
’:

•ST

’4,

Regională

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNHIEA!

»

*

1 •■■JÎ
V..

LA ARAD, 
IMPORTANT TURNEU 

INTERNAȚIONAL DE POLO

g
km ■: Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R.P. Romînă

►

►

ANUL XVIII — Hr. 4063 ★ Marți 10 iulie 1962 ★ ►
►

►

A
Franz este faultată in poziție clară de Dragosavac. Fază dlti || jjl/1 1 Iii

meciul dintre R.P. Romină—R.P.F. Iugoslavia C^———~ r ~
Foto: T. Roibu

O partidă de mare luptă

a (WH/uMtatului Mondial fawMn
de kandbal Ut 7=~

►

Vineri, sîmbătă și dumi
nică va avea Ioc la Arad un 
important turneu intemățio- 
nal de polo, la care vor par
ticipa reprezentativele R.S.S. 
Ucrainene, R. P. Bulgaria, 
R. P. Romine (seniori și ti
neret). întrecerile constituie 
un bun prilej de verificare și 
de selecție în vederea cam
pionatelor europene.

R. P. Romînă R. P. F. Iugoslavia 3-3 (2-1)
„Organizarea campionatului este perfectă■ ►>

Dc vorbă cu Charles Petit — Kontgobert și nai

La capătul unei partide care 
a ținut încordată atenția spec
tatorilor pînă în ultimele se
cunde de joc selecționatele 
R. P. Romîne și R.P.F. Iu
goslavia au terminat la egali
tate : 3—3 (2—1). De fapt, încă 
înainte G’e disputarea acestui 
joc, ambele formații își asigu
raseră calificarea în grupele 
semifinale, rezultatul de ieri 

^^dv.pă-amiază de pe stadionul 
Republicii fiind hotaritor doar 
in ceea ce privește repartiza
rea în cele două grupe semifi
nale. în cazul cînd echipa oas- 
pe obținea victoria ar fi urmat

să joace Ia București și hand
balistele noastre la Brașov și 
invers. Ambele formații insă 
„preferau"... grupa de la Bucu
rești, motiv pentru care s-au 
angajat într-o luptă dirză pen
tru victorie chiar din primele 
minute ale întîlnirii.

Aceasta a fost principala ca
racteristică a jocului: o luptă

nervoase, 
nu s-au 

Au greșit 
afară, nu

PihrnburQrr din federația inter națională dc handbal

încep semifinalele
MARII COMPETIȚII
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g
meciul sDupă

de la Salonic î

Primele jocuri au loc mîi- 
ne: R.P. 
gară (ia 
—R.P.F.
?ov).

La Ploiești, pentru locurile 
7—9: Japonia—R.P. Polonă.

Romînă — R.P. Un- 
Bucureșli) ți U.R.S.S. 
Iugoslavia (la Bra-

■ ■ I 
meci al echipei | 
masculine de?

sîmbătă și 3 
ret e- 5 

manieră categorică s

Al 27-lea 
reprezentative 
atletism, sus finul 
duminică la Salonic, a 
nil dc o „ v 
sportii ilor noștri. în fata unei 5 
evidente superiorități a atleți- 5 
lor roipîni, membrii formației 5 
Greciei au fost nevoîți să se J 
încline, chir nu mai înainte de 5 
a fi făcut tot ce era posibil a 
pentru a inversa balanța sorți- x 
lor. Felicitările pe care învinșii 8 
le-au adresat învingătorilor au J 
venit astfel ca o recompensă" 
firească la capătul celor 20 s 
de probe ale concursului.

Atleții noștri au obținut vie- g 
Moria în 13 probe (Jurcă de 5 
3 ori, Va moș de 2 ori. Starna- 5 
tescu. Bar aba ș, Grecescu, 5
Ioan, Duru, Astafei. Ponescu^

epuizantă, purtată într-o mare 
tensiune din primul și pină in 
ultimul minut de joc. Datorită 
acestui fapt meciul a fost să
rac în faze frumoase, în ac
țiuni încheiate cu șuturi puter
nice sau pasate. S-a neglijat 
atacul, handbalistele concen- 
trîndu-se doar pe jocul în apă
rare, unde ambele formații

s-au comportat foarte bine. O 
notă specială pentru cei doi 
portari Hector și Istvanovici, 
care au scos mingii grele, cu
legi nd ropote de aplauze.

înainte de a vă relata pe 
scurt desfășurarea întîlnirii, cîte
va cuvinte despre echipa noas
tră. Din nou foarte 
handbalistele romine 
găsit de loc în atac, 
multe pase, au tras
au avut r:tm in circulație și. in 
general, au evoluat sub posibili
tăți. Acum sint calificate. Dar 
au în față o altă serie de -trei 
jocuri în grupa semifinală. Nu 
a sosit oare timpul să-și lase 
nervii în... vestiare și să joace 
mai rapid, dinamic, cu pase 
precise, variind finalizarea 
acțiunilor cu șuturi de la Slm 
(Boțan și Leonte nu se „văd" 
încă...) și cu angajarea sigură 
a „pivoților" ?

Scorul a fost deschis de echi
pa noastră prin Naco (min. 2), 
pentru ca handbalistele iu
goslave să egaleze dintr-o lovi
tură de la 7 m (min. 8) trans-

Ieri am avut prilejul să stăm 
de vorbă cu doi dintre membrii 
Consiliului Federației internațio
nale, care reprezintă la acest 
campionat mondial pe președin
tele F.I.H. dl. Hans Bauman.

Este vorba de d-nii Charles 
Petit-Montgobert — prim vice
președinte a] F.I.H. și preșe
dintele Federației franceze de 
handbal — și Max Rinkenbur- 
ger (R.F.G.). membru în 
siliul F.I.H.

Iată ce ne-au declarat 
doi oaspeți în legătură cu 
pionattil mondial:

O VICTORIE DE PRESTI
GIU A CĂLĂREȚILOR RO- 
MINI IN CONCURSUL HI
PIC INTERNAȚIONAL DE LA 
LEIPZIG.

La dresaj, Nicolae Mihal- 
cea a cucerit trei titluri, iar 
Gheorghe Langa a cîștigat 
proba de obstacole categoria 
grea. (Citiți amănunte in pa
gina a 8-a).

CÂLIN ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Al 42-lea campionat de atletism
Cu întrecerile de la sfârșitul 

acestei săptămîni, în istoria a- 
tletismul-ui romînesc va fi mar
cată cea de a 42-a ediție a 
campionatelor de seniori ale ță
rii In2ÎnMo anoetni încpmn^t 
eveniment, 
an de an 
răsfoim 
timp ale 
competiții

înaintea acestui însemnat 
, pe care-1 prilejuiesc 

campionatele țării, să 
filele îngălbenite de 
istoriei acestei mari 
a atletismului nostru.

și ștafeta 4x100 m) dar în 
‘ balanța succesului a cîntărit 
greu și faptul că în 7 probe 
(800 in, 1.500 m, 5.000 m, 
10.000 m, lungime, triplu, 
înălțime) ei au realizat punc
tajul maxim de 8—3 p, ocu- 
pind primele două locuri.

Victoria asupra Greciei este 
în mare măsură edificatoare 
asupra posibilităților forma
ției moastre, luată în ansam
blu. Echipa a avut însă si o 
serie de „găuri**, în special la 
probele de aruncări, care nu 
pot fi trecute cu vederea, 
știind cit de mult pot influ
ența acestea într-un asemenea 
meci internațional. Și să nu 
uităm că nu mai sînt decît 
cîteva săptămîni pînă la întîl- 
nirea cu reprezentativa R. P. 
Bulgaria, care se anunță cu 
mult mai grea decît cea de 
la Salonic. Tocmai de aceea, 
să ne străduim să îmbunătă
țim ceea ce se mai poate în 
scurtul răgaz de timp pînă 
la această întîlnire care cons
tituie și o ultimă repetiție a 
echipei noastre înaintea Jocu
rilor Balcanice din septembrie, 
de la Ankara.

Primele campionate oficiale

Presa de acum patru decenii și 
mai bine a înserat cronicile și 
rezultatele a tot felul de con
cursuri care se intitulau, nici 
mai mult nici mai puțin „Cele 
d’întîi campionate ale Rominl- 
ei“, așa cum au fost concursu
rile de la Brăila (25 aprilie 
1910), București (26 octombrie 
1910) etc. In realitate era vor
ba doar de niște simple între
ceri care n-aveau alt merit de
cît pe acela de a fi fost, in
tr-adevăr, primele concursuri in 
orașele respective. Nici măcar 
întrecerile organizate la Bucu
rești (4 iulie 1920), la care au 
participat pentru prima oară șl 
atleți din Transilvania ți Ba
nat, deși s-au numit tot „Cam
pionatele de atletism ale Ro- 
miniei", nu au primit, pină in, 
cele din urmă... învestitura cu
venită I

In 1921, la Cluj, clubul Tran
silvania a organizat în zilele 
de 30 și 31 iulie, primele cam
pionate oficiale ale Romîniei. 
Din acest an începe să se pună 
„ordine" și în evidența recor
durilor naționale de atletism, 
stabilindu-se reguli precise pri-

Festivitatea de premiere a echipelor
de fotbal fruntașe în campionat și cupă

Astăzi, la ora 14, la sediul federației noastre de fotbal va 
avea loc festivitatea de premiere a echipei campioane Dinamo 
București, a echipelor clasate pe locurile 2 și 3 (Petrolul Ploiești 
și Progresul București) în campionatul categoriei A pe anul 
1961—62, precum și a echipelor Steaua București — cîștigătoa- 
rea ediției 1961—62 a Cupei — și Rapid București, finalista 
Cupei,

vind condițiile de stabilire și 
de omologare a acestora.

Campioanatele s-au bucurat 
de participarea a aproape 100 
de atleți și au fost dominate de 
reprezentanții cluburilor arde
lene, mult mai bine pregătiți 
decît colegii lor de peste munți. 
Ei au și cîștigat, de altfel, toa
te titlurile de campioni națio
nali. singurul bucureștean — I 
Consta ntinescu — reușind să 
obțină abia un loc trei. Cu a- 
cest prilej s-a impus, în mod 
special, tînărul atlet clujean

ROMEO VILARA

(Continuare in pag. a 7-a)

MOTOCICLIST DE 
PE CIRCUIT

noastră 
din R.

CONCURS 
VITEZA

Bulgaria.

ei. M. Rikenburger

(Continuare în pag. a 4-a)

Con-

cam

Duminică va avea loc pc 
traseul de la Arcul de Triumf 
un mare concurs motociclist 
de viteză pe circuit. Pentru 
cucerirea trofeului „Cupa Dina
mo “ vor lupta cei mai buni 
motocicliști din țara 
precum și specialiști 
P.

Dl. CHARLES PETIT-MONT- 
GOBERT:

fac cunoscute cu mare 
primele impresii din 

șederii mele in mijlocul

„Vă
plăcere 
timpul 
dv

Mai „. „ .............
mese conducătorilor sportivi ro-

iutii trebuie să mulțu-

handbal in 7, pe care Fede-a- 
ția internațională a încredin
țat-o Federației romine, sînt fe
ricit că-i pot felicita pe organi
zatori pentru perfecta pregătire 
și buna executare! a programe
lor.

Am asistat pe Stadionul „Re
publicii" la o desfășurare foar
te corectă a jocurilor din pri
mele două zile și am constatat 
că publicul, foarte numeros și 
care pare bun cunoscător, a 
aplaudat imparțial cele mai fru
moase faze ale jocurilor.

CULESE" IN TIMPUL $1 DUPĂ FINALA CUPEI.

Din vestiarele echipelor Steaua și Rapid 
și din „tunel”...

urni pentru primirea cordială. 
Eu cunoșteam dinainte reputa
ția incintătoarei ospitalități ro
utine. dar acum m-am convins 
pe deplin.

Cit privește organizarea cam
pionatului mondial feminin de 1

Steaua a învins pe Rapid cu 5—1, entuziasmîndu-și suporterii 
și readucind Cupa în vitrinele clubului de pe calea Plevnei. 
60.000 de spectatori au fost martori ai evenimentului, etalîn- 
du-și posibilitățile... vocale și unii chiar și pe cele musculare 
atunci cind au purtat pe brațe pe jucătorii învingători. Croni
carii și-au spus cuvîntul în coloanele gazetelor. Dar, dincolo 
de tot ce s-a văzut, ascultat și citit, în „culisele"... Cupei ce 
s-a petrecut ?...

Astă-scară, dc la ora 20, pc stadionul Republicii

STEAUA-SELECȚIONATA ARMATEI SIRIENE
Din nou program pentru îndră- 

gostifii de sportul cu balonul ro
tund. Astă-seară, pe stadionul 
Republicii, la lumina reflectoa
relor, proaspăta cîștigătoare a 
„Cupei R.P.R.“, echipa Steaua 
va evolua în fata publicului bu
cureștean, întîlnind. în meci re
vanșă, Selecționata Armatei sirie
ne.

Intr-o discuție cu antrenorul 
Angbelov (care conduce pregăti
rile formației oaspe din luna mai 
a acestui an) am aflat cîteva 
amănunte despre fotbaliștii sirieni: 
„Fizic, jucătorii pe care ti an
trenez, sînt bine dotați și prin 
calităfile tehnice acumulate sînt 
capabili să furnizeze un spectacol 
agreabil în compania fotbaliștilor 
de la Steaua. Cei mai buni din
tre ei sînt centrul atacant 
Yousef și interul dreapta Ave- 
dis. Este o echipă tînără, media 
de vîrstă nedepășind 24 de ani 
Cele mai frumoase rezultate le-a 
obținut cu Selecționata Armatei 
irakiene 6—2, cu Selecționata 
civilă a Bagdadului 3—1 și 1—1 
cu echipa suedeză Elfsborg“.

Oaspeții vor alinia formația: 
Fares—Azmi, Hafez—T. Ahmed, 
Mohamad, Haroutin—Mousa. Ave- 
dis, Yousef, A. Ahmed, Hinien.

Steaua, aflată imediat după

finala Cupei, nu și-a precizat încă 
echipa pentru astăzi.

Reamintim programul : ora 18 
Metalul—Progresul (finala „Cu
pei Păcii" la juniori) și ora 20 
Steaua—Sel. Armatei siriene. Ar
bitru : Gh. Dulca—București.

Pauză. Steaua conduce cu 
2—1. Ia să dăm o raită pe ta 
vestiare. La Rapid liniște, la 
Steaua la fel. Pină și la arbi
tri atmosfera este aceeași. To
tuși îndrăznim :

— Tov. Toth, un pronostic 
final ?

— Tocmai noi 
răspunde zimbind 
rădean. Și mai ales

★
In tunel. Ozon 

dintr-o jumătate

să-l dăm ? 
arbitrul o- 
la pauză !...

doar 1—2 și mai sînt de jucat 
45 de minute. Cel puțin !
- Ei ?...
— Repriza a doua dăm peste 

ei și întoarcem scorul. Au ju
cat mai legat. Le-au mers pa
sele. Dar...

Gherghina ne privește zîm- 
bind și aprobativ. Mai ales că 
„omul Stelei", Balint, face în
călzirea... Poate se repetă fî-

VALENTIN PAUNESCU
(Continuare în pag. a 5-a)

iese mușcînd 
de lămiie.

De la stingă: Voinescu, Zavoda II, Cojocarii, Staicu,Jenei, Crișan, Raczi, Constantin, Voinea, Mateiana, 
Tătaru și Cică Popescu (antrenor)

Să - w

văzu(> de Ncagu Rădulescv



TOȚI TINERII PE TERENURILE DE SPORT!
Popas la cîteva ștranduri bucureștene

In aceste zile cu soare bogat, zeci 
" i se 

pot 
sau 
în- 

mai 
pen- 
iubi-

de mii de locuitori ai Capitalei 
îndreaptă spre locurile unde se 
recrea plăcut, practicînd înotul 
alte sporturi preferate. Ne-am 
dreptat și noi pașii către cele 
populate ștranduri bucureștene, 
tru a constata condițiile oferite 
tarilor de apă, soare și mișcare.

IN INIMA CAPITALEI...
...ștrandul Izvor este aproape 

permanență un stadion acvatic

Vara este anotimpul in care turismul șl natafia 
promovează în rîndul celor mai preferate acti
vități sportive. Mii și mii de oameni ai muncit 

tineri și tinere iși îndreaptă pașii spre cărările um
brite ale pădurilor, spre culmile semefe ale munfilor, 
spre apele îmbietoare la scăldat.

Locuitorii Capitalei participă și ei la sfîrșit de săp
tămină sau în zilele de vacantă și concediu la nu
meroase excursii Deopotrivă, bucureștenii frecven
tează cu pasiune, zi de zi, numeroasele ștranduri și

bazine care le stau la dipoziție pe... Itinerant mult 
mai scurte. Acolo, el fac plajă, bucurîndu-se din 
de razele darnice ale soareiui, 
răcoroasă, 
bal redus, handbal sau alte jocuri sportive 
călesc, astfel, organismul.

Către aceste locuri de recreare șl odihnă 
ne-am îndreptat atenția In rindurile cuprinse 
glna de față—

se avintă in 
„încing" palpitante dispute de volei, 

‘ fi

plin 
apa 
foi

tei

activă
In pa-

Cum ați contribuit la dezvoltarea natației în acest sezon?
.Am 

burilor și
adresat această întrebare unor activiști sportivi din cadrul du- 
asociațiilor sportive bucureștene. lată ce ne-au răspuns ei:

CLOTILDA SACAGIU (membru m 
comisia de natație 
Nico'ae Bălcescu): 
dintre sporturile cu 
în raionul nostru, 
tării Spartach:ade: 
ttdui, toate cele 58 
ve din raion au prevăzut in calenda
rele oompetlționa’.e întreceri de înot, 
întreceri ța startul cărora au fost pre- 

362 de fete.

a clubului raional 
.Natația este unul 
o largă răspînd:re 
Cu prilejul d'spu- 
de vară a tinere- 
de asociații sporti-

rele oompetlționa’.e întreceri 
întreceri la startul cărora au 
zenți 1.323 de bă:eți și ‘— 
Multe din asociațiile noastre au in in
cinta întreprinderilor respective bazine 
sau ștranduri proprii, cum 
pildă: bazinul .Unirea" din 
tancului, cel al întreprinderii 
caria Jilava, Danubiana, 
l.T.B. Tei ș. a.

Comisia raională de natație progra
mează aproape în fiecare zi, la cererea 
asociațiilor, concursuri populare. Peste 
cîteva zile vom organiza Fnala pe 
raion a Spartachîadei de vară pre
cum și întreceri in cadrul campio
natelor asociațiilor sportive, la care 
s-au înscris un mare număr de tineri 
și tinere. Munca noastră in acest do
meniu este ușurată in bună măsură 
de faptul că în raionul N. Bălcescu 
activează do: instructori de natație cu 
o bună calificare — tovarăși: Gh Ron- 
cea și I. Schwartz, care se află per
manent în mȚocni tinerilor înotă
tori".

sînt de 
șoseaua 
Bumbă- 

ștrandul

bazinele existente in alte raioane, iar 
pe de artă parte — să recunoaștem — 
nici nu ne-am preocupat să facem cit 
de cit pentru dezvoltarea acestui sport 
In raion există un singur ștrand — 
al asociației I.GA.B. — unde am 
prevăzut organizarea a trei coocursuri. 
La întrecerile de natație din cadrul 
Spartachîadei de vară noi vom orga
niza direct faza pe raion la care, in 
dorința de a dezvolta gustul pentru 
natație, vom invita un mare număr 
de tineri și tinere Ca un angajament 
țin să vă asigur că vom organiza 
neintîrziat comisia raională de natație 
— care deocamdată nu există — și 
că vom mări simțitor volumul activi
tății pentru dezvoltarea acestui util 
sport".

și, bineînțeles, salariați 
popular al Capitalei), 
înot Elena Măzgăreanu și Ion Vieru 
se ocupă cu multă pasiune de orga
nizarea campionatului pe asociație, 
care se va deschide ia mijlocul aces
tei luni. Ei au alcătuit grupe cu în
cepătorii (20 de copii intre 7—12 ani), 
avansații, precum și cu înotătorii pro
puși a fi trecuți la clubul Progresul, 
pe care-i antrenează zilnic fie la ba
zinul Floreasca, fie la ștrandul 
I.GA.B.".

din Sfatul 
Instructorii de

în 
cu 

biletele vîndute. Este și firesc. Poziția 
centrală a acestei așezări, numeroa
sele cabine care stau la dispoziția 
publicului, plaja cu nisip fin și, bine
înțeles, bazinul olimpic în care îți 
poți verifica posibilitățile de înotător 
pe distanțe clasice, sint adevărate 
puncte de atracție care explică afluența 
publicului. Un argument în plus: de 
trei ori pe săptămină funcționează 
aci.
Jean Dezideriu, 
pentru copii între 7 și 16 ani. Anul 
trecut peste 100 de copii și-au însu
șit principalele procedee tehnice, iar 
acum promoția 
și se pare că 
șească pe cea 
de spațiu alte 
ar fi jocurile cu mingea, nu pot fi 
practicate în incinta ștrandului, 
schimb, cu 
mulți tineri și-au exprimat dorința 
de a învăța să sară de la trambulină. 
Trambulina există și 
excelentă, 
mai fost 
accidente 
Noi am 
lacuri-băi 
folosirea 
cînd programul ștrandului se încheie 
și deci bazinul nu mai este aglomerat. 
Sîntem convinși că astfel, această 
prețioasă instalație sportivă iși va 
îndeplini menirea si va atrage spre 
practicarea săriturilor în apă sute de 
tineri. Pentru aceasta se cere insă 
mai multă înțelegere.

FI ORFASCA
micul litoral bucureștean

De la debarcaderul Bordei, cale de 
kilometri, se întind mult solicitatele 
ștranduri Floreasca I și Floreasca II, 
care pot fi asemuite cu un mic... 
litoral al Capitalei. Zilnic, dar îndeo
sebi duminicile, troleibuzele și tramva
iele nu mai prididesc să transponte 
zeci de mii de oameni ai muncii dor
nici să petreacă ceasuri plăcute în 
mijlocul naturii. Aci, ei găsesc două

sub conducerea instructorului 
o școală de înot

1962 se străduiește — 
va reuși —să depă- 
din 1961. Din lipsă 

activități sportive cum

In
ocazia vizitei noastre

încă în stare 
dar de ani de zile nu a 

folosită. Motivul ? Frica de 
în orele de aglomerație... 
sugera însă Gospodăriei 

din cadrul ICAB să permită 
trambulinei după ora 18.

ștranduri, în general, bine utilate, a- 
trăgătoare nu numai prin imensa zonă 
de apă și plaja spațioasă, judicios 
repartizată (ne referim în special la 
Floreasca II), ci și prin varietatea te
renului sau zonele mari umbrite de 
colaci. Mai trebuie adăugat că admi
nistrația ștrandului Floreasca II a 
pus la dispoziția amatorilor de ca
notaj aproape 100 de „universale", 
iar cei ce nu îndrăznesc să se avînte 
în larg încearcă să intre în secre
tele înotului în bazinele de mică a- 
dîncime, bine împrejumite.

Ne-am putut da seama că pe linie 
sportivă se mai pot face multe la 
aceste două ștranduri. Am urmărit 
cum zeci de tineri organizau jocuri 
de fotbal, volei sau handbal pe un 
imens tăpșan din apropierea bazei clu
bului sportiv Voința, cum alții aștep
tau nerăbdători să împrospăteze echi
pele formate la repezeală. Deci, ama
tori de sport există din belșug. N-ar fi 
oare cazul ca vastul spațiu neame
najat să adăpostească cit de curind 
un teren sau două de fotbal de di
mensiuni reduse sau cîteva de volei 
și handbal ? N-ar fi cazul, de ase
menea. ca adminstrația să pună la 
dispoziția vizitatorilor mingi, jocuri 
de șah sau cite o 
Noi sintem convinși 
mai sus, exprimate 
cu care am stat de 
deplinite. De altfel, 
barcea.
Floreasca II, a propus 
cîtorva terenuri sportive cu 
unei ședințe de producție ținută in 
luna aprilie. Și totuși...

LA BANEASA...

jocuri 
masă de tenis ? 
că doleanțele de 
de mulți tineri 

vorbă, pot fi in- 
tov. Toader Tas 

administratorul ț
II. a 

terenuri
amenaja rea^^ 

ocazia

G VASILIU (antrenor de natație ia 
duhul Rapid al raionului Grivița Ro
șie) : „Pe viitorii înotători de perfor
manță sau jucători de polo ai clubu
lui nostru îi recrutez din masa mare 
a copiilor și tinerilor care vin zilnic 
la Ștrandul Tineretului. Pină in pre-
zerrt, in acest sezon, mi-au .trecut 
prin mină* 300 de copii. Pentru ei or
ganizez cu regularitate întreceri pe 
distanțe mai scurte (o lățime de ba
zin), in cursul cărora le urmăresc 
stilul, frecvența brațelor și firește, ra
piditatea. Copiii cărora azi le indrum 
pașii pe calea sportului de performan
ță (Alexandrina Simionescu — 14 ani. 
Arme Marie Urlich — 11. Lavinia
Popa — 11, Carmen Scărlătescu —12. 
Constantin Bădiță — 12, Vasile Rizea 
— 13, Andrei Andrușa — 10 ș.a.) vor , 
deveni in cițiva ani înotători buni 
care vor completa lotul sportivilor de 
la Rapid"

E. FLEȘARIU (secretar cu proble
mele tehnice la clubul sportiv Avintul 
ai raionului „16 Februarie") : „In ra
ionul nostru natația este încă slab 
dezvoltată. Aceasta se datorește pe de 
o parte faptului că nu dispunem de

iu
SPORTUL POPULAR

V. MARINESCU (coordonator teh
nic în consiliul asociației sportive 
S. P. G) : „In asociația SJ’.C. nata
ția este o disciplină sportivă relativ 
tinără. Fără discuție că și in anii tre
cuți membrii asociației noastre prac
ticau înotul, dar întrecerile nu se des- 
făștrau intr-un cadru organizat La 
începutul acestui an, cind s-a întocmit 
calendarul competițional, consiliul a- 
sociației S.P.C. a hotărit să acorde na-
tației toată atenția.

La campionatul de înot al asocia
ției sportive s-au inserts deocamdată 
200 de salariați din unitățile S.P.Q 
(întreprinderea poligrafică .Gutten
berg", .7 Noiembrie", întreprinderea 
de producție industrială 139, I.D.G.B. ;

. ce le-as săturat tnollnd, un joc cu mingea, chiar și pe un teren „neomo-
logal , e binevenit. întrecerea are farmecul ei In mijlocul naturii, ca, de pilda, 

pe castul tăpșan de lingă lacul Floreasca

„.aceeași mulțime care populează 
de dimineață pină seara malurile la
cului dornică de soare, apă și miș
care în aer liber. Mingile zboară ne
încetat și aci, dirijate de cei care 
cu o clipă înainte înotaseră cu voini- 
cie sute de metri. Ciudat, însă: ju
cătorii își improvizează cu greu locul 
de întrecere, incomodînd pe cei în
tinși la plaje, in timp ce, alături, 
stau pustii mai multe terenuri de 
volei, handbal și tenis, cu zgură roșie, 
frumos îngrădite. Cu ani in urmă, 
pe aceste terenuri pulsa o bogată ac
tivitate sportivă. Acum, pentru că 
Gospodăria lacuri-băi nu face nici un 
pas pentru a le întreține, bazele de 
la ștrandul ICAB-Băneasa au început 
să se degradeze. Așa cum se va de
grada. fără îndoială, și popicăria din 
incinta ștrandului, utilizată doar din 
cînd in cînd.

Nu putem încheia scurtul nostru” Ț 
raid fără a aminti despre necesitatea 
existenței unui număr sporit de ins
tructori de înot la aceste ștranduri. 
Deocamdată, în afara ștrandului 
Izvor, nu am găsit la nici un alt 
ștrand instructori, lucru cu totul și 
cu totul nefiresc. Deficiența poate fi 
înlăturată de consiliile cluburilor 
sportive raionale din raza cărora fac 
parte ștrandurile amintite. De altfel, 
aceste consilii ar putea să-și aducă 
contribuția la stimularea și organi
zarea activității sportive în locurile 
unde vara sute de mii de oameni ai 
muncii, îndeosebi tineri și tinere, vin 
să se recreeze, să-și petreacă timpul 
liber în mod plăcut și folositor.

„M-am bucurat
că a invăfat să înoate"

Mărturisesc cd anul trecui, spre toamnă, cînd am 
venit cu Mircea la centrul de la ștrandul Tineretului, 
am avut o mică stringere de inimă. Ca oricărei mame, 
nu-mi venea să-l las singur, mai ales că îl știam foarte 
temător de apă. După numai o săptămină, insă, l-am 
auzit povestind cu mindrie fratelui său mai mic — 
Grigoraș - că a făcut „o lățime' (de bazin) și că dacă... 
o să se poarte frumos are să-l învețe și pe el să 
inoate. Era tare bronzat, vioi și vesel. M-am. bucurat 
că a învățat să înoate și am regretat că nu l-am dus 
mai devreme.

Copilul meu a prins pasiune pentru acest sport. 
Cursul se terminase, dar Mircea continua să meargă la 
ștrand, iar in timpul iernii la bazinul acoperit. Mă uit 
la el cit de mult s-a dezvoltat, cit e de vioi și cu cită 
plăcere se duce la antrenamente. Pentru că, trebuie să 
știți, Mircea al meu a înotător, aproape... concurent.

Anul acesta nu am mai avut emoții pentru Grigoraș. 
L-am înscris la cursul de la ștrandul Tineretului. Aștept 
să se bronzeze și să devină mai voinic. De înotat a și 
învățat l—

„De-ahia aștept să plec la mare"
Cu un an in urmă priveam cu jind de pe malul 

Mării Negre la cei de-o vîrstă cu mine care zburdau 
in apa limpede. Eu mă bălăceam la mal, unde nisipul 
și ierburile învolburau apa. Prietenii mei au încercat 
să-mi dezvăluie „tainele** înotului, dar în zadar. Cum 
intram cu capul la fund mă apuca o frică teribilă. Unii 
rideau de mine, iar eu stăm uneori pe mal și plingeam 
de ciudă.

...Peste două săptămîni plec din nou la Constanța. 
Și cu cită nerăbdare aștept acest eveniment ! Voi re
vedea Marea Neagră, voi juca volei pe plajă, mă voi 
reîntîlni cu Radu, Nicu, Aii, Bogdan și... voi inota. 
De-abia aștept să văd ce .figură' au să facă Gică și 
Adriam, care spuneau că înot ca un topor.

De astă dată mă voi bucura din plin de plăcerea scăl
datului in Marea Neagră pentru că peste cîteva zile 
termin cursul de învățare a inotului de la ștrandul Ti
neretului și voi pleca de aici cunoscind brasul și craulul. 
Bineînțeles, nu perfect, dar pină ajung la mare mă mai 
pun la punct, fiindcă mă voi inscrie in secția de copii 
a clubului Steaua.

Mi-a fost greu pină am învățat să înot, dar acum am 
să le dau de furcă prietenilor mei constănțeni.

EMIL NISTORESCU 
elev în clasa a IV-a a Școlii 

d* 7 ani nr. 44

UNDE MERGEM?
ȘTRANDUL FLOREASCA I : 

strada Școlii Herăstrău nr. 4 (tro
leibuz 83 și. duminicile, autobuze 
speciale din Piața 1848); FLO- 
REASCA II : Intrarea Țărmului 
nr. 9 (tramvai 5, autobuz 85); 
BANEASA: Aleea Ștrandului nr. 
6 (troleibuze 81, 82); TEI : Aleea 
Ștrandului nr. 1 (tramvai 17, tro
leibuz 88); IZVOR: str Dr. Stai- 

covici nr. 44 (tramvai 8, troleibuz 
84, autobuz 33); LIBERTĂȚII : 
Piața Operei nr. 3 (tramvaie 7, 8, 
12. 13, 14, 25, autobuz 32); MO- 
GOȘOAIA: comuna Mogoșoaia 
(de la capătul tramvaiului 6. au
tobuzul spre Buftea); SNAGOV: 
in dreptul km 34 de pe șos. Bucu
rești—Ploiești (curse regulate de 
autobuze de la autogara Băneasa); 
TINERETULUI (centrul de învă
țare a înotului pentru copii) : A- 
leea Ștrandului nr. 2 (tramvaie 3, 
4, troleibuz 82. autobuz 31); COM
PLEXUL CULTURAL SPORTIV 
UNIVERSITAR LACUL TEI : str. 
Oltețului nr. 30 (tramvaie 5. 17. 
troleibuz 88, autobuz 35); BAZI
NUL DE LA PALATUL PIONIE
RILOR : Bd. prof. dr. Marinescu 
nr. 2 (troleibuze 81, 84 , 88. 89. au
tobuz 37); BAZINUL CU VALURI 
LI DO: str. C. A. Rosetti nr. 13 
(tramvaie 5, 15, 19, autobuze 31, 
32, 34. 37, troleibuze 82, 83).
Ștrandurile și bazinele sîn-t des
chise zilnic intre orele 7—18.



Baia
Ma rcaj 1 linie roșie verticală. 
Timp de mere : 2—3 ore.

Diferență de nivel: 345 m.
Așezată sub primele culmi ale 

tăiului, localitatea Baia Sprie 
m, altitudine) se bucură de o 
diție minieră din cele mai vechi. 0 
șosea și o cale, ferată, ambele în lun- 
girne de 9 km, o leagă de Baia 
Mare, făcînd din ea cea mai frecven
tată bază de plecare pentru ascen
siuni in Munții Gutăiului.

Orașul este interesant și prin ve
chile sale monumente istorice, printre 
care cităm marea 
catolică, da tind 
cum și muzeul 
expuse obiecte 
mineritului din 
începuturi pînă

biserică romano- 
din anul 1789, pre- 

orașului, unde găsim 
din istoria dezvoltării 
regiune, dela primele 
în zilele noastre.

★

In dreptul km 24, pe șoseaua care 
străbate orașul în lungime, întîlnim 
o placă indicatoare : „SPRE CAVN'lC 
— 18 km/, iaf în fața ei o altă
placă, indicînd cele trei drumuri mar
cate, care pornesc din Baia Sprie: 
unul spre Chiuzbaia, marcat cu punct 
galben, 2 ore, altul spre Cabana Mo
goșa, Lacul Bodii, linie roșie, 2 ore, 
și al treilea spre vîrful Gutăiului pe 
drumul Măriuții, linie albastră, 3 ore.

Primul drum (punct galben) pleacă 
spre nord și duce spre Groapa Chiuz
baia, unde face legătură cu traseul 
care urcă dinspre Baia Mare spre 
vîrful lgniș, la cabana Izvoarele. Al 
doilea drum, împreună cu al treilea, 
urmează șoseaua care trece peste 
munți, spre Sighet Valea Șiorului. 
ale cărei ape sint în permanență tul
burate în această parte de rezidurile 
minereurilor scoase din bogatul sub
sol al regiunii, însoțește o bună parte 
drumul nostru. Ieșim din oraș la 
km 26,. iar puțin mai sus, apele Șio
rului se limpezesc dintr-odată; șo
seaua urcă în serpentine largi, printre: 
poieni înverzite și rariști de arini, 
apoi prin păduri de fag și carpen.

Cîteva sute de metri mai sus de 
km. 28, cele două marcaje se despart:

Sprie—-Cabana Mogoșa (Lacul Bodii)

Vechea cabană Mogoșa — Lacul Bodii — astăzi awtă a cabanei mari 
Foto: E. Cristea

albastrul cominuirfd pe șosea (stingă), 
roșul fraversind valea Șiorului, urcă 
o vreme pe malul opus al văii, după 
care se orientează către dreapta, in- 
trînd în pădure. Ca un amănunt su
plimentar, adăugăm că, în locul unde 
se despart marcajele, observăm chiar 
în punctul de ramificație, deschiderea 
largă a unei văi, ce conftuează cu 
Valea Șiorului.

Drumul nostru urcă domol pe spi
narea unui picior de murite acoperit 
de pădure. închizîna astfel posibilita
tea de a privi frumusețile înconjură
toare.

De la o vreme drumul devine larg 
iar urmele de căruță dovedesc că ele 
circulă pe aici. La 
părăsirea șoselei, 
să coboare ușor, 
și apoi în stingă

cea 25 min. de la 
itinerariul începe 

lăshid în dreapta 
cîte o ramificație

Sportul are mulți prieteni
in uzina noastră

tn anii regimului democrat-popular 
uzinele de mașini agricole „Semănă
toarea" au cunoscut un avînt continuu. 
Zi de zl colectivul de muncă de aici 
obține succese importante. Tot 
mare e numărul combinelor, al mași
nilor care iau drumul ogoarelor pa
triei pentru a contribui la obținerea 
de recolte bogate. Iată de ce fiecare 
se străduiește să dea produse de biMiă 
calitate. In toate sectoarele uzinei 
muncitorii iau parte cu însuflețire ia 
întrecerea socialistă pentru a produce 
mai mult și mai bun.

După cele opt ore de muncă mun
citorii, inginerii și tehnicienii noștri, 
au și alte preocupări. Avem mulți ti
neri in uzină. 0 parte înseninată 
dintre ei, după-amiaza merg la 
rile școlii medii. Alții activează 
chipele culturale sau se dedică 
cii, picturii sau literaturii. Sint 
cupări caracteristice tineretului 
nou.

în afară de toate acestea activitatea 
sportivă in uzina noastră, in orele li
bere, atrage tot mai multi tineri mun
citori. Sportul are în uzina noastră 
mulți prieteni.

Asociația sporlivă Semănătoarea nu- cu care ne mindrirn. Așa sint C. Ci- 
In®r^,jîLj)rez,®n! fes,e 2.500 de mem- eerone, sectorul II mașini de găurit, 

V. Dumitrache, proiectant, 
lescu, șef de brigadă la 
matrițerul Gh. Iordan, de
T. Bălan, șef de brigadă, 
comportare in producție și pe terenul 
de sport.

Realizările obținute trebuie să con
stituie un stimulent in activitatea de 
viitor. Colaborarea bună care există 
între consiliul asociației sportive, co
mitetul sindicatului și organizația
U. T.M., incepind de la nivelul sectoa
relor, Îndrumate permanent de către 
organizațiile de partid, e o premisă în 
realizarea de lucruri și mai bune in 
activitatea sportivă din uzina noastră. 
Trebuie subliniată de asemenea con
tribuția pe care conducerea uzinei, 
prin sprijinul acordat, o aduce Ia buna 
desfășurare a activității sportive, care 
în timpul liber atrage tot mai mulți 
tineri din uzină pe terenurile de sport 
unde iși reîmprospătează forțele, unde 
petrec clipe de destindere.

drul triatlonului au fost reprezentanți 
din fiecare atelier.

Pentru început 
poate fi notată cu 

mai tor ea trebuie să
și mai bune. Posibilități slut. Avem 
bază materială satisfăcătoare și — 
lucrul cel mai important — un tineret 
domic să facă sport. Consiliul asocia
ției sportive, secțiile pe ramură de 
sport vor trebui doar să-l atragă pe 
stadion.. Dintre acești tineri (și expe
riența proprie ce-a demonstrat acea
sta), putem selecționa elemente talen
tate pentru echipele noastre, care să 
reprezinte uzina in competițiile ofi
ciale. Avem 11 secții pe ramură de 
sport. La fotbal unde anul acesta am 
promovat in prima categorie a cam
pionatului orășenesc, la volei (trei e- 
chipe), la handbal, locul 2 in campio
natul de calificare, bascliet, categoria 
I oraș, șah, box și altele, succesele 
obținute bucură pe fiecare muncitor. 
Cind echipele noastre au meciuri nu
meroși salariați ai uzinei iși încura
jează echipa. Fiindcă in cadrul acestor 
echipe activează sportivi ce lucrează 
in uzină. Mulți dintre ei sint fruntași

această activitate 
„bine", dar pe vii- 

inregistreze succese

nemarcată. Imediat, după acestea 
apare in dreapta apa lucie a „Lacului 
Mic" ‘ - - -
racteristică

Cabana nu este prea 
aici. La cîteva sute de 
mers iniiininA venind din ■ „
mul marcat cu triunghi galben, care] 
leagă Drumul Măriuții cu cabana Mo- 
goța-Lacui Bodii.
- Zgomotul -unui pîriu care ne a- , 
pare, este indiciu că nu shitem prea 
departe de cabană. apele acestuia i 
rezultind chiar din surplusul Lacului 
Bodii.

Situată la 740 m. altitudine, ea- ' 
bana are o capacitate de 120 de i 
locuri și este cea ma: frecventată din] 
regiune, datorită distanței 
o desparte de Baia Sprie și poziției 
sale foarte pitorești.

Lacul este rezultat din 
apelor, aduse de piraiele ce se scurg 
pe versantul nordic al muntelui Mo- 
gona (1243 m. aft); el are o for
mă- ovafă, prelungită, măsurînd circa 
250 m. hxigime și 140 m. lățime 
și este bog^ț în păstrăvi.

Localnicii obișnuiesc să spună 
cului Bodii și Lacul 
cabanei Lacul Bodii 
cabana Mogoșa. De 
goșa Lacul Bodii 
excursii - în împrejurimi, cum ar fi: 
Cabana Mogoșa —■ vîrful Gutăi (1447 
m. alL) : marcaj triunghi 
3-4 ore; cabana Mogoșa — 
Mogoșa (1243 m. alt) marcaj 
unghi albastru, 1-2 ore (drum 
circuit).

EMILIAN CRISTEA 
maestru al sportului

ineonj'.irat de vegetația ca- 
acurilor din regiune, 

departe de 
: metri de 
stingă, dru

mici care

stăvilirea

la- 
lui Pintea, iar 
i se spune și 

la cabana Mo- 
— se pot face

roșu, 
vîrful 

tri- 
in

O consfătuire rodnică
în domeniul propagandei sportive

sediul Consiliului General al 
a avut loc o consfătuire la

La 
UCFS 
care au luat parte responsabilii sec
țiilor de propagandă și agitație ale 
consiliilor regionale UCFS și ai 
unor cluburi sportive. Consfătuirea a 
avut drept scop realizarea unui 
schimb de experiență în domeniul 
muncii de propagandă și agitație, în 
lumina documentelor Conferinței pe 
țară a UCFS.

La consfătuire au fost prezentate 
inforrtiări în care s-au enumerat me
todele de popularizare a foloaselor e- 
ducației fizice și a formelor sale 
simple de practicare (regiunea Plo
iești). De asemenea, cei prezenți la 
consfătuire au putut afla noi metode 
în ceea ce privește modul cum se 
face murtca de propagandă sportivă 
pentru buna desfășurare a campiona
tului asociației sportive ca și felul 
cum trebuie să se desfășoare munca 
de propagandă sportivă în G.A.C. 
pentru atragerea maselor țărănimii 
colectiviste la practicarea organizată 
a educației fizice (regiunea Crișana). 
In continuare, cu viu interes a fost 
urmărită expunerea cu privire la mă
surile luate pe linia propagandei spor
tive pentru dezvoltarea bazei de 
mase a activității de performanță și 
ridicarea ramurilor sportive rămase 
in urmă la nivelul cerut (regiunea 
Cluj). Ultima informare s-a referit 
la măsurile luate pentru îmbunătăți
rea muncii educative în procesul de 
instruire și la modul cum a fost a- 
sigurată buna funcționare a învăță- 
-niniului politic cu fotbaliștii și spor
tivii de categoria I (orașul București). 
O expunere deosebit de interesantă 
privind perspectivele de dezvoltare a 
mișcării sportive la sate in urma în
cheierii procesului de colectivizare 
a agriculturii a fost făcută de L 
Gnrici, lector la I.C.F.

Deci, o varietate de teme care au 
cuprins cele mai 
ale muncii 
sportivă.

Partea a 
consacrată 
referatelor 
largi, cuprinzătoare, au îmbogățit în 
mod evident cunoștințele și experiența 
activiștilor sportivi prezenți la cons
fătuire. Mulți dintre ei și-au împăr
tășit din experiența muncii. Astfel. 
Ai. Momete, regiunea Argeș, a vorbit 
foarte documentat despre activitatea 
sportivă ce se desfășoară în stațiunile 
baIneo-climaferice din regiune, despre 
metodele de popularizare a competi
țiilor și de atragere în sport a oa
menilor muncii veniți la odihnă. De
legatul' regiunii Oltenia, 1. Paveliu, 
a relatat despre unele inițiative cu 
privire la organizarea „Zilei președin
telui- în raionul Băilești, intîlniri in
tre sportivi, antrenori și spectatori în 
raionul Tg. Jiu etc. Delegatul regiunii 
Hunedoara a dat o serie de sugestii 
interesante in legătură cu posibili
tatea reflectării mai pe larg, in or

ga nele de presă, a activității sportive 
din regiuni.

Consfătuirea nu s-a limitat- însă 
doar la discuții teoretice. Cei prezenți 
au avut prilejul să facă adevărate 
ore practice prin vizitele făcute în 
parcul Herăstrău unde au putut ur- 

i o serie de activități sportive 
caracter recreativ-distractiv pen- 
copii și adulți. Recentele ameiia- 
de baze sportive simple din preaj- 
unor blocuri din cartierul Feren- 
au stîrnit de asemenea, interesul

mări 
cu I 
tru < 
jări i 
ma 
tari _ _______ , .. ____
și admirația delegaților la consfătuire. 
Tot în cadrul' „orelor practice", parti- 
ciparrții la consfătuire au avut pri
lejul să ia parte la un foarte util 
simpozion susținut de către cont. Ion 
Șiclovan, directorul Institutului de 
Cultură Fizică, prof. Angliei Vrabie, 
dr. Adrian lonescu și dr. 1. Âlexah- 
drescu cu tema „Cum să folosim mij
loacele educației fizice pentru menți
nerea și întărirea Sănătății".

In partea finală a consfătuirii a 
luat cuvîntul JoVărășul Aurel Duma, 

General al 
subliniat fap-

importante aspecte 
de propagandă și agitație

doua a consfătuirii a fost 
discuțiilor pe marginea 
expuse. Aceste discuții,

președintele Consiliului
UCFS. Vorbitorul a ... _
tul că munca de popularizare a ac
tivității sportive s-a îmbunătățit in 
perioada care a trecut de la Confe
rința pe țară a UCFS, dar că in 
acest important sector de activitate 
mai sînt încă multe probleme de re
zolvat. Pozitiv este faptul că consi
liile regionale UCFS, in colaborare 
cu organizațiile de mase, inițiază 
în mod susținut diferite acțiuni a“trac- 
tiv-recreative. Astfel de acțiuni' tre
buie permanentizate, pentru ca mase 
tot mai largi de oameni ai muncii 
să pășească pe terenurile de sport. 
In această direcție, vorbitorul a re
comandat activiștilor sportivi să dea 
dovadă de cit mai multă inventivitate, 
fantezie, pentru atragerea în practi
carea organizată a culturii fizice și 
sportului 
de 
în 
ale 
cu 
din _
succes în această inportantă acțiune

Tovarășul Aurel Duma s-a ocupat 
apoi de felul în care se desfășoară 
munca de propagandă la sate In 
acest sector exista încă unele defi
ciențe din cauză că activiștii'sportivi 
nu au reușit să găsească întotdeauna 
formele cele mai atractive pentru mo
bilizarea tineretului sătesc pe terenu
rile de sport. Vorbitorul a «ratat că 
propaganda vizuală joacă un .’Ol de
osebit în impulsionarea 
sportive și a recomandat activiștilor 
sportivi să folosească acest mijloc cit 
mai intens.

Fără discuție că lucrările consfă
tuirii vor avea un rol pozitiv :n ac
tivitatea de viitor. Schimbul de ex
periență realizat cu acest prilej va 
contribui la dezvoltarea activității de 
cultură fizică și sport în rîndul ma
selor de oameni ai muncii din țara 
noastră.

a întregului tineret. Serile 
întrebări și răspunsuri organizate 
colaborare cu Casele de cultură 
tineretului, „Joi ale tineretului" 

conținut sportiv sînt doar cîteva 
mijloacele care pot fi folosite cu.

impulsionarea activității

cursu- 
in e- 
muzi- 
preo- 

nostru

bri UCFS, dintre care mai mult de 
80 la sută sînt cu cotizația la zi. 
Datorită strădaniilor membrilor consi
liului asociației sportive numărul a- 
cestora a crescut față de anul 1961. 
Este un lucru bun. Problema care se 
pune însă este următoarea : se desfă
șoară totuși o activitate sportivă ? 
Fiindcă cei 2.500 de 
trebuie să fie atrași 
sportului. La această 
punsul l-am primit cu

fost 
pri-

luat
cea

membri UCFS 
în practicarea 

întrebare răs- 
citva timp în

urmă cind in cadrul unei plenare a 
comitetului de partid al uzinei a 
analizată activitatea sportivă pe 
mul trimestru al anului acesta.

La Spartachiada de iamă au 
parte peste 1.200 de tineri iar la
de vară aproape 1.100. Campionatele 
pe asociație au reușit să atragă in a- 
cest an mai mulți tineri in activitatea 
sportivă. La fotbal — începem cu 
fotbalul fiindcă e cel mai iubit — 
participă 16 echipe pe ateliere, ceea 
ce înseamnă aproape 200 de sportivi 
angrenați in întrecere. La volei, 8 e- 
chipe, la tenis de masă 6 iar in în
trecerile individuale la haltere 500 de 
participant! și 160 la lupte. Atletismul 
a început să facă primii pași: in ca-

A. Brătu- 
sectorul 6, 
la sctilărie, 
exemple de

CRISTIAN NICULESCU 
locțiitorul secretarului comitetului 

de partid al uzinelor „Semănă
toarea “

Cine a trecut silele aces
tea prin R. Vilcea nu se 
poate să nu fi auzit dis- 
cutîndu-se despre faptul 
că echipa de fotbal Chimia 
Govora a scăpat de retro
gradare. Vestea despre acel 
1—l cu Știința București 
a făcut înconjurul orașului 
cu viteza fulgerului. Un 
mucalit zicea că asta s-a 
petrecut înainte ca la Bucu
rești arbitrul să' fi fluierat 
sfirșitul partidei.

...Așadar. in autobuz, 
la stadion, la grădina de 
vară din centrul orașului, 
tn țară, tn parc, ecourile 
acelui 1—1 nu s-au stins 
încă. Numai că despre râ
minerea In -B* se discută 
in două moduri diferite. Le 
vom arăta pe rind

..Sint unii iubitori ai 
fotbalului care au „serbat* 
evenimentul dind. cum se 
spune, cu căciula în -sus. 
lira fraților I Am rămas 
In B ! La întoarcerea echi
pei au întimpinat-o de par
că se înapoia cu... titlul 
mondial din Chile. Și pen
tru că veni vorba de... 
chile, au și tras vreo 
teva, a răcorire.

— Ți-am spus eu 
zicea unul „specialist* 
nu cădem dom’le. Cind e la 
o adică...

Cu asemenea 
i-am văzut 
„băieți* tntr-o 
sărbătorind 
cite una...

a-

„suporteri* 
pe ctțiva 
dimineafa,

„succesul* la 
mare.

» t.

Dar la Vîlcea cei mai 
mulți iubitori ai fotbalului 
sini de altă părere. Departe 
de a socoti ca victorie scă
parea de retrogradare, ei 
pretind fotbaliștilor favoriți 
să-și facă datoria, sâ mun
cească din plin în produc
ție, la antrenamente, să 
dovedească o cqinportare 
exemplară in viata de toate 
zilele, pe terenul de sport.

Muncitorii de la Uzina 
de sodă, de exemplu, și-au 
exprimat nu o dală deza-

sport care le-au fost asi
gurate.

Negii jind dezvoltarea ac
tivității sportive de mase 
în uzină, consiliul asocia
ției s-a preocupat aproape 
în exclusivitate de echipa 
de fotbal (și dacă s-ar fi 
ocupat ca lumea !). Citind 
procesele verbale ale ședin
țelor consiliului asociației 
sportive, numai de fotbal e 
vorba: „Să fie toti în pro
ducție", „Să fie tras la 
răspundere antrenorul", „Să

se intensifice munca deprobarea față de felul cum 
'S-a ocupat de aceste tre
buri consiliul asociației 
sportive Chimia Govora — 
președinte Mihai Stăncu- 
lescu — ca și antrenorul 
echipei, A. Teodorescu. Ei, 
ea mulți alții din R. Vîlcea, 
au criticat nu o data fap
tul că numai o parte din 
fotbaliști muncesc în pro
ducție, că unii 
dul, sînt 
antrenament, 
ță nesportivă, 
vînt că nu răspund cum 
se cuvine condițiilor bune 

. de muncă, de viață și de

bat bulevar- 
neserioși la 
duc g vto- 
într-un cu-

e 
ducatie în rindgj fotbaliști
lor" ș.a.m.d Credefi că 
s-au luat ceva măsuri ? 
Nicidecum. Iubitorii spor
tului din R Vtlcea se în
treabă pe bună dreptate : la 
anul tot emofii și dureri 
de cap ne va da „Chimia"? 

Ce-i lipsește să fie o 
echipă fruntașă, care să 
lupte pentru unul din locu
rile din fruntea clasamen
tului, chiar pentru promo
varea In categoria A și 
nu pentru a se tirt tn coa
da clasamentului, sub spec
trul retrogradării ? Echipa

are de partea ei tinerețea, 
precum și sprijinul nume
roșilor iubitori ai fotba
lului din R. Vîlcea în 
schimb îi lipsește seriozi
tatea. Lipsește exigenta 
consiliului asociației spor
tive și a antrenorului. lin- 
sește spiritul colectiv, atri
bute care nu lipsesc echi
pei Chimia Govora II, frun
tașă în campionatul la care 
participă.

Geaba vă plimbați țan
țoși prin centrul orașului, 
tovarăși fotbaliști 
Chimia Govora, că 
motiv de bucurie ! 
așteaptă de la voi 
veniți fruntași în produc
ție, să stați mai mult pe 
frumosul stadion „/ Mâi**, 
să vă antrenați cu sirguin- 
ță și seriozitate. Pregăti- 
ți-vă de pe acum pentru 
viitorul campionat. Iai anul 
vrem să auzim : Ura ! Am 
intrat în A !

de la 
ll-aveți 
Lumea 
să de-

MIRCEA VASILE

bi. R.: Zilele trecute a 
avut loc o ședință de 
analiză a activității echi
pei. Cu acest prilej s-au 
tras concluziile necesare 
și s-a hotărit, printre al
tele, ca echipa să treacă 
la altă asociație sporti
vă, chiar 
Vîlcea și 
Unirea.

Sperăm

din 
să

orașul Rru
se cheme

nu fie nu-să
mai o simplă schimbare 
de nurne.



Zstarzii de Ia Steaua 
au cucerit „Cupa Dinamo"
Cei mat buni pistarzi din țara 

noastră au făcut sîmbătă după-amia- 
za o ultimă verificare în vederea 
campionatelor Capitalei și a apro
piatelor întreceri internaționale. Ei 
au participat la concursul dotat cu 
trofeul „Cupa Dinamo** în progra
mul căruia au figurat o serie de pro
be interesante. In mod deosebit a 
plăcut turneul de viteză care a reu
nit pe toți specialiștii probei. Tînărul 
dinamovist Dan Popovici a continuat 
seria victoriilor, terminînd turneul 
neînvins. Iată clasamentul : 1. D.
Popovici (Dinamo) 4 v., 2. V. Oprea 
(Steaua) 3 v.. 3. P. Tache (Dinamo) 
2 v., 4. C. Voicu (Steaua) 1 v., 5. 
D. Stan (Steaua) 0 v.

La startul probei clasice de 1.000 
metri cu plecare de pe loc, au fost 
prezenți 11 alergători. Victoria a re
venit ultimului concurent pornit în 
cursă, Eugen Bărbulescu marcat cu 
1:15,3. Clasament final : 1. E. Băr
bulescu (Dinamo) 1:15,3, 2. M. Voi- 
nescu (Dinamo) 1:15,5, 3. V. Ior- 
daclie (Dinamo) 1:16.2, 4. V. Voloșin 
(Steaua) 1:16,5, 5. D. Penescu (Di-

Ujo) _LJ6;7. Proba de urmărire echipe 
seniori s-a incnefrt ?■“ o surpriză. 
Formația dinamovistă. favorita in a- 
eeastă întrecere, a fost nevoită să 
cedeze in fața echipei Steaua com
pusă din L Vffsîle^ V. Voloșin, S.. 
■puț'1 2 3 "șl A Hirju Cronometrați Ta 
"capătul celor 4.000 metri cu 4:56,9. 
Dinamo a înregistrat 4:57,7. Ultima 
probă rezervată seniorilor, semifon- 
dul (75 ture cu sprint la fiecare trei 
ture), a fost dominată de alergătorii 
de la Steaua. Clasament: 1. 1. Va- 
sile (Steaua) 73 p. și un tur avans,

penalizare, 2. E. Boiangiu (Dinamo) 
pe Keops 129,6 p., 3. Th. Stanciu 
(Steaua) pe Gerilă IO),8 . p., 4. Gh. 
luja (Steaua) pe Fatma 166,8 p.; 
categoria mijlocie: 1. Constantin Vlad 
(Dinamo) pe Savant 93,4 puncte.
2. E. Boiangiu pe Nașu 104,8 p.,
3. \V. Fleischer (C..SM Sibiu) pe 
Nonius 141,2 p. „Cupa Păcii** obsta
cole juniori: 1. E. Dobrogeanu 
(Știința) pe Fraga O .p,r timp 1:04,0;
2. A. Donescit (Steaua) pe Sebeș 
0 p., timp 1:04,3; 3. M. Silea (Știința) 
pe Sapa 0 p„ 1:07,0. Obstacole — 
fete: 1. Elena IonesCu (Știința) pe 
Sulina 0 p., 1:12,8; 2. Manuela Bogza 
(Știința) pe Odor 0 p., 1:24.8; 3. 
Mihaela Radulescu. (Dinamo) pe 
Grinda 3 p., 1:24,9. Obstaccfc — e- 
chipe: 1. STEAUA (după barai — 
E. Olteanu pe Furioso și Gh. Călu- 
gărițoiu pe Recova) ' 0 p., timp 28,2 
secunde; 2. STEAUA (A. Donescu 
pe Sebeș și Th. Stanciu pe Răsunet) 
0 p„ 28,8 sec.; 3. ȘTIINȚA (Elena 
lonescu pe Sulina și Maria Stan pe 
Arcaș) 8 p., 32,3 sec.

2. M. Bardan (Steaua) 70 a șî uh 
tur avans, 3. S. Duță (tșteaua) 27 
p., 4. E. Sima (Steaya) 19 p„ 5. 
V. Voloșin (Steauai2 p. Pe echipe 
competiția a, f&st ciștigată de pis- 
tarzii dg fe Steaua.

Ajt încep campionatele Capitalei 
ihipă următorul program: marți — 
urmărire individuală seniori și ju
niori ; miercuri — 1.000 m. cu start 
de pe loc seniori. 500 ni juniori și 
semi fond juniori. întrecerile încep la 
ora 16,30.

TR. IOAN1ȚESCU

- ___ - j^M A : 11:1; II jjl---------

Oscar Recer (Dmamo) in timpul probei de obstacole din cadrul probei complete

Foto : F. Tempîer

Prima etapă a campionatului la proba completă
Duminică s-au desfășurat ultimele 

întreceri (obstacole) din cadrul pri
mei etape de campionat republican la 
proba completă de călărie, categoriile 
„ușoară** și. „mijlocie**. Ca și în anul 
trecut la Sibiu, lupta s-a dat îndeosebi 
intre călăreții de la Dinamo, Steaua 
și C.S.M. Sibiu. Oscar Recer și 
Constantin Vlad, cîștigătorii celor 
două categorii, s-ait dovedit și în 
acest an elemente de bază ale lotu
lui republican de probă completă, ei 
dovedind o bună pregătire. Intr-un 
evident progres față de anul trecut 
ni s-a părut dinamovistul Enachc 
Boiangiu care a ocupat locul II la 
cele două categorii.

Paralei cu intreceri'e din cadrul 
probei complete, duminică dimineață 
s-a desfășurat pe baza hipică din 
Calea Plevnei și concursul de ob
stacole dotat cu „Cura Păcii**. Iată 
rezultatele tehnice: PROBA COM
PLETA — categoria ușoară: l.fOscar 
Recer (Dinamo) pe Agata 101,4 puncte
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B A EDITHS
R. S. Cehoslovacă

cehoslovace. Ele acțio-

de joc scorul le este fa-

3

PLOIEȘTI, 9 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Aproape 2.000 de 
spectatori au urmărit ieri, pe stadio
nul Petrolul din localitate, întîlnirea 
dintre echipele U.R.S.S. și Cehoslova
ciei. Cele două formații au oferit o 
întrecere de bună calitate, cu faze 

' spectaculoase, mult apreciate de spec- 
i ta lori.
J Cele care își impun inițiativa sint 
I handbalistele ‘ ' —
J ne>ază foarte puternic și numai după 
, două minute '
1 vorabil: 3—0. Apoi, jucătoarele sovie- 
' lice reușesc să stabilească un echîli- 
i bru, acționînd mai atent, în special 
i în apărare. Și astfel, timp de 11 minu- 
[ te, nu se mai marchează nici un gol. 
J în continuare însă, jucătoarele ceho- 
i slovace vin tot mai des în atac ți 

reușesc ca pînă la sfirșitul reprizei 
[ să-și mărească avantajul cu încă 3 

puncte, în timp ce sportivele sovietice 
înscriu o singură dată.

în repriza secundă. formația
U.R.S.S., cu multe jucătoare de re
zervă în componența ei, se străduiește 

' să facă un joc cît mai bun și să meiy.

(Urmare Ain, (pag. I)

îermată cJe Jasici. Se joacă tare în 
apărare. Iugoslavele ratează două lo- 

. vituri de la 7 m (una excelent apă- 
[ rată de Hector), iar handbalistele ro- 
mîne înscriu prin M. Constantinescu 
la capătul unui fulgerător contraatac. 
După pauză echipa iugoslavă egalea
ză și preia conducerea. prin două go
luri înscrise de Jakovetici din acțiuni 
individuale. Este 3—2 pentru R.P.F. 
Iugoslavia și echipa noastră continuă 
să risipească acțiunile de atac. Cu 
trei minute înainte de stirșit Boțan 
ratează un „7 m“, pentru ca în ulti
mele secunde tot ea să transforme

U. R. S. S. 16-5 (6-1)
țină un
pioanele mondiale, imprimînd 
un ritm
pînă la fluierul final să mai înscrie 
10 goluri, în timp ce jucătoarele so
vietice nu marchează decît 4. Așadar, 
formația Cehoslovaciei cîștigă partida 
cu o diferență de 11 goluri. Scor fi
nal: 16—5 (6—1).

Formația Cehoslovaciei a înscris 
prin: Kosikova (1), Kernerova (4), 
Vrbova (o) și Mateju (6). Punctele 
echipei U.R.S.S. au fost realizate de 
Strelnikova (1), Bobrova (2), Vunteș- 
meri (1) și Rerih (1)'.

Arbitrul Pândele Cirligeanu (R.P.R.) 
a condus excelent o întîlnire în care 

. ambele formații au jucat corect, în 
limitele sportivității.

CEHOSLOVACIA: Janeckova (Ho- 
uscova)-Adamkova, Topickova, Kosi- 
kova, Kernerova, Vrbova, Kucerovă, 
Veckova, Mateju, Beranova.

U.R.S.S.: Joțite-Ignatieva, Klumbite, 
Tuleakova, Strelnikova, Bobrova, Vun- 
teșmeri, Rjanskaia, Rerih, Tiurina.

POMPILIU VINT1LA

rezultat strîns. Totuși, cam- 
jocului 

deosebit de rapid, reușesc ca

M.

3 astfof de lovitură și să aducă ega- 
larea.

Arbitrul Jan Slaats (Olanda) a 
condus corect formațiile :

R. P. ROMÎNA : Hectar —
Canstantinesicu (1), Boțan (1), Ștefă- 
nescu, Oțetea, Naco (1), Dumitrescu, 
Leonte, Nemetz, Franz.

R. P. F. IUGOSLAVIA : Istvano- 
vici — Dragosavae, Jovancevid, Bje- 
lici, Jakovetici (2), Pavici, Jasici (1), 
RacJunovici, Rebemjak.

„ORGANIZAREA CAMPIONATULUI ESTE PERFECTA”
(Urmare din pag. 1)

Pe scurt, cred că romînii pot re
vendica titlul de mare națiune in 
handbalul mondial. De altfel, vreau 
să- vă reamintesc că in această pri
vință am scris cu mai puțin de un 
an in urmă un articol in care am 
argumentat această afirmație**.

Dl. MAX R1NKENBURGER :
„Organizarea acestui campionat 

mondial este absolut perfectă. Cate
goric că nu se poate face mai mult. 
Am fost primiți cu ospitalitate peste

încep semifinalele marii competiții
După jocurile de ieri au fost defi

nitivate clasamentele celor trei grupe 
și. odată cu aceasta, a fost cunoscută 
și ordinea echipelor calificate în gru
pele semifinale.

Grupa I : La București: R.S. CEHO
SLOVACA. R.P. UNGARA, R.P. RO
MI NA.

Grupa a fl-a : La Brasov si Sibiu : 
U.R.S.S.. DANEMARCA și R.P.F. IU
GOSLAVIA.

Ultimele clasate în preliminarii al
cătuiesc a treia grupă, ale cărei jocuri 
vor avea loc la Ploiești : GERMANIA, 
JAPONIA și R.P. POLONA. Aceste 
trei reprezentative vor juca pentru 
locurile 7—9 ale clasamentului final.

In ceea ce privește programul jocu
rilor, acesta se prezintă astfel :

GRUPA I — LA BUCUREȘTI

Miercuri 11 iulie: R.P. Ungară — 
R.P. Romină. (aib. Janerslam-Suedia).

Joi 12 iulie: R.S. Cehoslovacă— 
R.P. Ungară.

Rezultate
GRUPA A

și clasamente
CLASAMENTUL

PLOIEȘTI : R. S. Cehoslovacă — 
U.R.S.S. 16—5 (6—1).

CLASAMENTUL
1. R. S. Cehoslovacă 2 1 1 0 23:12 3
2. U.R.S.S. 2 10 1 16:24 2
3. Germania 2 0 1 1 15:18 1

GRUPA B

SIBIU : Danemarca — Japonia
12—7 (7-4).

Danemarca—Japonia 12-7 (7-4)
SIBIU, 9 (prin telefon de la trimi

sul nostru). — Jucătoarele celor două 
formații s-au străduit să ofere celor 
3.500 de spectatori, care au umplut 
pînă la refuz tribunele stadionului 
Luceafărul, un meci cît mai atractiv. 
Echipa Danemarcei, superioară din 
punct de vedere tehnic și fizic (hand
balistele daneze sint mult mai înalte 
decît adversarele lor), a dominat cea 
mai mare parte a întîlnirii, obținînd 
victoria cu scorul de 12—7 (7—4).

învingătoarele au avut un start pu
ternic și după 12 minute conduceau 
cu 6-0. La acest scor partida a luat o 
întorsătură neașteptată. Handbalistele 
japoneze își depășesc emotivitatea și 
încep să evolueze în stilul lor carac
teristic : acțiuni într-o viteză uluitoare 
cu o circulație extrem de rapidă a 
mingii. Ele depășesc de cîteva ori a- 
părarea echipei daneze și Isobe în
scrie de patru ori la rînd, la capătul 
unor acțiuni de toată frumusețea.

După pauză partida este la fel de 
interesantă. După primele 10 minute, 
în care echipa Danemarcei își spo
rește avantajul pînă la 10-4, formația 
Japoniei puternic susținută de public, 
atacă cu insistență, înscrie, dar și șu- 
tează de cinci ori în bară, astfel că 
victoria revine danezelor cu scorul de 
12-7. Cu această victorie echipa Da
nemarcei cucerește primul loc în 
grupa B.

Arbitrii] Edgar Federhof (R.D.Q.Ț-» 
CQivhis foarte bine următoarele for
mații : DANEMARCA : Hansen (Jen
sen)—Ostergaard, Kristensen, Kock, 
Mikkelsen, A. NIELSEN, Matstrand, 
Rikemose, K. NILSON, Kramer. JA
PONIA : YAMADA—ISOBE, Aoki, 
Sawada, Yamazaki, Ui, Nishimura, 
Kurokawa, Ota. Au înscris : A. Niel
sen (4), K. Nilson (3), Kock (3), 
Mikkelsen și Kramer pentru Dane
marca, Isobe (5) și Nishimura (2) 
pentru Japonia.

ADRIAN VASILIU

tot și am constatat că atit la Bucu- 
jești, dt și Ia Brașov echipele sint 
cazate in condițiuni excelente. Ceea 
ce mi-a plăcut foarte mult a fost că 
s-a făcut im program pentru fiecare 
echipă, asigurindu-i-se condițiuni ca 
timpul liber să-l poată întrebuința 
după preferințe. In acest fel, jucătoa
rele au putut să cunoască țara dv.

Sintem foarte mulțumiți de totul și 
am văzut că organizatorii au avut o 
grijă deosebită pentru toate detaliile. 
Ei nu au uitat nimic și desigur Că 
acest fapt a contribuit la realizarea 
unei perfecte organizări**.

Vineri 13 iulie: R.P. Romină—R.S. 
Cehoslovacă.

GRUPA A 1I-A — LA BRAȘOV 
Șl SIBIU

Miercuri 11 iulie (la Brașov): 
U.R.S.S.—R.P.F. Iugoslavia (arb. Fe- 
derhoff-R.D.G.).

Joi 12 iulie (la Sibiu) : Danemar
ca—U.R.S.S.

Vineri 13 iulie (la Brașov); R.P.F. 
Iugoslavia—Danemarca.
GRUPA A III A — LA PLOIEȘTI
Miercuri 11 iulie: Japonia—R. P. 

Polonă, (arb. Cîrligeanu-R.P.R.).
Joi 12 iulie : Germania—Japonia.
Vineri 13 iulie: R.P. Polonă—Ger

mania.
Toate meciurile vor începe la ora 19.
Chiar din prima zi, semifinalele o- 

feră întîlniri de mare interes, care pro
mit dispute dinamice. In mod special 
atrag partidele R.P. Ungară—R.P. Ro
mână (care va avea loc pe stadionul 
Republicii) și — mai ales — U.R.S.S.- 
R.P.F. Iugoslavia.

1. Danemarca
2. R. P. Ungară
3. Japonia

GRUPA C

2 2 0 0 20:11 4
2 10 1 21:16 2
2 0 0 2 15:29 0

BUCUREȘTI : R. P. Romină —
R.P.F. Iugoslavia 3—3 (2—1).

CLASAMENTUL

1. R. P. Romină
2. R.P.F. Iugoslavia
3. R. P. Polonă

2 1 1 0 12: 7 3
2 110 8: 5 3
2 0 0 2 6:14 0

Figuri de participante

PICTORIȚA DUMITRESCU 
(R. P. Romină)

JOI ANCEI ICI (R.P.F. Iugoslavia)

SAIFADA KATSUKO (Japonia)

RERIH ELENA (U.R.S.S.)

I JAWzl SZIPABOIPSKA (R. P. Polonă)



Asistmd la
strict personale. Ceho- 

„echipă", în care nici un

venția fundașului Kiss (stingă) și apoi cea a portarului Suciu (in tricou 
s) au fost zadarnice. Manea (intre ei) a expediat mingea spre poarta 
i. Este al treilea gol al Farului, în finala campionatului republican de ju

niori, cu Mureșul
Foto : T. Roibu

u regulamentul in mină I
RASE NICI UN MOMENT OFSAID 
(și nici arbitrul de tușă respectiv 
semnalase). Greșeala este, dech a 
cătorilor oaspeți care nu au fost 
tenți (induși in^ eroare, poate, 
vreun fluierat din tribune, cum 
intimplă uneori) și s-au oprit din 
— fără ca arbitrul să fi fluierat

Joi 31 mai. In autobuz sintem circa 
30 de inși care mergem la Vina del 
Mar, unde se joacă partida Spania— 
R.S. Cehoslovacă.

Drumul spre Vina del Mar, cea mai 
renumită stațiune balneară din Chile, 
situată pe malul oceanului Pacific, la 
circa 145 km de Santiago, este o îneîn- 
tare. îmi reamintește de Valea Praho
vei. Șoseaua urcă, în serpentine largi, 
străbate munții și pătrunde printr-un 
tunel. Cind iese continuă pe un traseu 
mai lin, dar e mult mai largă acum 
pînă se oprește deasupra oceanului în
tr-un golf, unde se întinde Vina del 
Mar, „Orașul grădină”, cum i se spune.

Orașul are o vegetație luxuriantă, in 
care domină palmierul. Construcțiile ni 
s-au arătat diferite, mergind pină la 
blocuri impunătoare, sortite exploatării, 
căci vara orașul are de 4 ori mai mulți 
vizitatori decit propria-i populație. 6- 
raș cu o virstă mai mică de o sută de 
ani. Vina del Mar avea 2-000 de locui
tori în anul 1876. doi ani după începu
tul existenței sale, pentru ca in zilele 
noastre să ajungă la circa 150.000. A- 
cum este unul din principalele orașe 
ale țării și anume al patrulea, după 
.Santiago. Valparaiso și Conception. De 
Valparaiso — primul port al țării — îl 
despart numai 8 kilometri. De fapt. 
nu-1 despart, ci H unesc pentru că am
bele orașe intră unul intr-altul, ceea ce 
contribuie la impresia că e unul și a- 
celași oraș.

de

drum spre stadionul „23 August" 
a plecare, ai prilejul sâ auzi cele 
felurite comentarii, fie in tram- 
și troleibuze, fie mergind pe jos 
trăz^^ Pe care se scurg zecile 
iii ^^Bpeetatori. Firește, subiec- 
nu fi decit meciurile 
i comentatori vor asista sau la 
au asistat, șansele sau compor- 

i echipelor, deciziile arbitrilor 
stc. Pasionații fotbalului, cei care 
nelipsiți de la jocuri, discută^ 
și divers, uneori cu mult umor 

liar ironic, și dau dovadă de ne- 
ite cunoștințe în ale sportului 
alonul rotund. Uneori însă, pierd 
vedere amănunte mici dar esen- 

legate de regulamente...
n surprins asemenea— omisiuni 

cit și la întors 
de cîteva dintre 
ne 
in

INTRE FOTOGRAFII ȘL.. REALITATE...

meciul R. S. Cehoslovacă—Spania
cu rezolvări 
slovacia — o ____ _ , _ _________ ___
jucător nu s-a străduit să iasă el în 
evidență, cu toate că sînt autentice va
lori ca Schroiff, Masopust, Scherer, 
Kvasniak, Popluhar, Adamec etc.

Cîteva amănunte de joc consider că 
sînt utile și concludente.

Primele minute de joc au arătat o 
minunată dantelărie de combinații ale 
spaniolilor, terminate cu cîteva șuturi 
— bombă. Clasa portarului cehoslovac 
Schroiff își spune de la început cuvîn- 
tul — el scoțînd de la „păianjen" două 
mingi. Cehoslovacii și-au ordonat jo
cul. calmindu-1 prin acțiuni lente, pase 
multe (repetate) — pe metru pătrat și 
fente-dribling, cu care-și scot din joc 
adversarii. Majoritatea acțiunilor ceho
slovacilor s-au desfășurat pe extreme, 
unde se fac depășiri mai ușoare, Ada
mec venind pe rînd pentru „1—2“-uri și 
uneori Masopust, pentru „triunghiuri”. 
Din minutul 20 spaniolii au reluat do
minarea, punind la grea încercare a- 
părarea cehoslovacilor, mai ales că au 
atacat chiar neregulamentar, lovindu-și 
adversarii în față și in stomac (de pii- 
dă. așa făcea paraguezul-spaniol Marti
nez). Acțiunile multiple ale spaniolilor 
erau duse insă individual și astfel s-au 
pierdut in fața apărătorilor cehoslovaci 
sau se incheiau cu șuturi de la dis
tanță.

Repriza a doua a aparținut 
în întregime, din punct ‘ 
tonal, spaniolilor, care

aproape 
de vedere teri- 
s-au mișcat eu

multa ușurință și și-au mărit mult zo
nele. Unii dintre ei joacă toate postu
rile (intereul Suarez și extrema dreap
tă Del Sol), însă de fiecare dată s-a 
căutat rezolvarea personală, individua
listă. Faptul acesta a făcut ca ei să ’ 
țre în luptă directă cu adversarul, 
jocul să devină obstrucționist, dur, 
nervant.

Cehoslovacii au răspuns cu un 
mai lent, prudent în apărare. Unii din
tre înaintași (Kvasniak) au rămas me
reu în urmă în ajutorul apărării. Cu 
maximum 3—4 jucători în linia de a- 
tac, ei au construit totuși acțiuni, care 
au devenit periculoase cind au fost o- 
prite prin faulturi. Golul înscris prin 
Stibranyi (min. 80),i-a făcut pe spanioli 
să atace direct, cu pase decisive, fie
care vrînd să marcheze. Extrema stin
gă, Gento — înzestrat cu o viteză de 
bolid, — a făcut asemenea curse, de 
zeci de metri, pe stînga ca și pe dreap
ta. Cehoslovacii au căutat să „scurteze" 
din timp prin pase multe repetate, la
teral și înapoi. La un moment dat i-au 
prins pe spanioli „la mijloc”, spre de
liciul publicului. Finalul găsește pe spa
nioli dezlănțuiți, dar numai atît, ca o 
furtună într-un pahar cu apă.

Așa au început cehoslovacii gloriosul 
lor drum spre finala acestei ediții a 
campionatului mondial, alături de e- 

"“chipa Braziliei.

in- 
iar 
e-

joc

CONSTANTIN TEASCĂ

la care

nică, atit la dus 
i „23 August" și 
ne propunem să 
irile de mai jos, 
mței lor.

ocupăm în 
ordinea im-

R-ADEVĂR A FOST OFSAID !

min. 54 al meciului Steaua — 
1, cind victoria echipei militare 
Jefinitiv conturată de scor (3—1) 
e jocul superior, debordant pe 
1 d^^jvura, Constantin a mai 
is S^fol, pe care insă arbitrul 
Toth Pn anulat pentru ofsaid, 
ă lume a rămas cu impresia că 
tantin — avind in fața lui, în 
;ă, pe Macri — a înscris un gol 
>il și s-a întrebat cu nedumerire 
e n-a fost acordat. Vă reamin- 
desigur, faza: mingea ii fusese 
:ă de un coechipier, peste Todot 
șit din poartă și aruncat la ba- 
—, iar Macri era. intr-adevăr, a- 
oe de linia porții, înlocuindu-1 
odor. Dar. ce spune regulamen-
Reamintim textul :

n jucător este afară din joc (of- 
dacă el se află mai aproape de- 

dngea de linia porții adverse, in 
intui cind mingea este jucată...' 
ma din excepții — care intere- 

caztil nostru — este : „dacă 
loi adversari mai apropiați decit 
> propria lor linie de poartă'.

— în lumina acestei prevederi — 
u a 
ie să
ARE
- doi
i, indiferent dacă acești jucători 
de cimp sau unul dintre ei este 
r. Or, Constantin nu avea intre 
linia porții decit pe Macri atunci 
i-a fost pasată mingea. Ceea ce 
mnă ofsaid, just semnalat de 
1 de tușă și sancționat de

nu fi ofsaid, un jucător 
aibă u-' in MOMENTUL 

MINGEA A FOST JUCA- 
adversari intre el și linia

ar- 
Al.

SCHIMB, UN GOL VALABIL

nbăt.ă, Ene IT
48) în condițiuni rar întîlnite 

arte mult comentate. La un mo- 
dat, apărătorii Minerului au 

mat ofsaid la un dinamovist 
iș a dat mingea portarului 
esta, părîndu-i-se că totuși 
d, al pus mingea jos pentru

care 
cînd 
tavă 
gînduri

; un 
Kiss 
este
exe-

se
a

ea loviturii libere. Ene, 
în imediata apropiere, 

t că i se oferă — ca pe 
ea, nu a stat mult pe

trimis-o nestingherit în plasă, 
gol, desigur, gratuit, dar oferit 
icătorii Minerului și nu de arbi- 
N. Vizireanu. care NU FLUIE-

nu 
ju- 
a- 
de 
se

» 
oferind astfel dinamoviștilor posibili
tatea de a înscrie un gol nesperat.

ă

CIT JOACA JUNIORII !

un amănunt pe marginea 
campionatului republican de 
Mulți spectatori

In sfîrșit,
finalei
juniori. Mulți spectatori (încă sub 
impresia Turneului U.E.F.A.) au ere 
zut (și au susținut cu convingere in 
discuțiile lor) că finala se va juca 
în două reprize a 40 de minute, așa 
cum — de fapt — s-au disputat toate 
partidele Turneului U.E.F.A. In rea
litate insă, la noi regulamentul cam
pionatului — de la prima și pină la 
ultima lui fază — 
aceeași durată ca
adică două reprize a 45 de minute. 
Numai în Turneul
80 de minute, avind in vedere printre 
altele că partidele au loc din două 
in două zile.

Și încă un detaliu 
dacă finala juniorilor 
la egalitate și după 
ciștigat echipa mai

fi fost Mureșul, care era cu... un 
mai tinără. Farul insă, a ținut să 
mai bună cu... două goluri, ceea 

a fost mai practic—

prevede jocuri cu 
și ale seniorilor,

U.E.F.A. se joacă

de regulament: 
s-ar fi terminat 
prelungiri, ar fi 
tinărâ. Aceasta

ar
an 
fie 
ce

P. GAȚU

M-am îndreptat spre stadion. Ca să 
ajungi aici, ai de trecut un pod de cir
ca 100 de metri lungime, zvlrlit peste 
un canal, cu fundul pi^îșxjs. Acîfm 
n-avea apă 

juca fot
Sa W ft 
canalului, care in unele locuri au 10 • 
metri înălțime, se făceau exerciții de j 
tras cu mingea. _ .

Stadionul de la Vina de^ Sar. situat 
în parcul municipal SâiSa’.ito. este in 
stilul stadionului Republicii din Bucu- : 
rești. cu tribune de beton, cu terenul 
gazonat, dar fără pistă. Gazonul merge 
pină lingă tribune. Toate locurile sint 
numerotate, insă se stă jos și pe posta
mente de lemn și direct pe beton.

loc.

AȘA AU ÎNCEPUT CEHOSLOVACII 
GLORIOSUL LOR DRUM

Jocul mi-a furnizat o serie de 
tatâri interesante. E5 a fost de 
calitate și s-a încheiat, după cum 
știe, cu victoria cehoslovacilor. pe care 
am aplaudat-o cu căldură. De altfel, 
ca marea majoritate a spectatorilor, 
care n-au vrut să țină seama că sint 
frați de gintă cu ..spaniolii-. Faptul a- 
cesta a făcut să se îște o ceartă se
rioasă între membrii delegației spanio
le (mai puțin Di Stefano care. îmbră
cat în trening, a stat cuminte la locul 
lui în tribună) și niște chilieni, care 
strigau din ce în ce mai sus și mai tare: 
„La noi acasă nimeni să nu ne coman
de cu cine să ținem !"

Timpul a fost noros în repriza întii, 
iar in a doua a început să burnițeze 
și așa a ținut pină la sfîrșit. De altfel, 
ultimele 15 minute s-a jucat la lumina 
reflectoarelor (3 stilpi la o tribună și 
3 la cealaltă, fiecare cu cite 12 reflec
toare).

Lntilnirea — cum spuneam — a fost 
de bună calitate, și in cursul ei s-au 
„etalat’ manierele de joc distincte, ale 
celor două echipe. Spania cu individua
lități de mare valoare, tehnicieni și tac
ticieni desăvârșiți, atleți compleți însă—

cons- 
bur.â

„CULESE" IN TIMPUL ȘI DUPĂ FINALA CUPEI.

gura din meciul de Cupă de anul tre
cut. Mai știi ?_

★
Au trecut și ultimele 45 de mi

nute. Au fast de ajuns. Delir! Gar
duri escaladate. Voinescu. Constantin 
și ceilalți par fragile .coji de nucă~ 
pe marea de entuziasm a suporteri
lor.

In holul din parsliostul sportivilor, 
Raksi. cu dcrracotturv i*«i ju«»r. 
sărută .Cupa'. Un fotoreporter face 
apeluri disperate :

— Vi rog, lăsați-i. Două minute, «n 
minut, o secundă...

Sărutări, imbrățișâri, felicitări—
★

Asta la etaj. Jos, in vestiarul rapi- 
diștilor, sfîrșit de dramă. Rezoner — 
antrenorul Mihăilescu:

— Dați o dracului, măi băieți ! In 
campionat cum s-a putut ? Anul tre
cut Arieșul, acum Steaua. Parcă 
v-aud: „Eh ! Constantin Ș> Tătaru ’ 
Sint._ terminați-. Și-ați văzut cev-au 
făcut ?_

Greavu : .Ce să faci. maestre ! 
Opt înainte, opt înapoi.- Ne-au aler
gat de ne-a ieșit sufletul.

Ozon: .Puteam minca bătaie, dar 
nu in felul acesta. Nu-i vorbă, au 
meritat*.

Balint privește ginditor, undeva 
prin fereastra vestiarului.

Din nou io etaj. Constantin suride 
obosit:

— Anul acesta am avut totuși trei 
■mari satisfacții: împreună cu echipa 
am ciștigat Cupa, am devenit pentru 
a treia oară golgeter fi am marcat

In 4 rindari
Pe marginea victoriei fotba- 

1. fiilor de la Steaua in finala 
Cupei.

Aplaudindu-i inc-odată. 
Le cer un lucru spectatorii i 
Această cupă dștișată
S-o umple numai cu... victorii !

După finală...

ăsta n-a putut 
s-o ajungă !

V. 
JACK

D POPA 
BERARIU

1

1

i

*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------

Luna autoturismelor la Pronoexpres
Mâine se atribuie al 2-lea autoturism „Moskvici**

cel puțin cite un gol 
lor din campionat...

— Azi ai jucat mai 
meciuri.

— Deh. și Ia 
face risipi cind

_Din and in

i
tuturor echipe-

bine ca in alt#

mai poți

sint 
su- 
nu- 
bal- 
nou 

■ fi-

afară
Ii vor 

sint scandate 
Apariția lor la I 
dezlănțuie un 

Onisie conchide

30 de ani 
trebuie...
★

cind, de
strigate nume de jucători, 
porterii. Deodată 
mele antrenorilor, 
conul pavilionului 
ropot de 
lozofic :
- Cit 

trenorii,
Gicâ

aplauze.
4. Rulmentul Brașov — Drubeta Tr. Se

verin (baraj cat. B)
Unirea Dej — Minerul Baia-Spne 
(baraj cat. B)
Ceramica Jimbolia — Voința Oradea 
(baraj cat. B)
Flacăra roșie Tecuci 
Iași (baraj cat. B)
Dukla Praga — Ruda Hvezda Brati
slava (camp. R.S.C.)
Slovan Bratislava — Spartak 
Kralove (camp. R.S.C.)
Spartak Plzen — Banik Ostrava 
(camp. R.S.C.)
Dinamo Zilina — Spartak Sokolovo 
Praga (camp. R.S.C.) - —
Spartak Brno — Slovan Nitra (camp. 
R.S.C.)

..LOTO-PRONO- 
_________ ____ de a acorda noi 
avantaje pârtiei panților la PRONOEX
PRES. la tragerile obișnuite din luna 
iulie 1962. La toate cele 4 trageri, se 
atribuie suplimentar CITE UN AUTO
TURISM „MOSKVICI- și alte premii 
prin extrageri suplimentare de 5 nume
re din 49. In total la fiecare tragere se 
extrag 13 numere: 8 numere pentru 
cîștigurile obișnuite in bani la cele 6 
categorii și 5 numere pentru atribuirea 
AUTOTURISMULUI „MOSKV1CI* și a 
celorlalte premii suplimentare.

La tragerea din 4 iulie 1962. primul 
din cele 4 AUTOTURISME „MOSKVICI’ 
a fost ciștigat de participantul Dumi
trescu Ion din Costești ,regiunea Argeș. 
La tragerea de miine, 11 iulie a.c. se va - 
atribui CEL DE AL 3-LEA ‘ ’
RISM DIN CELE 4.
• CELE 5 AUTOTURISME 

VICI" atribuite suplimentar la tragerile 
obișnuite LOTO-CENTRAL din luna iu-; 
nie 1962, au fost ciștigate de particip 
pantii: Florescu Constanța din București, 
Cordea Gh. din București, Marin Ioana 
din București, Robitu Nicolae din Ga
lați și Zaharovici Samoilă din Cluj.

ȘI DV. PUTEȚI OBȚINE UN AUTO
TURISM „MOSKVICI" SI NUMEROASE 
PREMII IN BANI, PARTICIPIND CU 
REGULARITATE LA TRAGERILE PRO
NOEXPRES DIN LUNA IULIE.
CONCURSUL PRONOSPORT Nr. 28 din

15 iulie 1962
• Programul concursului Pronosport 

de duminică 15 iulie 1962 cuprinde: 1 
meci internațional de fotbal, 6. meciuri 
de baraj pentru calificare în categoria 
B de fotbal și 5 meciuri din cadrul cam
pionatului primei categorii a R.S. Ceho
slovace.

Iată programul complet al acestui con
curs;

Dinamo Galați — Eisberg 
(Danemarca)
Unirea Botoșani — Textila Buhuși 
(baraj cat. B)
Metalul Pitești — Progresul Alexan
dria (baraj cat. B)

• După cum se știe, 
SPORT” a luat măsura 
avantaje 5.

s.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

10.
11.

an-

Moldova

Hr.

12.
AUTOTU-

.MOSK-

Categoria a IV-a 367 variante a 242 let ; 
Categoria a V-a 1097 variante a 81 lei ; 
Categoria a Vl-a 5370 variante a 30 lei.

Extragerea suplimentară (5 numere 
din 43) : Categoria a n-a (4 din 5) 1 pre
miu — 1 autoturism „Moskvici-, 103 
premii in valoare de 120 lei fiecare. 
Fond de premii : 61.880 lei.

Tragerea 
miercuri 11

următoare va avea loc 
iulie 1962, la Miercurea Ciur.

Rubrică 
sport.

redactată de Loto-Protio-

de rare sint pentru noi 
asemenea momente !..,

Popescu nu spune nimic, 
gin dește poate la clipele cind, ime
diat după fluierul final al arbitrului* 
băieții săi l-au... „sufocat- cu imbră-ț 
țișările.

Se

", rezultate
% Săptămîna aceasta echipele noastre 

dispută noi jocuri internaționale. In 
afară de partida de astă seară dintre 
Steaua — Sel. Armatei Siriene se mai 
dispută următoarele jocuri:

Marți 10 iulie, la Baku, în U.R.S.S. T 
Neftianik — Progresul.

Miercuri 11 iulie, la Hunedoara : Cor* 
vinul — Metropol (Brazilia).

Joi 12 iulie, la Ploiești: Petrolul — 
Eisberg (Danemarca); lâ Galați: C.S.O. 
— Sel. Armatei Siriene.

Duminică 15 iulie, la Galați: C.S.O. — 
Eisberg (Danemarca); la Pitești: Dinamo 

Sel. Armatei Siriene; la C. Turzii: 
d. Sîrmei — Metropol (Brazilia).
• Incepînd de azi și pînă la 14 iulie* 

clubul Steaua organizează la baza sa 
sportivă de la Ghencea, zilnic între o- 
rele 9—12 și 16—19, jocuri de ’ 
pentru copii.

® Joc internațional la Medgidia: Ci
mentul — Star (R.P. Polonă) 0—4 (0—3). 
Au marcat: Winkowski (2), Walkovak și 
Stanski. (L. Bruckner, coresp.).
• La Cluj: Sel. reg. Cluj — SeL reg.

(3) și Halasz, respectiv Fulop și Kunkuti. 
(Șt.' Tămaș, coresp.).

selecție

(1—3). Au marcat: Pugna
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In preajma întîlnirii cu reprezentativele Poloniei
Duminică la Galați și la Rzeszov 

(R. P. Polonă) halterofilii noștri frun
tași vor fi supuși unui sever examen. 
La Galați, reprezentativa țării noastre 
de haltere va întîlni puternica echipă 
a R. P. Polone în timp ce la Rzeszov 
se vor întrece reprezentativele de ti
neret ale celor două țări.

Federația noastră de specialitate a 
alcătuit echipele în vederea acestor 
importante confruntări.

Prima echipă a țării noastre va a- 
vea următoarea componență (în ordi
nea categoriilor): ION PANAIT, BA
LAȘ FIȚI, GHEORGHE IENCIU, LI- 
SIAS 1ONESCU, TIBERIU ROMAN, 
LAZAR BAROGA și SILVIU CAZAN. 
In vederea partidei lotul nostru s-a 
pregătit cu o deosebită seriozitate sub

îndrumarea antrenorilor ȘTEFAN PE
TRESCU și GHEORGHE MANAI- 
LESCU.

Forul de specialitate polonez a a- 
nunțat următoarea echipă*. STEPIEN, 
JANKOVSKI, SZEWCZIK, RATKOW- 
SKI. KACZKOWSK1, PAL1NSKI și 
BIALAS. Halterofilii polonezi urmează 
să sosească in București vineri seara 
cu avionul.

Echipa de tineret a R. P. Romine 
care se va deplasa la Rzeszov va a- 
vea următoarea alcătuire: NICULES
CU DRAGOȘ, TOMA ALEXANDRU, 
NITA PANA, EMIL RATIU, CORNEL 
KELEMEN, IOSIF VLÂDAREANU și 
GHEORGHE MINCU. Tinerii haltero
fili s-au pregătit sub conducerea an
trenorilor ALEXANDRU COSMA și 
ILIE IENCIU.

Ei zîmbcsc fericiți ! Sînt ci șligât orii probelor de inol din recentul concurs pen
tru copci desfășurat in Capitală. Printre e* se găsesc — poate — și viitorii 

noștri campioni
Foto : Gh. Amuza

“ a fost cucerită
de echipa Școlii sportive de elevi Sibiu

40 de seniori, juniori și Copii au 
participat simbătă și duminică la 
concursul dotat cu „Cupa F.R.N “, 
organizat la bazinul de înot al com
plexului sportiv „23 August** din Baia 
Mare. Deși vremea a fost nefavorabi
lă (temperatură scăzută, cerul inorat, 
din cînd în cînd ploaie), întrecerile 
B-au bucurat de un deosebit interes 
în rândurile localnicilor care au ur
mărit sărituri de un ridicat nivel 
tehnic (P. Decuseară și Emilia Negu
lescu au îndeplinit norma de maestru 
al sportului). Trofeul „Cupa F.R.N." 
a fost cucerit de echipa S.S.E. Sibiu 
(antrenor 
zultatele : 
BULINA, 
(Progresul 
(S.S.E. Sibiu) 
(S.S.E. Sibiu) 
Greff (S.S.E.) 
ner (S.S.E.) 
(Progr.) 38,73 ;
nea (S.S.E.) 133,54 ; 2. M. Buta (Progr.) 
109,30 ; 3. L. Mihail (Unirea) 71,32 ; 
junioare cat. I : 1. Metania Trăistaru 
(Progr.) 106,87 ;
(Comb. Cl. sp. șc.

105.92 ; 3. Brigitte Antonia (S.S.E.) 
97,21 ; juniori cat. a II-a: 1. C. Dră
goi (S.S.E.) 89,08 ; 2. Valeriu Coval- 
ciuc (S.S.E.) 78,69 ; 3. M. Munteanu 
(Progr.) 75,75 ; junioare cat. a Il-a: 
Rosemarie Știrbu (Progr.) 71,59; 2. 
Margareta Vereș (S.S.E.) 46,04 ; se
niori ; 1. P. Decuseară (Unirea Buc.) 

145,85 ; 
seni o a- 
(Rapid) 
111,56 ;
74,26 ;

Norberf Hatzak). Iată re- 
SA RITURI DE LA TRAM- 
băieți: 1. I. Trăistaru
Buc.) 57,61 ; 2. R.

49.37 ; 3. Marin
45,67 ; fetițe : 1.
44,40 ; 2. Heide
43.38 ; Rodica
juniori cat. I: 1. Ga-

Croce 
Badea 
Doris 
Kest- 

Giulea

2. Gabriela Popescu
S.S.E. I Buc.)

Fetele înaintea... băisțitor!
organizat

■n Capitală
Clubul Progresul a 

ștrandul Tineretului dii 
nou concurs de inot pentru copii. Și 
de data aceasta — dar acum mai pro
nunțat ca oricînd — a ieșit în relief 
diferența, ca valoare, dintre băieți și 
fete. Dacă fetele ar fi concurat alături 
de „băieți, s-ar fi putut miodri cu vic
torii categorice în multe probe. De ne
crezut, dar aceasta e realitatea... Nu 
e prima oară cînd semnalăm evoluțiile 
slabe ale băieților. Ar fi bine ca fe
derația de specialitate șă se hotă
rască o dată să facă ordine în sec
țiile de performanță. Sint incă mulți 
înotători oare nu justifică prezența 
lor în aceste secții.

Concursul a fost cîștigat de înotă
torii clubului organizator, urmați de 
cei de la Rapid, Unirea, Știința, Di
namo, S.S.E. nr. 2 și S S E. nr. I. 
Rezultate mai bune: FETE categ. I. 
50 m spate: “
(Progr.) 39,3 (îi,------ r. _____ K..
mul clasat la băieți a realizat 45.8 1); 
50 m flulure; Agneta Sterner (Uni
rea) 4^2; ștafeta 4x50 m mixt: Pro
gresul (E. Botezata, M. Drâgoi, M. 
Munteanu, M Eftimie) 2:52,0 — nou 
record de fetițe categ I (v.r. 2:53.1). 
BĂIEȚI categ. a ll-a. 50 m liber: 
C. Bădiță (Rapid) 35,9. (A.A.).

la 
un

Eugenia Boteza tu 
în aceeași probă, pri-

152,32 ; 2. Gh. Banu (S.S.E.)
3. Aurel Breja (Rapid) 137,88 ; 
re: 1. Emilia Negulescu
126,57 ; 2. Nora Miess (S.S.E.)
3. Aurelia Manache (Progr.)
SĂRITURI DE LA PLATFORMA, ju- 

’ * I. Ganea 136,14 ; 2.
3. L. Mihail 91,65 ;
1. Brigitte Antonie 
Trăistaru 38,64 ; ju-

niori cat. 1: 1. 
M. Buta 95,14; 
junioare cat. I: 
39,25 ; 2. Melania 
nion cat. a Il-a : 1. C Drăgoi 47 64 ;
2. I. ”• — * -
S.S.E.
46,72 ; 
marie
Decuseară 157,06 ; 2. Gh. Banu 156,53 ;
3. A. Breja 136,55 ; senioare: 1. Emi
lia Negulescu 75,82 ; 2. Nora 
62,26; 3. AUrelia Manache 34,46.
SAMENT PE ECHIPE : 1.
Sibiu 1266,34 p. ; 2. Progresul 
rești 1111,88 p. ; 3. Rapid București 
476,89 p. ; 4. Unirea București 450 p. ; 
5. C.S.M. Sibiu 302,38 p. ; 6. Crișana 
Oradea 251,82 p. ; 7. Comb. Cl.
— S.S.E. 1 Buc. 226,82 p. ; 8. 
131,78 p.

Iliescu (Comb. Cl. sp. șc. — 
1 Buc.) 47.07 ; 3. M. Munteanu 
junioare cat. a Il-a; 1. Rose- 
Știrbu 71,59 ; seniori: 1. P.

Miess 
CLA- 
S.S.E. 
Bucu- .

sp. șc. 
Steaua

V. SASĂRANU — coresp. reg.
—

a campionatelor de ca

GRUPA I

GRUPA A II-Aco-

15—8. 15—7. 1

GRUPA A IV-A

Petre

dinspunem

CONSTANTIN FAUR

Ixcursionâsii
I

I

<
<

i

și ta situații de joc ade- 
puțin deosebite. Maniera 
și indictad progresul ta 
desigur un grad de difi-

mult dezbătut 
cei ce doresc

însu- 
șapte

• Au început jocurile în grup 
a ll-a și a lîl-a zonale • Știi 
Ofelul București conduc în 

a IV-a

din
ar-

Faza interregională

se prezintă astfel :
61:10
68: 9

Din nou despre arbitraje
ARBITRAJELE. Subiect 

în ultima vreme de toți 
ca voleiul nostru sâ evolueze normal, 
să progreseze din toate punctele de ve
dere. Discuțiile și puzderia de căutări 
le provoacă în mod firesc situația în
grijorătoare a arbitrajelor. Acestea, sla
be de la- un timp încoace, în marea lor 
majoritate, se manifestă deseori ca un... 
adversar al echipelor, al antrenorilor, 
al publicului și. ca atare, al spectaco
lului și al voleiului în general.

în fapt, cu extrem de puține excepții, 
și acelea prilejuite cînd și cînd numai de 
cîțiva (C. Armășescu, I. Niculescu, C. 
Mușat, M. Bolintineanu și încă doi-trei), 
la mai toate meciurile arbitrajele sînt 
măcar parțial necorespunzătoare, discu
tabile, dăunătoare desfășurării normale 
a campionatelor și evoluției ascendente 
a voleiului nostru.

Inconstanța, inegalitatea predomină ar
bitrajele la majoritatea întîlnirilor din 
campionatele republicane. Doi arbitri 

nu apreciază la fel aceeași situație de 
joc, același arbitru interpretează diferit 
de la meci la meci sau chiar de la un 
set la altul momente identice, dezorien- 
tînd echipele și publicul și adesea stri- 
cînd spectacolul. Aceasta în ceea ce pri
vește categoria arbitrajelor inegale, că
rora le pot servi drept prototip. I. Vere- 
șezan, Em. Iagoditi, M. Zelinsehi, R. 
DrăghicL

Este apoi categoria arbitrilor cu com
portări în genere uniforme, caracterizați 
fiecare prin cîte a anumită conduită 
de apreciere și penalizare a unora dintre 
laturile jocului. Antrenorii cunosc îndeob
ște „principiile” fiecăruia dintre ei și 
își îndrumează echipele de la meci la 
meci, nu numai în funcție de formația 
adversă, ci și de arbitrul care urmea
ză a conduce partida. Jucătoarele și ju
cătorii au început să știe astfel că în 
unele partide pot neglija total sau a- 
proape total corectitudinea primirii ser
viciului (dacă în scaun se află, de pildă, 
Fr. Marinescu) sau pot trece în voie 
peste fileu mîinile, pînă la... coate (dacă 
spre exemplu, arbitrează Em. Iliescu).

Cit privește intervențiile inițiale din 
linia a doua... indiferent de poziția exe
cutantului șl de dificultatea sarcinii sale, 
avînd drept cauză măiestria, varietatea 
atacului întreprins de adversar sau pla
samentul defectuos al celui aflat în apă
rare, arbitrii acționează și sancționează 
mai mult după „criteriul” : cîte capete 
— atîtea păreri...

Și, pentru că aspectele negative au 
început sâ abunde, socotim că a sosit 
momentul ca stadiul constatărilor și al 
discuțiilor sterpe să fie depășit. Foru
rile care îndrumează activitatea arbitri
lor trebuie să facă neapărat ceva.

Ce anume ? Răspunsul credem că 
ușor de dat: să ia de urgență toate 
șurile necesare pentru ca indicațiile 
alcătuiesc njaniera modernă 
introdusă cu ani în urmă 
nou aplicate în mod unitar 
bitrii noștri.

Simplu nu este. Știm și o 
capul locului; Căci, prin maniera mo
dernă de arbitraj, voleiul a devenit uni
cul joc sportiv în care arbitrul trebuie 
să aprecieze tehnica. Lui îl cade în sar
cină la un moment dat să hotărască 
dac^ și care a fost corectă dintre o 
sumedenie de loviri în preluarea min
gii : din poliții mai mult ori mai puțin 
dificile și dezechilibrate, cu sunete di
ferite, în funcție de conformațiile și 
poate chiar malformațiile individuale 

ale jucătorilor 
sea extrem de 
aceasta logică 
volei comportă 
cultate cu mult superior celui în care 
„fluieri tot“.

E într-adevăr greu. Dar greutățile 
vor dispare, fără un studiu temeinic, 
fără o preocupare mai atentă, mai pa
sionantă, fără pregătirea specială nece
sară pentru fiecare meci în parte. Doar 
în felul acesta, prin antrenament, prin- 
tr-o pregătire serioasă deci, i se vor 
putea fixa granițe apărent-nelimitatei 
relativități a acelei’ ,,aprecieri cu un a- 
numit procentaj de toleranță" din in
dicațiile liniei moderne de. arbitraj. Nu
mai astfel vor izbuti arbitrii noștri să-și 
aducă la același numitor modurile atit 
de diferite astăzi de a interpreta regu
lamentul. Doar în felul acesta vor curma 
ei din comportarea lor inconstanța, ine
galitatea. fluctuațiile ce duc la dezorien
tarea sportivilor, a echipelor, a antre
norilor și la frînarea jocului.

Așadar. înainte de toate : stavilă șu
voiului de discuții și filosofări cu sco
pul de a promova în exprimare și în 
fapt arbitrajul ,,larg“, pe care-1 consi
derăm un paravan de care se slujesc 
unii în scopul de a-și ascunde incapa
citatea, lipsa de strădanii pentru 
șirea liniei „noi“ de aproximativ 
ani în arbitraj !

este 
mă- 
care -• 

de arbitraj 
să fie 
de toți

Cunoaștem ce și-a propus să facă __ 
legiul central al arbitrilor pentru reme
dierea situației existente. Sînt o serie 
întreagă de măsuri. Multe, bune, intere
sante și de care vom vorbi la vremea 
aplicării lor, dar care au un păcat : 
încărcarea cu sarcini și răspunderi nefi
rești, de amănunt, a colegiului central 
de arbitri, cînd misiunea acestuia este 
doar de a orienta activitatea, de a trasa 
linia principială și metodologică a mun
cii colegiilor locale. Acestea au sar
cina de a trece grabnic la organiza
rea, în locul vorbăriei, a faptelor. Și 
în primul rînd colegiul regional 
București (președinte : I. Armeanu) 
și colegiul orășenesc București (pre
ședinte : N. Beciu) trebuie să acțio
neze: LECȚII PRACTICE ÎNAINTE DE 
ORICE, pe grupe de arbitri și cu toți 
arbitrii, de toate categoriile, UNELE 
LECȚII CHIAR CU PUBLIC, pentru 

lămurirea și educarea acestuia. Trebuie 
apoi îndrumată, organizată, și controlată 
în același timp PARTICIPAREA ARBI
TRILOR LA ANTRENAMENTELE ECHI
PELOR, acestea fiind astfel ajutate și 
ajutînd ele la rîndul lor pregătirii celor 
care le conduc întrecerile.

Cauzele arbitrajelor slabe pot fi, și 
chiar mai sînt, uneori și altele. Dar, cu 
siguranță, tot lipsa de pregătire pri
mează, Căci, dacă trebuie să fie bine 
și la fel stabilit pentru toți arbitrii unde 
...•începe, unde se sfîrșește „toleranța”' 
șl de cit anume este „procentajul- în 
chestiune, aceasta cine să o facă, dacă 
nu arbitrii înșiși ? Și ne îndoim că se 
va putea realiza vreodată așa ceva ex
clusiv prin ședințe, la tablă sau discu- 
tînd din fotolii comode și făcînd în fel 
și chip speculații „filosofice”, la o ca
fea, pe tema arbitrajului „larg- sau 
„strîns”. PRACTICA, nurpai ea și AN
TRENAMENTUL, singură PREGĂTIREA 
poate rezolva problema. Fiindcă de cînd 
lumea, exercițiul îl face, pe meșter, iar 
leacul, antidotul cel mai bun împotriva 
nepriceperii, poate chiar unicul, rămîne 
experiența !

Duminică au început îrrtrece: 
zei interregionale a campionat 
calificare în grupele I, a ll-a 
IlI-a zonale și au continuat în 
a IV-a cu jocurile celei de a 
etape.

LA TIMIȘOARA, înainte Ti 
ra — C.S.O. Baia Mare (m) 
10—15, 16—14, 13—15, 14—lt 
inta Timișoara — 
(f) 3—0: 15—12, 
Ioana — coresp.).

LA ORADEA, 
Corvinul Deva (f) 
coresp.).

Ș.S.E.
3-0.

Orad 
(A. Ji

LA TG.
Neamț —
15—9, 12—15, 15— 
halache — coresp.).

NEAMȚ, Progresul
C.S.O. Brăila (m)

GRUPA A III-A

LA BRAȘOV, Știința Brașov 
dustria Sîrmei C. Turzii (m 
15—6, 15—10. 11 — 15 15—13: 1 
n-ud Roșu Brasov — Știința 
3—0: ' ~

LA 
ta — 
§—15.

CONSTANȚA, Voința
Știința Buc. (f) (J—3:
2—15. (E. ~

In urma acestui rezultat, cl; 
tui campionatului 
nin în grupa a IV-a

interregional 
arată astf

1. Știinta
2. '■ ’
3.

București 
Voința Constanța 
F. C. Argeșul 
Curtea de Argeș
LA CRAIOVA, Electroputere 

va — Stuful Tulcea (m) 3—1: 
10—15, 15—9, 16—14.

LA GIURGIU, Cetatea Giu 
Metalul Colibași (m) 3—1: 
14—16, 15—5, 16—14 (I).

După patru etape, clasai 
întrecerea echipelor masculi 
această grupă este următorul:

1.
2.

Oțelul București 
Stuful Tulcea ■

3. Metalul Colibas-P^
4. Electroputere Crai 

iova
5. Cetatea Giurgiu

Clasamentul campionatului 
republican de polo

După etapa desfășurată duminică, 
turului campionatului re- 
polo

clasa metri a) 
publican de

1. Steaua
2. Dinamo
3. Mureșul

Mureș
4. Știința
5. Știința
6. Crișana
7. Rapid Buc.
8. Industria Linii 

Timișoara
9. Progresul Buc.

10. I. C. Arad

ill't.lllUfllIlt

SILÂWKC

Oradea

30:32
30:26
21:13
21:28
18:27

30:53
18:56
20:63

BĂUTURI ALESE 
bRATAR SPECIAL

tal o fii / multe/
Duminică începe etapa interregională 

a campionatului de calificare
La sfîrșitul săptămînii începe etapa 

interregională al campionatului de 
calificare.

In etapa inaugurală, care se va 
desfășura duminică, sînt programate 
următoarele meciuri: MASCULIN : 
Voința Satu Mare — Politehnica 
Cluj. Știința Tg. Mureș — Voința 
Oradea. Mureșul Deva — „7 Noiem
brie" Craiova, Proiectantul Pitești — 
Medicina Timișoara, Progresul Ră
dăuți — Farul Constanța, Speranța 
Galați — Țesătura Iași, Petrolul Plo
iești — Știința Roșiori de Vede,

Academia Militară București — C.S.M. 
Sibiu î FEMININ: Știința Cluj — 
S.S.E. Satu Mare, Recolta Salonta — 
Cl. sp. școlar Harghita Tg. Mureș, 
Elevul Tg. Jiu — S.S.E. Deva, S.S.E. 
Constanța — Știința Cimpulung Mol
dovenesc, Rulmentul Bîrlad — Ști
ința Galați, Dinamo Sibiu — Olimpia 
București.

Toate meciurile se 
miriica, între orele 
renuri omologate de 
na le.

vor disputa du-
10—12, pe te- 
comisiile regio-



în excursie cu motocicliști!
— Note de drum —

Forfotă mare la baza sportivă 
>ința din preajma lacului Floreasca. 
ai bine de 100 de motocicliști, lu- 
ători în cooperația meșteșugărească 
1 Capitală, pe 70 de mașini de 
îte soiurile, se pregăteau cu emoție 

ia startul unei excursii dificile dar 
cititoare: București — Ploiești — 
așov — Făgăraș — Sibiu — Păl- 
liș — Sibiu — R. Vîlcea — Pitești 

București
Toată lumea e gata de plecare, se 
u ultimele îndrumări și caravana 
pune în mișcare. Spre Ploiești este 

eterată varianta șoselii principale, 
ai puțin aglomerată și cunoscută 
cît calea Snagovului. Domnește voia 
nă și disciplina de cursă. Se merge 
ins și în curînd dup'ă ce ai salu- 

. din fugă liniștita așezare a Mo- 
șoaiei cu monumentul ei de artă 
incovenească și cetatea filmului ro- 
nesc de la Buftea, lăsînd apoi în 
mă orașul „aurului negru", intri 
„pădurea" de sonde. Dar, și moto

ristului îi stă bine cu... drumul. Așa 
după ce ai răspuns cu dragoste 

turărilor de cravate roșii ale pio- 
-riior din tabăra de la Cimpina, 
dai... bătaie. Doar te așteaptă pri
ll „hop", lungul suiș al Posadei, 
ahova însă, sclipitoare și jucăușe, 
ksurîde din vale, încurajîndu-te. 

ne sus. Popasul de la Izvorul 
ce e_ bine venit. Se întind „mese" 
iarbă verde, se bea apă din pumn, 
pun în acțiune mingi de volei și 

bal și timpul trece plăcui recon- 
tanMtefc-.i 2 km intri in Sinaia, la 
ibra^^Bteicu, și dai propriu-zis de 
inte.
Sus, în poienile Predealului ne 
m rămas bun de la Prahova, pen- 

a da bună dimineața Timișului, 
apele sale mereu tinere intre bă

lele masive ale Pietrii Mari și ale 
stăvarului. Serpentinele repezi, în 
:cade, devin o adevărată școală 

conducere, se transformă pentru 
ursioniști intr-un serios examen. 
’ supravegherea atentă a „profe- 
ilor" — sportivi mai încercați, in

Meciuri de buna factură
n finala turneului de juniori de la Galați

(Prln telefon).
ra s-a încheiat în localitati
selecție al juniorilor organizat de 
orația de specialitate. Cei peste 4000 
spectatori care au urmărit finalele 
ifost pe deplin satisfăcuți de desfă- 
fetrea meciurilor.
ată rezultatele tehnice în ordinea 
tgoriilor: C. Buzuluc (Reșița) b.p. 
Gruiescu (Bocșa). A fost un meci 
[te strîns, dinamic, în ultima re
ia reșițeanul reușind să-I trimită 
Gruiescu la podea. N. Deicu (Bră- 
I b.p 1. Mărgeiatu (București); 
Paraschiv (București) b.p. Al. Stă
rii (Cîmpina) ; Z Pazmani (Ținti
ră) b.p. Al. Nemeth (Timișoara). 
I doi pugiliști timișoreni au furni- 
I cea mai frumoasă partidă văzută 
Lltimii ani la Galați. S-au schimbat 
furi 
Iii a 
I ’n
iul 
kat . 
I) b.p. N. Spulber (Brăila) ; Gh. 
lor (Timișoara) b.p. C. Manola- 
I (Craiova); I. Covaci (Brăila) 
I Gh. Chivar (Cluj) — decizie ero- 
I: I. Bogdan (București) b.ab. 1. 
Kadar (Cluj); M. Staicu (Bucu- 
I) b.p. S. Bene (Hunedoara)); Șt 
Idanai (Cluj) b.ab. I N. Vilcovici

Vineri 
leiat in localitate turneul

variate, în mare viteză. Paz- 
manifestat o ușoară superiori- 
repriza a treia (pînă atunci 

fusese perfect echilibrat) și a 
pe merit. V. Tudose (Bucu-

Fază din reuniunea de ieri: Ion Cucu (Metalul) conduce Intr-una din manșele 
meciului Metalul—Steaua

„Cupa școlilor 
ortive de clcvi“

continuă de cîteva 
centrului de an

in întîlnirile de 
evidențiat jucătorii 

Gabrea (grupa de 
Sărau, St. Gabrea,

trecerile celor mai mici tenismani 
reșteni, dotate cu „Cupa școlilor 
ive de elevi" 
pe terenurile 
jnent nr, 2.

I acum s-au 
thiuaru, A.

ani), Hîrju,
iu (grupa 11-12 ani), A. Viziru, 

Budoiu, D. Nicolae (grupa 13- 
Ini) și jucătoarele Elena Cotuna 
pa 8-10 ani), Margareta Oargă, 
pa Cobzuc; Aurelia Cîrnaru (gru- 
11-12 ani).
Impetiția continuă azi și mîine 
b ora 8 tot pe aceleași terenuri, 
buri dimineață vor avea loc se- 
lalele și finalele probelor de 
Iu.

Păltiniș, ca-

după o noapte 
cabanele ridi-

floare lapărut

trunte cu ce; doi tineri dar talentați 
motocrosîsti Alexandru lonescu Cris
tea si Ion Pasat — toți excursioniștii 
capătă note de promovare.'

Se trece iute prin orașul de la 
poalele Tîmpei. De-abia pe măgura 
Codlei, după orășelul serelor, se tace 
un al doilea popas. Din nou ies la 
iveală mingile de fotbal, volei sau 
handbal. Numai că popasul e cam... 
ghinionist. Primele picături de ploaie 
„scot" din rucsac impermeabilele, zo- 
rindu-ne. De acum încolo zeci de ki- 
lometri pe o șosea ca în pa!mă~ dar 
alunecoasă — din Perșani pînă in 
Avrig — fiecare își vede tăcut de 
drum. Ne întovărășește molcom Oltul.

La Sibiu, oprire doar cit să răsu- 
fii. Și după Rășinari începe greul
urcuș către stațiunea Păltiniș, ca
pătul primei etape.

A doua zi dimineața 
fără vise petrecută la 
cate la aproape 1.500 m. caravana a 
fost gata de d-um. Pe lumină și pe... 
uscat, coborîrea a * ' ” *“
ureche.

A doua și ultima etapă, 
și parcursă mai iute, e 
atractivă mai cu seamă pe 
țiune. Valea Oltului ne-a așteptat cu 
toate frumusețile ei. Pasul de la Turnu 
Roșu, riul Vadului unde șoseaua e 
săpată în piatră iar pădurea e mai 
deasă ca nicăieri. Brezei cu larga 
și splendida confluentă a Lotrului 
ctitoria de la Cozia ce dăinuie de a- 
proape 600 de ani. salba stațiunilor 
climaterice oltene au defilat prin fața 
șirului de motocicliști pînă la Rm. 
Vîlcea. De aici, o ultimă încercare a 
cunoștințelor de conducători: Dealul 
Negru. Spiritul de echipă al excursio
niștilor, ajutorul mecanicilor care în- 
șoțesc caravana și ambiția fiecăruia 
rezolvă cu succes toate micile neplă
ceri. Trecem prin Pitești și la scurtă 
vreme surpriza unei ploi torențiale 
completează peripețiile excursiei noas
tre. Puțini obosiți dar bucuroși de... 
laurii consacrării în cursele motoci- 
cliste de lungă distanță, membrii ca
ravanei se împrăștie pe.la case cu 
gîndul ca la prima nouă excursie să 
strige din nou „prezent* I

N. MARDAN

mai scurtă 
la fel de 
prima por-

(București)î T. Basarab (București) 
b.p. I. Cioran (Brăila). Boxerul bucu- 
reștean a fost numărat in prima re
priză dar a refăcut terenul pierdut, 
cîștigînd pe merit

A. SCHENKMAN-coresp.

ION DUMITRESCU

Al 42-lea campionat
(Urmare din pag. D

Al 34-lea campionat feminin

Scor strîns la lași: C.S.M.S.-Grivîta Roșie 3-6 (0-3)!
IAȘI (prin telefon). — Rugbiștii 

de la sC.S.M.S. Iași au făcut cel mai 
bun joc din turul campionatului re
publican în partida cu Grivița Roșie. 
Gazdele au luptat de la egal la egal 
cu redutabila formație bucureșteană, 
cedînd abia în ultimele minute de 
joc. Scor final: 3—6 (0—3).

Prima repriză a aparținut forma
ției C.S.M.S. care a dominat insis
tent. ratînd însă nu mai puțin de 
patru lovituri de pedeapsă I Echipa 
gazdă a greșit tactic, in sensul că 
n-a jucat în prima parte a întilnirii 
pe compartimentul treisferturilor. 
Grivița Rcșie a făcut un >■ ia

iSPOBTURI NflUTJCEj]

Echipajul Ion Petrov, Carol Ferej + Oprea Păune seu, învingător In proba de 2-ț-l

• Foto : T. Chioreanu

Ce ne-a arătat „Regata Snagov“
pregătirii canotorilor noștri

SnajtoT* s-an 
verificare ale 

de canotaj 
se pregătește

Cu „Redata 
concursurile de 
nostru feminin 
mie-fete, care . _ _
campionatele europene. Pînă la marea 
întrecere de pe lacul Griînau a mai ră
mas ceva mai mult de o lună de zile, 
limp în care se poate lucra intens pen
tru desăvârșirea pregătirii. pentru corec
tarea deficienlelor tehniee, pentru omo
genizarea și eventual îmbunătățirea com
poziției echipajelor. In orice caz. Iz

METALUL A Întrecut steaua cu n-9i
revanșă dintre for- 

sportive 
din nou 

metal urgiștilor. De

Metalul 
ciștig de 

această

Mult așteptala 
mațiile cluburilor 
și Steaua a dat 
cauză t ' 
dată specialiștii în viteză pe zgură 
de la clubul Metalul au întrecut fără 
drept de apel echipa Steaua: 17—91 
întrecerile au fost însă foarte dis
putate, oferind spectatorilor faze pal
pitante. Disputa dintre Ion Cucu și 
Gh. Voiculescu a plăcut în mod deo
sebit datorită echilibrului valorii ce
lor doi sportivi. Cucu este posesorul 
unui curaj deosebit, în timp ce Voi
culescu are o tehnică mai bună. A

repriza a două, beneficiind și de o 
încercare marcată chiar la marginea 
terenului de țintă. Realizatori : 
Irimescu (min. 10), lovitură de pe
deapsă și Bostan (min. 76) încer
care pentru Grivița Roșie și respectiv 
Matevschi (min. 55) lovitură de pe
deapsă. De semnalat atitudinea re
probabilă a jucătorului Radulescu 
(Grivița Roșie) care l-a lovit inten
ționat pe Drobotă. Arbitrul întilnirii. 
Dorel Dumitrescu (București) aflat pe 
fază n-a sancționat această gravă 
abatere de la disciplină. 

încheierea acestei etape, după trei con
cursuri internaționale, se pot trage unele 
concluzii privitoare la randamentul de 
pînă acum și la cel posibil al echipa
jelor.

Cele mai multe posibilități de a obține 
un rezultat de mare prestigiu la .euro
pene* le are echipajul de 4+1 rame. 
De altfel, la această probă noi am fost 
totdeauna în luptă pentru titlul euro
pean. Anul acesta, echipajul Tamaș, 
Ghiuzelea, Rigard, Bulugioiu a scos

La dirt-track

fost nevoie de un baraj suplimentar 
pentru a stabili — dintre cei doi 
alergători — pe cel mai bun vitezist 
al reuniunii. A ciștigat Gh. Voicu
lescu care — pentru buna sa com
portare — merită felicitări. Cei peste 
5.000 de spectatori l-au aplaudat și 
pe M. Alexandrescu pentru cursele 
sale deosebit de spectaculoase, lată 
acum rezultatele tehnice:

METALUL (Ion Cucu 7 p. M. A- 
lexandrescu 6 p. G Radovici 4 p) 
17 puncte — STEAUA (Gh Voicu
lescu 7 p, R. Jurcă 2 p, FL Costache 
0 p) 9 puncte. Clasament indivi
dual al reuniunii:

1. GH. VOICULESCU (Steaua) 
p: 2. Ion Cucu (Metalul) 7 p; 
M. Alexandrescu (Metalul) 6 p i 
G Radovici (Metalul) 4 p: 5. 
Jurcă (Steaua) 2 p t 6. FL Cos

tae he (Steaua) 0 p.

Ladislau Peter, care a reușit să cuce
rească patru titluri

Vechiul nostru campion și record
man (in 1927 a realizat 10.6 sec pe 
100 m. record foarte valoros pentru 
acele vremuri), astăzi pensionar, nu 
și-a uitat marea dragoste pentru atle
tism. Tocmai de aceea el este un cro- 
nometror nelipsit de la toate concursu
rile timișorene. Mai săptămîniletrecute 
l-am revăzut pe Peter la Timișoara. 
Bineînțeles, pe scara cronometrorilor. 
L-am rugat să ne spună ceva despre 
primele campionate. „Este o mare di
ferență intre atletismul nostru de a- 
tunci și cel de azi. intre ceea ce fă
ceam noi și ce fac tinerii de acum, 
intre rezultatele noastre și ale lor. Ne 
lipseau echipamentele și materialele, 
ne lipsea sprijinul oficialităților. Fă
ceam atletism numai și numai pentru 
că ne plăcea, dar satisfacțiile, puține 
cite le aveam, le plăteam din greu.

„Recordul mondial" al lui Dinu Cristea

In 1935 pe tabela de onoare a cam
pionilor țării apare pentru prima oară 
numele lui Dinu Cristea. E| cîștigă 
probele de 5.000 m, 10.000 m și cros. 
De atunci și pînă astăzi, și iată că 
au trecut 27 de ani, Dinu Cristea a 
fost mereu prezent la startul curselor 
ce focd. cros și maraton din cadru)

con
trei 

Ber- 
că

timpuri la nivelul fruntașilor de pe 
tinent și și-a înscris în palmares 
victorii internaționale (la Praga, 
lin și Snagov). în eventualitatea 
Ghiuzelea și Rigard vor concura și la 
dublu (lucru care pare a fi în intenția 
antrenorilor, din moment ce ele au 
participat în această formație la Regata 
Snagov) se poate spera la un rezultat 
de valoare și în această probă. înfrân
gerea lor în cursa de duminică nu ne 
îngrijorează sub raport valoric, pentru 
că dublul nostru este învingătorul mo
ral al probei. Din pățania vîslașelor 
noastre trebuie să tragă însă învățămin
te atît ele cît și toți ceilalți sportivi, 
care sînt datori să-și verifice cu toată 
meticulozitatea ambarcațiunea înainte 
de concurs, pentru a fi scutiți de sur
prize amare, de genul celei de dumi
nică...

La 8-f-1, unde avem în pregătire un 
echipaj mai tînăr și, deci, mai puțin 
experimentat, nc-ar fi fost foarte folo
sitoare o verificare în cadrul Regatei 
Snagov. Din păcate, nici R.D.G., nici 
R. P. Polonă n-au venit cu echipa ie la 
această probă, iar federația cehoslovacă 
și-a anunțat forfait-ul în ultimul mo
ment. Concursurile de pînă acum ne 
arată că echipa noastră crește mereu 
valoric și că poate ataca locul II în 
ierarhia europeană pe care-l deține 
actualmente reprezentativa R.D.G., 
deși în acest an canotoarele germane 
le-au întrecut de 3 ori pe ale noastre, 
în fine, proba de 44-1 vîsle este o pro
bă al cărei echipaj încă nu se contu
rează exact. în orice caz, formula de 
duminică dimineața (în care am între
cut clar pe campioanele Poloniei, învin
gătoare recent la Amsterdam) poate 
constitui o bună bază de plecare. Stăm 
însă foarte slab la simplu, probă la 
care participarea noastră la europene 
nu se poate face decît sau pur formal 
(pentru că n-avem o „scull“-istă de nive
lai finalei campionatelor europene), sân 
în detrimentul unei alte ambarcațiuni, 
din care ea ar putea fi eventual recru
tată.

Cît 
cluziile 
Pe de 
teptăm 
nan (la care 
mîine), iar pe de alta pentru că mon
dialele sînt oricum mai depărtate, ele 
fiind programate la 9 septembrie. Con
semnăm însă, eu satisfacție și... opti
mism, valoarea ridicată și comportarea 
constantă a «patrulai* fără cîrmaci 
(Pongraf, Somovschi, Husarenco, Radu), 
aflat la a treia victorie internaționali 
în acest sezon, siguranța „paîr-oar“-ulai 
Petrov, Vereș4-Păunescu și abundenta 
canotorilor care pot fi chemați să alcă
tuiască 
de 44-1 
nici în 
această 
primele 
alta). Ii se pot adăuga Milincovici 
Ta rara, 
unde au ocupat locul secund.

RADU URZICEANU

despre probele masculine, cone 
sînt aici deocamdată premature, 

o parte pentru că trebuie să a»- 
resuita tele concursului de la Por- 

sportivii noștri pleacă

echipa noastră reprezentativă
rame. Celor care au tras dumi- 

te 
po
de
Și 

remarcabili in proba de 2 + 1»

crle două echipe ale noastre 
probă (și care s-au clasat 
locuri, foarte aproape una

decenii de participare la campionate 
reprezintă, fără nici un fel de discu
ție, un autentic .record mondial". Ia 
acest timp Dinu a cucerit 39 de titluri 
iodividuale de campion și este gata, 
ca la Galați, să lupte din răsputeri 
să-l adauge și pe al 40-lea„

Dacă la băieți șirul campionatelor, 
început în 1921. a fost neîntrerupt 
pînă astăzi, în schimb la fete au exis-, 
tat mai mulți ani cînd, din diferite 
motive, întrecerile nu au fost organic 
zafe. Așa se face că întrecerile femi
nine (prima ediție a avut loc M 
1925) nu numără decît 34 de ediții. 
Este interesant de arătat că la prii 
mele campionate, pe program n-au ft-> 
gurat decît 4 probe (75 m, lungime, 
înălțime și disc), iar că în 1928 doar 
doua atlete, [rina Orendi și Maxiane 
Dahinten, au cucerit toate titlurile de 
campioane. Prima a ciștigat: 100 m, 
lungimea. înălțimea, greutatea și sui 
lița, iar cea de a doua a învins la 800 m 
și la disci „Recordul" titlurilor ciști- 
gate îi aparține timișorencei Luiza 
Ernst-Lupșa care, la campioanatele 
din 1946, a obținut victoria în 5 pro-, 
be: 100 m — 13,0; lungime — 4.89r 
greutate — 10,51; disc — 29,42 și 
suliță — 26,94 m... Tot record poate 
fi considerat și faptul că Iolanda Ba
laș a obținut, consecutiv, din 1951.



Un remarcabil succes al călăreților romini 
in concursul internațional de la Leipzig

Au luat
de

siîrșit campionatele mondial 
gimnastică de la Praga

LEIPZIG 9 (prin telefon). De cîteva 
zile a început în incinta Tîrgului de 
mostre din localitate concursul hipic in- 

i temațional al R. D. Germane, la care 
-iau parte călăreți din R. P. Polonă, 
Danemarca. R. P. Ungară, R. P. Romîriă 
și R. D. Germană. Confitmînd valoarea 
lor ridicată călăreții romîni an adăugat 
noi victorii la cele obținute pînă acum în 
întrecerile internaționale de la Nisa, 
Roma, Ncapole, Varșovia și Aachen. 
Reprezentantul nostru în probele de dre
naj NICOLAIE MIHALCEA s-a dovedit 
cei mai bun dintre concurenți. El a 
cucerit trei locuri I în probei- de dre
saj (categoria mijlocie, „Sf. Ghcorghe" 
și grea), iar într-o altă probă <Ie cate- 

! gori.i grea a ocupat, cu caii Bolero și 
liorvin, locurile II și Ill.

O performanță valoroasă a realizat 
' la obstacole și Gheorghe Langa, pe calul 
Rubin, în cadrul probei de categoria 
grea (1,50 m-) în care, deși ploua 

i torențial și terenul era desfundat a ter
minat parcursul fără greșeală în cel mai 

i bun timp: 83,6 sec. In această probă

Kasile Pinciu, pe Bîrsan, și Andrei 
Costea, pe Diavolo, deși au terminat, 
de asemeni, parcursul fără greșeală au 
avut timpuri mai slabe, ocupînd locurile 
X și respectiv XII din 56 concurenți.

Un alt succes îl constituie locul III 
ocupat de I asile Pinciu, cu Bîrsan, în 
proba de obstacole categoria grea (1,60 
m.) dotată cu „Marele Premiu al R. D. 
Germane" și cîștigatS de Hohloch 
(R.D.G.) pe Kazbec, precum și locul
III ocupat de tînărul .indrei Costea în: 
tr-o a'.tă probă de categoria grea. In 
general, așa cum remarca și colonelul 
Heinrich, președintele juriului de con
curs, sportivii romîni s-an dovedit și în 
întrecerile de la Leipzig călăreți de o 
înaltă clasă. Reprezentanții noștri în pro
bele de obstacole au mai ocupat și alte 
locuri fruntașe după cum urmează : 
Pirgil Bârbuceanu pe calul Nela locul
IV cn 0 p., Gh. Langa locurile VI, X 
și XI cu 0 și respectiv 4 p. și A. Cos-

tea locul IX cu 4 p. în proba de cate
gorie mijlocie; V. Pinciu, pe Bîrsan, 
locul V și G. Ian ga, pe Rapsod, locul 
IX în proba de categoria grea ; V. Băr- 
buceanu, pe Nela, locul V în „Premiul 
orașului Leipzig* și A. Costea, pe Dia- 
volo, locul X într-o probă de categorie 
grea.

M. T1MU
antrenor

telefon). — Noua 
din Praga a fos*

PRAGA 9 (prin 
sală a sporturilor 
din nou plină pînă la refuz la ulti
mele întreceri din cadrul campiona
telor mondiale de gimnastică. Dumi
nică s-au întrecut primii șase cla
sați la fiecare aparat. La masculin, 
s-a înregistrat următoarele rezultate: 
sărituri: 1 Krebec (R.S.C.) 19,55 p: 
2. Jamasita (Japonia) 19,35 p; 3-4. 
Șahlin (U.R.S.S.) și Endo (Japonia) 
19,225 p; 5. Ono (Japonia). 19,175 p; 
6. Ftille (R.D.G.) 19,075 p; paralele:

Tinerii noștri cicliști s-au impus
în „Turul R. P. Ungareii

Maestrul sportului Micolae Mihalcea cișligătorul celor trei probe de dresaj din 
concursul international de la Leipzig

De pe pistele de atletism

Duminică s-a încheiat la Budapesta 
ediția pe acest an a „Turului ci
clist al R. P. Ungare*. După cum 
se știe tinerii sportivi din selecțio
na orașuiui București au realizat o 
performanță valoroasă ocupi nd locul 
II înaintea echipelor Austriei, R. D. 
Germane, Iugoslaviei și a multor 
formații redutabile din R. P. Unga
ră. Ieri î-am chemat la telefon pe 
conducătorii delegației noastre Iată 
ce ne-au relatat telefonic de la Bu
dapesta :

PAUL NOVACESCU (conducătorul 
delegației); „Toți cei patru cicliști 
din echipa noastră (Ion Ardeleanu, 
C. Moiceanu, Gh. N'eagoe și FI. Cris-

la

rezultatele inre- 
100 m: Csuto- 
m: Brightwell
Brightwell 46,4;

- 4. St

tescu) au muncit extraordinar pen
tru a-șî aduce contribuția la clasarea 
echipei pe un Ioc superior. In etapa 
a II a C. Moiceanu și FI. Cristescu 
au spart. Din cauză că vintul a bătut 
puternic din față ei n-au mai putut 
prinde plutonul. Astfel am ajuns pe 
locul XI. Prin munca 1 . ‘ ”
etapă, echipa a urcat, în clasament, 
astfel că la Budapesta 
pe locul II. Fără 
etapa a Il-a cu siguranță că am fi 
terminat pe locul I“.

E. GOLGOTZI (antrenorul echipei) : 
„Competiția desfășurată de-a lungul 
a aproape 1 400 km a fost 
Pe de o parte timpul 
(ploaie și vîr.t puternic), 
altă parte participarea 
(austriecii au avut în 
oameni din 
au venit cu o echipă 
din R. D. Germană 
gară au fost — ca 
adversari redutabili) 
pentru băieții noștri 
ver al pregătirii lor. 
tru rezultatul obținut. In afara celui 
final mai trebuie amintit că FI. Cris
tescu a ciștigat etapa a IV-a, că 
C. Moiceanu a ocupat locul III (eta
pa a VIII a) și locul IV (etapa a 
VII), că Ion Ardeleanu s-a clasat 
pe locul VI in etapa a IV-a și pe 
locul II în clasamentul final al 
sprinterilor".

lor, etapă de

ne-am situat 
defecțiunile din

foarte dură, 
nefavorabil 
iar pe de 

valoroasă 
echipă doi 

Cursa Păcii", iugoslavii 
bună, iar cicliștii 
și R. P. Un- 
intotdeauna — 

au constituit 
un examen se- 
Mă bucur pen-

1. Cerar (Iugoslavia) 19,625 p;j 
Șahlin 19,60; 3. Endo 19,50; 4. Jan 
sita 19,375; 5. Ono 19,25; 6. Kl 
demelidi (U.R.S.S.) 19,125 p; ba 
1. Ono 19,675; 2-3. Stolbov (U.R.S. 
și Endo 19,625: 4-5. Titov (U.R.S. 
și Mițuktiri (Japonia) 19,50; 6. Ce] 
19,425; sol : 1-2. Aihara (Japonia)l 
Endo — 19,50; 3. Menicheli (Itaj 
19,45; 4. Jamasita 
19,275; 6. Stastny 
cal : 1. Cerar 19,75; 2. Șahlin 19,1 
3-4. Yu Le-fen (R. P. Chineză) 
Mițukuri — 19,30; " 
6. Kerdemelidi 18,40; inele: 1. T 
19,55; 2-3. Șahlin și Endo 19,4 
4. Aihara 19,250; 5. Leon
(U.R.S.S.) 19,225; 6. Cerar 19,20

în corțcursul rezervat gimnast 
s-au înregistrat următoarele rezulta 
sărituri: 1. Ceaslavska (R.S 
19,649; 2. Latîniria (U.R.S.S.) 19,fl 
3. Manina (U.R.S.S.) 19,549; 4. 
dohla (R.D.G.) -- -
(R.D.G.) 19.466;
(U.R.S.S.)' 19,433; paralele: 1. i 
vuhina 19,566; 2. Boșakova (R.S 
19,466; 3. Latinina 19,449; 4. A
hova (U.R.S.S.) 19,399; 5. Ceaslad 
19,36'6; 6. Makrai (R.P.U.) 19.
bîrnă: 1. Boșakova 19,499; 2. u
nina 19,416; 3-4. Ikeda (Japoniei 
Ducza (R.P.U.) — 19,366; 5.
lavska 19,333; 6. Pervuhina 
sol: 1. Latînina 19,516; 2. Pervtd 
19,616; 3. Ceaslavska 19.550; 1 
Boșakova și Astahova 19,466; 6. 
rasu (Japonia) 19,416.

Specialiștii prezenți^^^. ace 
ediție a campionatel^'>^^fe^aie 
gimnastică apreciază ec
de la Praga s-au desfășura-? la 
nivel foarte ridicat, întrec.ind 
punct de vedere calitativ toate 
țîile de pînă acum. Campionateiq 
la Praga au scos în evidență J 
terea valorică a multor selecției 
masculine și feminine, printre 
Japonia, Uniunea Sovietică, Rj 
Cehoslovacă, R. P. Chineză, R. 
Germană, R. P. Bulgaria, R. P. I 
gară, R. P. Polonă. La întreceri 
fost prezenți pentru prima oară 
naști și gimnaste din Cuba, card 
dovedit reale calități și posibilități 
progres. ]

19,30; 5.
(R.S.C.) 19

5. Titov 19,:

19,483;
6. Pervi

o.

CIm

C. ATANAS 
secretar al F.R.

• Rezultate ale atleților japonezi 
j<are se pregătesc penîru Jocurile a-
siatice: 110 m garduri: Yasuda 14,6: 
100 m fete: Yoda 11,8 (record japo
nez egalat) ; 400 m garduri : Ogushi 
52,3; prăjină: Yasuda 4,41 m (re- 

tcord japonez); înălțime fete: Tsutsu- 
j mi 1.66 m (record japonez); ciocan: 
I Okamoto 64,60 m; lungime fete: 
t Kishimoto 5,90 m: 80 m garduri: 
fYoda 11,1 (record japonez); lungime: 
> Kăvazu 7,35 m. La înălțime săritorul 
ÎSugioka a reușit 2,10 m (nou record 
i japonez).

• Cîteva performanțe ale atleților 
jfilipinezi, obținute în cadrul unei reu-
■ niuni de selecție pentru Jocurile a- 
fsiatice, la Manilla: 100 m: Vista 
110,5; 110 m garduri: Onofre 14,8; 
'lungime: Orosko 7,10.

• In 
{4,40 m ; 
! triol
■

Franța : prăjină: 
lungime: Masse

Houvion 
ui , lunț-uirc . „taaav 7.52 m t 

triplusalt: Battista 15,23 m; prăjină: 
fPresigny 4.42 m și Locerv 4.42 m; 
i 200 m: Piquemal 21,2; suliță: Maquet 
'71,10 m

• La Edinburg, englezul Fairbrot
her a egalat recordul țării sale la 
înălțime, cu 2,06 m. In aceeași reu
niune : Rowe 18,68 m la greutate.

• Inlr-un conctus ținut la Kalto- 
vice; Foik 10,3 pe 100 m , Boguszewirz 
8:07.6 la 3000 m ț Malcherczyk 
16,07 m la triplusalt și Czernik 
2,10 m la înălțime (nou record na
țional).

• Rezultate ale sportivilor din R.D. 
Germană: disc: Kiihl, 53,60 m; 
100 m : Lofler 10,4 ; lungime : Fres- 
ter'7,47 m’; disc: Milde 54,83 m; 
suliță: Frommhagen 75.10 m. Rezul
tate feminine: 100 m: Diel, 11,9; 
suHIă: Hintbman 4^,68 m; dike: D. 
Muller 56,3g m (nou record).

• Sprinterul norvegian Karl Fre- 
derich Bunaes a alergat 100 m în 
10,4 și 200 m în 20,9.
• Pe stadionul Bislet din Oslo s-a 

desfășurat meciul internațional de at
letism dintre echipele selecționate mas
culine ale Norvegiei și Iugoslaviei. Vic
toria a revenit atleților iugoslavi cu 
scorul de 111—98 puncte. Iată cîteva 
rezultate înregistrate în ultinta zi: 
200 m Bunaes (N) 21,6 ț 1.500 m 
Hellan (N) 3:49.4 ț 110 m garduri 
Lorger (I) 14,4 ț 400 m plat Bosnar 
(I) 48.4 ț lungime Ledic (1) 7,23 m; 
greutate Andersen (N) 17,31 m,; cio-

Rezultate excelente in campionatele 
internaționale de atletism 

ale R. P. Ungare
BUDAPESTA (prin telefon de

corespondentul nostru). Campionate
le internaționale de atletism ale 
R.P. Ungare desfășurate timp de 
două zile pe Nepstadion au prile
juit întreceri de un ridicat nivel teh
nic. Iată cîteva din 
gistrate: BARBAȚI: 
raș (RPU) 10.5; 200 
(Angl.Ș 20,9; 400 m:
800 m: Parsch (RPU) 1:48,6; 
Beregszaszi (RPR) 1:50,2 — rec. per
sonal; 1-500 m: Kiss (RPU) 3:43,6; 
5.000 m: Szekeres (RPU) 14:03,0; 110 
mg: Berezutskj (URSS) 14.4; 3.000 m 
obst.: Siren (FinL) 8:39,4 — nou re
cord; înălțime: Noszaly (RPU) 2,06; 
prăjină: Miskei (RPU) 4,40; lungime: 
Kalocsay (RPU) 7,67; triplu: Goreeaev 
(URSS) 16,02; greutate: Varju (RPU) 
19,01; disc: Klics (RPU) 52,48: ciocan: 
Zsivotszki (RPU) 68.08; FEMEI :
100 m: Marko (RPU) 11J>; 200 
Marko 
(RPU) ! 
2:10.6;
11,5; in 
gime:

Vineri, la Consta;
m

(1)
can Strandli (N) 62,05 m; 100 
Bunaes (N) 10,9; disc Radosevici

400 m garduri Gul- 
(N) 52.5; triplusalt Șta-
15,31 m ; înălțime 
m; 5.000

52,85 m; 
brandsen 
nisic (I) 
(I) L98
14:15,5.

, __  Kavcic
m Taien (N)

prilejul unui 
de atletism, 
sprinterul Seraphin Antao 

a parcurs 
10,3. Pe

Concurs demonstrativ cu participare
echipelor de gimnastică ale R. ■w
Cursa speciala 1AR0M de la Praga Ținind seama de formă mani fi

• Cu 
național 
Milano. 
(Kenya) 
plat in 
s au clasat James 
Ottoiino (Italia) 10,5. Acesta din 
urmă a ciștigat proba de 200 m plat 
în 20,7, învingîndu-1 pe Antao. cro
nometrat în aceiași timp. Alte rezul
tate: 110 m garduri: Cornacchia
(Italia) 14,2; 800 m plat: Jazy
(Franța) 1:48,4 : 400 m plat: Fras- 
ch'ni (Italia) 47,4; 1.500 m: Rizzo 
(Italia) 3:47,7; 5.000 m: Strong
(Anglia) 14:02.4; suliță: Lievore 
(Italia) 78.78 m.

concurs inter- 
desfășurat la

distanța de 100 m 
locurile următoare 

; (S.U.A.) 10.3 și
10,5.

m: 
(RPU) 24.5; 400 m: Munckacsi 
56.9; 800 m: Kumerfeld (RFG) 
80 mg: Rozsavolgyine (RPU) 

lălfime: Gere (Iug.) 1,66; lun- 
Roizsavolgyine 5.96; —3. V.

Beltnega (RPR) 5.61; greutate: Bog- 
n.ar (RPU) 15,13; disc: Kontsek 
(RPU) 55.53 — nou record; ...3. OL 
Cataramă (RPR) 46.93; suliță: Antal 
(RPU) 52,19; 2. M. Diaconescu (RPR) 
51,17.

ZOLTAN SCHUBERT

cu care au sosit 
tivii noștri participant! Ia campionatele 
mondiale de gimnastică a adus la Bucu
rești și reprezentativele de 
ale R. P. Chineze, care vor 
această 
sportului din țara noastră.

\ ineri, în Saia aponuutU! 
stanța, începînd de la ora 
tivii chinezi vor participa în cadrul 
concurs demonstrativ în compania 
rilor de tineret ale R. P. Romîne, aflate 
m plină pregătire pentru apropiata în- 
tîlnire cu selecționatele R. P. Ungare, 
în continuare, la sfîrșitul săptămînii, 
probabil sîmbătă, echipele de gimnastică 
ale R. P. Chineze vor apare în fața 
spectatorilor bucureșteni.

asearS în țară spor-

săptămînă în fața

în Sala sporturilor

S-A ÎNCHEIAT tirul campio
natului U.R.S.S.

Campionatul Uniunii Sovdet’ce a 
ajuns Ia pmăfafea sa. La sfîrșitul 
săptăminii trecute s-a disputat ultimul 
meci al turului, care a opus echipele 
Dfoamo Moscova și Dxumo Tbilisi. 
Intilnirea aluat sfirșit cu un rezul
tat de egalitate : 0—0. In urma aces
tui rezultat, la finele turului primele 
locuri in ceie două sețiî ale întrecerii 
sint ocupate ' de ucma;oareie echipe: 
seria I : Dinamo Kiev — 16 puncte, 
Ț.S.K.A. Moscova — 15 p„ Zenit 
Leningrad și Șahtfor Donețk — cite 
14 p„ Moldova, Qiiș'nău — 10 punc
te ; seria a doua: Pahtakor Tașkent 
— 14 puncte, Dinamo Moscova — 
13 p., Torpedo Moscova, Neitianik
Baku și Dinamo Tbilisi — cite 11 p

DUKLA PRAGA, PRACTIC CAM
PIOANA A R. S. CEHOSLOVACE

Tj titlu a fost încheiată: Dukla
Praga are deja un avans de patra 
puncte in fruntea clasamentului și 
un golaveraj de 77:25.

gimnastică 
evolua în 
iubitorilor

din
20,

Con- 
spor- 
unui 
lotu-

de sportivii chinezi la campionate! 
la Praga, unde au ocupat locul 4 la 
culin și, respectiv, locul 6 la fc 
în clasamentele pe echipe, concursă 
monstrativ de la Constanța ca și c 
la București, stîmesc, desigur, utJ 
interes în rîndul iubitorilor sportul

A
cursa

de

luat sfirșit
ciclistă union!

mare fond

3:52,

cursei] 
rever!

Pînă la sfîrșitul campionatului R. S. 
Cehoslovace au mai rămas de dispu
tat încă două etape. Se poate insă 
spune că in mod practic lupta pen-

• Și in acest an titlul de cea mai 
burtă echipă de club din Bulgaria 
a reverul formației sotiote Ț.DN.A., 
care cucerește astfel pentru a 11-a 
oară consecutiv titlul de campioană 
a țării. Tn etapa a 24-a au fost în
registrate următoarele rezultate t 
Ț.D.MA. — Spartak Pleven 7—1, 
Minior — Levski 0—1, Cert» More 
— Spartak Plovdiv 0—0, Lokomotiv 
Sofia — Slavia 3—1, Dunav — Be
rce 4—I, Lokomartw Plovdiv — 
Spartak Varna 3—1, Marek — Bo
tev 1—2. In clasament — Ț.D.N.A. 
41 p., Spartak Plovdiv 31, Levski 28 
p., Lokomotiv Sofia 26 p. etc.

• In meciul decisiv pentru desem
narea campioanei R. P. Polone s-an 
întilnit echipele Gomik Zabrze și 
Polonia Bytom, învingătoare in cele

doua serii ale campionatului, 
toria a revenit formației 
Bytom cu scorul de 2—1.

• Selecționata de fotbal a 
ziei, care se află în prezent 
neu în U.R.S.S., a jucat la 
cu formația Pahtakor, lidera grupei 
a Il-a a campionatului unional. A 
învins echipa sovietică cu scorul de 
2—1 * *

• 
pele
1—1, . . , . . . .. . 
jucat în 9 oameni, Rodriguez și Vil- 
laverde fiind eliminați de pe teren.

• într-un mec! amical, la Sao 
Paolo: Palmeiras—Milan 4—4 (3—2).

• Cupa Portugaliei pe acest an a 
revenit echipei Benfica. In finală, 
această echipă a dispus de Setubal 
cu 3—0.

Vio 
Polonia

Indone 
în tur 
Tașkent

(0-0).
La Montevideo s-ac întllnit echi- 
Barcelona și Penarol. Scor: 
(1—0). Din min. 75. spaniolii an

Cursa ciclistă unională de 
fond desfășurată în 12 etape, 
mînd peste 2.000 km, a fost cîșl 
anul acesta de Ants Viaravas, i 
de Anatoli Olizarenko la 
Holmogorov la 4:09,0.

Cea mai lungă etapă a 
nopol—Vinița (240 km) a
Amatumi în 6 h 09:07,0. La Kil 
ultima etapă, primul a sosit A 
Olizarenko. Pe echipe cursa a fq 
tigată de selecționata R.S.F.S. 
Membrii echipei U.R.S.S., cîștij 
rea „Cursei Păcii", nu au part 
Ei se pregătesc pentru Turul Ca 
și campionatele mondiale.

R. P. Ungară—Anglia
153 — 130 p, la nat

Real 
villa 
Real

In semifinalele Cupei Spaniei : 
Madrid — Zaragoza 4—1 și Se-
— Valencia 5—2. în finală:
— Sevilla 2—1 (0-0J.

Intr-un meci de natație des! 
la Budapesta echipa R.P. Ung 
învins cu scorul de 153-130 pur 
chipa Angliei. Rezultate mai 
tante: MASCULIN : 200 m bra< 
key (R.P.U.) 2:40,1 (record maf 
1.500 m: Katona (R.P.U.) 1 

200 m fluture: Jenkins (A.) 5 
200 m spate: Csikany (R.P.U.) 
(record maghiar); FEMININ : 
spate: Ludgrova (A.) 1:11,3; ‘ 
liber: Soper (A.) 5:11,2.
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