—6
(3—3) Ca urmare a acestor rezultate

net de handbalistele cehoslovace 
an ciștigat la scor: 7—1 (5—1), 

campioane ale Înmii.
urmă-
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să spere la o comportare mai 
la apropiatul campionat mondial.

cinci ani.
primele 1 
au fost 
slovacia, 
R.F.G., 5. Danemarca și 6. Austria.

Trebuie subliniat faptul că la această 
ediție inaugurală a Campionatului mon
dial feminin dc handbal în 7 s-au impus 
formațiile al căror joc a fost caracteri
zat de ritmul lent în care erau purtate 
acțiunile, de execuțiile tehnice eficace 
și de combinațiile tactice foarte minuțios 
pregătite. Handbalul feminin în 7 a 
evoluat însă. Partidele internaționale din 
ultimii ani an dat Ia iveală noi sisteme 
de joc, în care accentul este pus pc 
ridicarea considerabilă a ritmului de 
joc, pe folosirea contraatacurilor, pe o 
mai bună organizare a jocului în apă
rare.

Așa îneît, să așteptăm și să vedem 
ce nr va arăta această a Il-a ediție 
pină la care nu au mai rămas decit 
cinci zile.

6 locuri ale clasamentului final 
ocupate în ordine de: I. Ceho- 

, 2. Ungaria, 3. Iugoslavia, 4.

Fără îndoială că nimeni nu poate 
avea pretenția ca, dintr-o dată boxul 
nostru să lase la... vestiare vechile de
prinderi — lupta bazată mai mult pe 
forță și combativitate — punind pe 
prim plan tehnica. Se cere timp și- 
răbdare. Important este că după cum 
s-a văzut și în decursul desfășurării 
turneului final, noua generație de pu- 
giliști s-a străduit și a reușit deseori 
prin execuții tehnice corecte să „țină 
pasul" cu boxerii mai vîrstnici, ba să-i 
și întreacă la acest capitol. Ne amin
tim de clipele grele prin care a tre
cut Gheorghiu în meciul cu tînărul Mol 
dovan din Reghin, de succesul junio
rului A. Iliescu în fața boxerului cu 
experiență Cristea Marin, de „lecția" 
pe care Ciucă a dat-o lui Toma Ilie, 
în sfîrșit, de victoria răsunătoare ob
ținută în seara finalelor de Anton 
Constantin asupra temutului puncheur 
din Brăila, Dobre Pavel. De asemenea, 
comportarea mai mult decit remarca
bilă a unor tineri ca Davidescu, Moț, 
Crăciun, Crudu. Pătruț, C. Mihai, Low, 
Panduru, Ivan, Ioanovici etc. — nu 
vorbește oare îndeajuns despre asaltul 
hotărît pe care noua generație de 
boxeri îl dă boxerilor mai vîrstnici ? 
însăși prezența unui număr atit de 
mare de tineri la întrecerile turneu
lui final constituie un succes, un indi-

Cei mai tinăr finalist; juniorul 
] lie seu din Medgidia

pă finale
șta te de 
lovească 
deschisă, 
sau cu antebrațul. După cum s-a vă
zut. aceștia s-au eliminat ei înșiși 
pentru că nu și-au corectat la timp 
deprinderile greșite. Arbitrii — despre 
a căror comportare vom vorbi într-tinul 
din numerele viitoare — au sancțio
nat prompt — și bine au făcut — 
orice încercare de acțiuni nereguta- 
mentare. Federația de specialitate tre
buie să meargă neabătut pe acest 
drum pentru că numai astfel boxul 
nostru se va „scutura" de balastul 
deprinderilor greșite. Sarcina princi
pală o au. firește, antrenorii, care vor 
trebui să depună o muncă ți mai sus
ținută, și mai calificată, pentru stili
zarea boxerilor, pentru a-f face să 
înțeleagă că loviturile neregulamewtare 
vor fi sancționate prompt și de aci 
înainte, că „deviza" actuală în box 
este aceea de a primi cît mai puține 
lovituri și a ataca cît mai corect.

serviciu — continuă să mai 
neregulamentar, cu mănușa 
cu laterale largi, ineficace,

PREMIERI...

C. RA1CU

ciu că ntr este departe timpul cînd ti
nerii vor „detrona" pe boxerii care do
mină de mulți ani categoriile respec
tive.

Nu pufem însă trece cu vederea 
comportarea modestă a pugiliștiior de 
la Steaua : șase dintre ei au fost e- 
iiminați chiar din primele două re
uniuni. Cea mai mare surpriză a pro
dus-o, firește, înfringerea campionului 
de anul trecut. V. Badea, de către 
gălățeanul V. Bogoi, într-un moment 
în care Badea se afla, ca să spunem 
așa, „in plină putere".

Se pune acum întrebarea : a crescut 
oare calitatea boxului față de anul 
trecut ? Fără discuție că nivelul me
diu a crescut, dovadă fiind faptul că, 
în ansamblu, boxerii au fost de valori 
apropiate. Insă aceasta nu trebuie să 
ne mulțumească. O parte dintre pugi- 
liști — mai cu seamă cei cu vechi

• Boxerul Aurel Iliescu (17 ani) 
de la Cimentul Medgidia a primit 
cupa oferită de F. R. Box celui mai 
tinăr pugilist al campionatelor din 
acest a n.

• Iosif Mihalic a avut satisfacția ca 
pe lingă titlul de campion să cuce
rească și cupa acordată celui mai 
tehnic boxer al competiției.

• Arbitrul timișorean L. Krauser a 
fost desemnat ca cel mat bun arbitru- 
judecător al campionatelor, primind 
din partea federației o cupă.

★
Astă-seară va începe la Gaîațj dis

putarea turneului de selecție, la care 
vor fi prezenți 40 dintre cei mai buni 
boxeri juniori din țară. Turneul are 
ca scop desemnarea echipei reprezen
tative de juniori care va irrtîlni la 
sfîrșitul acestei luni selecționata R. P. 
Ungare.



Buletinul campionatului de tineret
Duminică s-au disputat și jocurile 

ultimei etape a campionatului de tine
ret (rezerve), aflat la a doua sa ediție. 
Cum se știe, o asemenea competiție a 
mai fost organizată în anul 1955, cind 
s-au afirmat o serie de jucători care 
mai tîrziu au fost promovați în prima 
categorie. Ambele ediții au revenit fot
baliștilor de la Steaua.
1. STEAUA București 26 18 5 3 66 24 41
2. Dinamo Pitești 26 17 6 3 52 19 40
3. Progresul București 26 16 5 5 66 36 37
4. St. roșu Brașov 26 12 6 8 51 36 30
5. Rapid București 25 11 7 7 39 21 29
6. Jiul Petrila 26 13 3 10 39 51 29
7. Știința Timișoara 26 8 7 11 63 55 23
8. Știința Cluj 26 9 5 12 42 54 23
9. Dinamo Bacău ■ 7 9 10 37 49 23

10. Dinamo București 25 9 4 12 44 50 22
11. Petrolul Ploiești 25 7 5 13 51 55 19
12. Minerul Lupeni 25 7 4 14 25 42 18
13. U.T.A. Arad 26 5 7 14 40 53 17
14. Metalul Tirgoviște 26 3 3 20 15 85 9

Steaua a luat duminică un avans de 
un punct. Se cuvine însă subliniată 
comportarea echipei Dinamo Pitești, 
care s-a impus printre fruntașele cam
pionatului prin joc omogen, colectiv și 
eficace. Progresul și Rapid, mult timp 
candidate la primul loc, s-au comportat 
mai slab spre sfirșitul sezonului.

Iată citeva 
lor partide.

București;
BACAU 4—1

amănunte asupra ultime-

cît al seniorilor. Echipele au realizat 
multe acțiuni spectaculoase la cele două 
porți. Victoria este meritată. Ea a fost 
realizată prin golurile înscrise de Mir
ean (min. 1), Drăgan (autogol — min. 
5) și Cristea (min. 7). Pentru Progre
sul a marcat Stoicescu (min. 42). (Gh. 
Corcodel, coresp.).

Arad: U.T.A. — MINERUL 1-3 
(0—2). Oaspeții au avut mai multă e- 
ficacitate. Au marcat: Cotroază și Ma- 
zilu (2), respectiv Lenart

Note critice

Antrenor, doctor sau >11

Rezultatele infîlnirilor Rapid—Petro
lul (disputată aseară și care nu este 
inclusă in acest clasament) și Dinamo 
București—Minerul (programat sîmbă- 
tă) nu pot aduce modificări esențiale. 
Subliniem că meciul Rapid—Steaua 
(1-1 pe teren) a fost omologat cu re
zultatul de 3-0 pentru Steaua, deoarece 
Rapid a folosit un jucător fără drept 
de joc.

Pentru ocuparea primului loc, ultima 
Jițyă a fost decisivă. Pînă duminică. 
Dm a mo Pitești conducea la golaveraj. 
Grație victoriei sale asupra lui Dinamo 
Bacău și a meciului nul de la Cluj,

STEAUA — DINAMO
(2—0). — Echipa bucu-

Farul Constanța 
in finala
republican de juniori

campionatiriui

campionatului
B-a ridicat la
Cei 5.000 de 
jocul de cali-

GALAȚI (prin telefon). — Parti
da dintre Farul și C.S.M.S. Iași din 
cadrul semifinalelor 
republican de juniori 
lin bun nivel tehnic, 
spectator-, au aplaudat
ta te al ambelor echipe și eforturile 
extraordinare pentru obținerea victo
riei depuse de cei 22 <Je jucători. 
Constănțenii au dominat mai mult, 
insă victoria putea să revină și echi- 

' pei ieșene, mai cu seamă că aceasta 
a condus în prima repriză cu 2—0. 
La sfirșitul celor 90 minute scorul a 
fost egal și astfel pentru desemnarea 
echipei ciștigătoane au fost necesare 

prelungirile. Golurile au fost în
scrise in ordine de Kuperman (min. 
16 și 18) pentru C.S.M.S. șl Caraidan 
(67), Vlad (81) și Peeeriță (118) pen
tru Farul.

A. SCHE.NKMAN-coresp

N.R. Finala campionatului republi
can de juniori va avea loc la 8 iulie 
între Farul Corelanța și Mureșul Tg. 
Mureș.

Fază din partida de tineret Steaua—Dinamo Bacău, Bucur, portarul 
oaspeților, boxeazâ balonul, zădărnicind tentativa lui Varga (Steaua) de a-l 
relua cu capul Stoica (D) — stingă — a sărit prea tirziu la minge—

reșteană a reușit o victorie meritată, 
obținută iară prea mare efort Ea a în
scris prin Tomeș (min. 20), Cacoveanu 
(min. 40). Varga (min. 46) și Donciu 
(min. 70). Unicul punct al oaspeților
1— a marcat Stoica in mia 62.

Cluj: ȘTIINȚA—DiNAMO PITEȘTI
2— 2 (0—I). — Joc dinamic, presărat 
însă pe alocuri cu unele durități, fapt 
pentru care Rusu (S) și Butnaru (D) 
au fost eliminați (s-au lovit reciproc). 
Scorul a lost deschis de Lalu (D). E- 
galarea a survenit după pauză, prin 
Toma (S). Apoi. Știința rămine în 10 
oameni, prin accidentarea portarului 
Nicoară. Dinamoviștii preiau condu
cerea prin golul marcat de Libardi, dar 
Știința egalează din nou prin Szabo. 
(V. Godja, coresp.).

Timișoara: ȘTIINTA — DINAMO 
BUCUREȘTI 2-3 (i-1). — Jocul a 
plăcut spectatorilor prin dîrzenia cu 
care s-a jucat și fazele create. Victoria 
putea reveni la fel de bine și gazdelor, 
care au ratat citeva ocazii clare. Dina
mo insă, a meritat să ciștige. Au mar
cat: Frățilă (min. 34). Nunweiller VI 
(min. 62) și Ene III (min. 77), respec
tiv Vilcov (min. 39) și Mureșan (min. 
58). (T. Țăranu, coresp.).

Brașov: ST. ROȘU — PROGRESUL
3— 1 (3—1). — Meci mai frumos de-

Petroșeni: JIUL — METALUL 5-1 
(2—0). — Jocul a fost la discreția 
echipei gazdă care a fost superioară 
și a marcat cele cinci goluri prin Sardi, 
Ghiță 
ții au 
punct 
moca,

(2) și Martinovici (2). Oaspe- 
dat o replică slabă. Unicul lor 
a fost înscris de Olteanu (1. Za- 
coresp.).

Sub acest titlu, un cititor — Tibe- 
riu Hirschhom, salariat al Sfatu
lui popular al regiunii Mureș-Au- 
tonomă Maghiară —, ne relatează 
citeva fapte grave petrecute cu pri
lejul meciului de juniori Mureșul 
Tg. Mureș — Petrolul Ploiești, dis
putat la Sf. Gheorghe în cadrul 
campionatului republican. Spicuim 
din scrisoarea cititorului nostru ;

„...Vreau să vă relatez despre 
atitudinea nesportivă și indisci- 
plinată a tov. C. Popescu — 
după spusele sale antrenorul și 
medicul echipei Petrolul. In tot 
timpul disputării meciului, el a 
căutat să influențeze jocul și 
dacă nu i-a convenit ceva a intrat 
pe teren și a amenințat pe arbitru 
că iși retrage echipa de pe teren, 
contribuind în felul acesta la crea
rea unei atmosfere nesănătoase 
între juniori și încurajînd duritățile 
și atitudinile nesportive.

„...Dar s-a mai întîmplat ceva. 
La un moment dat, cind echipa Pe
trolul a egalat (în repriza a doua), 
tov. C. Popescu s-a transformat in... 
dirijor de „galerie". Părăsindu-și 
locul din teren, el a început să 
conducă un grup de spectatori care 
încurajau pe juniorii ploieșteni..."

Relatările cititorului nostru sint 
confirmate — mai puțin scena cu 
dirijarea „galeriei" — de arbitrul 
meciului ji observatorul fede
rației, în rapoartele înaintate fo
rului de specialitate. Arbitrul Gh. 
Creangu — București scrie textual 
ia raportul său; „Antrenorul și 
medicul echipei Petrolul, C. Po
pescu, nu și-a păstrat locul pe 
teren și a incitat jucătorii la joc 
periculos. El a pătruns pe teren 
în cursul jocului în calitate de 
doctor și, în același timp) s-a a- 
dresat jucătorilor săi cu cuvinte
le : „Arde-1“, „lovește-l“, „ieșiți

• - -rar

de pe teren". Pentru acest motiv 
l-am avertizat".

Acestea sint faptele. Ele vor
besc de la sine, caracterizind pe 
făptuitorul lor. Asemenea mani
festări sint de o gravitate deo
sebită deoarece pe de o parte este 
vorba de juniori, care trebuie cres
cuți și educați intr-o atmosferă 
sănătoasă, de corectitudine, iar pe 
de altă parte ele vin tocmai din 
partea celui' care are rolul de e- 
ducator și sarcina de a se îngriji 
de sănătatea juniorilor. Oare cu ma
nifestări ca acelea de la Sf. Gheor
ghe își va putea îndeplini tov. C. Po
pescu sarcinile de activist sportiv 
și va putea cămine in rindul an
trenorilor ? Acestea sint atitudini 
de ANTRENOR ȘI MEDIC? Și să 
ne mai mire că unii din juniorii 
Petrolului „îndrumați*  de C. Po
pescu au avut la Sf. Gheorghe 
manifestări de desconsiderare a 
adversarului și a propriilor tova
răși de echipă, precum și abateri 
de la sportivitate și disciplină cind 
acestea sint „exemplele personale" 
ale antrenorului ? Desigur că nu. 
Considerăm insă că vinovat este și 
tov. C. Drăgulescu, antrenorul prin
cipal al echipei ploieștene, pentru 
că deși prezent la joc, n-a inter
venit totuși sub nici o formă 
pentru a tempera „zelul" colegului 
său, pentru a-l pune la punct și 
a-i impune conduita pe care tre
buie s-o aibă un antrenor.

Colegiul central de antrenori 
trebuie să analizeze cu toată se
riozitatea abaterile antrenorului 
C. Popescu și — renunțind la nota 
de indulgență cu care judecă u- 
neori — să ia măsuri exemplare, 
cu atit mai mult cu cit este vorba 
de UN ANTRENOR DE JUNIORI, 
educator al tinerilor fotbaliști.

AMPIONATUL MOIMDIAL DIN CHILE <&adLut(Le 
uMtudwMW'

Primele însemnări

Noi intilniri internaționale
• Echipa Progresul a plecat ieri 

dimineață in turneu in U.R.S.S., unde 
va susține miine primul meci, la 
Vilnius. Bucureștenii au deplasat ur-> 
maiorii jucători: Mindru, Cosma, 
Nedelcu. Caricaș, Soare. loniță, Paș- 
canu, Știrbei, Maior, Oaidă, Matteuță,

Prolopopescu, Smărăndescu I, Voinea, 
DinuJescu și Baboie.

• Mîine, două jocuri internaționale 
în țară: Știința Cluj — Sampdoria 
(Italia) la Cluj șl Crișana Oradea — 
Metropol (Brazilia) la Oradea.

Pe masa la care scriu a rămas doar 
un colțișor liber. In rest, pe ea se află 
răspindit intr-un evantai multicolor, 
maldărul de tipărituri aduse acum 
citeva zile, cind am revenit din Chi
le, de la campionatul mondial la care 
am asistat. Sint de genuri și cu con
ținut felurit: ziare, reviste, gbiduri, 
prospecte turistice, reclame cu foto
grafii, in bogata gamă de culori a 
curcubeului. Unele cu litere de-o 
șchioapă, ample, țipătoare ; altele la
pidare, cu un cuvint-două, dar cu atit 
mai sugestive : Brazil! Cam peon !...

Simpla lor prezență mă 
atmosfera care săptămini 
Înconjurat deopotrivă, de 
in călătoria de peste 35.000 
supra a două oceane și 
nente, și pină la sosirea pe îngusta dar 
lunga fîșie de pămînt care este Chile, 
înghesuită între Oceanul Pacific ți 
munții Anzii Cordilieri.

menține in 
in șir m-a 
la plecarea 
de km dea- 
trei conti-

12 autoturisme „Moskvici* 1 cîștîgate de participant! la Loto-Pronosport in luna iunie
• In luna iunie a.c. Loto-Pronos- 

port a distribuit participanților un 
număr de 12 autoturisme repartiza
te astfel:

Loto Central (5 autoturisme Mosk
vici) : Florescu Constanța (Buc.), 
Robitu Nicolae (Galați), Codrea 
Gheorghe (Buc.), Mariana Ion (Buc.). 
Al cincilea clștigâtor va fi cunoscut 
miine seară.

Pronoexpres (4 autoturisme Mosk
vici) : Prundeanu Ion (Timișoara), 
Bucatos C-tin (Oradea), Dumitrescu 
Vasile (Buc.) și Ionuță Ion (Timișoa
ra).

Loz Plic (3 autoturisme Moskvici) : 
Nistor Alex. (Săvinești), Patoki An
drei (corn. Saroș Sonde-Tîrnăveni) și 
Bengulescu C. (Buc.).

■ Multe alte autoturisme „Moskvici" 
se vor distribui participanților la Loto- 
Pronosport și în luna iulie a.c.

• La concursurile obișnuite Pro
noexpres din luna iulie 1962 (4, 11, 18, 
și 25) se vor atribui suplimentar CITE 
UN AUTOTURISM „Moskvici" și alte 
premii, în afara ciștigurilor obișnuite 
în bani, prin extrageri suplimentare 
de 5 numere din 49. In total se vor 
extrage la fiecare tragere 13 nume
re.

• PRIMUL din cele 4 AUTOTU
RISME „Moskvici" va fi atribuit la 
tragerea Pronoexpres de miine 4 iu
lie a.c, care va avea loc la Borsec.

AZI este ULTIMA Zl pentru de
punerea buletinelor. La Pronoexpres 
participați cu șanse sporite de cîș- 
tig, pe buletine combinate (colective) 
și pe schemele reduse nr. 2,5,7.

• PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 27 din 8 iulie 
1962 cuprinde următoarele meciuri;

1. Steaua — Rapid (finala Cupei 
R.P.R.).

2. Farul Constanța — Eisberg Dane
marca
3. R.S. Cehoslovacă — R.F. Germană 

(handbal C.M.)
4. R.P. Ungară — Danemarca (hand

bal C.M.)
5. R.P. Polonă — R.P.F. Iugoslavia 

(handbal C.M.)
6. U.R.S.S. — R.S. Cehoslovacă (hand

bal C.M.)
7. Danemarca — Japonia (handbal 

C.M.)
8. R.P. Romînă — R.P.F. Iugoslavia 

(handbal C.M.)
9. Textila Buhuși — I.M.U. Medgidia 

(calificare B).

10. Progresul Alexandria —* Filaret
Buc. (calificare B)
11. Drubeta Tr. Severin — Rapid Plo
iești (calificare B)
12. Voința Oradea — A.S. Cugir (ca
lificare B)

• AZI este ULTIMA Zi pentru 
procurarea abonamentelor pe luna 
iulie 1962 la Pronoexpres. La Loto-cen- 
tral abonamentele pe luna iulie a.c. 
se pot procura pînă joi 5 iulie a.c.

PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOEXPRES NR. 26 DIN 27

IUNIE 1962

Categoria a Il-a 3 variante a 20.301 
lei fiecare. Categoria a IlI-a 54 varian
te a 1.214 lei fiecare. Categoria a IV-a 
271 variante a 311 lei fiecare, Categoria 
a V-a 1504 variante a 56 lei fiecare. 
Categoria a Vl-a 4459 variante a 38 
lei fiecare.

Fondul de la categoria I ,s-a re
partizat la categoria VI. Fond de pre
mii : 468.481.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport

îmi arunc din nou privirile asupra 
cîtorva din prospectele din față. Mă 
opresc asupra titlului uneia dintre ele: 
„Lumea vă aparține, alegeți!“. Este 
invitația companiei aeriene „Air Fran- 
ce“, care prezintă și uriașele păsări 
argintii „Boeing 707 Intercontinental" 
pe care te poftește să faci călătoria. 
Pentru mine treaba era tare simplă 
și rapid de făcut, pentru că visam 
mereu, cu și fără ochii închiși, la ora- 
șul-sediu al celui de al 7-lea campio
nat mondial: Santiago.

Acum, lingă toate aceste tipărituri, 
tronau citeva carnete dolofane, aco
perite cu propriul meu scris, mai ordo
nat sau mai... grăbit (după timpul 
și locul operațiunii.-). Au să-și spună 
și ele cuvintul. Sint însemnări din că
lătorie. Dar ele nu cuprind totul. Mai 
sint amintiri rămase nenotate. Gîndi- 
ți-vă. Am asistat la 10 din jocurile 
acestui final de campionat. Am urmă
rit evoluția a circa 150 de jucători, 
Am înregistrat marcarea a 26 de goluri 
din totalul celor 89. Unele goluri au 
fost capodopere, altele ridicole (goluri 
„lucrate" cu migală, cu împletire de 
fantezie, pricepere, artă fotbalistică, 
goluri înscrise prin șuturi năprasnice 
sau pur și simplu strecurînd mingea 
printre picioare de jucători).

Am consemnat evoluția tehnicii
tacticii acestui joc, dusă de unii la 
un nivel înalt, dar — în același timp — 
coborîtă de alții. Am văzut meciuri 
decisive tranșate abia în ultimele se
cunde. Am trăit în mijlocul mulțimi
lor clocotitoare ale stadioanelor (și o- 
rașelor), unde se crea filmul celei mai 
mari întreceri fotbalistice din lume, 
care a făcut să se vorbească despre 
Chile mai mult decît de la existența 
sa pînă acum. Am văzut cu propriii mei 
ochi jocul lui Garrincha, Amarildo, 
Vava, Didi, Schroiff, Masopust, Leonel 
și Raul Sanchez, Rojas, Toro, Seku- 
laraț. Galici, Sivori, Greaves, Haynes 
etc. Am surprins melancolia (și nu nu
mai ea...) din privirile și vorbele unor 
glorii apuse sau pe cale să apună, Ku- 
bala și Di Stefano Mi-au încrucișat 
pașii „rechinii fotbalului", veniți de 
peste ocean in căutare de pradă—jucă
torii mercenari. Mi-aro tetipărit — s-au 
mi-am împrospătat șunctștința lor — 
și am văzut la l’sors arbitri de talia 
lui N. Latișev (U.R.S.S.), Steiner (Aus
tria), Juan Gardeazabal (Spania), G. 
Dienst (Elveția), Bustamente (Chile)

și

etc. M-a înmărmurit vestea eliminării 
echipei U.R.S.S., după ce-și cîștigase 
în grupă poziția de principală favorită 
a campionatului. M-am străduit, în 
calitate de amator, să filmez unele as
pecte de joc, ceea ce mi-a adus nu 
numai emoția debutului în materie, ci
— mai ales — și unele „invitații" și 
„vizite" (impuse) la poliție. Am întil- 
nit și cunoscut „omul simplu" din 
Chile, împovărat de viața-i grea.

Și cite și mai cite n-am văzut. Poa
te de aceea am zăbovit în fața mesei 
de scris, în fața „documentelor" adu-, 
nate— aș putea spune — cu lăcomie de 
avar, străduindu-mă să aleg dintre 
ele pe cele mai semnificative, demne 
de împărtășit maselor de cititori.

★
—Era într-o marți, dimineața, cind

— la bordul unui avion I.L. 14 — ara 
pornit în lunga noastră călătorie. Pri
ma etapă : Paris. După mai bine de 
două ore de zbor ne aflăm deasupra 
Budapestei, a cărei panoramă ne este 
atit de cunoscută, dar care ne face a- 
ceeași mare plăcere ori de cite ori o re
vedem, cu Buda și Pesta despărțite de 
panglica ondulată și argintie a Dună
rii, cu muntele Ghelert și insula Mar
gareta.

Plutim mai departe, peste Viena și 
Ziirich (aici avionul a făcut o baltă 
de alimentare...) și iată-ne la Paris. 
Aterizăm pe artere de reputa
ție mondială, turistul nu întîmpină 
nici o dificultate să cunoască viața de 
lux și de desfrîu din acest mare oraș. 
Insă, dincolo de ele afli și viața pa
rizianului de rînd, în luptă cu sala
riile mici și șoms.4ul mereu în crește
re, cu prețurile tot mai mari ale bu
nurilor de larg consum, cu exorbitante
le chirii, cu hoardele sălbatice și cri
minale ale O.A.S., cu tentaculele ma
relui capital ce-1 strînge din ce în ce 
mai mult. In atmosfera aceasta am 
înregistrat în aceeași zi de popas in 
„Orașul luminilor" trei fapte aparent 
diferite, însă bine legate între ele, în 
realitate, în Franța de azi: procesul ge
neralului asasin Salan, atentatul—eșuat— 
împotriva lui De Gaulle și... catastro
fa unui avion „Boeing 707", de tipul 
celui cu care, în ziua următoare, Sț 
veam să ne continuăm drumul. Și dru- 
mul aveam să-1 facem la mare înălțime», 
peste ocean... Am avut la ce să ne 
gîndim în noaptea aceea, pînă ce som
nul s-a îndurat să ne currindă...

C. TEASCĂ
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Colaborarea dintre medic, antrenor și sportiv 
în activitatea de cultură fizică

Necesitatea unei strînse colaborări 
între medic și antrenor în organizarea 
și dirijarea activității sportive a fost 
recunoscută încă de mult timp de 
către toți conducătorii cluburilor sau 
asociațiilor, de toți activiștii sportivi.

Această colaborare este atît de im
portantă, incit în ultima vreme s-a 
propus ca medicul sportiv să îndepli
nească și funcția de antrenor, dar 
această dublă sarcină este greu de 
dus la bun sfîrșit de către o singură 
persoană.

Experiența ne arată că în stadiul 
actual al dezvoltării culturii fizice este 
bine ca cei doi îndrumători — medi
cul și antrenorul — să colaboreze în 

' toate împrejurările și cu sportivul 
pentru a obține cele mai bune rezul- 

: tate. Sportivul nu mai poate fi con- 
I siderat astăzi ca un simplu execu- 
| tant; el trebuie să fie instruit și edu
cat astfel, incit să-și cunoască pro
priul său organism și propriul său 
interes, să i se cultive încrederea în 
sine și simțul de răspundere, pentru a 
deveni cu adevărat un colaborator al 
medicului și al antrenorului.

1. Este indicat ca această colaborare 
să înceapă chiar de la examenul me
dical inițial — de admitere și orien
tare a sportivului în activitatea sa 
sportivă viitoare.

Medicul stabilește, pe baza unui e- 
iamen amănunțit clinic și funcțional, 
starea sănătății, capacitatea și chiar 
potențialitatea celui examinat: el con
semnează într-o fișă medico-sportivă 
toate antecedentele patologice și toate 
datele privitoare la creșterea și dez
voltarea corpului, precum și la starea 
funcțională actuală a aparatelor și 
sistemelor organismului.

faza interregională a campionatelor 
de calificare

reg^ Jjalaț: —
Brăila

cu 3-1 (15-8, 15-9,
Unirea, Universitatea 
campioană regională

întrecerile încheiate încă intr-o se
rie de regiuni au desemnat noi e- 
chipe campioane, care vor participa 
la faza interregională a campionatelor 
de calificare in categoria A a voleiu
lui nostru. Iată care sint aceste e- 
chipe:

Reg. Banat — Știinta Timisoara 
(f): reg. Bacău — Progresul Tg. 
Neamț (m) ți Ș.S.E. Bacău (f); reg. 
Suceava — Fulgerul Suceava (m) și 
Chimia Suceava (f); „ - -
C.S.O. Brăila (m) și C.S.O. 
<«): reg. Brașov — Știința Brașov (m) 
și Partizanul Roșu Brașov (f); 
Cluj — Știința ~ 
— Cooperatorul 
Oradea (f).

• Dispunînd 
12-15, 17-15) de 
Iași a devenit 
feminină, iar echipa Rulmentul Bir- 
lad campioană masculină a regiunii 
Iași, în urma victoriei cu 3—0 (11, 11, 
7) asupra CSMS 
coresp.).

• Pe terenul 
s-au desfășurat 
gionale Cluj a campionatului mascu
lin de calificare în cat. A.
nâ regională a devenit 
Sirmei Cirnpia Turzii. Pe 
s-a clasat ASA Cluj, iar pe 
Someșul, Gherla. (Aug. Szabo — co
resp.).

• S formații masculine și 4 femi
nine au luptat, în parcul sportiv din

. . reg-
Dej (f); reg. Crșana 
Șimleu (mj și Ș.S.E.

Iași. (Eliade Solomon

Someșul din Gherla 
întrecerile fazei re-

Campioa- 
Industria 
locul II 

locul III,

Au fost alcătuite

LOTURILE REPUBLICANE IN VEDEREA
CAMPIONATELOR MONDIALE
ședință, Biroul Fe
de Volei a alcătuit 
masculin și cel fe- 

vor fi formate echi-

In ultima sa 
derației Romîne 
lotul republican 
minin din care 
pele ce ne vor reprezenta la cam
pionatele mondiale. După cum se știe 
anul acesta, între 11 și 27 octombrie, 
la Moscova se vor desfășura jocurile 
celei de a V-a ediții a campionatu
lui mondial masculin și întrecerile 
contînd pentru ediția a IV-a a cam
pionatului mondial feminin.

Jucătorii și jucătoarele care com
pun cele două loturi reprezentative 
sint: Horațiu Nicolau, Davila Plocon. 
Gheorghe Corbeanu, Aurel Drăgan, 
Gheorghe Fieraru, Vasile Pavel, Mi
hai Coste, Mihai Grigorovici, Caius
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Antrenorul se interesează îndea
proape de pregătirea sportivă ante
rioară, de metodele folosite și de re
zultatele obținute! el trece în caietul 
său de însemnări pedagogice toate da
tele privitoare la aptitudinile fizice 
și la valoarea sportivă a candidatului.

Sportivul însuși colaborează la acest 
prim examen, răspunzînd cu sinceri
tate la întrebări și exprimîndu-și clar 
părerile și dorințele sale. Cu acest 
prilej el este inițiat asupra felului cum 
trebuie să se comporte, să se contro
leze și să-și urmărească singur mo
dificările ce se produc în starea ge
nerală și în funcțiunile organice: el 
trebuie să-și noteze regulat, în jurnalul 
său de autocontrol datele cele mai 
importante din activitatea depusă, re
zultatele obținute și alte observații 
obiective și chiar subiective, pe care 
le crede utile pentru aprecierea muncii 
sale.

Medicul, antrenorul și sportivul or
ganizează împreună," in spiritul unei 
înțelegeri depline, planul întregii ac
tivități sportive i ei stabilesc de comun 
acord ramura sportivă principală și 
sporturile complimentare, condițiile de 
igienă, alimentație, muncă și repaus, 
precum și alte măsuri pe care le cred 
necesare.

II. Activitatea sportivă, antrenamen
tul, competițiile și pauzeie se des
fășoară sub semnul colaborării conti
nue, unitare și solidare dintre cei trei 
factori — medic, antrenor și sportiv. 
Medicul asistă la antrenamente și 
competiții, urmărind cu atenție munca 
antrenorului și a sportivului i el con
trolează condițiile de igienă și de pro
tecție. asigură controlul și asistența 
medicală și intervine ori de cite ori

Tg. Mureș, pentru titlul de campioa
ne ale regiunii Mureș-Autonomă Ma
ghiară întrecerile au dat ciștig de 
cauză echipelor Banca Tg. Murei 
(masculin) și Sanitarul Tg. Mureș (fe
minin) care vor participa astfel la 
faza interregională Iată clasamente
le finale ale celor două turnee: mas
culin : I. Banca Tg. Mureș; 2. Pro
gresul Reghin; 3. Mureșul Luduș;
4. Pădurarul M. Ciuc; S. Sticla Timă- 
reni; 6. Flamura Roșie Gheorghieni. 
Feminin; I. Sanitarul Tg. Mureș; 2. 
Sticla Timareni; 3. Străduința Gă
iești ; 4. Harghita Odorhei. Desfășu
rarea și nivelul întrecerilor au fost 
satisfăcătoare. Criticabil — faptul că 
raionul Toplița nu s-a prezentat cu 
nici o echipă că raioanele Reghin, 
Gheorghieni, Ciuc și Luduș au absen
tat în întrecerea feminină, iar Odor
hei in oea masculină. (Joan Păuș — 
coresp.).

In etapa de duminică a campiona
telor de calificare, faza interregională 
— grupa a IV-a;

LA 
geșuț 
15-2,

LA 
(m) 3-1;
(Păun Stan-coresp.)

LA PITEȘTI, Metalul Colibași - 
Electroputere Craiova (m) 3-0 : 6, 5,9. 
(D. Ștefăneecu — coresp.).

CONSTANȚA, Voința - F.C. Ar- 
Curtea de Argeș (f) 3—1 : 12—15, 
15—8, 15—8 (E. Petre—coresp.) 
TULCEA, Stuful - Oțelul Buc. 

15-12, 13-15, 15-7, 15—12.

Miculescu, Mihai Chezan, Gabriel 
Cherebețiu, Constantin Ganciu, Zol- 
tan Cozonich, Eduard Derzsei, Wil
helm Schreiber și Nicolae Bărbuță; 
Doina I vane seu, Lia Vanea, Florina 
Popovici, Daniela Vernescu, Viorica 
Herișanu, Elisabeta Nodea, Elisabeta 
Goloșie, Ana Mocanu, Domnica Cos- 
tic, Sonia Colceriu, Natalia Todorov- 
ski, Daniela Golimas și Ileana En- 
culeseu.

Gheorghe Petrescu și Stefan Ro
man la băieți, Gheorghe Constantines- 
cu și Gheorghe Bodescu la fete sînt 
antrenorii însărcinați cu pregătirea 
sportivilor și sportivelor 
cărora vor fi selecționate 
reprezentative ale Republicii 
lare Romine la campionatele 
diale de volei din octombrie 
Moscova.

din rindul 
echipele 

Popti- 
mon- 

de la

care însoțește pe sportiv, 
observațiile notate în caie- 
insemnări pedagogice, ară- 
s-a desfășurat activitatea 
care sînt rezultatele.

este nevoie, pentru a-și spune punctul 
său de vedere.

Antrenorul asigură condițiile optime 
tehnice și metodice pentru pregătirea 
și educarea sportivului, dirijîndu-1 și 
stimulindu-1 spre a ajunge la adevă
rata formă sportivă și măiestrie spor
tivă, el acționează cu măsură și pre
vedere, dozînd și gradind efortul spor
tivului, asigurîodu-1 și ajutîndu-1 în 
momentele grele, pentru a evita acci
dentele și supraantrenamentul.

Sportivul execută cu încredere și 
zel programul fixat, preocupindu-se 
continuu de îmbunătățirea stilului său 
de muncă și de ridicarea performan
țelor proprii.

Medicul, antrenorul și sportivul ana
lizează în mod regulat și în spirit 
critic și autocritic activitatea lor, luind 
de comun acord măsurile necesare 
pentru soluționarea problemelor ce se 
ivesc.

III. Controlul medical periodic se 
face la date fixe, de 2—3 ori pe a o, 
la începutul și slîrșitul perioadelor de 
antrenament și al celor competiționale.

Sportivul prezintă medicului ’ datele 
din jurnalul său de autocontrol, iar 
antrenorul, 
ii prezintă 
tul său de 
tind cum 
sportivă și

Medicul controlează din nou starea 
sănătății sportivului, îi cercetează cu 
atenție indicii fiziologici de antrena
ment și notează în fișă modificările 
observate. El compară datele obținute 
cu ce’e anterioare și scoate în eviden
ță efectele utile sau deficiențele acti
vității. Se revizuiesc dacă este cazul, 
indicațiile și contramdicațiile medi
cate și cele tehnico-metodice, se re
înnoiesc și se completează măsurile 
necesare

IV. Controlul medical ocazional este 
făcut de către medic prin sondaje pe 
teren (în sala de gimnastică, joc sau 
sport, pe stadion sau în piscină etc.}, 
în timpul desfășurării antrenamentului 
și al probelor competiționale sau la 
slîrșitul lor. Aceste sondaje au de 
scop să stabilească capacitatea de a- 
daptare a organismului la efort și să 
depisteze la timp primele semne de 
supraantrenament

Controlul medical ocazional mai 
poate fi cerut la nevoie de către an
trenor sau sportiv. în caz de accident, 
îmbolnăvire sau scădere nejustificată 
a performanțelor.

V. Medicul, antrenorul și sportivul 
analizează în comun, din timp în timp, 
felul cum se desfășoară și celelalte 
activități zilnice, munca de instruire și 
de educație, munca profesională, felul 
de viață, folosirea timpului liber, odih-

i activă.
îmbunătățirea rezultatelor obținute 

în urma unei activități metodice ori
gina lț, 
trenor 
nenti.

na

constituie pentru medic și an- 
o preocupare științifică perma-

cele expuse mai sus rezultă oDin
serie de norme principiale de activitate 
pentru medic, antrenor și sportiv.

Colaborarea dintre medic, antrenor 
și sportiv trebuie să devină obligatorie 
și continuă; să se desfășoare în spi
ritul încrederii și respectului reciproc, 
al disciplinei in muncă și al dorinței 
de progres.

Dr. ADRIAN IONESCU

SPORTURI NAUTICE
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Un echipaj de dublu* in plin efort
Foto : T. Chioreanu

„Regata Snagov", o interesantă intrecere internațională 
ia canotaj academic

După ce au participat în cursul 
lunii trecute la cîteva concursuri in
ternaționale în străinătate, canotorii 
noștri primesc — la sfîrșitul acestei 
săptămini — oaspeți de peste hotare t 
sportivi și sportive din R. P. Polonă, 
R. D. Germană și R. S. Cehoslovacă 
vor participa duminică dimineața, ală
turi de cele mai bune echipaje romi- 
nești, la întrecerile tradiționalei com
petiții de canotaj academic „Regata 
Snagov".

întrecerea, care se bucură de un 
frumos prestigiu în canotajul acade
mic european, capătă în acest an o 
semnificație deosebită: ea constituie 
un bun prilej de verificare a forțelor 
înaintea marilor competiții de la sfir- 
situl sezonului, campionatele europene 
feminine de la Berlin și campionatele 
mondiale masculine de la Lucerna.

Cea mai numeroasă delegație străi
nă participantă la „Regata Snagov" 
va fi cea a R. D. Germane, compusă 
din 20 de persoane. Deosebit de pu
ternică va fi echipa feminină a R.D.G. 
din care nu va lipsi echipajul de 4+1 
rame al Institutului de Cultură Fizică 
din Leipzig, învingător in „Regata 
Grunau", și față de care echipa noas
tră reprezentativă va lupta să-și ia re-

întreceri de caiac-canoe
la Arad

m.r S.
500 m.:

500 m.

Heiberger 
loan Sipoș 

Victoria

Recent s-a desfășurat la Arad faza 
orășenească a campionatului repu

blican de caiac-canoe seniori, în 
derea calificării pentru 
la București (13—15 iulie), 
gătorii probelor :

Caiac 1 10.000
(Voința), Caiac 1. 
(Voința), Caiac 2. 
(Roveanu, Moldovan), Caiac 1 1000 m.: 
I. Gall (UTA), Caiac 2. 1000 m.: Voin
ța (Melicin, Bărbat), Caiac 4. 1000 m.: 
Victoria (Pîrvu. Klug, Păcurar, He
der), Canoe 2. 500 m.: Victoria (Che- 
beleu, Weiss), Canoe 1. 1000 m. : I.
Szabo (UTA), Canoe 2. 1000 m. ;
UTA (Varga, Ruja), Caiac 1 fete, 500 
m: Ghizela Ballnt (Voința), Caiac 2 
fete, 500 m. : Victoria (Minerva 
Gheorghiceanu, Monica Rădulescu).

ve- 
finalele de 

Iată cîști-

m. :

La siirșitul acestei sâptftmlnl

vanșa. Un echipaj foarte puternici 
este ți cel de 4-J-l vîsle. care,(MMntl 
a repurtat victoria asupra forsaațieil 
U.R.S.S. La băieți, canotorii dial 
R.D.G. și-au anunțat participarea lai 
2-|-l ți 4«^l, probe pe care le-aul 
ciștigat la „Regata Griinau", intr-ol 
companie valoroasă. Sportivii dial 
R.D.G. și-au mai anunțat participarea,! 
in principiu, și la alte probe în am-1 
barcațiuni mici (probabil dublo-uri sau! 
,,pair-oar“-uri). Delegația R.P. Polone! 
(15 persoane), va cuprinde mai mulJ 
echipe feminine, printre care un 4-ț-fl 
vîsle și un dublu. La băieți și-a a-l 
nunta t participarea un 2+1 compus din! 
Szypula, Szepticky + Llawranke! 
Sportivii cehoslovaci, care au arum! 
țat o delegație de 15 persoane, vo» 
participa probabil în probele de 4 per-! 
soane. Lista definitivă a înscrieritoi! 
se va alcătui în cadrul ședinței teh-! 
nice de vineri seara. !

Și in timp ce comisia de organizare! 
special constituită in cadrul Federa-! 
ției noastre pune la punct toate detS-! 
liile în vederea unei depline reușit» 
organizatorice, sportivii noștri se pre-! 
gătesc cu asiduitate pentru a pute» 
reprezenta cu deplin succes culorii^] 
țării în această întrecere. Țimnd 
tna de deficiențele constatate pînă a» 
cum, antrenorii loturilor noastre lu» 
crează pentru remedierea unor lipsur» 
tehnice sau pentru ameliorarea compoB 
ziției echipajelor. I

Probele se dispută pe pista obișnuit» 
de pe lacul Snagov, cu sosirile irB 
probele feminine (1000 m.) la „MaluH 
tăiat" iar în cele masculine (2000 m » 
în fața ștrandul ui. Programul de prin» 
cipiu cuprinde 5 probe feminine și » 
masculine. ■

R. U.

A apărut

Sport și tehnică
revistă lunară a Uniunii de Cultură 

Fizică și Sport din R.P.R.

Nr. 6/1962
în cele 32 pagini — în culori — 

revista publică numeroase articole 
și materiale din următoarele dome
nii : aviație, radio, motociclism, tir, 
turism sportiv, cosmonautică, tehni
ca rachetelor etc.

DIN SUMAR :

cosmosul
constructor și

viteză pe zgură 
fi lansete și din

Cibernetka și
— Aurel Vlaicu, 

pilot
— Concursuri de
— Rachetele pot 

apă
— Avioane sovietice cu mare razăr

de acțiune !
— Motocrosul internațional
— Clubul tinerilor cosmonaut,
— Nave maritime teleghidate
— Defectarea exploziilor nucleare
— Normele de clasificare sportivă

ale radioamatorilor. Reportaje, 
fotoreportaje, noutăți tehnice, 
știri, magazin, cuvinte încruci
șate etc. <



«Emuiau — -
* î In vederea „mondialelor”

Sportivii noștri trebuie să lucreze mai intens!
— tifcva coiisidcrațiimi după turneul întreprins

în R. P. r. Iugoslavia —

Umt PROBLEME PI MARGINEA FINALELOR UNIVERSITARE
• o programare... neinspirată*  De ce doar 200 de iinaliști ?...*l)n  deziderat deocamdată 

ncinplinit*  Viitoarea edific a iinalclor — Ia Timișoara

Echipele noastre reprezentative 
de popice au întreprins, după cum 
se știe, un turneu în R.P.F. Iugo
slavia. Bilanțul: 4 jocuri cîștigate 
și 2 pierdute. Cu acest prilej echipa 
masculină a realizat la Zdrenjanin, 
în compania selecționatei locale, un 
valoros record republican : 5.343 p. d. 
(v. r. 5.199). De asemenea, în cele 
trei partide jucătorii noștri au tota
lizat scoruri superioare rezultatelor 
obținute pînă acum de o echipă mas- 
culină în întîlnirile internaționale. 
In confruntările cu cei mai buni 
sportivi iugoslavi s-au remarcat 
Tiberiu Szemany și Petre Purje, care 
au reușit să depășească granița celor 
900 p. d. iar tinerii Cristu Vinătoru 
și Ernest Kiss s-au numărat printre 
oamenii de bază ai echipei noastre 
naționale. Cei mal constanți popi
cari : Tiberiu Szemany (914, 894, 918) 
și Petre Purje <863, 856, 909), iar
de la fete au dovedit o bună pre
cizie în lansarea bilei Margareta 
Szemany (412, 412, 415) și Ținea Ba- 
laban (412. 408). Merită să fie subli
niată și comportarea jucătoarei Ioa
na C-ptthardt, marcată în meciul 
c&fcr Zagreb cu 425 p.d.

WnjrWzind rezultatele obținute de 
sportivii noștri prin prisma stadiului 
de pregătire în vederea participării 
la campionatele mondiale din septem
brie, ele pot fi considerate, în gene
ral, ca mulțumitoare. Dar, pentru o 
comportare cit mai bună la apro
piatele confruntări cu cei mai valo
roși jucători ți jucătoare din lume, 
colectivul de antrenori trebuie să 
lucreze serios cu sportivii noștri in 
timpul care ne mai desparte de 
„mondiale". In turneul din Iugosla
via s-a constatat că, spre deosebire 
de anii trecuți, a scăzut valoarea 
jucătorilor noștri la „izolate", defi
ciență manifestată mai accentuat 
de reprezentativa feminină. Din a- 
ceastă cauză, rezultatele fetelor nu 
reflectă adevărata lor valoare. Elena

rPentru o atitudine demnă pe terenurile de sport
Salutul C.C. al P.M.R., Consiliului de 

Stat și Consiliului de Miniștri adre
sat Conferinței pe țară a Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport, trasează prin
tre allele și sarcina : „...să desfășoare 
o activitate susținută de educare și 
instruire sportivă a unui număr tot 
mai mare de tineri înzestrați cu cali
tăți corespunzătoare cerințelor sportu
lui de înaltă calitate, să se combată cu 
mai multă hotărîre manifestările ne
gative — rămășițe ale influenței bur
gheze in sport, cum sînt vedetismul, 
tendințele spre profesionism, spiritul 
exclusivist de club, care se mai intU- 
nesc uneori in diferite ramuri ale spor
tului nostru..."

Pe linia îndeplinirii acestei sarcini 
deosebit de importante, biroul F.R.T. 
și-a făcut o preocupare principală din 
educarea comunistă a sportivilor, a 
luat o serie de măsuri pentru atinge
rea acestui țel și lichidarea lipsurilor 
existente. In colegiile și comisiile fe
derației au fost angrenați oameni en
tuziaști, pasionați și dornici de muncă. 
Pornind de la faptul cunoscut că an
trenorul este în același timp educator 
și instructor, biroul federal a organizat 
o consfătuire cu antrenorii din Bucu
rești și eiteva ședințe de analiză cu 
antrenorii loturilor republicane, în ca
drul cărora s-au dezbătut pe larg pro
blemele educării comuniste a jucăto
rilor și metodele de muncă cele mai 
adecvate pentru aceasta.

Ca urmare a măsurilor luate, un su
flu nou a început să străbată în rîn- 
dul majorității antrenorilor și jucăto
rilor, ieșind în evidență mai multă 
hotărîre, pasiune și conștiinciozitate 
în muncă. Unii antrenori printre care 
Petre Unsan și înir-o oarecare măsură 
Marin Viziru desfășoară o activitate 
mai susținută în direcția formării la 
jucători a unor înalte calități morale 
și de voință. Jucători cum sânt Con
stantin Năstase, Constantin Popovid, 
Giinther Bosch ș.a. au o comportare 
din ce în ce mai bună atît pe terenu
rile de sport cit și în afara lor. Cu 

Predeanu, Tinea Balaban, Maria 
Stanca, Ileana Antal ș. a. au avut 
manșe cu mai puțin de 54 p.d., deci 
cu 10—15 popice mai puțin decit ne 
așteptam să realizeze fiecare. Lipsa 
de precizie s-a manifestat și la lovi
turile singuratice. Jucătoarele Ileana 
Antal, Ținea Balaban, Ioana Gott- 
hardt și Elena Lupescu au ratat 
mai multe bile la „singuratice". In 
general, au avut o comportare sub 
nivelul posibilităților lor jucătoarele 
Maria Stanca, Ileana Antal, Elena 
Lupescu, Elena Predeanu și jucătorii 
Gheorghe Andrei și Ion Micoroiu. 
Consider că antrenorii Iotului trebuie 
să muncească serios cu acești spor
tivi pentru a-i aduce la același numi
tor cu ceilalți membri ai loturilor 
republicane.

$1 acum, o problemă privind pre
gătirea morală. Și de data aceasta 
unii sportivi din echipele reprezen- , 
tative nu au putut să-și stăpinească 
emoțiile în momentele decisive. Ele- : 
na Predeanu, de exemplu, ca ultimă 
jucătoare in echipă, putea întoarce 
rezultatul meciului de la Zagreb în 
favoarea noastră (formația iugoslavă 
conducea doar cu 2 p. d.). Dar s-a I 
pierdut și în cele din urmă a rea-; 
lizat un scor sub posibilitățile ei. 
De asemenea, Gh. Andrei, I. Mico
roiu ș. a. fiind conduși, nu au mai 
găsit suficiente resurse morale pen
tru a-și reveni la ritmul normal.

Jocurile susținute de jucătoarele 
și jucătorii noștri in Iugoslavia au 
fost deosebit de utile pentru verifi
carea stadiului de pregătire in vede
rea viitoarelor întreceri internați© - 
nale. In timpul care ne mai des
parte de campionatele mondiale tre
buie să se intensifice antrenamen
tele în așa fel incit o jucătoare să 
lanseze săptăminai minimum 600 bile, 
iar un popicar între 1000 și 1200 
Inie.

LADIS1.AU szocs
secretar general al F.R.P.

mai dăinuie în activitatea biroului 
federal, a colegiilor și comisiilor pre
cum șl a antrenorilor și sportivilor 
tenisul n-a ajuns la nivelul sporturilor 
fruntașe, la nivelul cerințelor și con
dițiilor ce-i sînt create.

Vorbind despre antrenori, trebuie 
să spunem că mai sînt unii care cred 
că sarcina educării jucătorilor revine 
numai organelor și organizațiilor de 
partid și a cekxr de tineret, consi- 
derînd că ei sînt numai instructori 
tehnici. Din această cauză munca 
de educare a tenismanilor lasă încă 
de dorit în secțiile cluburilor Steaua 
(antrenori M. Viziru, C. Chiuaru), Pro
gresul (antrenor C. Caralulis) și

Pe teme educative

Dinamo București (antrenor M. Bă- 
din). Abateri au avut în ultima vre
me jucătorii Petre Mărmureanu, Se
ver Dron, Gheorghe Boagbe, Eugen 
Cristea, Al. Bardan șa.

Jucătorului Mărmureanu, tînăr cu 
calități și perspective de dezvoltare, 
i s-a făcut marea cinste de a fi pro
movat în lotul republican de juniori 
și în echipa reprezentativă pentru 
„Cupa Davis" In loc să aprecieze a- 
ceasta ca un stimulent puternic pen
tru o mai bună pregătire, printr-o 
comportare morală corespunzătoare 

care să constituie un exemplu pen
tru ceilalți jucători, Mărmureanu s-a 
îngîmfat, are manifestări vedetiste, 
nu participă la antrenamente, nu res
pectă programele alcătuite de antre
nori. La acest șir de abateri trebuie 
spus că a contribuit, pe lingă antre
nori, și biroul federal care n-a fost 
exigent cu el, trecindu-i cu vederea 
abaterile pe motivul lipsit de temei 
că-i tînăr și că mai are timp să în
vețe să se comporte. Ultimele măsuri 
pe care federația le-a luat în pri
vința lui Mărmureanu (scoaterea tem
porară din lotul republican) trebuie 
să constituie un avertisment pentru

• In ciuda unor condiții atmosfe
rice neprielnice (mai ales in prima 
zi), la Cluj s-au înregistrat citeva 
rezultate de certă valoare.

Omul nr. 1 al finalelor a fost de 
departe Vaieriu Jurcă. prezent la star
tul a nu mai puțin de 4 probe! El a 
sosit pe locul î la 100 m (10,8), 
200 m (21,7) și lungime (7,40 m) 
și a adus un aport substanțial la 
ciștigarea de către C.U. București a 
primului loc la 4x100 m.

Jurcă s-a prezentat intr-adevăr ex
celent. El era în măsură să scoată 
chiar 105 sau 10,6 pe 100 rn. cu o 
pistă corespunzătoare (a plouat pînă 
în ajunul desfășurării probei...). Și 
la fel la 200 m, a doua zi. dacă 
s-ar fi menajat cit de cit (înainte 
de a lua startul in această dificilă 
probă de sprint, Jurcă concurase la 
lungime). După părerea noastră, patru 
probe în 2 zile — și în condițiile 
obiective de la Cluj — reprezintă 
un efort exagerat

Rezultate meritorii au scos și C. 
Porumb (2.02 m Ia înălțime), U. 
Sokol (59,32 m la suliță). St Per- 
neki (14,52 m la greutate). O. Vis- 
copoleanu (14,91 m la triplu salt), 
Maria Budan (11,6 pe 80 m.g.) etc.

• Fixarea datei finalelor campio
natelor studențești de atletism la 
sfîrșitul anului universitar a fost a- 
preciată ca nepotrivită de către con- 
curenții. antrenorii și profesorii de 
educație fizică prezenți la Cluj. Și 
iată de ce. La 30 itvne. auriii .parti
cipant la finale abia terminaseră se
siunea de examene. Veneaa deci după 
o lună și mai bine de Atotir' mari, 
mai ales de ordin nervos. Iar in 
perioada examenelor se înțelege că 
ei n-au avut posibilitatea să se an
treneze cu regularitate. Prin urmare, 
marea majoritate a aoncurențlkr — 
din motive obiective — n-au putut 
veni la finale in plenitudinea torțe
lor. Ceva mai mult Data finalelor a 
coincis și cu o serie de obligații pro
fesionale (practică etc.), astfel că 
s-au semnalat multe absențe. C4ujul. 
de pildă, n-a putut beneficia de a- 
portul unor atleți cu frumoase posi
bilități ca Baban, Szabo, Papp,

Insuficienta conștiinciozitate în 
pregătire, pasivitate in timpul între
cerii se manifestă încă la jucători ca 
E. Cristea, Gh. Boaghe și uneori C. 
Viziru, S. Dron ș.a.

Pe sportivii din țara noastră, prin
tre care se numără și jucătorii de 
tenis, îi caracterizează înalte calități 
morale cum sînt dragostea față de 
patrie, de culorile clubului, sirguința 
în îndeplinirea sarcinilor in muncă, 
cinstea și corectitudinea. Din păcate, 
unii jucători de tenis, e drept doar 
citeva excepții printre care se află 
și Al. Bardan, nu înțeleg să se în
cadreze in Întregime pe această li
nie. In mai puțin de un an de zile, 
jucătorul Al. Bardan, minat de în
guste interese materiale personate, 
„s-a plimbat" la trei cluburi (de la 
Dinamo București la Minerul Lupeni 
și de aci la Știința București). To
todată el a avut o atitudine neeores- 
punzătoare față de conducerea clu
bului Minerul Lupeni, care a manifes
tat grijă și solicitudine față de el. 
In acest caz o vină o poartă și bi
roul F.R.T. care nu a hiat la timp 
măsurile cuvenite.

Mai sînt și alți jucători care au 
abateri de la disciplină, care nu sînt 
suficient de conștiincioși la antrena
mente, care întrețin relații neprinci
piale între ei ș se comportă neco
respunzător față de antrenor. Este 
necesar ca marea masă a jucătorilor 
cu atitudine corespunzătoare în mun
că și în viață, antrenorii, întregul 
activ al federației să-și intensifice 
activitatea pentru ea în cel mai 
scurt timp să fie lichidate lipsurile 
arătate. In acest fel se vor obține 
și rezultate pe măsura minunatelor 
condiții care ne sînt asigurate. In mod 
deosebit, aceste eforturi trebuie spo
rite, cunoscând faptul că în lunile care 
urmează, tenismanii noștri vor fi 
chemați să participe la o serie de 
importante competiții internaționale.

ION PFTRACHE

Alexei. lașul, de asemenea a lăsat 
acasă 9 atieți. Iar aceste exemple nu 
sînt singurele.

In asemenea împrejurări, se înțelege, 
acțiunea a avut de suferit Imediat 
după sesiune, mnlți studenți au ple
cat în tabere sau în localitățile de 
origină. Elevii — printre care s-ac 
fi putut face o bună popularizare a 
atletismului — la fel s-au găsit la 
sfîrșitul lui iunie în vacanță. De aici, 
necesitatea de a se fixa ultimul act 
al acestei importante competiții la o 
dată mai inspirată, înaintea coloc
viilor și examenelor, în principiu că
tre mijlocul lunii mai.

• La startul diferitelor probe au 
fost prezenți aproape 200 de studenți. 
Adică acei care au reușit să realizeze 
normele de clasificare pentru categoria 
a 11-a în cazul băieților si a cate
goriei a 111-a în cazul latelor. Cifra 
este, evident nesatisfăcătoare. Ea do
vedește ce redusă este proporția de 
adeți de valoare medie în rrndul stu
denților noștri, cit de puțin preocu
pa» au fast unele centre (Craiova, 
Petroșeni, Galați, Brașov, Iași) de 
a impulsiona activitatea atletică în 
riadul studenților respectivi. Cum 
se îndeplinesc sarcinile trasate de 
Conferința UCFS și cum se aplică re- 
comandări'je consfătuirii pe țară a 
atletismului ?._

• Și de data aceasta au fost o- 
biecții în ceea ce privește formula 
in care a apărut la finale reprezenta
tiva Centrului universitar București, T. BRADEȚEAMJ

l aleriu Jurcă a fost performerul campionatelor universitare de la Cluj, l olo^ra- 
fia noastră l-a surprins pe and a reali sat o săriulră de 7,40 m.

CONCURSURI.. REZULTATE...
Constantin Grecescu 29:34,0 — 

nou record pe 10.000 m
La ora cind am încheiat ediția de 

duminică a ziarului nostru pe pista 
stadionului Lujniki din Jftoscwa se 
desfășura cursa de 10.000 m din cadrul 

j concursului atletic „Memorialul frați
lor Znamenski”. întrecerea a revenit 
tondistului sovietic Leonid Ivanov cu 
29:27,4, care s-a detașat î.i ciștigător 

' abia pe ultima parte a cursei. Repre- 
I zentantul nostru Constantin Grecescu 
j s-a clasat pe locul 5 cu un rezultat de 
i 29:34.0 cu care a stabilit un nou revord 

al R.P. Romine. Vechiul record u apar- 
I ținea din 1961 cu 29:36,8.

I
* La sfîrșitul acestei sâptămini stadio
nul din Salonic va găzdui prima intîl-

■ nîre dintre echipele reprezentative mas
culine ale Greciei și R.P. Romine, Ți- 

i nind seama de rezultatele înregistrate in 
acest sezon de atleții din ceie două țâri, 
meciul de la Salonic se anunță perfect 
echilibrat.

• Pe stadionul popular din Budapesta 
va avea loc, sîmbătâ și duminică, un 
mare conc-urs atletic internațional la care 
vor Itia parte și citeva atlete din țara 
noastră.

IAȘI. Etapa regională a campionatelor 
de seniari nu a prilejuit rezultatele aș
teptate datorită faptului că cei mai mulți 
dintre concurent ii dlin Vaslui, Biriad și 
Huși s-au prezentat foarte slab pregătiți, 
iar gazdele nu s-ai străduit pentru cifre 
bune. Citeva rezultate: BATEȚI 100 m: 
Ad. Cbiseop <f) 11,-7; 400 rn: D. Rădu- 
lescu <I) 52^; 8W> m: O. Radulescu (I) 
1:88,0; L Tămășanu (I) 1158,8; D. Rădu- 
camti (I) 1:58,0; lungime: V. Domulescu 
(I) 6,16; înălțime: Al. Merică <I) 1,5»:
greutate: Ad. Gagea (li) 13,92: FETE: 11)0 
m: Ec. Crețu (I) 13,3; lungime.: Ec. Stat- 
covschi (I) 4,96; înălțime: S. Pauțiru (1) 
133. (GH. VASILTU — eoresp.).

BACA'U. Citeva rezultate de la con
cursul pentru „Cupa Păcii-4. FETE: 14*0  
na: V. Bufanu 12,8: C. Paveliuc 13,3; 460 
m: A. Rotaru 65,3; 800 m: T. Ciobanu 
2:25.1; lungime: Ol. Dolganeiu 5,26; V. 
Bufanu 5^2: A. Ioniță 5,13; înălțime: Ol. 
Dolganrrâ LAS; V\ Bufanu 1,43; greutate: 
A. Filip 10^82; BATEȚI: 100 m: Gh. Lu- 
catra 11X; maHime: I. Cîrtan și S. Blaga 
1,78; lungime: E. Pereteatcu 6,76; S. BLa-

în majoritatea cazurilor cu studenți 
de la l.C.F. Prin urmare, viitorii spe
cialiști, care oricum au condiții de 
pregătire superioare colegilor lor de 
la celelalte institute și facultăți. Din 
discuțiile avute rezultă că pe’ viitor 
s-ar impune o .altă formulă: aceea 
c® Centrul universitar București să-și 
selecționeze elementele de la toate 
institutele și facultățile cu excepția 
I.C.F. Iar studenții de la LCK să 
participe cu o setecțioaată proprie. 
După noi aceasta ar «Mistifui o for
mulă mai adecuată, menită sa sta
bilească totodată un echilibru mai 
real între eehipe.

• Bună în 
xării finalelor 
tre din țară.

schimb, măsura 
mereu în alte 
Anul acesta -

fi- 
cen- 

,---- --------- ---------- ■ la
Cluj, unde organizatorii s-au străduit 
(reușind acest lucru)) să facă față 
tuturor cerințelor unui asemenea con
curs. Pentru ediția vitoare, iitnișo-| 
renii sînt primii candidați. Și nu nel 
îndoim că Ministerul Invățămiatului 
(ai căror reprezentanți au lipsit însă 
de la finale..J și U.A.S.R. vor men
ține această măsură, programing fi
nalele, prin rotație, in toate centrele 
universitare (in funcție și de condi
țiile materiale)'. Măsura firește ar 
contribui efectiv la impulsionarea ac
tiviștii atletice în rindul tineretului 
nostru studios.

CIA1PULUNG MUSCEL. întreceri pen
tru „Cupa Păcii*.  BĂIEȚI: 100 m: C. 
Amxică 11,3; 400 m: C. Amzică 54,1; lun- 
gine: M. Răuțoiu 6,51; înălțime: I. Du- 
mitrașcu 1,75; greutate: M. Râutoiu 
11,14; FETE: 100 m: G. Moga 12,8; R. Mi- 
nea 13,3; 400 m: M. Cocean 62.S; 800 m:
M. Cocean 2,27,4; lungime: R. Minea 5,09; 
greutate: El. Cataramă 10,47.

BK.A1LA. „Cupa Păcii". BĂIEȚI: 100 
m: V. Petrovici 11,5; 400 m: P. Constan- 
tinescu 53,0; lungime: V. Șeitan 6,55; 
înălțime: I. Moroiu, 1,80; greutate: C. 
Constantin 14^4; St. Sgircitu 13^07.

SIBIV. .Cupa Păcii*.  FETE: 100 m: 
D. Sasu 13-0: 400 m: M. Raulea 81,9; A. 
Pivoda 624; înălțime: R. Kraus 1,41; lun
gime: S. Hermansteter 4,72; greutate: B. 
Hatmen 10.21.

PETROȘENI. „Cupa Păcii”. BĂIEȚI: 
100 m: D. Gradin 11,5 lungime: D. Gra- 
dia 8,64; înălțime: D. Gradin 1,70; greu
tate: Gr. Regleanu 11^85; T. Apastolescu 
11^3; FETE: 400 m: A. Lugoja 61,5.

CARANSEBEȘ. „Cupa Păcii”. BĂIEȚI: 
lungime: I. Lepși 6,29 — rec. -raional; 
înălțime: D. Daneiia 1,70.

FAGARAS. „Cupa Păcii*.  BAXEȚI: 100 
ra: Gh. Vlad 11,7; 400 m: Cilțea 52^2;
1.500 m: 1W. Grigoraș 4aO8.8; înălțime:
N. Pwtea 1,80; greutate: S. Pică 12^61; 
FETE: 100 m: M. Zamfir 13»4.

TIMIȘOARA. Etapa orășenească a con- 
r ursul ui regional de copii: BATEȚI: (H) m: 
M. Sirbu și M. Moța 8,2; 300 m: M. Popa 
27,'S; 500 m: T. Floareș l:32je; lungime: 
M. Moga 5,16; D. Ionescu 5,02; fete: 60 m: 
A. Tîlvan 8,9; L. Negru 9,1; 300 m: G. 
<56etz 60,2; lungime: A. Pascu 4,88; A. 
Ti Ivan 4,51; înălțime.: FeL -Negru 1,40; 
greutate — 3 kg: A. Pascu 9.68.

PLOIEȘTI. Faza regională a campio
natelor de seniori. BATEȚI: 100 m: V. 
Georgescu 11,5; 200 m: V. Georgescu
23,5; 400 m: C. ștefănescu 52,9: 800 m: 
C. Ștefănescu 2:00,2; 300 mg: V. Geor
gescu 27,0; 400 mg; V. Georgescu 56,5; 
înălțime: X. Boboc 1,90.; greutate: P. E- 
nescu 12,56; ciocan: St. Dumitrescu 50,49; 
FETE: 100 m: R Țuțică 13,1; 200 m: L 
Tuțică 27,5; 400 m: I. Tuțică 61,6; El. 
Gheorghe 64,1; 800 m: L Tupcă 2:26,1.

SPORTUL POPULAR

LADIS1.AU


La siîrșitul sap ta in mii

Două importante întreceri internaționale 
ale cicliștilor iondisli

SfirșMul acester săptămini pro
gramează in Capitală și pe șo
setele din împrejurimi două im
portante competiții internațio
nale cicliste de fond. La aceste 
întreceri și-au anunțat partici
parea cicliști din -Italia. R. P. 
Polonă și R. P. Bulgaria care 
se vor întrece alături de cei 
mai valoroși rutieri . din țara 
noastră. Primul Conors se va 
desfășura vineri ■ _epind de la 
ora 17 pe șoseaua București — 
Ploiești Startul se va da de la 
km 14 țOtopenf) wmind ca so
sire» să se facă in aceiași

Otto Bottner și Marta Țoapa au cîștigat
concursul individual de la Șefia

nă I: Tompa — Goraîova 3—0. M. 
Jandrescu — fovceva 3—2. Mihaka 
— Koiarova 3—0. Boșadjeva — Feo
dor ova 3—0, semifinale: Tompa — 
Bo^djeva 3—1. .Xțfhalca — M. Jan- 
□resc-j 3—1. finala: Tompa — Mi- 
haka 3—2 (14. 14. —19. —10. 18).

Marți are loc o noua intiioire. De 
data aceasta, seieclxxiatele Voința 
prt-nesc replica reprezentativelor de 
juniori ale R.P. Bulgaria.

TOHX HRISTOV

SOFIX 2 (prin leteion de ta co- 
responderWui novtni). Duminică, ziua 
a doua a concursul ir jntemaționa dc 
kws de masa la care participă spor
tivii romini de ta Voința și cei t>_»- 
gari de la Septemvri. au avut x 
întrecerile individual La simp' j băr
bați, victoria a reveni: lui Ot:o Bo:- 
tner. iar ta simplu fete Mar.ej Tomp».

Lată rvzuilataâe: simplu bărbați, 
forul I: Botlr.er — C'abricov 3— I. 
Bărbnîescu — Țveteov 3—52, Covaci 
— Gramcev 3—0. leneșe . — Bec?, a- 
rov 3—0. Angelescu — Konov 3—U. 
sferturi de finală: Botiner — Băr- 
4»u*escu  3-1-0. Gerdi’Jtov — lonescu 
3^0. Covaci — Stadkarw 3—1, Si- 
vacev — An^eiescu JL—2. Anpriescu 
a avut 2—| ta seturi. iar in. ce! de 
al patrulea a condus cu 13—5. după 
care irieercîrid să facă demonstrație 
rw s-a mat concentrat suficient, fiind 
învins Semifinalele: Bottner — Ger- 
dgikov 3—I. Covaci — Sivacev 3—0. i 
finala : Bottner — Covaci 3—2 (—18, 
16. —21. 13. 10). Simplu femei, tu

• La Bratislava s-a desfășurat 
concurs internațional de 
participarea unor sportivi 
Bulgaria; R. P. Ungară, 
R. S. Cehoslovacă. Iată 
cele mai bune rezultate:
200 m liber: Lohniski (R. S. Ceho
slovacă) — 2:10,6; 100 m liber: Koelli 
(Austria) — 58,0; 200 m bras: Len- 
key (R.P.U.) — 2:44,5; feminin : 100 
m bras: Speldova (R. S. Ceho
slovacă) — 1:23,2; 100 m fluture: 
Gagyor (R.P.U.) — 1:17,9.

• In ziua a doua a turneului in
ternațional de hochei pe iarbă de la 
Macerata (Italia) echipa R. P. Polone 
a obținut o nouă victorie, învingînd

Scrisoare din Berlin

Gindurile înotătorilor se îndreaptă spre Leipzig
De campionatele europene de nata- 

ție de la Leipzig ne despart mai pu
țin de două luni. De la 18 la 25 
august cei mai buni înotători și îno
tătoare, cete mai bune echipe de polo 
de pe bătrinu! continent îți dau în- 
tilnire in vestitul oraș al tîrgurilor 
internaționale, in orașul în care cu 
două secole in urmă a trăit ți a scris 
celebrul compozitor Johann Se
bastian Bacti. La Comisia de organi
zare din Leipzig sosesc zilnic liste ale 
sportivilor participant! la competiție, 
precum și diferite întrebări din partea 
organizațiilor turistice din întreaga 
Europă Și, desigur, nici o întrebare 
rut rămine fără răspuns.

i Deschizînd mapa cu listele de în
scrieri. am notat că pînă la începu
tul lunii iunie un număr de 19 țări 
și-au anunțat participarea. Știți citi 
înotători, jucători de polo și săritori 
va reuni cea de a X-a ediție a cam
pionatelor europene ? Pînă în prezent 
numărul lor se ridică la peste 6001 
Deci sîntem convinși că cea de a X-a 
ediție, jubiliară, va consemna un ade
vărat record al numărului țărilor și 
coricuretiților care vor lua startul. 
Delegația cea mai numeroasă o are 
Uniunea Sovietică (72), urmată în or
dine de R.D.G., Ungaria, Polonia, 
Anglia și Suedia.

Firește, dacă vorbim de aceste „re
corduri" nu putem omite nici efor
turile pe care organizatorii le fac 
pentru reușita campionatelor. Cred că 
ou este lipsit de interes să amintesc 
că. de pildă, la 23 august la Leipzig 

. se va inaugura noul Teatru de Operă. 
In cinstea participanților la campio
natele europene de natație, în această 
sală va avea loc un spectacol festiv.

In legătură cu organizarea și pre
gătirile ce se , fac la Leipzig nume
roase personalități de peste hotare 
care au vizitat recent orașul au avut 
numai cuvinte de laudă. Dl. MAN-

Ursula Kueper (R. 0. Germană) 
2:50,2 la 200 m bras

BERLIN (Agerpres). — Cu prilejul 
unui concurs internațional de natație | 
desfășurat la Berlin înotătoarea Ur- ■ 
sula Kueper (R.D. Germană) a sta
bilit cej mai bun timp mondial al 
sezonului in proba de 200 m bras, 
cu timpul de 2:50.2. Recordul mon- ' 
dial at probei aparține compatrioatei 1 
sale Karm Bayer cu 2:48,0.

punct. întrecerea programează 
80 km contra-cronometru pe e- 
chipe. Dunfnică dimineață la 
ora 8 cicliștii din cele 4 țări 
vor lua startul in cea de a 
doua întrecere internațională 
care se va deslășura in bloc. 
Plecarea se va da la ora 8 de 
la km 8 (șoseaua Bufteă). Ci
cliștii vor acoperi 180 km mer
gi nd pină ia Cimpina (varianta 
nouă) cu întoarcere prin Bă
nești — Ploiești și sosirea ta 
km. 8.500 (in apropiere de ae
roportul Băneasa).

Echipa de polo a R. P. Ungare a invins 
de două ori selecționata Iugoslaviei

BUDAPESTA (prin telefon de la 
corespondentul nostru). — Selecționa
tele de polo pe apă ale R.P. Ungare 
și R.P.F. Iugoslavia s-au întilmt sîm
bătă și dtMninică la Budapesta in
tr-un dubiu meci amical. In ambele 
partide victoria a revenit poliștiloc

Turneul de tenis

Pe acest stadion nautic din Leipzig vor avea loc întrecerile celei 
a X-a edifii a campionatelor europene de inot, sărituri și polo.

Foto: JOHANNES HĂNEL—Leipzig

GUILLOT, din Barcelona, unul din 
arbitrii propuși la jocurile de polo 
din cadrul campionatelor europene, 
a spus următoarele: „Bazinul acoperit 
mi-a lăsat o impresie deosebită. Este 
o construcție modernă. In Spania tiu 
există așa ceva. Pentru realizarea lui 
— sincere felicitări**.  Dl. SJO, din 
Suedia, de profesie ziarist, care a 
condus recent lotul reprezentativ de 
polo al Suediei la turneul de la Mag
deburg, a spus: „in ceea ce privește 
organizarea, nu avem nici o grijă. 
Condițiile optime in care știți să or
ganizați o competiție ne sînt foarte 
bine cunoscute**.

Vorbind despre șansele echipelor de 
polo, antrenorul maghiar KAROLY 
LOKY a subliniat faptul că „întrece
rea va reuni formațiile cele mai 
puternice de pe continent: U.R.S.S., 
Italia. Iugoslavia, Ungaria. Dar — 
a spus Loky — rominii și echipa 
R. D. Germane sînt adversari serioși, 
care pot concura oricind pentru pri
mele locuri**.

Din cauza timpului răcoros (chiar 
în august) specific climei din R.D. 
Germană, organiza lorii au făcut cîteva 
instalații moderne pentru încălzirea 
apei. Astfel, temperatura apei din ba
zinul de înot și polo va fi în mod 
constant de 2PC. iar în bazinul de 
sărituri de 28°C. După cum șe vede, 
desfășurarea în cele mai bune con-

r

Azi încep campionatele mondiale
de gimnastică

FRAGA. 2 (prin telefon): Marți va 
avea loc în Sala sporturilor din Parcul 
Julius Fucik. festivitatea de deschidere 
a celei de a XV-a ediții a Campionatelor 
mondiale de gimnastică. Sala, care are 
o capacitate de 18.000 dc locuri, a fost 
amenajată cu toată grija de organiza
tori. Se va concura pe aparate de fabri
cație cehoslovacă, a căror calitate este 
superioară.

Vineri și sîmbătă s-a organizat la 
Pr.M un curs internațional pentru ar
bitri, la care s-au făcut precizări în pri
vința aprecierii exercițiilor liber alese, 

• precum și a interpretării anumitor ele- 
■ mente din exercițiile impuse. De aseme

nea, s-a făcut și tragerea la sorți a 
arbitrilor.

In ce privește pronosticurile, majori
tatea se îndreaptă spre echipele femi
nine ale l .R.S.S. și R.S. Cehoslovace 
pentru primele două locuri, iar pentru

Concursul hipic internațional de la Aachen
AACHEN 2 (prin lelefwi). — Con- 

i cursul din localitate, unul dintre cele 
! mai mari din Europa, s-a în-
i cbeiat duminică cu Marele Pre- 
ț miu al orașului Aachen. ciș- 
; tigat de echipa R.F.G.. campioană o- 

linipică. Din cauza indisponibilității ca- 

maghiari, ca urmare a unei compor
tări mai bune comparativ cu evolu
țiile lor anterioare. In primul meci 
selecționata R. P. Ungare a cîștigat 
cu scorul de 5-1 (0—0, 2—0, 0—1, 3—0), 
iar in cei de ăl doilea cu 3—1 (0—0, 
0-0. 0-1, 3-0).
‘ S. Z.

diții a campionatelor europene consti
tuie o preocupare importantă a comi
siei de organizare.

Spectatorii sînt dornici să vadă 
jocuri de polo de calitate bună, în
treceri pasionante la sărituri și înot, 
să asiste la cit mai multe recorduri.1 
Și avem «învingerea că aceste dorințe 
vor fi realizate.fi realizate.

HORST MEDROW 
redactor aî ziarului

„Deutsches Sport Echo*

PE SCURT
un 
cu 
P. 
și 

din

natație. 
din R. 
Austria 
cîteva 
masculin:

de la Fraga
locul III, poate cel mai disputat, se 
luptă formații sensibil egale — R. D. 
Germană, Japonia, R.P. Chineză, RP. 
Romînă și S.U.A. în întrecerile gimnaș- 
tilor, marile favorite sînt echipele 
U.R.S.S. și Japoniei. în legătură cu a- 
ceasta, trebuie arătat că echipa sovie
tică va fi serios handicapată de absența 
aproape sigură a lui Albert Azarian, ac
cidentat zilele trecute la antrenament. 
Printre cei accidentați în aceste zile se 
află și maestra sportului Elena Nicu- 
lescu, a cărei participare este incertă.

Sportivii noștri au făcut antrenamente 
de acomodare atît în Sala Spartak, cît 
și la Sala Sporturilor. Componența defi
nitivă a echipei noastre va fi hotărîtă în 
cursul zilei de azi.

CLAUDIU ATANASIU
Secretar general ai F.R.G.

1ului Rubin, echipa țării noastre n-a 
putut concura la valoarea ei, în Ma
rele Premiu al Națiunilor, ocupind lo
cul V (Pinciu cu Birsan, Costea cu 
Diavolo și Bărbuceanu cu Nela). Un 
rezultat meritoriu l-a realizat V. Pinciu 
pe Clasic în proba „Zentis" în care 
s-a clasat pe locul IV cu 0 p., timp 
59,3 sec., față de Winkler (R.F.G.), 
cîștigă torul probei, cu rezultatul de 0 
p., timp 56,6. Tot in această probă 
Langa cu caii Rapsod și Simplon a 
terminat parcursurile fără penalizare, o- 
cupînd locurile 8 și respectiv 10. Călă
reții romini au mai obținut rezultate 
mulțumitoare în proba pe echipe unde 
Langa pe Rapsod, Pinciu pe Clasic 
și Bărbuceanu pe Nela au terminat la 
egalitate de puncte cu învingătorii, dar 
au fost întrecuți la timp, clasîndu-se 
pe locul 7 din 15 echipe. Tot pe locul 7 
s-a clasat V. Pinciu și în proba de doi 
cai (Clasic și Bîrsan) cu cite 4 p. pe
nalizare.

Singurul nostru reprezentant în pro
bele de dresaj. Nicofae Mihalcea. s-a 
clasat cu caii Corvin și Bolero în pri
mii zece concurenți la toate cele 4 pro
be din ultimele zile ale concursului.

Darrigade condirce
Turul Franței"

Etapa a 8-a a Turului Franței a fost 
itnpfrțilă in don» fracțiuni : prima. St. 
Naaairc-Lufon (155 km) a fost cîștigată 
de italianul Minieri, iar cea de-a doua, 
contrarronometruliu individual Lufon-La 
Rochelle (43 km) a revenit francezului 
Anquetil în 54:01.0 (medie orară 
47,700). In clasamentul general indivi
dual conduce acum francezul Darrieade. 
urmat de cnțtlezul Simpson la 51” ți 
olandezul GelJermans la 1:21.0. Anque- 
til se află pe locul 12, la 4:11.0.

trei
ca-
te-
ce-

8—5 ;

Cuplul 
a eli- 
Clarke,

LONDRA (Agerpres). In turul 
al probei- de simplu feminin din 
drul turneului internațional de 
nis de la Wimbledon, jucătoarea 
hoslovacă Sukova a dispus cu 
6—3 de australianca Jan Lehane. In pro
ba de dublu mixt, Lihaciov, Dmitrie
va (U.R.S.S.) au invins cu 6—2; 6—4 
pe Arilla, Templer (Spania), 
cehoslovac Javorski. Sukova 
minat cu 6—2; 6—2 pe 
Rich (Noua Zeelandă).
. In „optimile" probei feminine de 
simplu, campioana cehoslovacă Vera 
Sukova a eliminat cu 1—6; 6—4;
6—3 pe Mortimer (Anglia). In proba 
masculină australianul Emerson, ac-

echipa Iti-
2—1 echipa

cu scorul de 3—0 (2—0) 
lie:. Spania a întrecut cu 
Franței.

• Cu prilejul unui concurs de hal
tere desfășurat la Helsinki, sportivul 
finlandez Jaako Kailajaervi a stabilit 
un nou record mondial la cat. mijlo
cie stilul „smuls" cu o performanță 
de 143,5 kg. Vechiul record era de 
142 kg și aparținea halterofilului 
vietic Plukfelder.

• După 5 ture, în meciul de 
U.R.S.S. — Iugoslavia, care se 
pută în orașul Lvov, conduce echipa 
sovietică cu 30,5—17,5 puncte, două 
partide fiind întrerupte.

so-

Turul ciclist 
al R. P. Ungare

Etapa de ieri a „Turului ciclist al 
R.P. Ungare1*,  Szombathely-Veszprem 
(189 km) a fost cîștigată de ma
ghiarul Megyerdi în 411 41;25. In a- 
celași timp eu învingătorul au sosit 
și cicliștii romini: 8 Moiccanu, 9 
Cristescu, 13 Neagoe, 17 Ardeieanu. 
In clasamentul general pe echipe, 
formația romînă se află pe locul VI.

FOTBAL PE GLOB
CAMPIONATUL DE FOTBAL

AL U.R.S.S.
f

Ultimele etape ale campionatului 
U.R.S.S. au programat cîteva jocuri 
deosebit de interesante pentru confi
gurația clasamentelor celor două serii. 
Astfel, în seria întîi liderul Ț.S.K.A. 
n-a realizat decît un meci egal cu 
Lokomotiv (1 — 1), iar în seria a . 
doua într-un tradițional , derbi mosco
vit Dinamo a învins pe Spartak cu 
2—0. Alte rezultate: Dinamo Le-, 
ningrad — Torpedo Kutaisi 1 — 1, A- 
ripile Sovietelor Kuibișev — Avan
gard Harkov 3—1, Jalgiris Vilnius -
— Moldova Chișinău 1— 1. Șahtior . 
Doneț — Kairat Alma Ata 2—0,
S.K.A. Rostov — Spartak Erevan
1—2, Belarus Minsk — Aripile So- , 
vietelor 3—1, Șahtior — Daugava 
Riga 3—2, Pahtakor — Torpedo Ku- • 
taisi 1—0, Dinamo Tbilisi — Avan-, 
gard Harkov 4—1. Moldova - Chisinau
— Kairat 1—1, Neftianik — Du^^f 
Leningrad 5—0, Zenit Leningrad 
Jalgiris 7—0. In fruntea seriei itifu 
continuă să se alie Ț.S.K.A. și Di
namo Kiev, iar în seria a doua con
duc Dinamo Moscova și Pahtakof 
Tașkent.
GENOA, MODENA Șl NAPOLI — 

IN DIVIZIA A
Tn Italia s-a încheiat și întrecerea 

echipelor de categoria B. Primele trei 
clasate — Genoa, Modena, și Napoli
— au promovat in prima divizie a
Italiei, urmînd ca anul viitor să par
ticipe la întrecerea celor mai bune" 
formații italiene. Un rezultat,...rențjftr- . 
cabil a obținut formația Napoii, care 
pe lingă revenirea în prima diyizie, ’a 
cîștigat in acest an și „Cupa llaHei", 
în cadrul căreia a eliminat o serie 
de formații valoroase, printre, care , și 
pe fosta campioana, Juventus,.....

Nou record mondial
la disc

Duminică a luat sJirșjt la-Chica 
tîlnirea de atletism dintre rcpny/v’MHf- \ 
vele Poloniei și S.U.A. La femei victo
ria a revenit sportivelor polpriez.6 bu 
61—45, iar la bărbați atlcțilcr ameri
cani cu 131—81. La disc, Ocrtcr 
(S.U.A.) a obținut un nou . recopj mon
dial : 62.44 m. Pe locul al doilea s-a 
clasat polonezul Piatkovski cu 56,81 m. 
Iată cîteva rezultate : -66 rn—l' oik
(Pol.) 21,0; 3.000 m obstacole—Krisz- 
kowiak (Pol.) 8:48.0, suliții—Sidlo
(Pol.) 75,23 m: 4x100 rn—S.U.A.
3:03.7; 200 m femei—Browne (S.U.A.) 
23.9.

de Ia Wimbledon
cld*entindu-se,  a abandonat cînd si
tuația era egală la seturi (1—1) în 
partida cu Mulligan (Australia). Rod 
Laver (Australia), favoritul probei, 
l-a invins cu 6—3 ; 6—2 ; 13—11 pe 
francezul Pierre Darmon.

★
Iată primele rezultate ale sferturilor 

de finală. Ia simplu bărbați din cadrul 
tumciîlui ‘ de’tenis de la Wimbledon des
fășurate ieri : Laver (Australia)—-Santa
na (Spania) 14—16, 9—7, 6—2, 6—2 
și Neale Eraser (Australia)—Ossuna 
(Mexico) 6—3, 6—1, 4—6, 4—6,6—2.

ECHiPA DE HANDBAL ÎN 1 
A R. P. ROMINE PE LOCUL DOI, 

IN TURNEUL OE LA BELGRAD
Aseară tîrziu, la Belgrad, a luat 

sfîrșit turneul de handbal îrt 7 la 
care au participat echipele masculine 
ale Iugoslaviei, R. P. Romine, R. P. 
Ungare și Danemarcei. In ultimele 
două jocuri ale întrecerii s-au înre
gistrat următoarele rezultate: Dane
marca — R. P. Ungară 15—13 (11—5), 
Iugoslavia — R. P- Romînă 13—10 
(8—8). Pe locul întîi s-a clasat echipa 
Iugoslaviei, iar selecționata țării 
noastre a ocupat locul al doilea.


