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Ultimele pregătiri ale sportivilor romîni
Au mai rămas puține zile 

ptnă la începerea Festivalului 
de la Helsinki. Sportivii pa
triei noastre, care ne vor re
prezenta la întrecerile de atle
tism, volei, gimnastică, nata
ție. lupte și tenis de masă fac 
ultimele antrenamente. Pentru 
a afla amănunte în legătură cu 
stadiul de pregătire în care se 
află sportivii acestor loturi, 
rie-am adresat tov. prof. COR
NEL RĂDUȚ, metodist coordo
nator a| delegației noastre.

— Antrenamentele au fost 
făcute în lumina ultimelor cu
ceriri 
ca 
bine 
grija 
date 

[Pregătirile au avut 
[netița un caracter de instruire 
■Multilaterală cu ponderea pe 
[tehnică și tactică. Din progra- 
|mul de antrenament al sporti- 
[vîlor nu^ati lipsit nici discu- 
[ții-e Î^ILiecătură cti calitățile și 
|stiîui de joc al unora dintre vii- 
Itorii noștri adversari. De ase- 
Imenea, lecțiile teoretice au a- 
Ivut un rol deosebit în pregătire. 
lAnul acesta, în timpul Festi- 
Iva-lulut de la Helsinki, vor avea 
lloc întreceri la • nivel înalt 
|(noi vom participa la volei 
■băieți, atletism și gimnastică)

țtiințifice privind metodi- 
aritrenamentirlui sportiv, 
planificate și folosind cu 
principiul creșterii gra- 
a intensității efortului, 

în perma-

și concursuri de nivel mediu 
care sportivii noștri 
startul 
lupte, tenis de masă și volei 
fete). Am prevăzut ca forma 
sportivă a acestora să fie a- 
tinsă încă aici, ca apoi să fie 
menținută cu succes pe toată 
durata concursului. Ar mai 
trebui să arăt că membrii de
legației de sportivi sint bine 
pregătiți și din punct de ve
dere moral. Ei sint hotărîți să 
depună toate eforturile pentru 
a obține rezultate de o valoare 
superioară.

Pentru a întregi acest mate
rial. am cerut și părerea unor 
sportivi despre întrecerile la 
care vor participa cu prilejul 
Festivalului.

DOINA POPESCU — volei. 
Echipa noastră este tînără, b-ne 
pregăti-tă, remarcindu-se la fie
care jucătoare o perseverenta 
în ceea ce privește pregătirea 
tehnică. Dorința noastră este ca 
echipa de volei a țării noastre 
să ocupe
bun decît 
Festivalul de 
cui 4). De asemenea ne vom 
strădui să oferim spectatorilor

Ca 
luavor

la atletism, natație.

un 
în 
la

loc
1959, 

Viena

uiai 
la 

(lo-
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La Balcaniada de tenis —
A sa

ASTA2I: R. P. ROMINĂ - TURCIA 
SIR. P. BULGARIA— R. P. F. IUGOSLAVIA 

I BRAȘOV 23 (prin telefon). 
Intr-un cadru sărbătoresc, la 
kumoasa bază sportivă Olimpia, 
prierrajată special, a avut loc 
tini lestivitatea de deschidere 

b celei de a treia ediții a Baf- 
Laniadei de tenis. Apoi, s-au 
Kestășirat citeva meciuri de- 
InonsifȘtive bine apreciate de 
spectatori. Astfel s-au disputat 
lartidele C. Năstase (R.P.R.) 
L- Kanelopottlos (Grecia) 6—1, 
I—2; Țolov (R.P.B.) — Daș 
ITurciia) 8—6, 6—1; Mărmu- 
learw (R.P.R.) — Djukit
IR.P.F.I.) 6—4. 6—0; Bosch
IR.P.R.) — Kalogheroopoulos 
iGrecia) 3—6, 7—5, 6—3; Pe
runov (R.P.B.) — Pourpouras 
IGrecia) 6—I, 6—3.
I In cadrul ședinței tehnice cu 
le-legații echipelor a fost sta- 
lilit următorul program : marți: 
I. P. Romină — Turcia (Ți- 
■ac — Bal aș, Bosch — Oren- 
■ ), R. P. Bulgaria — R.P.F. 
■igoslavia (Ciuparov — Niko- 
Ici, Ranghelov — Jelici); 
miercuri: R. P. Romină — 
I. P. Bulgaria (Țiriac — 
■ruparov, Bosch — Ranghe- 
l>v); Grecia — Turcia (Kalo- 
■heroopoulos — Balaș, Kane- 
Bpouilos — Orenly). Jucătorii 
■întru meciurile de dublu vor 
I desemnați înaintea începerii 
Bțilnirilor respective.

Programul pentru celelalte 
zile este următorul : joi : 
R.P.F. Iugoslavia — Grecia, 
R. P. Bulgaria — Turcia; vi
nerii R. P. Romină — Grecia, 
R.P.F. Iugoslavia — Turcia ; 
sîmbătă: R. P. Romină — 
R.P.F. Iugoslavia. R. P. Bul
garia — Grecia.

C. GRUIA — coresp. reg.
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Pitorețtile împrejurimi ale 
orașului Craiova — o invi
tare la organizarea unei 

vii activități turistice

Cursurile de inițiere in 
domeniul educației fi
zice a învățătorilor de fa 

sate 
Raid anchetă

Victoria
comentatăI 

I 
' Excelenta performanță obți- 
| nutâ săptâmina trecută la 
ț Buenos Aires de către fjoretista 
{ noastră fruntașă Olga Szabo a 
ț constituit un prilej de bucurie 
' și pentru cei doi antrenori care 
| răspund de pregătirea ei, An- 
\ gelo Pelegrini și Mircea Vilcea. 
J — Cum vă explicați marele 
i succes al Olgăi, l-am Întrebat 
‘ pe antrenorul Pelegrini.
| — Firește, înainte de toate,
l printr-un mare efort de votnții, 
J prin mult calm, printr-o foarte 

buna coordonare nervoasă. Pen
tru că Olga s-a impus tot
deauna ca o trăgătoare cu in
finite cunoștințe tehnice și tac
tice. La capitolul .„stăpinire de 
sine" era însă deficitară. Acum 
insă...

i — Tehnic, se poate spune că 
proaspăta campioană mondială 
este perfectă ?

— Nu, desigur. încă din anul 
trecut, eu și colegul meu MIR- 

_ CEA VILCEA am arătat că Olga 
Szabo, pentru a obține rezul
tate pe măsura posibilităților 
ei și a condițiilor ce îi sint 
create, v-a trebui, in principal, 
să capete următoarele „atu“-uri: 
primul-posibilitatea de a ataca 
și in contratimp; al doilea- 
coordonarea și in timp a anu
mitor acțiuni dezvoltate cu o 
rapiditate maximă; in sfirșit- 
posibilitatea de a putea exe
cuta in mod eficace un atac 
chiar și atunci cind adversara 
respectivă lucrează cu brațul 
întins.

— Vreți să spuneți că în di
recția obținerii acestor calități 
ați lucrat mai mult.

— Da. In toate antrenamente
le lotului am căutat să-i de- 
săvirșim acțiunile de atac in

de la Buenos Aires 
de antrenorii romîni

contratimp,
tru a-și alege momentele opor
tune de atac, să se obișnuiască 
cu atacurile pe Linia adversa
relor.

— In ce proporție au fost eli
minate deficiențele pină în aju
nul „moruhalelor"?

— O proporție exactă nu 
poate stabili, dar rezultatul 
ia Buenos Aines dovedește

să o pregătim pen-

se 
de 
că

OLGA SZABO

susdeficiențele semnalate mai 
sint pe cale de dispariție.

Celălalt antrenor al Olgăi 
Szabo, Mircea Vilcea, ne-a a- 
mintit cum a reușit eleva sa 
să-și impună calmul pe planșa.

— Lucrul acesta l-am obser
vat încă din primăvară, cu oca
zia antrenamentelor pentru 
„internaționale". Olga iși dădea 
seama că acționind pripit pe 
planșă nu poate termina victo
rioasă un concurs de mare an
vergură. Ea a făcut multe efor-

turi pentru a-și impune calmul 
necesar. N-a reușit decit in 
parte, in meciul de verificare 
cu trăgătoarele maghiare. în 
schimb, 3a „mondiale", pe deplin 
convinsă de misiunea ce o are 
de îndeplinit, ea s-a regăsit in 
momentele dificile și a tras cu 
multă stăpinire de sine.

— La ce concurs va participa 
Olga Szabo in viitorul apro
piat?

— La un singur concurs in
ternațional, la Paris, în toam
nă, unde sperăm 
frumoasa victorie 
„mondiale**.

CONCLUZII
REPUBLICANE

După concursul internațional de caiac-canoe

„REGATA SNAGOV: un adevărat campionat european
în care romînii s au comportat excelent"

Puține competiții internațio
nale de sporturi nautice 
s-au bucurat de o „co

de 
pe 
a- 
Ia 
fi- 
a-

de impresionantălecție" atît 
valori unanim recunoscute 
plan mondial ca ediția din 
cest an a „Regatei Snagov" 
caiac-canoe. Numele care ari 
gurat pe foile de concurs la 
ceste întreceri de amploare, 
le-am întîlnit — în ultimii ani 
— însoțite de localizări semni
ficative pentru iubitorii canota
jului : Melbourne. Gand, Praga, 
Duisburg, Roma, Poznan — a- 
colo unde s-au desfășurat vesti
te olimpiade, campionate mon-

diate sau europene și unde oas
peții noștri de sîmbătă și du
minică au primit de multe ori 
cununile de lauri ale învingăto
rilor. „Cartea de vizită' a a- 
cestei ultime regate este, ast
fel, edificatoare in privința înal
tei valori a concursului care — 
în lipsa campionatelor mondia
le — a constituit cel mai exi
gent criteriu de clasificare a 
maeștrilor internaționali ai pa- 
delei ți pagaiei. Specialiștii de 
peste hotare prezenți la între
ceri și-au arătat de aceea satis
facția pentru organizarea, de 
către Federația romină de spe-

cialîtate, a acestui concurs atît 
de util, atît de reușit

Să vedem, pe scurt, cum s au 
comportat sportivii- noștri în 
fața unor adversari atit de pu
ternic:. Hotărit, trebuie să acor
dăm reprezentativei noastre ca
lificativul „FOARTE BINE". 
Ca kacîștii și canoiștii romîni au 
cucerit victoria în șapte din cele 
15 probe oficiale ale „Regatei 
Snagov". Acest frumos buchet de 
victorii răsplătește deopotrivă 
munca migăloasă a antrenori
lor Radu Huțan. N. Navasart 
etc. și strădania sportivilor ro- 
mîni de a întregi prin perfor
manțele lor marile succese ale 
mișcării noastre sportive.

Am cîștigat fondul la caiac 
simplu. Ștefan Pocora — un 
nume care anul trecut nu era 
„creditat" pe plan internațional, 
a făcut o cursă splendidă, o-

să confirme 
obținută ia

(T. ST.)

Corespondenții ne scriu 
despre centrele de învățare 

a înotului

Campionatul mondial de 
fotbal văzut de un an

trenor romin

Sportivii fruntași împărtășesc 
din experienfa lor

Reprezentativa de atle
tism a U.R.S.S. a între
cut pe cea a Statelor 

Unite

A luat sfîrșit campionatul 
mondial studențesc de șah

LA FINALELE CAMPIONATELOR
DE ATLETISM ALE JUNIORILOR

Așa cum arătam 
de ieri al ziarului 
dura excesivă și calitatea slabă 
a pistei de pe Stadionul Repu
blicii, au influențat în mod 
direct desfășurarea întrecerilor 
și au „stopat" performanțele ti
nerilor atleți, în special pe cele 
ale alergătorilor. Dar chiar și 
în aceste condiții, cei mai muiți 
dintre participanții la finalele 
din acest an s-au străduit să 
realizeze rezultate cît mai bune, 
disputîndu-și cu ardoare titlu
rile de campioni republicani.

în numărul 
nostru, căl-

prindti-se, în special, asupra ce
lor care vădesc reale calități 
de progres.

★
Analiza rezultatelor obținute 

de ciștigătorii diferitelor probe, 
ca și a mediilor performanțelor 
primilor șase clasați, ne arată 
că s-a înregistrat un clar-pro
gres față de ediția din 1961 a 
campionatelor. Astfel, la 12 din 
cele 16 probe ale juniorilor 
mari, rezultatele campionilor au 
fost superioare celor de anul 
trecut

David, Elemer 
fi Gabriela

De la stînța : Mi/uii Mureș an, Eva Soos, Gheorghe
Kineses, Gheorghe Costache, Margareta Costin 

Radulescu
văzuțî de Neagu Rădulescu

Numărul mare de participant! 
admiși la finale (775) ne de
monstrează justețea măsurilor 
luate de UCFS și de federația 
de specialitate, actuala ediție a 
campionatelor mareînd un serios 
pas înainte kt ceea ce privește 
activitatea juniorilor noștri. In 
acest an, a fost acordată o 
atenție sporită — față de tre
cut — desfășurării întrecerilor 
din cadrul etapelor de masă ale 
acestei competiții (fazele pe a- 
sociație, oraș și
.care a 
isată s 
grena ți 
acesta 
de educație fizică au avut po
sibilitatea să muncească cu și 
mai multă tragere de inimă, cu 
rezultate mai bune, dat fiind 
faptul că dintr-un mare număr 
de tineri și tinere ei au putut 
face o selecție judicioasă,

raion), fapt
dus la o creștere însem- 
numărului tinerilor an
in concursuri. In felul 
antrenorii și profesorii

probe au fost înregistrate per
formanțe mai bune. Nu putem 
trece însă cu vederea faptul că 
de la întrecerile de sîmbătă și 
duminică au lipsit trei atlete va
loroase (Ana Beșuan și Rodica 
Vorone-anu — selecționate în e- 
chipa reprezentativă de senioa
re, Rodica Bucea — accidenta
tă) ale căror rezultate, cu sigu
ranță, ar fi îmbunătățit sub
stanțial situația de fapt.

în ceea ce privește mediile 
performanțelor înregistrate, din 
15 
au 
la 
be

(Continuare in pag. a 4-a)

DAN GIRLEȘTEANU
NEAGOE MARDAN

probe de juniori cat. f ele 
fost mai bune în acest an 
10, iar la junioare la 5 pro- 
din 11. Trebuie să arătăm

însă că nu putem realiza o

VALERIU MALTOPOL 
președintele comisiei de jimiori 

din ERA.

(Continuare in pag. a 6-a)

ȘTIRIL

Regala Snagov... Impresionantul start al caiacelor de 4, in proba de fond

HALTEROFILII ECHIPEI DUKLA PRaGa 
EVOLUEAZĂ SÎMBĂTĂ LA BUCUTLÎT

SPORTIVELE ROMINE PARTICIPANTE LA MON
DIALELE DE SCRIMĂ SE ÎNAPOIAZĂ ASTĂZI 

1N CAPITALĂ
Sîmbătă, cu începere de la ora . 

în sala Floreasca o întîinire 
haltere dintre cunoscutele forau: . 
rești și Dukla Praga. In am:-- - ca 
halterofili de valoare, ca -> "ni < 
lutîlnirea aceasta suscită • a*1»

După strălucitul succes obținut la Buenos 
Aires, campioana mondială la floretă fete, Olga 
Szabo, se înapoiază în patrie.

Talentata noastră sportivă este așteptată să 
sosească în Capitală în dtipă-amiaza zilei de
astăzi impreună cu Maria Vicol, cea'altă re-



La Craiova

Pitoreștii împrejurimi ale orașului
în excursie pe biciclete

o invitație la organizarea unei vii activități turistice
ultimii
ramură
cu caracter recreativ-educativ i

a>ni a luat naștere o 
a activității sportive de

Activiloiea turistică a început să cunoască o fot mai mare amploare 
în orașul Craiova. Din ce în ce mai multi oameni ai muncii participă la 
diferite ac|iuni turistice, organizate în locurile pitorești din apropierea 
orașului. în acest sens se remarcă grija organelor sportive locale de a 
folosi din plin parcurile și alte puncte de odihnă și recreație situate în 
imediata vecinătate a orașului. Materialele de mai jos se ocupă tocmai 
de această problemă, scoțînd în evidență aspectele pozitive precum și 
lipsurile care se mai manifestă în această direcție.

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

Vîrsta nu
sa pornesc

ma
la

tînăr,
și cu toate că

La sîîrșit de săptămînă • • •

în 
nouă 
n tse. 
cicloturismul.

Oamenii muncii și tineretul nostru, 
dornic să-și petreacă în mod recreativ 

>șî util timpul liber, să cunoască mă- 
îmniAflîn'' rete‘e realizări ale construcției socia- 
IiIipiCUlLd Jlistnului, ca și frumusețile naturale ale 

patriei, participă în număr din ce în 
ce mai mare la excursii. Pe unii îi 
poartă prin țară trenul, autocarul sau

am 54 delmotocicleta. Alții au preferat însă 
de-a lungul (bicicleta...
operații, nu 

iau rucsacul

drumeție

școli din București, în frun' 
de la școala medie nr. 1 
Viteazu", școala medie nr. 
Vlaicu" și secțiile nou înfiii

Mașina gonește pe o șosea dreaptă 
ea-n palmă, spre Jiu. Lăsăm în urmă 
mici grupuri de cicliști — bărbați, femei 
și copii — precum și pilcuri de ex
cursioniști care se avinlă spre inima pă
durii din locul ce se cheamă Lunca 
Jiului. Este o zi obișnuită de lucru și 
de aceea nu sîntem surprinși cind, a- 
junși pe malul Jiului, vedem că nu
mărul amatorilor de baie și plajă este 
relativ mic.

— .Eh, dar să vedeți ce-a fost du
minică* — ni se adaesează un om între 
două vîrste, care tocmai ieșise din apă.

ale 
radio- 

timpul

Așezate între coroanele umbroase 
pomilor, difuzoarele statici de 
amplificare transmiteau tot 
muzică. Oamenii s-au cunoscut mai bine 
cu acest prilej, au legat priete
nii, au trăit o zi întreagă — și a- 
eeasta este esențialul — în mij
locul naturii. Pentru modul exemplar 
cum au organizat această excursie, ac
tiviștii 
cita ti. Mai cu seamă că. după 
mai fost organizate asemenea 
pădure de către asociațiile 
Două mii de muncitori din 
derile I.R..A.-8, I.R.T.A..

Excorsiiie de sfîrșit de săptămînă, 
•rgaaixate de comisia de turism a con- 
mliului regional UCFS Oltenia, sau de

au organizat această excursie, 
sportivi craioveni trebuie feli- 

aceea, au 
ieșiri la 
sportive, 

întreprin- 
Independenta, 

precum și elevii școlii pedagogiee s-au 
întîlnit, nu de mult, tot in Lunca Jiului, 
intr-o excursie duminicală. Bineînțeles, 
întrecerile sportive (trîntă și ciclism)

In București, o rodnică activitate~xb 
pune secția de cicloturism a Școl 
sportive de elevi nr. 2 condusă <j 
profesorul Valentin Prunescu, care ni 
mără peste 60 de cicloturiști, elevi di 
diferite 
cu cei 
„Mihai 
„Aurel
țațe de la întreprinderea Electrecoi 
și Institutul de studii și proiectă 
electrice.

Un factor important în buna desf 
șurare a activității cicloturistice îl coi 
stituie felul în care sînt organiza 
excursiile, alegerea obiectivelor ca: 
vor fi vizitate. Cicloturiștii au petr 
cut ore plăcute la Uzinele 1 Ma 
Ploiești, întreprinderea Piscicol, 
Greaca, Minele de sare de la Slăn 
reg. Ploiești, G.A.C. Elena Sirb 
Greaca, Studioul Cinematografic-B: 
tea, G.A.S. Voluntari raionul 1 Ma 
București, Fabrica de conserve-Cisn 
die. Combinatul chimic din orașul F 
găraș, la Muzeul Brukenthal dinSibi 

Calendarul activității cicloturism 
pe 1962 cuprinde obiective interesăflț 
atractive. Cei mai buni cicloturiști v 
participa și anul acesta în zilele 
concediu la o excursie de 
două săptămîni (cca 1200 km) de 
26 august la 9 septembrie: Bucure
— Rîmnicu Sărat — Bacău — Piat 
Neamț — Bicaz — Lacul Roșu 
Gheorghieni — Tușnad — Brașov 
Făgăraș — Sibiu — Rm. Vîlcea 
Curtea de Argeș — Cîmpulung 
Bran — Predeal — Si-rtaia — Doi ta-
— Ploiești — București.

Nu mai sînt 
ani 

anilor am suportat trei 
preget niefodată să-mi ... .
și să pornesc la drumeție. încă de2snIe cicloturistice au început să ia un 
tînăr obișnuiam să plec de unul sin-x caracter organizat, desfășurîndu-se pe 
gur spre locurile pitorești ale regiunii Sbaza unor programe bine stabilite, 
noastre, pentru a mai uita cit de cît* 
de necazurile vieții de atunci. Acum 
insă merg în excursii cu mare plă
cere, bucuros că frumusețile de nease
muit ale patriei ne aparțin nouă, 
oamenilor muncii. Și nu mai merg 
singur. Soția și cei doi băieți mă 
însoțesc întotdeauna î.. --
sfîrșit de săptămînă. lata, de pildă, 
nu de mult am mers cu familia în 
Lunca Jiului. Ne-am distrat de mi
nune toată ziua, am participat și la 
un concurs de biciclete. Băieții mei.
Traian și Romulus au ocupat atunci ^numărul excursiilor, al participanților 
primele două locuri, dar nici eu nuLj aj distanțelor a crescut. în 1958, 
m-am lăsat mai prejos.: m-am clasat/..- ,. . ,. . , ...
pe locul trei. V PartlclPanti, intre I lume—15 au-

^gust, au parcurs 380 km. In 1961 — 
3.320 km și 2.985 participanți (1 apri
lie— 1 decembrie). S-au organizat 36 de 
excursii avînd un itinerar pînă la 
J00 km — 10 excursii cu un traseu 
de 120 km, 5 excursi cu 150 km și 
i2 excursii pe un parcurs de peste 180 
km fiecare. De asemenea, s-a mai or
ganizat o excursie de 8 zile de către 
Federația Romînă de Ciclism, în care 
s-au parcurs circa 800 km.

In ultimii doi ani s-au constituit în 
orașul București 9 secții de cicloțu- 
[rism, în școli și diferite întreprinderi.

Inițiativele sporadice privind excur-

care țin seama de necesitatea gradării 
efortului și a unei varietăți în ce 
privește obiectivele de vizitat.

. în vederea extinderii acestei fru
moase activități sportive și educative 

în excursiile de fln Capitală, începînd din anul 1953 
subcomisia de cicloturism a UCFS 
oraș București, cu sprijinul Federației 

lRomîne de Ciclism, a organizat o se
rie de ieșiri cicloturistice. An de an.

DUMITRU SAVOIA
Factor colector la Oficiul 1 

P.T.T.R. Craiova

Un ,,meci** de fotbal organizat ad-hoc după care va urma, bineînțeles, baia răcoritoare in Jiu
Foto: R. Călărășanu

TÂNASE IGNAT
președintele subcomisiei de cicloturii 

orașul București

CORESPONDENȚII NE SCRII' DESPR

ellre asociațiile sportive din acest oraș 
au Început să se bucure de o mare 
popularitate printre oamenii muncii de 
aici. Fie ci se fac la Aduna ții de Gior- 
mane (o comuni situată la 20 km. de 
Craiova, unde exiști un lac și cîteva 
cabane turistice), fie în Lunca Jiului, 
excursiile au început să constituie o 
preocupare in viata familiilor craiovene. 
De pildă, nu de mult, aproximativ 5000 
de craioveni au participat la o excursie 
duminicali, despre care se mai vor
bește «i acum. A fost o zi de .neuitat, 
spun localnicii, o zi de adevărată des
tindere. Comisia regională de turism, 
kt colaborare tșt clubul sportiv din loca
litate a organizat atît de bine odihna 
araiovenilor incit, pe bună dreptate, ex
cursia poate fi denumită model. Mari 
grupuri de oameni ai muncii, purtind în 
spate rucsacuri, corturi, mingi, chitare 
și... nelipsitele acordeoane și-au făcut 
apariția pe malul Jiului la ora 9. îi 
așteptau o zi senină de vară, o baie în 
apa răcoroasă a Jiului și firește, între
cerile sportive de fotbal, volei, atletism, 
haltere, ciclism, precum și concursuri 
distractive cum ar fi: trasul cu frînghia, 
alergarea în saci, cățărări pe stîlpi ele.

nu au lipsit din programul excursiei. 
Elevii Școlii medii nr. 1 împreună eu 
profesorul de educație fizică Marin 
Epureanu sint, de asemenea, mari ami- 
tori de drumeție, iar in Parcul Poporu
lui mii de craioveni vin aproape în fie
care duminică și participă la manifes
tațiile cultural-sportive.

Cercetînd planul trimestrial de muncă 
al clubului sportiv orășenesc se poate 
vedea că excursiilor li se acordă atenție, 
dar trebuie spus că la Craiova acțiunile 
turistice de 
organizează
aceasta mai cu seamă din punct de ve
dere numeric. La C.S.O. 
coordonată activitatea de 
această cauză mai sint 
sportive care n-au secții
acestea trebuie să adăugăm și faptul 
că colaborarea dintre organele UCFS, 
U.T.M. și sindicate în ceea ce privește 
excursiile de sfîrșit de săptămină nu 
este îndeajuns de efieientă, lucru care 
se resimte, desigur, în organizarea plă
cută a aeestor

sfîrșit de săptâmînâ nu se 
încă în măsura cerințelor.

nu este bine 
turism și din 

unele asociații 
de turism. La

acțiuni.

C. RAICU

Din punct de vedere numeric, excursiile nu ne satisfac

Caleidoscop
turistic craiovean

Oamenii muncii din Craiova au 
dovedit în mod practic ca sint mari 
amatori de excursii. Dovada cea mai 
bună o constituie ailuența neobișnuită 
de excursioniști (aproape 5000) cu 
prilejul primei acțiuni de acest gen 
pe care am intreprins-o nu demult.

Dacă amatorii de drumeție și-au 
făcut din plin datoria, in schimb nu 
același lucru se poate spune despre 
noi, cei care avem obligația să orga
nizăm cit mai plăcut timpul liber

al oamenilor 
ce-i drept, o 
dar 
nimic.
mulțumit de numărul excursiilor și 
tocmai de aceea trebuie să trecem 
neîntirziat la organizarea biroului 
comisiei de turism și — ceea ce este 
cel mai important — să facem ca 
excursiile de sfirșit de săptămină să 
devină un lucru obișnuit, indispen
sabil familiilor din orașul nostru.

muncii. Am organizat, 
excursie de amploare 

numai cu aceasta nu rezolvăm 
lată de ce personal nu sint

SPORTUL POPULAR
Pm » Nr. 4071

ION DOBRIȚOIU 
secretar tehn-ic al clubului 

sportiv orășenesc Craiova.

Centrele de învățare a înotului
LUGOJ. La numai două-trei S 

de la afișarea anunțului în legăm 
cu deschiderea centrului de inyățs 
a înotului de 
popular din localitate, s-au prezeti 
60 de copii între 6—12 anhHnstri 
torii Ladislau Bloh. Hari Daichi 
Haidy Colev au împărțit copiii în t 
grupe și au început procesul de 
vățare, care decurge în bune con 
țiuni. Pentru seriile următoare 
centrului se anunță o afluență m 
mai mare.

Ne aflăm în plină vară. In bazine, 
pe rîuri și lacuri, la mare, mii și 
mii de tineri se bucură din plin de 
plăcerea scăldatului in apa limpede 
'și rece, iar mulți dintre ei se întrec 
cu pasiune în interesante concursuri 
de înot. Alții, insă, sînt mai... re
zervați. Nu știu incă să înoate și 

i teama de apă adîncă îi face să stea 
lingă mal și să privească cu jind 
spre cei ce spintecă apa. Dar și 
pentru acești... temători există soluții. 
Traducînd in viață Hotărirea Confe
rinței pe țară a Uniunii de Cultură 

'Fizică și Sport care spune „O atenție 
i deosebită va trebui să se acorde ex
tinderii tot mai largi a sporturilor de 

^nare 'însemnătate pentru dezvoltarea 
fizică multilaterală, cum sint gim- 

fnastica, atletismul, natația și turis-

la bazinul Sfalu

ION LE!

Pe. lingă excursiile duminicale cu
caracter recreativ, asociațiile sportive^ mul-, consiliile regionale și raionale 
din orașul Craiova organizează des > UCFS, cluburile orășenești și raio- 
concursuri de orientare turistică, caref nale și asociațiile sportive au trecut 
se bucură de un mare interes. Mun
citori, elevi sau studenți pot fi văzuți' 
de multe ori bătind potecile dealuri
lor din împrejurimile Craiovei sau! 
chiar mai departe.

• La începutul acestei luni, de 
pildă, secția de turism a asociației^ 
sportive Electroputere a organizat ur. 
concurs de orientare pe dealul Bu- 
covăț. Au participat șapte echipe. Tov. 
Iancu Benedict cin comisia de turism 
a asociației ne spunea zilele trecute 
că asemenea acțiuni au mai fost or
ganizate la Peștera și la Baia de Fier. ) respondenților din țară. Să le dăm 
unde au fost prezenți 45 de munci-\ cuvjnțu] .
tori împreună cu familiile lor. în pre- j , , ,
zent. un grup alcătuit din 8 persoanei CLUJ. Activitatea centrelor de 
se află în drum spre Paring, iar J vățare a înotului a început încă 
peste puțin timp muncitorii de la C la 1 iunie, la bazinul acoperit 
Electroputere vor pleca intr-o ex- 1 
cursie de mai lungă durată la Bicaz, 
unde vor participa și la concursuri 
de orientare turistică.

• Șase echipe formate din elevi și 
eleve, membri ai asociației sportive Jcît și 
Educatorul, împreună cu profesorul S care, 
de educație fizică Virgil Andronesru. 
au participat recent la un concurs de 
orientare turistică pe dealul Bucovâț.

• Parcul Poporului din Craiova
este un loc prielnic pentru organiza
rea manifestațiunilor cu caracter a- 
tractiv-recreativ. Pădurea, lacul și ce
lelalte amenajări fac ca acest parc Responsabilul centrului de copii
sa fie, îndeosebi duminica, înțesat de * 
public. O bună parte din ce’e 86 de 
asociații 
zeaza ;
se face 
6000 de 
aceste 
sportiv 
menea 
pînă la ofirșitul lunii septembrie.

în această vară la organizarea a nu
meroase centre de învățare a înotu
lui de către copii și tineret. In centre, 
mii de copii și tineri învață, sub 
atenta supraveghere a instructorilor 
și antrenorilor calificați, tain “le a- 
cestui frumos și util sport, mulți din
tre ei rămînînd să sporească numă
rul celor ce participă la concursuri. 
Despre aceste centre vom scrie în 
rîndurile de mai jos. folosind doar 
cîteva din numeroasele scrisori pri
mite în ultima vreme din partea co-

în
de 
al 

orașului, și apoi s-a extins și la aite
bazine (Rapid, „Babeș-Bolyai”, și 
Ștrandul orașului). La cursul de 
instructori au luat parte atît loc liniei, 

delegați din raioanele regiunii, 
la încheierea cursului, s-au an
să învețe fiecare cite 100 de 
să înoate. In aceste zile căl-

gajat
copii
duroase, la bazinele orașului pot fi 
vazuți sute de copii, mobilizați prin 
ipresa locală, prin afișe și prin sta
țiile de radioamplicare din întreprin-

sportive craiovene organi- 
aci diferite manifestații. Așa 

i că in fiecare duminică. 5000— 
! craioveni sint nelipsiți de la 
acțiuni. Conducerea clubului 
orășenesc a hotărit ca ase- 
manifestațiuni să continue

și tineret din regiunea Cluj, maestrul 
sportului Adalbert lordaki, a promis 
ca la terminarea sezonului să rapor
teze că din regiunea Cluj au învățat 
să înoate peste 3.000 de copii și 
tineri.

PAUL RADVANYI

TG. MUREȘ. La bazinul „1 Mi 
din Tg. Mureș seriile centrelor de 
vățare a înotului cuprind din ce 
ce mai multi copii. La prima au p 
ticipat aproape 80 de copii, care 
dovedit multă dragoste pentru ac 
frumos sport. Antrenorii Andrei K 
și dr. Carol Rettegi s-au pfeocu 
ca elevii lor să învețe înotul și a 
să-și desăvîrșească procedeele t 
nice. Dintre copiii care și-au însi 
ce) mai bine elementele predate 

.mințim de Ștefan Valter, Ște
Szabo. lăncii Vaida, Judith Pane: 
Eva Egeto. Cei mai dotați și sîfgti 
cioși vor fi selecționați pentru s 
țiile de natație ale cluburilor și a 
ciațiilor sportive din oraș.

IOAN PAU

ROMAN. Consiliul raional UC 
a organizat în colaborare cu Coi 
tetul orășenesc U.T.M. un centru 
învățare a înotului, la care iau pa 
copii între 8—14 ani. De pregătii 
viitorilor înotători se ocupă prof. ( 
Niculae și “Gh. Pascali.

OCTAVIAN GUȚ

ORADEA, 
cunoaște 
activitate, 
fi văzuți 
de copii 
vățare a 
sportiv orășenesc Crișana. Alți cc 
sînt înscriși la centru! Școlii sport 
de elevi, iar cei ce dovedesc pe 
pective pot fi îrrtîlnîți după-amia 
efectuînd antrenamente de perfeci 
nare.

0 vie activitate este dusă și 
bazinul ștrandului din orașul Salor 
unde antrenorul Gheorghe Steinbrec 
se îngrijește ca fiii oamenilor mui 
din localitate să învețe înotul.

Ștrandul orașului Ora< 
această perioadă o 

In fiecare dimineață 
la antrenamente peste i 
înscriși ia centrul de 
înotului inițiat de Clu

în

1LIE GHIȘ.



Materiale sportive de bună calitate 
și livrate cit mai repede!

De buna calitate a materialelor 
"sportive depinde — într-o măsrură 

importantă — obținerea performan- 
țelor de valoare. In ultimul timp se 
observă din partea fabricilor, a uni
tăților noastre producătoare de ma
teriale sportive, o preocupare sporită 
fată de calitatea acestor produse. Se 
poate spune că succesele realizate de 
sportivii romîni in ultimii ani se da- 
toresc, printre altele, și muncii perse
verente, tot mai calificate, a colecti
velor de muncitori care produc mate
riale și echipament sportiv.

Dar, cu toate realizările obținute 
în acest domeniu, mai sînt încă multe 
lucruri de făcut în privința calității 
materialelor sportive. Nu totdeauna 
materialele prezentate cumpărăto
rilor prin magazinele de specialitate 
îndeplinesc această cerință. Problema 
aprovizionării din abundentă și cu ma
teriale sportive de calitate, continuă 
să nu-și găsească încă cea mai bună 
rezolvare.

Cu prilejul expoziției de articole 
de turism organizată la sediul Con
siliului General al UCFS a avut loc 
o consfătuire la care au participat 
toți factorii interesați, inclusiv repre
zentanți ai Ministerului Industriei 

^Ușoare. Cu acest prilej au fost discu
tate posibilitatea Îmbogățirii sorti

mentului de articole sportive, aspecte 
legate de calitatea acestor produse 
et£*-S-a rediscutat problema confec
ționării unor articole de strictă ne
cesitate in activitatea turistică, cum 
ar fi: saltele pneumatice și corturi, 
bocanci cu talpă de vibram (cauciuc), 
cutii de voiaj pentru alimente, pa
hare pliante, spirtiere etc. Din păcate 
însă unele întreprinderi furnizoare 
nu au răspuns nici pînă in prezent 
acestor cerințe. De pildă, fabrica 
Tehnica Nouă din București, care 
trebuia să confecționeze saltele pneu
matice și camere de mingi, deși a pri

Recenzie:

Bucegii turism-alpinism
Bucegii alcătuiesc masivul despre care 

*s-a scris cel mai mult. Fapt normal, 
deoarece pe potecile șl pereții acestui 
minunat masiv se perinda zeci de mii 
de oameni ai muncii, excursioniști neo
bosiți și apliniști nelnfricați. Acestora, 
ca ^jf~~celor ce vor păși de acum înainte 
în Bucegi, li se adresează binecunoscu- 
tul alpinist Emilian Cristea, maestru 
al sportului, și Niculae Dimitriu, într-o 
lucrare pe care o considerăm cea mai 
completă și atrăgătoare din cele publica
te. Cei doi. autori prezintă nu numai 
elemente foarte utile în legătură cu geo
grafia, geologia, clima, flora și vegeta
ția, fauna, monumentele naturii, rezer
vațiile naturale, ci și un indicator precis 
al traseelor turistice și alpine.

Iubitorul de munte găsește în lucra
rea intitulată „BUCEGII TU RISM-AL- 
PIN1SM*, apărută într-o atrăgătoare 
formă în editura Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport, un aspect complex al 
celui mai popular masiv al patriei noas
tre

Ne bucură nespus apariția acestui 
volum despre Bucegi, care nu tre
buie să lipsească din biblioteca turiști
lor și alpini.știlor, noștri.

D. ST.

Ultimele pregătiri ale sportivilor romîni
(Urmare din pag. 1)

irezenți la întrecerile de volei jocuri 
rumoase și la un nivel tehnic supe- 
ior.

DORIN GIURGIUCA - tenis de 
nașă. Particip pentru prima oară 
a întrecerile sportive din cadrul unui 
estival mondial. M-am pregătit cu 
eriozitate în vederea acestui eveni- 
nent deosebit. Constat cu satisfacție 
ă topspinul îmi funcționează bine și 
red că această „armă* îmi va aduce 
uccese. Țelul meu este ca la simplu 
ă mă clasez printre primii.

DUMITRU GHEORGHE — lupte, 
iint foarte bucuros că pot participa la 

mit încă din luna ianuarie comanda 
din partea IDMS, nu a realizat-o nici 
pînă in prezent. In aceeași situație 
se află și confecționarea corturilor, 
a bocancilor de munte cu talpă de 
vibram și a altor materiale necesare 
activității turistice.

Amploarea pe care a luat-o în ul
timii ani sportul popicelor impunea, 
desigur, producerea în cantități de 
mase a acestor garnituri. întreprin
derea Ambalajul Lemn-București. 
IPROFIL-Mâgura Codlei. cooperativa 
Arta populară din Tg. Mure? și alte 
unități producătoare de asemenea 
materiale, nu au livrat anul acesta 
nimic din ce s-a comandat. între
prinderea Ambalajul Lemn-București. 
de exemplu, deși are condiții pentru 
lucrarea garniturilor de popice, nu 
poate trece la rezolvarea comenzii 
primite, datorită faptului că Secția 
de industrie locală a S.P.C. nu-și 
dă avizul in acest sens. De ce oare ?

Destul de rar se găsesc in maga
zine rezerve de termos, deși ele sînt 
foarte solicitate de cumpărători. îm
bunătățirea calității lor — se sparg 
foarte ușor — trebuie să preocupe mai 
mult colectivul Fabricii de Sticlă din 
Turda. Același lucru recomandăm și 
IPROFIL-ului Măgura Codlei, care 
produce trambuline semielastice pen
tru gimnastică, a căror calitate lasă 
încă de dorit.

Fabricile și întreprinderile care 
produc material și echipament sportiv 
au datoria să răspundă mai operativ 
cerințelor privind articolele de sport 
și să se îngrijească cu mai mult simț 
de răspundere de calitatea acestora, 
îndeplinind aceste sarcini vor contri
bui la dezvoltarea pe mai departe a 
mișcării de cultură fizică și sport, la 
obținerea de rezultate tot mai bune

C. T.

întrecerile sportive de la Helsinki. 
M-am acomodat destul de repede cu 
noul regulament care, fără îndoială, 
poate contribui la obținerea unor re
zultate superioare. Antrenamentele pe 
care le-am făcut în aer liber, s-au do
vedit utile. Plec la Festival cu do
rința fierbinte de a obține un rezultat 
cit mai bun.

SONIA IOVAN — gimnastică. Gim
nastica di» țara noastră se bucură pe 
plan internațional de o binemeritată 
apreciere. De aceea, atît eu cit și E- 
milia Liță ne vom strădui să repre
zentăm cu cinste culorile patriei noas
tre la întrecerile în această ramură 
sportivă.

RAID ANCHETA
în aceste zile, în trei orașe din tară, la Roman. 

Gheorghieni și Tîrgoviște, Se desfășoară cursuri de 
inițiere in domeniul educafiei fizice, cu participarea 
unor cadre didactice de la sate. Sînt prezenți la a- 
ceste cursuri aproape 600 de învățători. Unii dintre 
ei au mai predat ore de educafie fizică la școlile 
unde își desfășoară activitatea. Alfii, abia din toamna 
acestui an vor Începe să predea elevilor lor, cunoș
tințe din domeniul educafiei fizice. Dar, pentru ca a- 
ceastă importantă sarcină să fie îndeplinită la un 
nivel superior, este necesară o specializare, lată de 
ce. Ministerul Invătăminfuluj și Consiliul General «I 
UCFS au initial cu 5 ani în urmă primele cursuri 
de acest gen. Reușita lor, interesul cursanților mani

festat an de an a determinat pe cei în drept să per
manentizeze această frumoasă acfiune. Peste citeva 
zile, cea de a 5-a promoție de învățători speciali
zați și în educație fizică se vor înapoia în satele și 
comunele lor. Ei sînt așteptați cu interes de către 
elevi, de către tineret, fiindcă sportul pătrunde tot 
mai adine în viața satului nostru.

Ca și în anii precedenfi și în acest an am fost în 
mijlocul cursanfilor. Am fost la Roman, la Gheor
ghieni, la Tîrgoviște. Am luat parte la predarea 
unor lecții și seminoril, la orele de practică pedago
gică și de colectiv sportiv. Am asistat la inedite între
ceri, unde, cele însușite la curs erau puse in prac
tică. Despre toate aceste aspecte vom căuta să na 
ocupăm în rîndurile ce urmează...

LECȚII INTERESANTE ȘI SEMINAR» RODNICE
I-am urmărit pe cursanți în timpul 

orelor de predare. Elevi sirguincioși, 
ei iși notau cu multă grijă fiecare e- 
lement al lecțiilor. Se vedea la fiecare 
dorința de a cuprinde in caietul de 
notițe, cit mai multe din cele expuse 
de lectori și asistenți. Deosebit de a- 
tractivâ nj s-a părut lecția cu tema 
.Jocuri de mi,care cu caracter meto
dic- ținută la Roman de prof. N. Du- 
țescu. Scopul acestei lecții era acela 
de a fi Însușit un număr de jocuri de 
mișcare, cu un conținut variat Nu era 
neglijat nici modul cum aceste jocuri 
vor fi aplicate în școală, adaptate la 
specificul respectiv. Pentru o mai bună 
fixare a noțiunilor predate, imediat 
urma lecția practică. La Gheorghieni, 
prof. Leontina Cofocaru a dezvoltat o 
lecție cu probleme de mare actualitate. 
Tema: Probe, stil și tehnică In atle
tism. Totul bine documentat, cu exem
plificări care să rețină atenția. Desigur, 
felul în care a fO6t predată lecția, pre
cum șl faptul că atletismul atrage 
tot mal mult masele de tineret au 
făcut ca lecția să-și atingă pe deplin 
scopul. La Tirgoviște. am asistat la 
o lecție adecuată specificului și posi
bilităților de practicare a sportului 
la sate: Mij'oace de desfășurare a 
activității sportive la sate și cons
trucția de baze sportive simple (lec
tor, prof. R. Spirescu). Această preo-

Lecție de volei cu tovarășa asistenții 
universitară Elena Radu. Execută 
grupa 1 — cursul de la Tirgoviște

Foto : T. Stama

In mijlocul cursanților—în sâli de sport și pe stadioane!
Practica pedagogică a constituit o 

noutate pentru cursurile din acest an. 
Măsura este binevenită, fiindcă 
cursanții sint aclimatizați cu atmos
fera orelor de clasă, unde ei vor fi a- 
cei care vor împărtăși din cunoștințele 
lor elevilor. Prin rotație aproape fie
care cursant predă lecții (50 de mi
nute), conduce „ateliere" de lucru, in 
general, grupa din care face parte. 
Fiind mai aproape de realitate, a- 
ceastă formă de activitate a „Prins'* 
cel mai mult. Dar. inainte ca un 
cwsant să stăpioească temeinic no
țiunile pe care le predă, el trebuie 
mai intii să Ie însușească in orele 
practice desfășurate in săli și pe sta
dioane sub conducerea lectorilor sau 
asistenților. La reușita orelor de prac
tică — și acest lucru trebuie reținut 
— a contribuit buna orientare in ceea

CITEVA SUGESTII
Din cele constatate ca și din dis

cuțiile purtate cu o serie de profesori 
și cursanți rezultă eficacitatea acestei 
inițiative. Numai că pentru îmbună
tățirea continuă a procesului de in
struire, pentru buna reușită a cursu
lui se impun unele măsuri.

Ne vom referi în primul rind la 
durata cursurilor. Intr-un interval de 
trei săptămini (practic doar 16 zile 
de activitate propriu-zlsă), volumul 
materialului predat este mult prea vo
luminos. Un program de 9—10 -ore 
pe zi, dintre care 4—5 de practică, so
licită pe cursanți la un efort deose
bit. Trebuie să se țină seama și de 
gradarea efortului, l-am văzut in pri
mele zile pe cursanți piîngindu-se de 
febră musculară, Veriiți lără 6 pregă
tire fizică corespunzătoare, cei mai 
mulți dintre ei se resimțea□. S-a vă
zut de asemenea (deși cu caracter 
izolat) că uneie regiuni n-au fost pre
ocupate să facă o.selecție riguroasă, 
sau anunțînd în ultimul moment pe 
cei ce trebuiau să vină la curs. Unele 
regiuni (Banat. București), au trimis 
la cursuri învățător'' care nici nu a- 
veau de gînd să predea educația fizi- 

cupare a existat și la colectivele din 
Roman și Gheorghieni care au dat 
îndrumări prețioase cursanților in di
recția construirii unui portic pentru 
gimnastică, a unei porți de handbal, 
a unui panou pentru baschet etc.

Seminariile, cu o participare largă 
a cursanților au oglindit faptul că 
lecțiile predate sint bine însușite. In 
orele rezervate studiului, cursanții 
și-au îmbogățit cunoștințele, au stu
diat cu atenție materialul bibliografic 
recomandat. Sarcina aceasta a fost 
mai bine realizată la Tîrgoviște unde, 
prin grija conducerii cursului (lector 
univ. D. Branga) și a organelor lo
cale UCFS. cursanții au avut la dis
poziție și o mică bibliotecă.

De remarcat faptul că cele mai 
multe dintre lecții și seminarii s-au 
referit la orientarea în predarea e- 
ducației fizice in școlile de 8 ani.

ce privește selecția învățătorilor care 
să se specializeze in predarea educa
ției fizice. Anul acesta, media de 
virstă a fost simțitor scăzută (cea 
mai benă medie, la Roman : 23 de 
ani). Este și firesc deci, ca partici
parea cursanților să fie la un nivel 
superior edițiilor precedente ale cursu
rilor. Există mai multă pasiune.

Activitatea practică s-a desfășurat 
după un plan identic. S-a lucrat pe 
grupe la următoarele discipline: a- 
tleism, gimnastică, volei, handbal, 
fotbal, oină. Grupele, ținind cont de 
regimul de efort, au lucrat separat, 
băieți și fete. .

In sîkșit, ar mai fi de amintit fap
tul că in afara programului propriu- 
zis, cursanții au participat la diverse 
competiții inter-grupe — la fotbal, vo
lei. handbal. Uneori, ei au susținut în
treceri chiar cu echipe din localitățile 

că. altele (Bacău, chiar regiunea or
ganizatoare I?) in loc de 50 de 
cursanți a trimis doar o treime!'...

In sfîrșit, pentru a se v'eni in spri
jinul cursanților, in însușirea mai te
meinică a unor materiale, ar fi de 
dorit să fie editate broșuri speciale. 
Pe de o parte, s-ar reduce din timpul 
de expunere, iar pe de altă parte 
cursanții n-ar mai fi obligați să ia 
notițe prea detailate care duc la pier
derea unui timp prețios.

Acestea sint, pe scurt, citeva aspec
te din activitatea cursurilor de inițiere 
în educație fizică a învățătorilor de la 
sate. Ne-am ocupat, în principal, de 
problemele majore ale activității a- 
cestor cursuri. Evident mai sint și o 
serie de alte aspecte. Ne gîndim la 
frumoasele excursii pe care le fac 
cursanții, la programele culturale or
ganizate de brigăzi artistice formate 
din „elevi". Sint inițiative lăudabile 
menite să ofere o activitate cit mai 
variată, mai plăcută celor care parti
cipă la aceste cursuri.

Pe „panoul” 
celor mai buni...
► lată și cițiva dintre cei mai buni
► cursanți, asistenți și lectori, care
► conlribiiie — invățind sau predind
► — la succesul deplin al acțiunii. 
ț Cursanți: Maria Grosu, V. Tâ-
► nașe, Graziela Coman, Ștefan Ion
► (cursul de la Roman), Maria Ba-
► dea, H. Ungureanu, Maria Duță,
► C. Danciu (Tirgoviște), Georgeta► " L .. • " ’ ■ '
►

î

►► ►
► ►
£ ai cursurilor — 
► man), Octaviai 

Rob, Marcel Resiga, Lucia Dersca- ? 
«iu (Gheorghieni).

Asistenți și lectori : N. Duțescu, ? 
N. Trestioreanu și N. Mastacanj 
(Roman), Leontina Cojocaru, A-3 
lexe Pop, I. Săvulesou (Glieorghi-* 
eni), R. Spirescu, Elena Radu, I. ? 
Todan, N. Stănășilă (Tirgoviște).«

Și bineînțeles, cei trei directorii 
• M. Balosache (Ro- 5 

Octavia«i Bănățan (Gheor-* 
£ ghieni) și D Branga (Tîrgoviște).* 
LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAj?

respective care participă în campiona
tele orășenești, raionale sau chiar re
gionale. Este un lucru bun fiindcă 
sporește interesul cursanților față de 
însușirea unor elemente din telmica 
sporturilor practicate.

Pe scurt 
despre baza materială

A stat în atenția organizatorilor șl 
într-o bună măsură s-a reușit să se a- 
sigure o bază materială corespunzătoare 
acestor cursuri. Din acest punct de ve
dere, cel mai bine stă Gheorghieriii unde 
cursanții au la dispoziție terenuri de 
fotbal, handbal, oină, volei, pistă pentru 
atletism, sală de gimnastică. La Roman, 
asociația sportivă Unirea a pus cursanți
lor la dispoziție baza sa care cuprinde 
două terenuri de volei, două de handbal 
două de.fotbal. La toate acestea trebuie 
adăugată sala de gimnastică a școlii 
medii și pista de atletism a stadionului 
din localitate. Totuși un lucru de care 
va trebui să se țină seama pe viitor, 
în alegerea localităților unde' se • vor 
desfășura aceste cursuri: acela ca ba
zele sportive afectate pregătirii șă fie 
grupate. Să nu se întîmple ca la Tîrgo
viște, unde unele baze sportive (mal 
ales terenul de volei) se află la o dis
tanță destul de mare de celelalte tere
nuri. Aceeași situație am găsit-o la Ro
man Deși conducerea cursului s-a stră
duit să întocmească un program cit mai 
judicios, deplasarea de la sediul de bază 
al cursului și pînă la stadion se face 
însă cu dificultate, se pierde prea mult 
timp.

La același capitol, am vrea să scoatem 
în evidentă că peste tot cursanții au 
la dispoziție un bogat și variat material 
sportiv cu care pot face față în mod 
corespunzător planului tematic.

Materiale redactate de CON
STANTIN ALEXE și Ti BERI U 
STAMA.

I ____________________
SPORTUL POPULAR
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TLETISM

CONCLUZII LA FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE ALE JUNIORILOR Clasamentul general, o oglindă
(Urmare din pag. 1) 

comparație la totalitatea probelor, de
oarece la campionatele din acest an 
jimiorii de categ. I au folosit mate
riale de seniori la 110 mg, greutate, 
disc și ciocan.

un an — pe listele de înscrieri sini 
notați din nou, concurenți ale căror 
rezultate sînt cu mult sub nivelul 
standardurilor fixate. Cîteva exemple t 
la suliță juniori I standardul a fost 
fixat la 48 m. In concursul de sîm- 
bătă 15 atleți n-au reușit să-l reedi
teze, dacă cumva l-au obținut vreo-

ca la concurs să nu-î mai 
start, provocînd astfel mo-

riî, pentru 
prezinte la , . ____
dificarea seriilor și chiar a orariului 
de desfășurare. Astfel, la disc (ju
niori II) au absentat 7 atleți. la 500 
m (juniori II) — 8, la 200 m (ju
niori I) — 12 etc. Un „clasament" al 
absențelor ne arată următoarea situa-

a valorii echipelor

O contribuție însemnată la succe
sul întrecerilor din acest an au adus-o 
o serie de tineri atleți ca : Ion Bu- 
iachi (3:57,8 pe 1.500 m și 8:39,0 pe 
3.000 m — nou record) ; Mircea Bota 
(8:50,0 pe 3.000 m). Ion Carolea 
(15,3 sec pe 1 ID mg). Wolf Sokol 
(64,08 m la suliță). Constantin Perju 
(4:22,7 pe 1.500 m obst.), Vaier in 
Răuț (14.27 m la triplu). Gheorglie 
Ene (1:58,8 pe 800 m), Constantin 
Semen și Afex. Spiridon (1.93 m la 
înălțime), Mihai Calnicov (7,10 m la 
lungime), Leontina Frunză (59,1 pe 
400 m și 2:18,5 pe 800 m). Marga
reta Costin (12.1 pe 80 mg), Livia 
Orosz (12,07 m la greutate) etc.

De asemenea, o bună impresie au 
lăsat foarte mulți dintre juniorii și 
junioarele d:n categ. a II-a, care au 
obținut performanțe remarcabile, do
vedind mult talent și o pregătire des
tul de bună. Ne gindim. în primul 
rind la : Viorel Suciri. Elena Vasi, 
Maria Jjac, Gabriela Radulescu, Ele- 
mer Kineses, Gheorgbe Bălașa, losif 
Nagy.

★

Întrecerile juniorilor din acest an 
au prilejuit însă și o serie de con
statări negative, cu privire la unele 
lipsuri mai vechi care mai dăinuie 
în activitatea tinerilor noștri atleți. 
Astfel, la o serie de probe rezultatele 
înregistrate se mențin incă la un 
nivel nesatisfăcător: alergările de vi
teză la băieți și fete (media rezultate
lor, la 100 m — 11,40 și respectiv 
13,08), greutate și suliță junioare mici, 
aruncările la junioarele din categ. I 
etc. Aceasta se datorește faptului că 
mulți dintre antrenorii și profesorii 
noștri de educație fizică nu desfășoa
ră încă o muncă temeinică de selec
ționare și de pregătire a celor mai 
bune elemente.

★

La analiza desfășurării campionate
lor de anul trecut s-a arătat cit se 
poate de clar că la un număr de 
probe au fost înscriși o serie de con- 
curenți care nu îndepliniseră standar- 
durife fixate de FRA pentru partici
parea la finale. Acest fapt a necesi
tat o cheltuială inutilă de bani și a 
stinjenit chiar concursurile. Toți cei 
prezenți atunci au fost de acord cu 
această chestiune, dar iată că — după

Elemer Kineses, primul din stingă, ciștigă cursa de 80 m plat jinadă juniori 
categoria a II-a

admirabila performanță 
campioană a lumii, am 
număr precedent. As- 
ocupa de celelalte for-

Foto : Gh. Amuza

lungime juniori I. nouă 
n-au realizat standardul 
iar unul dintre ei (Andrei 
CSS Tg. Mureș) a sărit 
ml Să nu uităm că la

dată I /Mai mult chiar, 4 dintre aceștia 
n-au aruncat nici măcar peste 40 de 
metri I La 
concurenți 
de 6,50 m. 
Jebe de la 
doar... 5,08
lungime fete, 9 concurente au sărit 
peste 5 metri.

Ne întrebăm, unde a fost spiritul 
de răspundere atunci cind au fost al
cătuite loturile regiunilor respective 
din moment ce au fost selecționate a- 
semenea elemente necorespunzătoare 
valorii unei finale de campionat re
publican ? Oare n-ar fi fost mai bine 
ca fondurile cheltuite cu deplasarea a- 
cestor atleți la București să 
folosite, cu un randament mai 
în altă direcție?

Tocmai de aceea considerăm 
baza rezultatelor înregistrate la 
campionate cluburile și 
noastre sportive, t ' " 
de atletism, trebuie să analizeze toate 
aspectele ridicate de întreceri și să 
tragă învățăminte pentru activitatea 
lor viitoare.

fi fost 
mare,

că pe 
aceste 

asociațiile 
comisiile regionale

★

Campionatele din acest an, ca a- 
titea alte competiții, ne-au arătat din 
nou că sînt o serie de tehnicieni care 
in Ioc să sprijine buna organizare a 
întrecerilor mai mult o încurcă I Ei 
înscriu numeroși atleți, mai ales la 
acele probe in care se întocmesc se

De-a lungul
Tn decurs de șaee zife au avut loc 

la Galati întrecerile pentru cucerirea 
titlurilor de campioni republicani la 
trei dintre cefe mai dificile probe a- 
tietice : 20 km marș (eimbătă), mara
ton (duminică) și 50 km marș (joi). 
Toate aceste probe, deerfâșurate pe un 
traseu foarte greu, au cerut din par
tea concurențiloc eforturi deocebite. 
Ți nind seamă de acest considerent se 
cuvine deci să acAjeem toate felicită
rile inimoșilor practieanți ai acestor 
probe de mare fond.

In legătură cu cursa de maraton, 
campionul probei, Toma Voicu, ne 
mărturisea că traseul a fost cu mult 
mai greu decit cel de la Belgrad, re
cunoscut ca unul din cefe mai pre
tențioase trasee din întreaga Europă. 
Tocmai de aceea nici rezultatele înre
gistrate n-au putut fi chiar cele aș
teptate.

kilometrilor
A surprins faptul că la startul ce

lor trei probe, un concurent a răs
puns „prezent" de fiecare dată. Este 
vorba de tînărul mărșăluitor bucu- 
reștean Itie Popa, categoric o adevă
rată speranță la această disciplină 
sportivă. El a participat la 20 km 
marș, la maraton și la 50 km marș. 
La ultima probă a abandonat însă 
după 36 efe kilometri, atunci cind 
avea un avans de 9 minute asupra 
celorlalți concurenți. O socoteală des
tul de simplă ne arată că în decurs 
de 6 zile llie Popa a acoperit — in 
concurs — peste 98 de kilometri, și 
asta fără să mai ținem seama de alți 
kilometri parcurși, tot în acest scurt 
răgaz de timp, la antrenamente și la 
încălzire. Este, fără nici un fel de 
discuție, mult prea mult pentru pute
rile unui singur om...

Ce părere ane despre această ches
tiune antrenorul clubului Steaua ?

ție: orașul București 52, reg. Crișana 
32. reg. Cluj 19, reg. Brașov 18 etc. 
Se impune deci mult mai multă serio
zitate I

In încheiere se cuvine să aducem 
laude unora dintre antrenorii . noștri 
care se ocupă cu toată dragostea de 
creșterea tinerelor talente: Cornel lo- 
vănescu și Ion Wittman (Timișoara), 
Ion Amăutu (Cluj), Emil Drăgan 
(Cîmpulung Muscel), Olimpiu Con- 
stantinescu-Nehoi (Roman), Constan
tin Craia (Constanța), Gheorghe Teșu 
(Iași), Irina Tacorian, Ladislau Deak 
și Liviu Mereuță (Brașov), Ladislau 
Kiss și Atex. Szolnai (Oradea), Mir
cea Bugtea (Tg. Mureș), Elisabela 
Stănescu, Dumitru Girfeanu, Nicolae 
Gurău, Theodor Jonescu, Gheorghe 
Stânei, Nicolae Păiș, Alex, Stoenescu, 
Nicolae Visulescu, C. Barta (Bucu
rești), life Pătruică (Reșița), Mihai 
Nistor (Craiova) etc.

întrecerile din cadrul campionatului 
mondial feminin de handbal în 7, 
recent Încheiat, au fost mult mai dis
putate decit cete din ediția preceden
tă a competiției, care a avut loc în 
1957 în R.P.F. Iugoslavia. Acest lucru 
s-a datorat valorii formațiilor partici
pante, dintre care cel puțin cinci emi
teau justificate pretenții la primul 
loc: R.P. Romină, Danemarca, R.S. 
Cehoslovacă, R.P.F. Iugoslavia și R.P. 
U ngară.

Despre selecționata țării noastre, 
care a reușit 
de a deveni 
scris intr-un 
tăzi, ne vom
mâții fruntașe ale întrecerii pentru 
titlul de cea mai bună din lume. Re
prezentativa DANEMARCEI a ocupat 
in această competiție un merituos 
loc secund, dovedindu-se cel mai se
rios adversar al handbalistelor noas
tre în lupta pentru titlu. De altfel, 
palmaresul echipei daneze o anunța 
drept una din favorite, deoarece în 
ultimii doi ani nu pierduse nici o în- 
tîlnire interțări. In plus, handbalis
tele daneze sânt cunoscute în lumea 
întreagă prin ridicata lor valoare teh
nică și tactică, prin eficacitatea și 
frumusețea combinațiilor lor ofensive 
și prin siguranța cu care joacă în a- 
părane. Și așteptările nu au fost în
șelate. Pină la jocul cu selecționata 
țării noastre danezele au eta’at în toate 
intîlnirile susținute calitățile mențio
nate mai sus, ceea ce le-a permis să 
obțină victorie după victorie și să se 
califice cu „brio" în finală. Princi
palele atuuri ale selecționatei daneze 
au fost: „trio-ul“ de jucătoare cu o 
deosebită forță și precizie în arun
cările la poartă (Ostergaard, Birke- 
mose și Koch), doi „pivoți" cu o teh
nică toartă bună și cu o remarcabilă 
putere de infiltrare la semicerc (K. 
Nilsson și A. M. Nielsen) și un por
tar de clasă (H. Hansen). Știind să 
pună bine in valoare aceste posibili
tăți, selecționata daneză juca cu mult 
calm, pregătindu-și atent finalizarea 
acțiunii, care se făcea prin puternice 
șuturi de la distanță, sau prin anga
jarea pivoților in mod decis și sur
prinzător. O singură dată echipa da
neză și-a ieșit din „dispozitivul" său 
obișnuit de joc: în partida finală.

partide. Valoarea individuală 
jucătoare ca de exempTtf 

Mpteju, Kemerova și Ko.-i- 
a contribuit însă și la real:-

Atunci selecționata țării noastre a fost 
atît de mobilă și atentă în apărare, 
incit nu a permis aproape nimic ad
versarelor sale, care, spre sfirșjtul 
primei reprize și-au pierdut... răb
darea și au început să încerce finali
zarea acțiunilor la întîmplare. In 
acest moment, soarta meciului a fost 

decisă : de la 3—2 handbalistele noas
tre au ajuns la 5—2 și n-au mai 
putut fi oprite din drumul lor spre 
victorie !

Fosta campioană a lumii, reprezen
tativa R.S. CEHOSLOVACE, nu a 
ocupat de această dată decit locul III. 
Și aceasta nu ca o consecință a unui 
joc mai slab decit în ediția prece
dentă. Dimpotrivă. După cum au afir
mat cei ce au asistat la primul cam
pionat mondial, selecționata ceho
slovacă a evoluat la București mult mai 
bine. Numai că acum ea a avut ad
versari mai valoroși, mai bine pre
gătiți. Folosind o gamă variată de 
procedee tehnice — lucru specific, de 
altfel, handbalului cehoslovac —, pres
tând un joc modem, in permanentă] 
mișcare, jucătoarele din echipa R.S. 
Cehoslovace au reușit să se impură 
în unele 
a unor 
Vrbova, 
cava nu
zarea unui joc bun în apărare, unde 
selecționata cehoslovacă s-a <btsed:t 
mult deficitară.

Selecționata R.P.F. IUGOSLAVIA 
și-a confirmat valoarea numai in une
le partide, manifestînd. în general, 
o fluctuație în comportare de la un 
meci la altul. Handbalistele iugo
slave s-au impus față de celelalte 
formații prin viteza cu care acționau 
Se poate spune că aceasta a tos' 
principala caracteristică a echipei. Ju
cătoarele — au o bună tehnică indi
viduală — au fost bine pregătite din 
punct' de vedere fizic, în așa fel încîl 
puteau menține un ritm accelerat de 
joc de-a lungul întregii partide. Dir 
rîndurile handbalistelor iugoslave arr 
remarcat pe Dragosavac, Jakovetiei 
Pavici și Istvanovici. Ca și selecțio
nata cehoslovacă, reprezentativa iugo
slavă s-a dovedit mai slab pregătit/ 
in apărare, unde jucătoarele au făcu 
uneori abuz ele mijloace neregula men 
tare. Drept urmare, echipa R.P.F Iu 
goslavia a fost penalizată de mult» 
ori cu eliminări, definind in acearii 
direcție un adevărat „record" : 12 eli 
minări pe 2 minute, două pe cite 
minute și una definitivă !

De la reprezentativa R.P. UNGAR? 
fostă vicecampioană a lumii aș'^ptan 
mai mult. Era cunoscută valoarea teh 
nică a jucătoarelor care intrau 
componența acestei selecționate 
față, de acest lucru, era normal 
valoarea 
mult maj 
sibilități 
unui joc
care să Ie permită sincronizarea efor 
purilor în finalizarea acțiunilor, echip 
R.P. Ungare nu a putut ocupa dec? 
locul V, și aceasta însă după mull 
emoții (in meciul cu U.R.S.S. a fo 

. nevoie de prelungiri pentru a t
Fază din jocul R.P.F. Iugoslavia—R. P. Polonă. lasici (R.P.F. Iugoslavia) stabili echipa învingătoare!).

trage nestingherită la poartă, înscriind un nou gol CALIN ANTONESCU
Foto : P. Romoșan ADRIAN VASILIU

ir 
și 
c. 
fi.echipei în ansamblu să 

ridicată. Insă, lipsită de po 
fizice pentru a face faț. 
rapid și fără o eoeziunr
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Campionatul republican pe anul 196;

ÎNTRECERI viu disputate
Cum au mun cit cluburile...

In urma desfășurării întrecerilor finale 
din cadrul campionatelor republicane 
de seniori și senioare clasamentele ge
nerale au următoarea înfățișare :

REPREZENTATIVE DE REGIUNI : 1.
Orașul București 2363,5 p; 2. Cluj 344 p; 
3. Banat 265 p; 4. Brașov 185 p; 5. Bacău 
132 p; 6. Dobrogea 103 p; 7. Ploiești 73 p; 
8. Argeș 52 p; 9. Crișana 51,5 p; 10. Iași
41.5 p; 11. Galați 29 p; 12. Oltenia 21 p; 
13. Hunedoara 13 p; 14. reg. București 
7 p.

După cum se vede din acest clasa
ment lipsesc regiunile Maramureș, Mu- 
reș-Autonomă Maghiară și Suceava ai 
căror reprezentanți n-au realizat nici 
măcar un singur punct! Ce părere au 
despre această situație respectivele con
silii regionale ale UCFS? Așa au înțe
les ele să traducă în viată sarcinile care 
au reieșit, pentru dezvoltarea atletis
mului, din documentele Conferinței pe 
țară a UCFS ?

CLUBURI ȘI ASOCIAȚII SPORTIVE : 
1. Știința Buc. 364 p; 2. Dinamo Buc.
307.5 p; 3. Steaua Buc. 256 p; 4. Metalul 
Buc. 192 p; 5. Știința Cluj 189,5 p; 6.

SPORTUL POPUIXR
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Rapid Buc. 142 p; 7. Progresul Buc. 71 
p; 8. Ști/nta Timiș. 70 p; ». Farul C-ța 
69 p; 10. Olimpia Buc. 03 p; 11. Unirea 
Buc, 61 p; 12. CSS Buc. 58.5; 13. CSO Ti
miș. 57 p; 14. Șc. Sp. UCFS Roman 53 
p; 15. PTT Buc. 43 o; 16. CSO Crișana 
Oradea 38 p; 17. Voința Buc. 35 p; 18. 
Prahova Ploiești 34 p; 19. CSMS Iași 28.5 
p: 20. Steagul roșu Brasov 27 p; 21. 
IMS Roman 24 p; 22. CSM Mediaș 23 p; 
23—25. Dinamo Brașov, CSM Cluj și Mus
celul C-’ung 22 p etc.

In alcătuirea acestor clasamente nu s-a 
ținut seamă de proba de pentatlon seni
oare care nu a avut incă loc. Oricum 
insă, ea nu va putea produce modificări 
esen*iale. In felul acesta, se poate spune 
precis, clubul ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
ciștigă pentru a doua oară consecutiv 
cupa oferită de F.R.A. Este o frumoasă 
recompensă adusă studenților bucures- 
teni a căror activitate în atletism a în
registrat in ultimii ani o însemnată creș
tere valorică.

CAMPIONATELE JUNIORILOR 
LA PROBE COMBINATE

Pe stadionul Republicii se vor desfă
șura miercuri (de la ora 17,30) și joi (de 
Ia ora 8,45 și 17) întrecerile din cadrul 
probelor de triatlon (băieți și fete, categ. 
a II-a) și pentatlon (juniori și junioare, 
categ. I).

Tn prezent se desfășoară în toate 
regiunile din țară jocurile finale din 
prima etapă a campionatului repu
blican de oină, ediția 1962. La aceste 
întreceri participă cele mai bune for
mații din fiecare raion. Ele își dispu
tă întîietatea pentru desemnarea echi
pei campioane pe regiune.

• Pe stadionul „23 August" din 
Drăgășani, reg. Argeș, au avut loc 
partidele decisive între formațiile 
campioane ale raioanelor Pitești (Pa- 
cea-Tițești), Horezu (Ulmetu Copă
ceni), Slatina (Spicul Prisaca), Dră- 
gășani (Progresul) etc. lată cîteva as
pecte și rezultate de la această com
petiție.

Prima partidă dintre echipele Ulme
tu Copăceni și Progresul Drăgășani a 
fost echilibrată și s-a terminat la e

galitate: 4—4. Apoi, în meciul retur 
formația din Copăceni jucînd mai bine 
la „prindere" a cîștigat cu 10—5. 
Campioana raionului Pitești, Pacea Ti- 
țești, antrenată de instructorul spor
tiv C. Dumitrescu a obținut două vic
torii concludente, la același scor: 
12—2 în confruntarea cu tînăra for
mație Spicul Prisaca. în partidele 
care au desemnat campioana regiunii 
Argeț s-au întîlnit echipele Pacea Ti- 
țești și Ulmetu Copăceni. Jucătorii 
din Tițești dovedind mai multă pre
gătire atît la „prindere" cît și la 
„bătaie", au ocupat primul Joc în cla
sament (L. Mirea — coresp.).

i
• De un frumos succes s-au bucu

rat și jocurile desfășurate în reg. Cluj. 
In prima etapă a campionatului s-au 
întrecut aici u-n număr de 30 formații, 
reprezentînd 9 raioane. Pentru faza 

finală pe regiune s-au calificat Dru 
Nou Tureni, Victoria Cristești, Feidi 
Năsăud și Zorile Voivodeni. Meciuri 
dintre aceste echipe care s-au desf 
șurat sistem turneu, tur-retur, pe t 
rente de sport din Năsăud, au fost v 
disputate. Dreptul de calificare în 
tapa superioară a campionatului a fo 
cucerit de formația Victoria Cristeș 
raionul Dej. Jucătorii din această c» 
mună au cîștigat toate meciurile, d 
venind campioni ai regiunii Cluj.

• Jocurile pentru desemnarea cei 
pei campioane a regiunii Bucure; 
vor avea loc în zilele de 4 și 5 ai 
gust pe stadionul Victoria din Giu 
giu. Aici se vor întîlni opt echij 
campioane de raion. Paralel cu aces 
jocuri se vor desfășura la Giurgiu 
intîlnirile din cadrul „Cupei regiur 
București" deschisă echipelor de cop



Din nou 12:8 pentru craioveni După turneul de baraj
Duminică seara, 

sportiv orășenesc 
putat cea de a 
echipele C.S.O. și

data aceasta 
superiori, cîștigînd 
12:3.
rezultatele tehnice în

C. Dumitrașcu

pe stadionul Clubului 
din Craiova, s-a dis- 
doua întîlni re dintre 
Sparta Bialsko Biala. 

craiovenii s-au do- 
cu același

ordinea ca- 
pierde la

scor :
lată

tegoriilor :
puncte în fața lui Sokolowski ; M. Ma
rinescu b.p. Zagoda ; Wala b.p. Z. 
Motca ; V. lonescu b.ab. 2 Benyosek; 
Modjakowski b.p. O. Mărăcineanu, 
Hajek b.p. Gli. Gia ; M. lonescu b.p. 
Zarcmba ; I. Olarii b.p. Polak; C. Bilă 
b.p. Ratuszuy ; Șt. Panduru b.p. Sy- 
kora.

Miercuri, boxerii polonezi 
Ia Tr. Severin, unde vor întîlni 
formația C.S.O.

• Sîmbătă seara la Constanta 
putat întî’nirea revanșă dintre 
natele regiunilor Cluj și Dobrogea. Oas
peții au cîștigat cu scorul de 13—7. 
REZULTATE TEHNICE: Al. Murg (C) 
b.p. Gh. Gheorghe (D), Anton Murg (C) 
b.p. M. Viorel (D), O. Chenan (D) 
b.p. Căreanu (C), V. Barbu (D) b.p. 
Torok (C), E. Chioreanu (C) egal cu 
D. Răgălie (D), C. Rotaru (C) b ab. 
M. Dincă (D), O. Baciu (C) b.dese. 
I. Olteanu (D), V. Dumitru (D) b.p. 
P. Prunca (C), Mayai (C) b.p. C. Tu
dor (D), Miloneanu (C) b.p. Gh. Lică 
(D).

vor evolua 
din nou

s-a dis- 
selecțio-

Revirimentul boxului bănățean

cinste. Iubitorii sportului 
își amintesc, probabil, de 
performanțe realizate a- 
ani de Paul Mentzel —

balcanic, Bogdan Popovici

lor ciștigate de timișoreni, ci și cali
tatea boxului prestat de ei. Credem 
că nu exagerăm cu nimic atunci cind 
afirmăm că antrenorii bănățeni au 
urmat cel mai bine indicațiile forului 
de specialitate cu privire la elimina
rea totală a boxului bazat pe „bă
taie*4 și înlocuirea acestuia cu un box 
tehnic, in linie. Tinerii pugiliști 
din regiunea Banat și-au confirmat 
din nou valoarea și cu prilejul re
centului turneu de la Galați, in care

...Și acum pregătirile pentru
După două săptămîni de întreceri 

viu disputate, a luat sfîrșit turneul 
de calificare pentru categoria B. Din 
cele 17 echipe angrenate în întrece
rile pentru primele două locuri în 
clasamentele seriilor de la Rimnicu 
Vîlcea, P. Neamț și Mediaș, forma
țiile I.M.U. Medgidia, FI. roșie Te
cuci, Progresul Alexandria, Drubeta 
Tumu Severin, A. S. Cugir și Unirea 
Dej au reușit această performanță, 
obținînd astfel calificarea în catego
ria B.

Turneul de baraj din acest an s-a 
desfășurat sub semnul unui interes 
deosebit și formațiile participante au 
făcut tot posibilul pentru a nu ră- 
mîne datoare publicului spectator și... 
suporterilor care așteptau cu sufletul 
la gură veștile despre comportarea 
echipei lor favorite. Una din echipele 
care a produs cele mai puține...dureri 
de cap suporterilor este A.S. Cugir, 
formație antrenată de maestrul eme
rit al sportului Iosif Petschowski. 
Jucătorii din Cugir nu au pierdut 
nici un meci (au făcut un singur joc 
egal) înscriind 16 goluri și primind 
doar 5. Alături de A.S. Cugir doar 
formațiile I.M.U. Medgidia 
recare măsură Unirea Dej

și în oa-

înainte de ultima 
Cugir și I.M.U.

scutite de emoții 
etapă. Echipa din 
Medgidia aveau deja asigurate locu
rile în Categoria B, iar Unirea 
Dej nu putea pierde locul 2 în seria 
repectivă decît în eventualitatea că 
Ceramica Jimbolia cîștiga ultimul 
meci la un scor astronomic. Dar ceea 
ce nu a reușit Ceramica 
Drubeta Turnu Severih. 
chipă aflată pe penultimul 
sa men tul seriei a II-a a 
performanță de-a dreptul 
cîștigînd partida cu Filaret (o altă 
pretendentă la un loc în categoria B 
și căreia îi era deajuns o victorie la 
limită) cu scorul de 9—1, a săltat de 
pe locul 5 pe locui 2 obținînd califi
carea în „1

Trebuie 
comportare 
șie Tecuci, 
ținute în 
și-au asigurat dreptul să joace într-o 
categorie superioară. Două 
^ghinioniste** : Metalul Pitești 
mentul Brașov. Aceste două 
au pierdut dreptul de a se 
datorită... golaverajului. In 
Rulmentul poate spune că s-a 
potmolit*4 pe linia de sosire, deoarece

a izbutit 
Această e- 
loc în cla- 
realizat o 

uimitoare :

,B“ !
să mai menționăm buna 

! a jucătorilor de la FI. ro- 
care în urma victoriei ob- 
fața lui I.M.U. Medgidia

echipe 
și Rul- 

formații 
califica 
special 

,îm-

categoria B!
în meciul decisiv de duminică cu 
Progresul Alexandria a condus pînă 
în minutul 70 cu 1—0 și în prima re
priză a mai ratat cîteva ocazii mari 
cît... roata carului.

Formațiile care nu au reușit în 
acest an sa aducă o satisfacție su
porterilor prin ocuparea unui loc în 
categoria B, trebuie să se consoleze 
cu gîndul că în acest turneu de baraj 
au cîștigat multă experiență, datorită 
căreia au șanse ca la anul să 
prezente (cu mai multe șanse) 
turneul de calificare.

Echipelor calificate le dorim 
continue cu asiduitate pregătirile 
vederea începerii campionatului
tegoriei B, pentru a aduce noi satis
facții iubitorilor jocului cu balonul 
rotund din localitățile respective.

fi©
13

să 
în 

ca

C.S.O. CRAIOVA — METROPOL’
(BRAZILIA) 0-3 (0—0)

Banatul a fost, cu ani în urmă, una 
dintre regiunile în care boxul se afla 
la loc de 
cu mănuși 
excelentele 
cum 10-12 
campion
(selecționat deseori în lotul național), 
Eugen Fodor (campion al țării la ca
tegoria ușoară) etc. De asemenea, din 

^pîn această parte a țării s-au ridicat

la San
de pe 

ale cam- 
, trei din 16 echipe 
Elveția (grupa II), 
și Bulgaria (grupa 

; era insă in legătu-

I
Fostul campion al Romtniei la categoria grea, Petre Pop, 
dragoste de

_ _ se ocupă astăzi cu
pregătirea tinerilor boxeri reșifeni. Iul ă-l in fotografie, în timpul 

unui antrenament
Foto: T. Roiba

de 
V.

pugiliști de valoare (V. 
Mariuțan, M. Biedl, N. 
Martin și Andrei Farcaș

serie 
Șchiopu, 
Puiu, frații 
etc.), care au fost deseori chemați 
să îmbrace tricoul reprezentativ.

A urmat însă o perioadă destul 
lungă, în care despre boxul din 
giunea Banat nu s-a mai vorbit 
proape nimic.

Ce se intimplase ? Secase oare 
vorul elementelor talentate sau antre
norii timișoreni nu mai lucrau cu con
vingere pentru a găsi și a forma noi ca
dre de pugiliști ? Asemenea întrebări și 
le-au pus in repetate rinduri — și nu 
fără temei — amatorii de box din 
întreaga țară.

Stagnarea boxului bănățean nu se 
datora acestor cauze, ci faptului că 
în activitatea secțiilor de box din clu
burile și asociațiile sportive se vădea 
o serioasă lipsă de organizare datori
tă inexistenței sprijinului din partea 
consiliilor UCFS. Tradiția frumoasă 
de care se bucură acest sport in re
giune, masa mare de tineri talentați 
care bateau la porțile afirmării, au 
determinat în cele din urmă organe
le UCFS să adopte o altă poziție - 
de sprijinire eficientă, continuă, a 
secțiile# de box. Normal, accentul 
s-a pus cu deosebire pe formarea e- 
lementelor tinere, juniorii, cu atît 
mai mult cu 
antrenori bine 
să lucreze cu 
Mentzel. Pop, 
nescu ș.a.

Revirimentul 
produs mai vizibil anul trecut, cind 
doi tineri (Gruiescu și Kapnic) au cu
cerit la Reșița titlurile republicane 
de juniori, pentru ca anul acesta, 
finalele campionatelor de juniori 
la Tg. Mureș, pugiliștii bănățeni 
cîștige 5 din cele 11 titluri puse 
joc. Saltul este, desigur, elocvent. 
Dar, pe cei care au urmărit întrece
rile finale ale juniorilor nu i-au im
presionat numai „cantitatea" titluri-

de
re

iz-

juniorii,
cit în regiune există 

pregătiți, care știu 
tinerii, ca Ambruș, 

Baboș, Secoșan, Mă-

boxului bănățean s-a

ia 
de 
să 
în

Cu acest meci desfășurat ieri la, 
Craiova, 
încheiat

echipa sud-americană și-a 
turneul în țara noastră.

A

temperament!

— bazîndu-se pe tehnică—au servit 
o lecție severă acelor boxeri care 
ee mai bazează numai pe forța loviturii.

După cum se vede, avem toate mo
tivele să subliniem revirimentul bo
xului în regiunea Banat!

R. CALARAȘANU

In seara zilei de 3 iunie, cind 
tiago s-au totalizat rezultatele 
cele patru „cimpuri de bătălie” 
pionatului mondial, 
erau eliminate : 
Mexic (grupa IU) 
IV). Rumoare mare 
ră cu eliminarea iminentă a echipelor 
Italiei si Spaniei, venite la campionat 
în alură de „conquistador;-. In cercu
rile apropiate echipei Italiei ca și in 
presa italiană, se întreținea o atmosfe
ră de mare scandal menită oarecum să 
arunce pe alții vina eșecului final. După 
două partide, echipa Italiei avea in cla
samentul grupei un singur punct față 
de cele 4 puncte acumulate de Chile si 
3 de R.F.G.

Victoria echipei chiliene la scorul de 
2-e, asupra Italiei, asigurase in fapt ca
lificarea pentru sferturi de finală a re
prezentativei țării gazdă și, in mare mă
sură. netezise aceeași cale pentru echi
pa R.F. Germane. Dar, acest meci — în
conjurat dinainte de o atmosferă spe
cială, întreținută de o vie polemică in
tre ziarele italiene și cele chiliene — a 
aprins un foc cu vilvătăi.

Să începem cu faptele care au prece
dat meciul. Cind echipa Italiei, venită 
la Santiago, își desăvirsea pregătirile 
pentru campionat, unul dintre antreno
rii ei, Mazza, a interzis ziariștilor chi
lieni accesul 1a stadionul unde echipa 
Italiei juca un meci împotriva unei 
formații chiliene de eiub. Faptul a pro
vocat • reacție „acidulată" a ziariștilor 
chilieni. In replică de peste ocean au 
venit critieile presei italiene, extinse 
(nu se știe de ee) și asupra instituțiilor 
chiliene și a moravurilor acestei țări. 
Presa și radio-ul chilian n-au rămas

nici ele datoare și in discuții au fost 
aduse vicii cunoscute ale fotbalului ita
lian (dopingul, jucătorii .,oriundi”, co
rupția etc., etc.), dar și alte aspecte si
milare din cotidianul vieții cosmopolite 
italiene : „doice vita*, maffia etc., etc.

De la începutul acestui conflict, pu
blicul din Santiago a luat atitudine îm
potriva echipei Italiei și ca o primă 
reacție, la meciul R.F. Germană—Italia, 
după ce a primit florile oferite de ju
cătorii italieni. înainte de începerea dis
putei — probabil spre împăcare — s-a 
situat categoric de partea formației ger
mane. Sprijinul publicului a fost un 
puternic suport pentru unii dintre ju
cătorii germani. încurajîndu-i în durele 
intervenții-ciocniri, cu care au avut să 
forțeze obținerea unui rezultat favora
bil.

un început cu... bomboane
In atmosfera aceasta s-a disputat apoi 

jocul Italia—Chile la 2 iunie.
Ca să realizeze din nou împăcarea cu 

publicul chilian, cind echipele au ieșit 
pe teren, jucătorii italieni s-au îndrep
tat spre tribune, oferind spectatorilor... 
bomboane. Nu s-ar putea spune că dul
ciurile n-au fost bine primite, insă cert 
e că ele n-au influențat in nici un fel 
asupra celor ce-au urmat și, care nu 
au avut nimic comun cu un meci de 
fotbal, ei au lăsat impresia unei „cor
rida" din care s-au notat ca fapte mai 
importante, următoarele : 1) datorită
brutalităților comise, doi jucători ita
lieni, Ferrini șl David, au fost elimi
nați de pe teren in prima repriză, care 
a ținut 57 de minute — jocul fiind sus
pendat in trei rinduri. o dată chiar 
pentru cinci minute ; 2) schimburi re-

1X2X1X21
6A49

PRONOEXPRES

ÎNCEP PROGRAMELE DE CONCURS CU MECIURI DIN „CUPA LOTO-PRONOSPORT"
Concursul Pronosport nr. 29 (eta

pa din 22 iulie a.c.) s-a situat pe li
nia concursurilor din sezonul de vară, 
soldindu-se cu unele rezultate sur
prinzătoare dintre care amintim in 
primul rînd, înfringerea pe teren pro
priu a cunoscutei formații ȚSKA 

Moscova de către Kairat Alma Ata. 
Apariția a șase de 2 și un X în pro
gramul unui concurs înseamnă că se 
vor atribui premii frumoase.

Dar concursul Pronosport nr. 29 a 
trecut__ Să vorbim acum despre
concursul de duminică 29 iulie a.c.

Incepind de la această dată pro
gramele de concurs devin mai atrac
tive deoarece își fac apariția echipe
le noastre, care sînt mult mai cunos
cute de către participanți. Astfel, 
programul concursului de duminică 
cuprinde un meci internațional, șase 
meciuri din Cupa de vară 
PRONOSPORT*4 și 
Cupa de vară a R. P. Ungare.

Partidele din cupa de vară „LOTO- 
PRONOSPORT" trezesc un viu inte
res în rîndurile jucătorilor și antre
norilor, precum și în rîndurile celor 
care îndrăgesc fotbalul. Ele au sco
pul de a crea posibilități echipelor 
de categoria A și B de a face jocuri 
de verificare în mod organizat, în 
vederea începerii noului an competi- 
țional 1962—1963 și de a verifica in 
joc noi elemente.

,LOTO-
cinci meciuri din

Programul
nr. 30 (etapa 
următorul :

concursului Pronosport
din 29 iulie a.c.) este

petate de lovituri, pumni și picioare; 3) 
intervenția poliției pe terenul de joc; 
I) lovirea arbitrului — englezul Aston 
— de către un jucător etc. etc. etc. 
Faptul că victoria chilienilor a venit 
după ce echipa Italiei a rămas in nouă 
oameni (dar aceasta nu din vina chilie
nilor !), a dat apă 
rilor italieni și a 
„bătălia- cernelei

„ORIUNDI”,

la moară comentato- 
doua zi a reînceput 

de tipar.
DOPING ETC.

In presa italiană s-au publicat ample 
și violente comentarii, reproduse apoi 
în presa chiliană. Ziarul „II Messagero",. 
calificînd Chile drept o țară de sălba
tici, a scris printre altele intr-un arti
col publicat în pag. I: „Rar vezi o e- 
chipă invitată într-o țară amică să con
centreze împotriva ei. atîtea elemente* 
negative în 90 de minute de joc, așa 
cum au pățit fotbaliștii italieni : publi
cul, arbitrul și jucătorii adverși.... Com
plice voluntar al acestor sălbăticii a fost 
arbitrul, un englez. Nu se știe dacă tre
buie să te lamentezi de incapacitatea 
lui profesională sau de evidenta lui rea 
voință...”.

Ziarul „II Corriere Dello Sport" scria: 
,,Partida a fost asasinată de un arbitru 
stupid ș timorat”, iar în „Tuto-Sport4^ 
din Torino, în editorialul scris de di
rectorul ziarului, arbitrul Aston era a— 
cuzat de .,parțialitate deliberată”. „II 
Messagero" mai scria, ca și alte ziare 
italiene, că selecționata Italiei ar trebui, 
să se retragă din campionat și * ” 
vină acasă ca protest împotriva 
tor iregularități din partida cu 
chiliană.

Presa chiliană n-a rămas
„La Nacion" a scris printre 

„ca să formăm echipa noastră 
zentativă pentru campionatul 
n-am socotit necesar să
la jucătorii noștri care
ză în alte țări. Italienii au inveptat pe 
„oriundi”, pentru a acoperi totala lor 
debilitate fotbalistică...”. Același ziar a 
publicat o fotografie pentru a arăta pe 
jucătorul italian Salvadore, care l-a 
scuipat pe medicul chilian intrat pe te
ren in timpul incidentelor, ca să ia pro
be de salivă de la Ferrini, cu ajutorul' 
cărora, să dovedească că starea lui de 
supra-excitare la acest meci, în puținul' 
celor opt minute cît a jucat, s-a dato
rat dopingului administrat...

să re- 
grave- 
echip*

pasivă. 
altele t 
repre-, 

mondial ' 
recurgem^ 

activea-

UN EDIFICIU CARE SE CLĂTINĂ
Se mai pot scrie încă multe din „due

lul" și relatările ziarelor. Dar ceea ce 
am relatat este suficient. Vom aminti 
numai de ce Italia nu s-a retras din 
campionat, așa cum îi sugerase presa 
și cum, de * ----------------
fața F.I.F.A., 
dința la care 
cidentele din 
ton a depus_________________ _____ .. ,
viturii ce-a primit-o de la un jucător* 
italian, rămas neidentificat, probabil să 
nu mai poată arbitra vreodată) s-a ară
tat reprezentanților Italiei că retragerea 
din campionat. îi va aduce, conform re
gulamentului, neadmiterea la viitoarea 
ediție a campionatului, în 1966, în An
glia. „Perspectiva** aceasta a liniștit 
spiritele, cu atît mai mult cu cît totul 
se rezuma numai la o încercare de a 
salva ceea ce se mai putea salva din 
aparențe, căci Italia era virtual elimi
nată din competiție.

Eșecul Italiei la campionatul mondial 
din Chile n-a fost urmarea ostilității 
englezului Aston, nici a altor cauze le
gate imediat de această competiție. El 
își are rădăcinile — și explicația — în. 
cu totul altă parte și a început în tim
puri mai depărtate de zilele de față: în 
întreaga politică care guvernează fot
balul italian, adine înfundat în mlaști
na profesionismului, în negarea valori
lor naționale, în ploconirea fără limite 
în fața jucătorilor străini, a „legiunii 
străine" care ruinează fotbalul italian? 
în prezența în „arenă" a marilor indus
triași de d'ferite soiuri, care văd în fot
balul italian numai fundalul pe care să 
lipească eticheta publicitară necesară 
produselor de pe urma cărora își con
tinuă îmbogățirea. Sînt numai cîteva . 
din „cauzele majore**, după care mai 
există un cortegiu impozant de alte cau
ze de diferite tipuri și mărimi, care fac 
ca edificiul fotbalului italian să se cla
tine din temelii.

CONSTANTIN TEAȘCA

Miine la ora 19 are loc la Eforie 
Nord, tragerea ultimului concurs 
Pronoexpres din luna iulie a.c. La 
acest concurs se va atribui, in afară 
de premiile obișnuite in bani, un au
toturism „Moskvici“. La concursurile 
Pronoexpres anterioare autoturismele 
„Moskvici44 au fost obținute de: Ion 
Dumitrescu din comuna Costești-re- 
giunea Argeș, Burza Ion din Bucu
rești și Niculescu Romulus din Bucu
rești.

Pentru a vă mări șansele de ciștig 
folosiți buletinele combinate (colec
tive) și buletinele sistem redus.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES nr. 29 din 18 iulie

Categoria 
lei Neacșu 
Hașdeu 16.

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

altfel, și-a manifestat, în 
hotărîrea s-o facă. In șe- 
au fost discutate toate in- 
joc (și la care arbitrul As- 
depoziția că, în urma lo-

S.K. KarlLupeniMineml
Marx Stadt (R.D.G.)
Rapid București — Metalul 
București (Cupa Loto-Prono
sport).
Poiana Cîmpina — Metalul Tîr- 
goviște (Cupa Loto-Pronosport). 
Prahova Ploiești — Carpați Si
naia (Cupa Loto-Pronosport).
Vagonul Arad — CSO Crișana 
(Cupa Loto-Pronosport).
CSO Timișoara - UTA (Cupa 
Loto-Pronosport).
Steaua — Dinamo Obor (Cupa 
Loto-Pronosport).
E.V.T.K. — Cegled (Cupa de vară 
RPU).

IX. Budai Spartacus — Nyiregyhaza 
(Cupa de vară RPU).

X. Ozd — Debrecen (Cupa de vară 
RPU)

XI. Dunaujvaros — Budapest! E- 
lore (Cupa de vară RPU).

XII. Szekesfehervar — Egyetertes 
(Cupa de vară RPU).

Amănunte despre acest concurs gă
siți in „Programul Loto-Pronosport" 
care a apărut azi dimineață.

Tragerea Pronoexpres pentru atri
buirea celui de al patrulea autoturism 
„Moskvici"

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

1962
I (6 din 8) 1 variantă 50.000 
Aldea din Constanța str.

8 variante 7.678 
62 variante 1.066 
318 variante 267 
1196 variante 71 
5385 variante 23

lei. 
lei. 
lei. 
lei. 
lei.

a
a
a 
a

„ a
Fond de premii 472.491 lei.
Extragerea suplimentară.
Categoria I (5 din 5) 

turism) 49.500 lei.
Categoria I (5 din 5) 

lei.
Categoria a Il-a (4

a 184 lei.
Autoturismul a fost cîștigat de parti

cipantul : Niculescu Romulus din Bucu
rești, str. Viitor nr. 30.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 25 iulie a.c., în stațiunea Eforie 
Nord.

1 variantă (1 auto-

1 variantă lei 1.840

din 5) 47 variante

(Rubrică redactată de Loto-Pronosport)

(



PORTURI N'AUTICEj

„REGATA SNAGOV: un adevărat campionat european 
in care romînii s-au comportat excelent

înaintea finalelor DUMINICA, IN CAMPIONATUL

(Urmare din pag. 1)

bHgkidu-i pe reputații Hasanov, Nau
mov, Hatlazki. Kadnar și alții să în
cerce să obțină victoria în... a He 
probe. Rămînînd în domeniul caiacu
lui, trebuie să amintim despre deo- 

. sebita impresie produsă de cel mai in

i MZESSF.RY GYULA — antrenor 4
► federal (R.P.U.): Concurs extrem* 

do tare. Un adevărat campionat eufo- < 
pean în care romînii au fost excelenți. j 
M-a impresionat forța și dîrzenia lui * 
Nicoară, tehnica lui Vemescu șl, în < 
mod special, evoluția lui Poc ora care J 
situează caiacul de fond romînesc pe < 
primul plan. Plec cu bucuria de a fi < 
asistat la un concurs mare și de a * 
fi petrecut zile foarte plăcute, prin- j

► tre prietenii romîni. J
£ 1
£ ALEXANDR SILAEV — antrenor*
► al reprezentativei Uniunii Sovietice : j
► ,,Regata Snagov*? Cu cîteva ab- *
► sențe, o adevărată „paradă* a celor «
► mai buni specialiști tn caiac și canoe <
► din lume. A fost o veritabilă școală <
► pentru cei tineri, mai puțin expert- <
► mentați, o demonstrație a măiestriei * 
k sportive. Toți am avut de învățat *
► Romînii, cărora le cunoșteam și apre- J
► ciam tehnica și dinamismul, s-au evl- J
► dențiat pe merit. Felicitări !

►►►*
►

►

t ANDREI DESPOTOV — antrenor*
► federal (R.P.B.) : Ii cunosc de mult 4
► pe sportivii romîni. Și, din nou, slut
► impresionat de progresul pe care l-au 5
► făcut băieții, în special tn probele 4
► de caiac. Pozițiile, cucerite la ultima 4

ediție a europenelor sînt puternic4 
consolidate iar medaliile de aur cu- 4 
cerite la Poznan, în mlini bune... Nu 4 
este ușor să ctștigi atunci etnd a- 4 
proape toți oaspeții emit pretenții 4 
justificate la victorie. Sportivii ro- 4 
mini au reușit acest lucru tn cele 4 
mai multe din probe, eonfirmînd va- 4 
luarea lor ascendentă. 4

formă sportiv al nostru, caiacistui Ni- 
coară, învingător clar la simplu 500 
m. Pe locul 11, alt romîn : Aure] Ver- 

, nesou (ce păcat că o neatenție nu i-a 
permis acestuia să obțină calilicarea și 
pentru cursa de 1000 ml). Echipajul

►

► 
► I

de 4 (Nicoară. Vemes- 
eu, Artimov, Conțolen- 
co) : medalii de argint, 
aur, aur și aur la euro
pene, și-a onorat cartea 
de vizită trecind primul 
linia de sosire la a- 
proape două secunde îna
intea echipelor U.R.S.S. 
și R.D.G. Dar, succesul 
cel mai spectaculos în 
caiac l-au realizat com- 
ponenții echipei de ștafe
tă care, după emoțiile ți
nui start repetat din cau
za unei greșeli de arbi
traj, au luptat din toate 
puterile in fața puterni
celor ștafete ale U.R.S.S. 
și R.S.C. căutînd să-i 
lase lui Nicoară cît mai 
puțin... handicap. Și to
tuși. acesta din urmă a 
avut de refăcut 4,5 sec. 
pe 500 m I O 
deosebit de dificilă 
care Nicoară a îndepii- 
nit-o făcînd o adevărată 
demonstrație a marilor 
sale calități.

Sub posibilități, ma
nifesting vădite semne de 
oboseală, au concurat 
campionii europeni Arti- 
mov și Conțolenco, care 
in finala de caiac dublu 
1000 m nu au intrat nici 
un moment, așa cum ne 
așteptam, în lupta pen
tru primele locuri. Meritoriu rezultatul 
caiacului de 4 fond, sosit pe locul 
secund, după sportivii sovietici. în 
schimb, așteptăm un mai pronunțat 
salt calitativ la fete în rîndul cărora 
sînt o serie de elemente tinere talen
tate. O ultimă remarcă la acest capi
tol : credem că n-am avea decît de 
cîștigat dacă constructorii noștri de 
ambarcațiuni ar fi preocupați conti
nuu de îmbunătățirea calității bărci
lor, împreună, firește, cu antrenorii.

La acest important concurs, caaoi- 
știi romîni s-au prezentat bine pregă
tiți, realizînd 3 victorii din 4 posi-

misiune
pe

Cel mai In formă canoist romîn de simplu, Andrei 
Igorov, clștigător al cursei de 10.000 m 

Foto : P. Romoșan

de juniori
Campionatele 

pentru juniori 
înaintea fazei finaie. Vineri, sîmbătă 
și duminică, la Alba Iulia, cele opt 
echipe calificate in urma etapelor 
disputate pînă acum, se vor întrece 
pentru 
pioane 
ți a de 
pioni 
Rapid 
c.s.ș.

In finală se vor 
masculine Ș.S.E. Buzău, Ș.S.E. Alba 
Iulia, Rapid București, t. C. Arad și 
cele feminine Ș.S.E. Ploiești, Ș.S.E. 
Deva, Ș.S.E. nr. 2 București, Ș.S.E. 
P. Neamț. După cum se vede, în fi
nala actualei competiții nu s-a cali
ficat echipa feminină C.S.Ș. Lucea
fărul Brașov, campioana de anul 
trecut.

Sintem încredințați că anul acesta 
finalele campionatelor de juniori se 
vor ridica la un nivel tehnic mai bun 
decît cele de anul trecut. Și aceasta 
avînd în vedere grija pe care au 
arătat-o antrenorii echipelor califi
cate pentru pregătirea

republicane de volei 
și junioare au ajuns

cucerirea 
ale țării pe 
anul trecut, 
au revenit 
București și 
Luceafărul

titlurilor de cam- 
1961—1962. In edi- 
tricourile de cam- 
juniorilor de la 
Junioarelor de la 
Brașov.

• întrece formațiile

elevilor lor.

DE CALIFICARE
In faza interregionalăDuminică, 

campionatului de calificare, s-au 
înregistrat următoarele rezultate:
a

GRUPA I; CSO Baia Mare — Coo
peratorul Șimleu (m) 3-0.

GRUPA a Il-a: Fulgerul Suceava 
— CSO Brăila (m) 3—1, Rulmentul 
Birlad — Progresul Tg. Neamț (m) 
3-1, Chimia Suceava — CSO Brăila 
(f) 3—1.

GRUPA a IlI-a : Victoria Buzău
— Ind. Sîrmei C. Turzil (m) 3—2, Ban
ca Tg. Mureș — Știința Brașov (m) 
3—1, Voința Ploiești — Știința Dej 
(f) 3—0, Sanitarul Tg. Mureș — Partiza
nul roșu Brașov (f) 3—2.

GRUPA a IV-a: Oțelul București
— Cetatea Giurgiu 
geșul Curtea de 
Constanța (f) 1—3.

(m) 3-0, F. C. Ar- 
Argeș — Voința

ATITUDINI
Activiști sportivi sau suporteri ?

masculin Eler-

PREGĂTIREA NU TREBUIE LASATA 
NUMAI PE SEAMA ANTRENORULUI
Baschetul este un sport destul de 

greu. Pentru a ajunge o jucătoare de 
performanță trebuie să muncești foarte 
mult.

încă de pe băncile școlii am îndrăgit 
acest sport. Paralel însă, mai practi
cam voleiul și canotajul. Pe atunci nu 
urmăream să fac sport de performanță, 
îmi plăcea însă să-mi petrec timpul 
liber pe terenul de sport, să fac puțină 
„mișcare*, să-mi călesc organismul... 
Mai tîrziu însă, mi-am îndreptat atenția 
aproape în exclusivitate către baschet.

La început, pe lîngă antrenamentele 
comune am insistat foarte mult asupra 
celor individuale.
cu antrenorul meu 
din pregătirea mea 
fizică și tehnico-tac- 
tică și în cadrul an
trenamentelor indi
viduale căutam să 
elimin aceste greșeli.
Astă nu înseamnă că lăsam pregătirea 
mea exclusiv pe seama antrenorului. 
Adesea stăteam și reflectam asupra unor 
procedee personale cu care să-mi pot 
surprinde adversarele directe, le exersam 

• în cadrul antrenamentelor individuale 
și apoi căutam să le îmbin cît mai bine 
în cadrul indicațiilor primite de la an
trenor. Așa am reușit să mă impun și 
să atrag atenția selecționerilor lotului 
reprezentativ. Un lucru însă vreau să 
subliniez ,în plus : în toată această ac
tivitate- am avut continuitate și am mun
cit cu multă seriozitate.

în antrenamente am pus întotdeauna 
un accent deosebit pe pregătirea fizică, 
Astfel, am lucrat cu echipa mea, sau cu 
lotul reprezentativ foarte mult în această 
direcție și în condiții cît mai variate. 
Iarna, alergări pe zăpadă, vara, la mare, 
crosuri pe nisip. Antrenamentele le des
fășuram la 8, la 11 dimineața, sau 
seara la ora 22. deci în condiții de 
temperatură din cele mai diferite. în 
ultimul timp am început să utilizez și 
halterele.

în același timp nu am neglijat nici 
perfecționarea continuă a procedeelor 
tehnice. îmbogățirea lor. Despre utili- 
tatea acestui lucru, mai aJes în baschet, 
unde nu poți întrece un adversar cu 
o pregătire egală și cunoștințe tehnico- 
tactice asemănătoare, decît cu un plus 

c de imaginație și îndeminare. nu este 
cazul să mai insist. Trebuie însă să 
menționez un lucru valabil pentru orice

jucl- 
tinere cum mă pregătesc înaintea 
meci important.
direct interesate

Acestora cît și 
le răspund ast-

Am discutat adesea 
asupra deficientelor

are două părți

Sportivii fruntași împărtășesc 
din experiența lor

jucător sau jucătoare : pentru a poseda 
o tehnică cit mai bună, pentru a avea 
o precizie cît mai mare în aruncările la 
coș trebuie să exersezi mult in mod 
individual, așa cum de pildă un pianist 
repetă după concert părțile care i s au 
părut mai puțin reușite. De asemenea, 
trebuie să execuți un număr cit mai 
mare de repetări în condiții de concurs!

Am fost întrebată de multe 
toare 
unui 
altora 
fel :

Pregătirea unui meci 
distincte, cea comună în care antrenorul 
îți dă indicații generale și personale 

legate de evoluția 
propriei echipe, cît 
și de cea adversă 
și cea individuală. 
Aceasta din Urmă 
o socotesc întotdea- 

una foarte importantă. La început mă 
gîndesc mai întotdeauna la adversarele 
mele directe (posibile) cu care voi a- 
vea de luptat, atît în apărare cît și în 
atac, la stilul lor de a acționa și pro
cedeele pe care Ie foîosesc; în aruncările 
Ia coș. Apoi, înaintea partidei, caut să 
citesc ceva, să mă plimb, astfel ca’ să 
mă distrag de la preocuparea asupra 
meciului, 
multe ori 
care mă 
partidelor

Aș vrea să mai adaug și cîteva cu
vinte privind munca cu începătorii. Este 
știut că baschetul e un sport în care 
satisfacțiile nu se obțin prea ușor. De 
aceea cei care se ocupă cu instruirea 
tinerilor baschetbaliști trebuie să fie 
buni pedagogi, să știe să folosească me
tode din cele mai variate pentru a in
sufla copiilor dragostea pentru acest 
joc. Cred că trebuie să se înceapă cu 
elevi In vîrstă de 10—12 ani, care dau 
dovadă de multă răbdare și perseverență.

în același timp țin să atrag atenția 
tinerilor baschetbaliști că trebuie să lu
creze cu multă seriozitate și ambiție la 
antrenamente, să nu considere sportul 
ca un mijloc de distracție, ci ca o acti
vitate plăcută, reconfortantă, întăritoare, 
care cere muncă și gîndire. Căci numai 
în felul acesta ei vor putea obține sa
tisfacțiile dorite.

VIORÎCA NfCULESCU
maeslră a sportului

bile. Este îmbucurătoare evoluția reu
șită a campionilor europeni lacovici— 
Sidorov, clasați înaintea laureaților 
olimpici Geistor—Makarenko, a tena
celui Igorov, învingător detașat cu a- 
proape 45 sec în fața experimentatu
lui Polakovici, a „dublului" I. Lipalit- 
Calinov, la fond. Dar, proba de sim
plu viteză, unde ne-am clasat pe locu
rile 3 și 5 ne-a reamintit cu părere 
de rău, că pînă nu demult, tocmai 
această probă era o specialitate a 
canoițtilor romîni.

Dacă la „malul tăiat" aplauzele 
spectatorilor au izbucnit în repetate 
rînduri, aceasta se datorește desigur 
și comportării remarcabile a multor ~a- 
iaciști și canoiști străini. In fruntea 
lor se situează sportivii și sporti
vele Uniunii Sovietice care au tota
lizat cinci victorii, fiind prezenți a- 
proape în toate cursele în lupta pen
tru întîietate. Mențiuni speciale merită 
caiacistele Hvedosiuk, Gruzințeva, Si- 
nicikina, Kașțanova — net superioare 
adversarelor —. echipajele de caiac 
4 fond, dublu 500 (Blohin, Konikov) 
și dublu 1000 (Grișin, Ciujikov — 
două autentice speranțe ale lotului 
sovietic). De asemenea, relevăm evo
luțiile superioare ale caiaciștilor ma
ghiari Szolbssi si Fabian, care și-au... 
justificat multiplele titluri cucerite pînă 
acum in cele mai mari competiții. O 
ultimă diplomă de onoare pentru ca- 
noistul cehoslovac Jiran care a domi
nat neașteptat întrecerea viteziștilor.

2|—22 iulie, Snagov I O însemnare 
care amintește-de marea Regată a 
acestui sezon, de pasionante întreceri 
sportive, de un nou prilej al „întăririi 
prieteniei între sportivi.

Am asistat la meciul 
troputere Craiova — Oțelul București. 
Prezența pe teren nea fost îndemnată 
de nădejdea că vom fi martorii unei 
reuniuni voleibaliste perfect organizate, 
ca răspuns dat notei critice apărute In 
ziarul nostru cu o zi înaintea meciului, 
referitor la condițiile improprii de des
fășurare a jocurilor la Craiova. Și, măr
turisim, venisem cu intenția să consem
năm operativ modul autocritic de a se 
comporta al Comisiei regionale de volei 
din localitate, criticată in ajun. Dar, 
sacul pe cared luasem cu noi tn acest 
scop, să-l umplem cu aprecieri pozitive, 
am fost nevoiți să-l burdușim cu puz
deria de nereguli constatate pe parcursul 
unei întîlniri disputate intr-o atmosferă 
nesănătoasă, 
condamnabile 
tism. Ținta 
meciului și

A condus 
Cu scăpări 
totuși manifesttnd un sensibil progres 
față de arbitrajele prestate de el cu o 
lună In urmă, ciad l-am văzut ultima 
oară —- și, tn orice caz, ABSOLUT IM
PARȚIAL, cu o comportare ce-l elibe
rează după părerea noastră șl de cea 
mai mică suspiciune In această privință, 
tn întregime nefondată a fost conduita 
unuî grup restrtns din public, necunos
cător al regulamentului și totodată de 
vădită rea intenție. Masați Intr-un colț 
de tribună, au proferat tot soiul de in
sulte la adresa conducătorului principal 
al meciului, crelndu-i o stare de spirit 
necorespunzătoare îndeplinirii normale a 
sarcinii sale. Această parte infimă din 
public trebuia bineînțeles chemată la 
ordine, pusă la punct și la nevoie eva
cuată din incinta terenului. A cui era 
datoria s-o facă ? Se înțelege că, tn 
primul rlnd, a factorilor de răspundere 
din Comisia regională de volei. Departe 
de așa ceva, președintele acestei co
misii, Ion Amărășteanu. cumulînd și 
funcția de conducător de joc de pe 
margine al echipei Electroputere, avea 
dimpotrivă o atitudine permanent protes
tatară la deciziile arbitrului. Con
damnabilă a fost in același timp 

arbitrului secund al 
Cojocarii. Uilînd de 

rolul educativ care-i fusese încredințat, + 
acesta dezaproba prin gesturi șl chiar

îmbicsilă de exagerate fi 
porniri de local-patrio- 

lor: arbitrul principat al 
jucătorii echipei oasoe. 
timișoreanul Em. lagodicl. 
și inegalități, e adevărat,

deciziile 
a fost In 

și comportarea 
partidei, Vlad

In felul acesta reușesc de 
să-mi alung emoția firească 

cuprinde, mai ales, înaintea 
importante.

prin reclamații verbale unele dintre ho- 
tărlrile arbitrului principal și dirtffab 
el însuși In situații repetate decizii in
verse, cu evidentă rea credință. In fa
voarea echipei locale.

Să recunoaștem că e greu de arbi
trat cu un asemenea climat de „colabo
rare*. Pentru că era vorba, băgați de 
seamă, de primul ajutor al arbitrului 
principal. Rostul acesta, de prefios aju
tor al conducătorului prim al meciului, 
tl au și îl îndeplinesc și arbitrii asis
tenți. Cu condiția să nu procedeze aido
ma unuia dintre cei doi asistenți dele
gați la jocul de la Craiova : Ion Du
mitrescu. Contribuția acestuia la con
ducerea tntilnirii numai colaborare și 
ajutor nil poate fi numită : Intr-una cu 
miinlle de cap a jeluire și a disperare, 
mimlnd mereu dezacordul cu deciziile 
arbitrului principal. Cercetarea cazului 
și apoi măsurile organelor federale, care 
să constituie un energic exemplu și să 
asigure totodată condifiuni optime de 
desfășurare a intilnirilor de volei și 
la Craiova, nu trebuie să Intlrzie

CONSTANTIN FAUR

DE LA I.C.F
INFORMAȚIE CU 

EXAMENUL DE
PRIVIRE LÂ 
ADMITERE 

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 
1962/1963

Institutul de Cultură Fizică va 
începe cursul de pregătire pentru 
admiterea în anul I (anul univer
sitar 1962/1963) pe data de 
iulie 1962.

Examenul va începe pe data 
7 septembrie 1962.

înscrierile la acest examen 
vor face între 10—30 august 1962.

Toți candidați care se prezintă 
Ia cursuri beneficiază de cazare și 
masă la Institutul de Cultură Fi
zică. contra cost.

Informații suplimentare se pot 
lua la Secretariatul Institutului, din 
str. Maior. Ene nr. 12, Telefon: 
15.51.50.
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Ciclism

DUPĂ TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LA ARAD După tfd de a II a ediție o „Cupei Ducurcșiiului" la pista

SĂ RĂMINEM LA
Am tranșat în favoarea noastră, 

pentru moment, rivalitatea cu poliștii 
din R. D. Germană (victorie de im
portanță psihologică, acum înaintea 
„europenelor"), ne-am ocupat locul 
(2) scontat, Ia sfîrșitul turneului des
fășurat la Arad; așadar, selecționata 
noastră și-a îndeplinit obiectivul pro
pus și cu toate acestea nu ne putem 
declara satisfăcuți decît parțial. Pen
tru că, s-o spunem de la început for
mația noastră reprezentativă a ac
ționat total diferit în cele două in- 
tîlniri, și-a schimbat brusc, de la o zi 
la alta, maniera de a acționa și a- 
ceastă întoarcere de 180 grade în 
concepția de joc a echipei, apare, 
acum, cu trei săptămînî înainte de 
„Leipzig" de-a dreptul îngrijorătoare.

Așa cum scriam și în cronica noas
tră de ieri, în meciul cu selecționata 
R. D. Germane formația noastră a fost 
o echipă în adevăratul înțeles al cu- 

^întului, a dat dovadă de maturitate 
în joc, trecînd cu bine peste momen
tele dificile ale partidei. AȘEZAREA 
RAȚIONALA pentru acoperirea diferi
telor zone a făcut posibil un joc de 
siguranță, logic am putea spune, care 
ne-a permis să păstrăm tot timpul 
inițiativa. Toți componență’ echipei, 
chiar ți cei abia introduși în prima 
garnitură (cazul lui Mărculescu) au 
respectat indicațiile date înainte de 
meci de antrenorul Th. Angeiescu. în 
fond, lucrurile erau de mult c.nos^v- 
te, tactica aceasta de siguranță fiind 
o caracteristică a formației noastre in 
ultimii ani.

Aveam toate motivele, deci, să spe
răm într-o comportare asemănătoare 
— dacă nu ca rezultat cel puțin ca 
orientare tactică — și în cel de-al doi
lea meci. Este drept, de astă dată 
partenerul de joc era valoroasa for
mație a R. P. Ungare (ai cărei com
ponent atr luat poloului toate se
cretele) și în consecință și sarcina 

flfcmației noastre apărea dificilă. Dar 
de aici și pînă la dezorientarea cu 
care au acționat jucătorii noștri ime
diat de la începerea jocului, de la ner
vozitatea care a „domnit" în tabăra 
noastră o bună parte din timp, este

JOCUL RAȚIONAL
o diferență enormă. Toate indicațiile 
date la ședința tehnică, care a pre
cedat jocul cu R.P.U., au intrat pe 
o ureche și au ieșit pe cealaltă. Ne
putința de a străpunge apărarea ad
versă (în fața porții lui Boroș, 2—3 
jucători au păzit zona noastră de fi
nalizare) a avut darul să deregleze 
sistemul nostru de joc, prin enervarea 
care a pus stăpînire pe unii compo
nent ai echipei. Din nefericire, in 
primul rind pe Zahan și Bădiță, 
două „rotițe" mai importante in an
grenajul echipei. Nici prima pauză, 
nici cea de a doua n-au fost bune 
sfătuitoare pentru formația noastră, 
care, pe măsură ce se scurgea timpul, 
mergea din erori în erori. Bădiță și-a 
părăsit locul obișnuit ducîndu-se cen
tru fix, poziție din care a comis două 
faulturi, soldate cu tot atîtea elimi
nări, iar Zahan a încercat poarta de 
la distanță, fără speranțe. După meci, 
toți jucătorii și-au dat seama de gre- 
șala comisă. Tîrziu șî_. nu prea, dacă 
ne gîndim că turneul de la Arad a 
avut totuși un caracter de verificare 
înaintea campionatelor europene, de 
care acum ne mai despart doar trei 
săptămini. Cum să jucăm la „euro
pene* ? Ce tactică trebuie să adop
tăm ? Ne-o spun răspicat cele două e- 
voluții — repetăm, total diferite — 
din meciurile cu R. D. Germană și 
R. P. Ungară. Să nu renunțăm la 
concepția mai rațională de joc, adop
tată se știe prea b ne, la specificul 
și posibilitățile peșterilor noștri 
(mai puțin rapizi la înot mai puțin 
rezistenți decît poioiștii maghiari, 
sovietici și iugoslavi). Tactica echipe:, 
imprimată de mult a fost experimen
tată cu bune rezultate și — să fie 
clar — nu exclude deloc variația în 
joc prin folosirea de contraatacuri a- 
tuoci cind situația o cere. Ar fi o gre
șeală de neiertat să oscilăm și să în
cercăm acum mat multe formule la 
un capitol atit de important al pre
gătirii sportive cum este tactica și 
care trebuie să se caracterizeze in 
primul rind prin stabilitate. Mai ales 
că nici timpul nu ne mai perm:te—

G. MCOLAESCU

DISCUȚII ÎN TRIBUNA.
în cele trei zile de 

ției a 11-a 
ciclism pe pistă, 
alături de cunoscutul
Mihăilescu, fost campion de viteză 
semi fond al jării noastre.

a „Cupei
am

întreceri ale edi- 
Bucureștiului* la 
stat multă vreme 
antrenor Mircea

Ș»
Am avut ast* 

fel prilejul să-i aflăm impresiile pri
vind competiția internațională a pistar- 
zilor din cele cinci țări.

— Vedeți, îmi spunea la un moment 
dat tovarășul meu. privind echipele cum 
defilează la deschiderea festivă a con
cursului. Cu excepția reprezentativei 
Ungariei toate formațiile străine sini 
tinere. Acela, cel mai scund de la ceho
slovaci este Skvarenina 
cum ci ți va 
14—15 ani 
progresai. La noi însă juniorii se .. plic
tisesc după 2—3 concursuri. abando
nează re! f-dramul sau iau calea ciclis
mului pe șosea, la general, procesul de 
formare u tinerelor elemente se desfă
șoară 
afară de Dan Popovici, nu mai figu
rează

L-<im văzut a- 
nni la Rralislava. Acea 
Abia aștept să văd cum a

ex-

greoi. In for mafia noastră. In

al fi tineri. 
Care sînt motivele ?

—In presă s-au mai arătat pînă acum 
de dieta ori cauzele care fac ca ciclis
mul de pistă să bată de mai multi ani 
pasul pe loc fmr măsurile luate de 
federație au fost, după părerea mea, 
ineficace. Sâ vedem ce ne rezervă și a- 
cest concurs.

întrecerile de viteză erau în tea. Dan 
Popovici, speranța noastră, fusese eli
minat mai mult dintr-o greșeală tactică, 
iar acum înlr-una din semifinalele pro
bei se întîlneau doi sportivi dm R.S. 
Cehoslovacă Ei au demonstrat un bogat 
bagaj de cunoștințe.

— E pentru prima oară — a con
tinuat antrenorul Mihăilescu — cind 
rid pe acest velodrom „Sur place* (n.r. 
stat pe loc) In plin viraj Pentru a 
realiza acest lucru la o încTuatie aiil 
de mare, trebuie W ai extrem de <Lx- 
soltat simțul echilibrului.

Tînărul Skvarvsma s-a dovedit mi 
excelent tactician- El a condus splendid 
și a învins de o manieră eaioaiasmaniă 
pe compatriotul său Stark iar m finala 
probei pe alergătorul bulgar Doicev.

— Au ce întâia băieții noștri 
sportivii cehodovacL Pe lingi 
că sint fn stare să declanșeze 
un al doilea sprint de-a lungul 
200 m, ian cu curaj acțiuni pe cont 
propriu. Fosile Oprea, C. Pcicu și chiar 
P. Tache apl'ui scheme tactice sabina. 
$i alergătorul bulgar Doicev e bun, dar 
de la el nu trebuie să se învețe „cozile 
de pește* (sr scurte ondulări in viraj)

de l* 
fainul 
cimr 
cfl»r

Antrenorului Mihăilescu 
i-au mai plăcut alergătorii 
cehoslovaci Duchon, în
vingător în proba de ur
mărire individuală. Wolf, 
posesorul unei pregătiri 
multilaterale. Ștefan Ki- 
rev (R.P.B.), ciclistul 
german Slaps, dotat cu o 
mare putere de remontare, 
echipa de urmărire a R.D. 
Germane alcătuită din spor
tivi de forțe sensibil egale. 
Duminică după-amiază, în 
așteptarea startului din 
cursa de semi fond, ulti
ma care figura în progra
mul ediției din acest an 
a ..Cupei Bucureștiulaî*« 
(ostul campion îmi 
plică :

— Ați observat ? Aproa
pe toți oaspeții noștri 
sint bine dezvoltați, au vi
teză și suplețe. Din punct 
de vedere tehnic sint spe
cializați pe probe. Ei pe
dalează cu vîrful picioare
lor in jos, ceea ce creează 
o viteză sporită, nu unifor
mitate în mișcări și frec
vență superioară.

— Dar tactic, cum s in 
prezentat echipele de peste 
hotare ?

— Majoritatea cicliștilor 
multe eJemenle decît pi star zii noștri, 
pentru că din discuțiile purtate cu ei am 
constatat că au o bogată experiență a 
concursurilor intemațioMle. Cit de mult 
contează această experiență. L-a ti văzut 
astăzi in turneul de viteză pe Dan 
Popovici ? A învățat din înfrîngere și 
a luat ce-i mai bun de la foștii lui ad
versari fa proba de viteză eliminare și 
azi i-a învins pe toți in turneu.

A vorbit însă cu regret despre com- 
pertarra echipei noastre la urmărire și 
ba cursa italiană

— Formația dinamovistd alcătuită din 
F oinescu. Bâr bule seu, Pene seu și Tu
dose promitea foarte mult la începutul 
sezonului. Dar dupâ scăderea de formă 
a lui BârbuDscu și Penescu, motiv pen
tru care au trebuit să fie fnlocuiți In 
ultimul moment cu 1. Fosile și S. Duță,

Echipa R. D Germane. ciștigâtoarea probei de urmă
rire, surprinsă la un viraj

Foto: T. Chioreanu

iată că ieri și azi am asistat la <m» 
inexplicabil regres al lui V oi ne seu și 
chiar al lui C. Tudose. în general, spor
tivii noștri au avut o comportare sub 
nivelul posibilităților lor.

— Ce trebuie făcut pentru dezvol
tarea ciclismului nostru de pistă ?

— Avem dteva elemente talentate: 
Dan Popovici. Dumitru Stan, S. Duță 
și alții sini dotați. însă, după părerea 
mea ei nu au continuitate în pregătire. 
I)ar revirimentul în ciclismul nostru de 
pistă poate veni numai prin creșterea 
cu răbdare a pleiadei de tinere elemente 
remarcate în concursurile din ultima 
vreme. Federația de specialitate ar pro
ceda cum nu se poate mai bine dacă 
ar alcătui, ca și la fond, un lot de 
perspectivă, care să fie specializat pe 
probe.

TR. 1OANIȚESCU

Bogată activitate internațională
TURNEELE INTERNAȚIONALE DE LA SIBIU Șl BRAȘOV. • RAPID BUCU

REȘTI PARTICIPA LA TURNEUL DE LA SAN GIORGIO

Juniorii noștri din nou
Federația de specialitate din țara 

noastră a oferit celor moi buni juniori 
prilejul unei interesante verificări pa 
plan internațional. Concursul desfășurat 
la sfîrșitul sâptâmînii trecute la ștran
dul Tineretului, o aliniat la start, alături 
de reprezentanții țării noastre pe ci teta 
din speranțele notației din R.D. Germa
na, R.P. Ungară și R.P. Polonă, țâri 
eu veche tradiție în această disciplină 
sportivă.

In aceasta companie, așteptam desigur 
o comportare care să reflecte pregătirile 
din ultimul timp ale juniorilor romînl, 
preocuparea lor și a antrenorilor pentru 
permanenta îmbunătățire a performan
țelor. Aceasta, cu atit mai mult cu cit 
F.R. Natație a pus în ultima vreme un 
accent deosebit pe creșterea tinerelor 
cadre, a întotătorilor care să ne poată 
reprezenta cu cinste în concursurile in
ternaționale.

Evoluția juniorilor noștri a fost însă 
nesatisfăcătoare. Din 16 probe reprezen
tanții noștri nu au clștigat decît una 
(Cristina Balaban la 400 m liber), 
iar în celelalte nu numai că nu s-au 
clasat pe locuri fruntașe, dar au înregis
trat și timpi mediocri. Mircea Căpră- 
rescu, Cornel Georgescu, Eva Nagy, la 
liber, Lîviu Berea, Mihai Potoceanu, la 
spate, M. Zager, Măriuca Rotaru, la flu
ture, George Malarciuc, Adrian Nicolau, 
Florentina Rambosec, la bras, (ca sâ 
nu vorbim decît de cei de la care aștep
tam mai mult), nu au împlinit nici pe
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departe speranțele. Ei au concurat con
tractați, au arătat greșeli fn apLearea 
procedeelor tehnice, nu au avut rezis
tentă în regim de viteză și nid nu au 
depus toate eforturile pentru a obține 
performanțe de valoare. Singurele ex
cepții au fost talentata b roși stă Toe 
Rexnieeneo. autoarea a două promiță
toare recorduri de junioare și Heinrieh 
Pischl. de asemenea proaspăt recordman 
la 100 m fluture.

Sub așteptări a fost și comportarea 
seniorilor noștri, care au participat in 
afară de concurs. Majoritatea dintre 
ei n-au știut să folosească aceste în
treceri pentru a ne lămuri asupra sta
diului lor de pregătire înaintea campio
natelor europene, fiind cronometrați cu 
timpi slabi și chiar întrecuți de junorii 
oaspeți (Al. Schmaltzer la 100 m bras, 
Fr. Fiilop la 100 m liber, Nicoleta 
Gordin la 100 m fluture, Ingrid Ungur 
la 100 și 400 m liber etc.). Cel mai 
elocvent exemplu în această privință ne-a 
fost oferit de evoluția ștafetei feminine 
4x100 m mixt, care s-a comportat extrem

... corijenti
rtudlalel» lor fini lină in.uficiei.tr pen
tru c finală la .europene'.

Su ptrlem încheia rindurile de față 
fără a icoale Ia evidență taloarea ridi
cată a tinerilor înotători din R.D. Ger- 
ntattă, Inviagăleri in 10 din cele 16 
prcdie ale concursului de juniori. De 
altfel, lor le aparțin ți cele mai bune 
rezultate ale competiției: Barbel Grim
mer 1:21,6 ți 2:54.2 In probele de bra». 
St. ifeinrich 1:04,0 la 100 m fluture ți 
Mtmfred Kosich 1:05,5 la 100 m spete.

D. STANCULESCU
A. VASILIU

In această perioadă, echipele de 
baschet din țara noastră au o bogată 
activitate internațională. Aradul, O- 
radea și Tg. Mureș au găzduit me
ciurile campioanei R. D. Germane, 
echipa Vorwârts Leipzig, iar in ora
șul Sibiu se desfășoară un interesant 
turneu, cu participarea formațiilor 
Vorwîrts Leipzig, Steaua București, 
lotul de tineret al R. P. Romine și 
selecționata orașului.

Peste citeva zile, adică de vineri, 
Brașovul va fi gazda unui alt tur
neu, la care vor lua parte aceleași 
echipe ca la Sibiu, singura deosebire 
constind in înlocuirea selecționatei 
Sibiului cu selecționata Brașovului.

O altă importantă acțiune este par
ticiparea campioanei noastre republi
cane la fete. Rapid București, ja tur
neul internațional de la San Giorgio, 
o stațiune balneo-climaterică situata 
pe coasta Mării Adriatice. La San 
Giorgio se vor întrece, alături de Ra
pid, echipele Dinamo Moscova,

ÎNTRECERILE CAMPIONATULUI DE CALIFICARE

de slab, lăstndu-ne impresia că a par
ticipat formal. Iată, de altfel, timpii fie
cărei înotătoare: Cristina Balaban 1:20.4; 
Sanda Iordan 1:30,6; Nicoleta Gordin 
1:24,0 ți Ingrid Ungur 1:14.6 !

Singurele performanțe îmbucurătoare
ale seniorilor au fost recordurile lui
Al. Popescu (2:24,0 la 200 m fluture) 
ți Sanda Iordan (1:23,2 ți 2:57,0 la
100 fi 200 m Cu toate acestea

In a doua etapă a fazei interre
gionale a campionatului masculin 
de calificare, echipa Petrolul Ploiești 
a obținut o prețioasă victorie în de
plasare. Jucind ]a Sibiu cu echipa lo
cală CSM. ploieștenii au învins cu 
58—49 (25—21) sporindu-și astfel 
simțitor șansele de calificare. Co
respondentul nostru M. Lupufiu ne 
transmite că oaspeții au acționat mai 
mult sub panou și au dovedit eficaci
tate in aruncările de la distanță. La 
Oradea, Voința din localitate a dis
pus la un scor concludent de Voința 
Satu Mare : 78—58 (36-27). Cores
pondentul nostru Mircea Roxin sub
liniază faptul că orădenii au avut în 
permanență inițiativa și evidențiază 
eficacitatea lui Szatmari care a în
scris 37 de puncte. Dintre celelalte 
rezultate de duminică amintim de

sătura Iași, asupra campioanei re
giunii Suceava, Progresul Rădăuți, cu 
scorul de 55—37 (23—21).

A treia etapă se va desfășura dumi
nică dimineață, cind sint programate 
următoarele întilniri : MASCULIN : 
Voința Satu Mare - Știința Tg. Mureș, 
Voința Oradea — Politehnica Cluj. Mu
reșul Deva - Proiectantul Pitești, Me
dicina Timișoara - „7 Noiembrie" Cra
iova, Progresul Rădăuți - Speranța Ga
lați, Țesătura Iași - Farul Constanța, 
Petrolul Ploiești - Academia Militară 
București, CSM Sibiu - Știința Roșiori 

de Vede ; FEMININ : Harghita Tg. 
Mureș - SSE Satu Mare, Știința Cluj - 
Recolta Salonta, Elevul Tg. Jiu - SSE 
Arad, Știința Galați - Știința Cîmpu- 
lung Moldovenesc, SSE Constanța - U- 
nirea Birlad, Cetatea Giurgiu - Dinamo

A.Z.S.A.W.F. Varșovia, precum și ce
le mai bune formații din Copenhaga, 
Marsilia și din Milano. Cele 6 echipe 
vor fi împărțite in două serii de cite 
trei, iar după desfășurarea unui tur
neu primele clasate iși vor disputa 
locurile 1—2 și clasatele Pe locul se
cund vor lupta pentru locurile 3—4. 
Meciurile din serii vor avea loc in 
zilele de 26. 27, 28 iulie, iar finalele 
duminică 29 julie.

Echipa Rapid a părăsit Capitala 
aseară, din lot făcind parte Cornelia 
Gheorghe, Anca Racoviță, Elena Iva- 
novici ș.a.

PALMARESUL CAMPIONATELOR 
DE JUNIORI Șl JUMOARE 
Două zile ne mai despart de înce

perea finalelor campionatelor repu
blicane pentru juniori și junioare, 
competiție așteptată cu deosebit in
teres de iubitorii baschetului. De joi, 
cele mai valoroase speranțe ale bas
chetului rominesc vor avea cinstea 
să-și dispute la Galați și la Brașov 
intiietatea intr-o competiție care a 
cunoscut intodeauna un frumos succes. 
F. R. Baschet și comisiile orășenești 
din Galați și Brașov au făcut pregătiri 
speciale pentru ca tinerii baschetba- 
liști să aibă la dispoziție cele mai 
bune condiții.

Pentru amatorii de statistici, amin
tim palmaresul campionatelor : JU
NIORI : 1956 : Tinărul Dinamovist
Satu Mare ; 1957 și 1958 : Tinărul Di
namovist București ; 1959 ; Clubul
sportiv școlar Banatul Timișoara; 
1961 : Clubul sportiv școlar București; 
JUNIOARE: 1956 : Dinamo Timișoa
ra ; 1957 și 1958 : Voința Gheorghieni; 
1959 : Clubul sportiv școlar Luceafărul 
Brașov ; 1961 : Clubul sportiv școlar

in.uficiei.tr


Reprezentativa 
a întrecut pe

Valeri Brumei:

de atletism a U.R.S.S. 
cea a Statelor Unite

Competiția europeană de tenis pentru tineret „Cupa Galea“

NEW YORK 23 (Agerpres). Valeți 
Brumei, „racheta cosmică a atletis
mului sovietic", a fost eroul celei 
de-a doua zile a meciului atletic din
tre echipele U.R.S.S. și S.U.A. care 
s-a încheiat duminică seara la Palo 
Alto (California) cu o remarcabilă 
victorie a echipei sovietice, la scorul 
de 173-169 puncte (66-41 pentru 
U.R.S.S. la feminin și 128-107 pentru 
S.U.A. la masculin). Brumei a reali
zat la Palo Alto una din cele mai 
uluitoare performanțe cunoscute în 
istoria atletismului mondial, stabilind 
un nou record a lumii la săritura în 
înălțime cu rezultatul de 2,26 m. Ma- 
rele campion sovietic, în virată de nu- 
mai 20 de ani, și-a corectat astfel cu 
1 cm propriul său record mondial rea
lizat la 31 august 1961 la Sofia. De 
remarcat că Brumei, care este înalt 
de 1,85 m, a sărit cu 41 cm peste 
propria lui înălțime. El a intrat în 
concurs la 2,05 m trecînd apoi succe
siv, din prima încercare, înălțimile 
de 2.08 m. 2,13 m, 2,16 m, 2.18 m și 
2.20 m. Sportivul sovietic a cerut apoi 
arbitrilor să ridice ștacheta la 2.26 m — 
tentativă de record mondial! Un mo
ment de încordare, apoi Brumei se 
avintă pe pista de elan și zboară 
pa?te ștachetă, care tremură puțin, 
insă rămine pe postament. Cel aproa
pe 80.000 de spectatori, martorii aces
tei nemaivăzute isprăvi sportive, iz
bucnesc in aplauze. Brumei încearcă 
apoi Ia 2,28, dar, obosit de efort, nu 
reușește să bată acest record. El de
clară totuși ziariștilor, imediat după 
probă, că nu se va opri aici și speră 
ca într-o zi să sară 2,28 m și chiar 
mai mult.

Zi»'a a doua a meciului U.R.S.S.— 
S.U.A. a fost dominată în ansamblu 
de sportivii sovietici, care au ieșit 
victorioși în zece probe, față de șapte 
in care au terminat învingători spor
tivii americani. în afara recordului 
mondial la săritura în înălțime, sta
bilit de Brumei, au fost obținute și 
alte performanțe de clasă mondială. 
Tatiana Scelkanova a sărit la lun
gime 6.39 m, Ianis Lusis a cîștigat 
proba de aruncarea suliței cu 82,09 m, 
Bolotnikov a obținut cea de-a doua 
victorie în acest meci terminînd pe 
locul intii cursa de 5 000 m cu timpul 
de 13:55,6. Americanul Drayton a 
cîștigat la 200 m 20,8, iar Oerter a 
aruncat discul la 60,93 m. Recordmana 
mondială Tamara Press a fost din 
nou excelentă, cîștigînd și greutatea 
după ce cu o zi înainte învinsese la 
disc.

„Meciul giganților", cum este su
pranumită tradiționala întrecere dintre 
atleții americani și sovietici, a depă
șit cu mult așteptările. în cele două 
zile de concurs au fost stabilite două 
noi recorduri mondiale, iar la 15 pro
be au fost îmbunătățite simțitor re
zultatele înregistrate la întîlnirile 
anterioare. Publicul american a ma
nifestat un viu interes față de această 
confruntare sportivă. Pe stadionul 
Stanford din Palo Alto au asistat 
timp de două zile peste 150.000 de 
spectatori, ceea ce constituie de ase
menea un record în materie de public 
la o întâlnire atletică inter-țări.

Iată acum rezultatele tehnice din 
ziua a doua : BĂRBAȚI: 200 m : 1.— 
Drayton (S.U.A.) 20.8 ; 2.—H. Jones 
(S.U.A.) 20,9; 3. - Ozolin (U.R.S.S.) 21,2; 
4.—Tuiakov (U.R.S.S.) 21,5 ; 400 m
garduri: 1.— Atterberry (S.U.A.) 50.3 ;
2.—Cowley (S.U.A.) 50.5 ; 3.—Anisimov 
(U.R.S.S.) 50,9 ; 4.-Sevîșalov (U.R.S.S.) 
51,2. 800 m: 1.-Siebert (S.U.A.) 1:46.4; 
2.—Dupree (S.U.A.) 1:46,8; 3.—Bulisev 
(U.R.S.S.) 1:48,4; 4. - Krivoșeev
(U.R.S.S.) 1:49,6; 1500 m : 1. —
Beatty (S.U.A.) 3:39,9; 2. - Bielițki 
(U.R.S.S.) 3:41,0 ; 3,-Forcman (S.U.A.) 
3:41,2 ; 4.-Savinkov (U.R.S.S.) 3:48.8 ; 
3000 m obstacole : 1. — Sokolov
(U.R.S.S.) 8:42,3 ; 2. - Young (S.U.A.)

In al doilea meci in R. D. G.
Știința Timișoara
la egalitate (0-0) 

cu Aktivist Sentfenberg
BERLIN, 23 (Agerpres). —
în cel de-al doilea meci al turneului 

pe care îl întreprinde in R.D. Ger
mană, echipa de fotbal Știința Timi
șoara a jucat la Cottbus, cu formația 
Aktivist Brieske-Sentfenberg. Meciul 
s-a terminat la egalitate : 0—0. După 
cum transmite corespondentul Agen
ției ADN, fotbaliștii romîni au domi
nat mai mult, au practicat un joc 
frumos, dar n-au reușit să înscrie 
din cauza excesului de pase în atac.

nou record mondial — 2,26 m!

F. Brumei stabilitul anul trecut la Sofia recordul mondial de 2,25 m.

8:47,7 ; 3.-Traynor (S.U.A.) 8:50,0 ; 
4. — Evdokimov (U.R.S.S.) 9:02,0 ;
5000 m: 1. - Bolotnikov (U.R.S.S.) 
13:55,6 ; 2.-Artiniuk (U.R.S.S.) 14:05,4;
3. - Clark (S.U.A.) 14:09,8 ; 4. -
Gutknecht (S.U.A.) 14:31,6 ; înălțime : 
l.-Brumel (U.R.S.S.) 2,26 m (nou re
cord mondial — vechiul record 2,25 m); 
2—Johnsson (S.U.A.) 2,13 m ; 3—Bolșov 
(U.R.S.S.) 2,08 m ; 4.-Thomas (S.U.A.) 
2,08 m ; triplu salt: 1. — Goriaev 
(U.R.S.S.) 16.60 m ; 2. — Fedoseev
(U.R.S.S.) 16,20 m; 3.-Sharpe (S.U.A.) 
15,96 m ; 4. - Stokes (S.U.A.) 15,69 m; 
disc : 1.—Oerter (S.U.A.) 60.93 m ; 2.— 
Babka (S.U.A.) 59,09 m ; 3.—Trusenev 
(U.R.S.S.) 57,84 m ; 4. — Buhanțev 
(U.R.S.S.) 56,21 m ; Suliță : 1. - Lusis 
(U.R.S.S.) 82.09 m ; 2. — Țîbulenko 
(U.R.S.S.) 78,08 m ; 3.-Studney (S.U.A.) 
74.67 m; 4. — Kovalokides (S.U.A.) 
72.63 m; decotîon: 1. — Kuznețov 
(U.R.S.S.) 7.830 puncte; 2. — Herman 
(S.U.A.) 7.653 puncte ; 3. — Pauly

Numeroase concursuri în preajma 
campionatelor europene de natație

Activitatea internațională la nata- 
ție se află în plină desfășurare. Acest 
lucru este explicabil, întrucit peste 
trei săptămîni oei mai buni înotă
tori ai continentului își dau întîlnire 
la campionatele europene de la 
Leipzig.

★
ZILELE TRECUTE s-a desfășurat 

la Budapesta întîlnirea dintre repre
zentativele R.P. Ungare și Marii Bri
tanii. Manifestînd o formă excelentă, 
înotătorii maghiari au obținute victo
ria cu 153—130, în acest punctaj fiind 
incluse săriturile și meciul de polo 
(6-1 în favoarea echipei maghiare). 
Socotind numai întrecerile de înot, 
sportivii maghiari au cîștigat întllni- 
rea cu 118—105 (76—49 Ia masculin și 
42—56 la feminin). Iată citeva rezul
tate mai bune: MASCULIN : 100 m 
liber Dobay (U) 55.7 — rec. maghiar 
egalat, Szlanka (U) 57,1 ; 400 m liber
— Katona (U) 4:31,1 ; 2. Martin Dye 
(M. B.) 4:39,9 ; 200 m spate — Csikany 
(U) 2:18,3 — rec. maghiar ; 1500 m — 
Katona 18:14,1 ; 200 m fluture — Jen
kins (M. B.) 2:19,3 ; 400 m mixt — 
Ungaria 4:14,6 ; Marea Britanic 4:20,3 ; 
4x100 m. liber — Ungaria 3:49,4 (Szlan
ka 57,4 — Martonffy 58,7 — Gulrich 
57,4 — Dobay 55.9) ; 2. Marea Bri- 
tanie 3:51.1 ; FEMININ : 200 m bras
— Lonsbrough (M. B.) 2:49,6 ; Enfield
(M. B.) 2:52,8; 700 m liber — Amos 
(M. B.) 1:04,5; Frank (U) 1:04.6:
Madarasz (U) 1:04,9 ; 100 m fluture — 
Egervary (U) 1:10.8 ; Green (M. B.) 
1:12,9; 4.V100 m mirt — Marea Bri- 
tanie 4:51,9 ; 2. Ungaria 4:52,3 ; 400 m 
mixt — Lonsbrough 5:37,6 ; Egervari 

(S.U.A.) 6.996 puncte. Al doilea concu
rent sovietic, Kutenko, nu a contat 
în clasament, deoarece fiind bolnav 
a abandonat după trei probe ; ștafeta 
4x400 m — S.U.A. 3:03,9 ; 2.-U.R.S.S. 
3:09.9.

FEMEI.- 80 m garduri: l.-Irina Press 
(U.R.S.S.) 10,7; 2.—Kulikova (U.R.S.S.) 
10,8 ; 3.—Parish (S.U.A.) 11,2; 4.- 
Terry (S.U.A.) 11,3; 200 m; 1. - Vi
vian Brown (S.U.A.) 23,7 ; 2. — Itkina 
(U.R.S.S.) 23,8 ; 3. — Maslovskaia
(U.R.S.S.) 24,3 ; 4. - Smith (S.U.A.) 
24,5; 800 m: 1. — Ludmila Lisenko 
(U.R.S.S.) 2:08,6 ; 2.-ParIiuk (U.R.S.S.) 
2:09.6 ; 3.—Bennett (S.U.A.) 2:10,4 ;
4.—Knott (S.U.A.) 2:11,6; lungime :
1. — Tatiana Șcelkanova (U.R.S.S.) 
6.39 m ; 2.—White (S.U.A.) 6,18 m ; 3.— 
Krepkina (U.R.S.S.) 5,93 m ; 4.-Mac 
Guire (S.U.A.) 5,73 m ; greutate : X.— 
Tamara Press (U.R.S.S.) 17,39 m ; 2.— 
Zibina (U.R.S.S.) 16,78 m; 3.—Brown 
(S.U.A.) 14,91 m; 4.-Wyatt (S.U.A.) 
14,28 m.

5:43,1 ,100 m spate — Luc.grove (M.B.) 
1:113; 400 m liber — Soper (M.B.) 
5:11,2.

★
LA WITTENBERG—PIESTERITZ 

înotătorii R.D. Germane au obținut 
victoria cu 128—95 în fața echipelor 
R.P. Ungare, cîștigînd atit la mas
culin cit și la feminin. Iată câteva 
rezultate: BĂRBAȚI ; 700 m liber — 
Dobay 56.3 ; Gregor (R.D.G.) 56,6; 
400 m liber — Katona 4:32,8; Frisch- 
ke (R.D.G.) 4:35.0 ; 400 m mixt — 
Pfeiffer (R.D.G.) 5:11.8; Bachman
(R.D.G.) 5:12,7 ; 4rl00 m mixt — Un
garia 4:14,9 ; R.D.G. 4:14.9; 200 m 
spate — Csikanyi 2:19,7 ; Wagner

Campionatul de
Cu meciul Lokomotiv Moscova — 

Daugava Riga (1—1) a început cea 
de a doua parte a campionatului de 
fotbal al U.R.S.S. pentru echipele din 
categoria A, urmînd cu nu peste mul
tă vreme să fie desemnate formațiile 
din cele două serii care vor continua 
lupta pentru titlul de campioană. Din
tre celelalte rezultate înregistrate re
ținem victoria în deplasare obținută 
de Spartak Moscova (3—2 cu Pah- 
takor Tașkent), moscoviții luîndu-și 
astfel revanșa pentru înfringerea su
ferită în primăvară pe teren propriu, 
în capitala Uniunii Sovietice și-a fă
cut debutul formația Torpedo Kutaisi, 
promovată în acest an in prima ca
tegorie. Deși au fost învinși cu 6—3

Ediția de anul acesta a competiției 
internaționale de tenis dotată cu „Cu
pa Galea“ deschisă tinerilor jucători 
începe mîine în patru țări ; Austria 
(zona I), U.R.S.S., Monaco, Spania ; 
Belgia (zona a Il-a), R.S. Cehoslovacă, 
Olanda, R.F. Germană; Italia (zona 
a IlI-a), Maroc, Elveția, R.P.F. Iugo
slavia ; R.P. Polonă (zona a IV-a), 
R.P. Romină, R.P. Ungară, Franța, Lu
xemburg. In întrecerile zonale, meciu
rile sint eliminatorii, formațiile câști
gătoare ale grupelor urmînd să se

A luat sfirșit campionatul 
mondial studențesc de șah

MAR1ANSKE LAZNE 23 (Agerpres). 
Cel de-al 9-lea campionat mondial 
studențesc de șah desfășurat la Ma- 
rianske Lazne a luat sfirșit cu victoria 
echipei U.R.S.S., care a totalizat în 
turneul final 24,5 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat în ordine: Iu
goslavia 20 puncte, R. S. Cehoslovacă 
19 puncte, R. D. Germană 17 puncte. 
R. P. Romină 16,5 puncte. R. P. Bul
garia 14,5 puncte, R. P. Ungară 13,5 
puncte, R. P. Polonă 12,5 puncte, 
R. P. Mongolă 6,5 puncte. In ultimul 
tur echipa R. P. Romîne a întîlnit e- 
chipa U.R.S.S. și a pierdut cu 1—3. La 
prima masă, maestrul romîn Florin 
Gheorghiu a obținut un rezultat foarte 
bun, iăcînd remiză cu campionul

SELECȚIONATELE R. D. GERMANE ÎNVINGĂTOARE 
IN MECIUL D£ ATLETISM CU REPREZENTATIVELE IUGOSLAVIEI

Sîmbătă și duminică a avut loc 
întîlnirea de atletism dintre repre
zentativele (masculină și feminină) 
ale R.D. Germane și Iugoslaviei. La 
bărbați, atJeții germani au cîștigat 
cu 124—85, jar la femei cu 86-37. în 
întîlnirea masculină, care a avut loc 
la Ceije (Iugoslavia), Larger (I) a 
alergat 110 m.g. în 14,4, iar proba de 
3.000 m obstacole a revenit, surprin
zător, iugoslavului Spann, cu 8:39,0. 
Cu acest prilej atleții germani au 
doborît două recorduri ale R. D. Ger
mane : inălțime Diirkopp 2,10 m și disc 
Milde 57,16 m. La suliță Bad a arun
cat 79,92 m, iar la prăjină Preussger 
(care folosește și el o prăjină din fi
bre elastice) a sărit 4,70 m.

în întrecerea feminină desfășurată 
la Potsdam, iugoslava Gere a sărit

(R.D.G.) 2:20,4 ; 200 m fluture — Sie
bert (R.D.G.) 2:24,0 ; 200 m bras - 
Lenkei (U) 2:39,7 (record maghiar de 
juniori și seniori) ; 1500 m liber — Ka
tona 18:39,4 ; 4x100 m liber — Ungaria 
3:49,1 ; R.D.G. 3:49,5 ; FEMEI ; 200 m 
bras — Beyer (R.D.G.) 2:50,6; Gobel 
(R.D.G.) 2:56,6 ; 100 m liber - Pech
stein (R.D.G.) 1:03,9!, Noack (R.D.G.) 
1:05,0; Madarasz (U) 1:06,2; Takacs 
(U) 1:06,7 ; 700 m fluture — Noack 
1:09,8 (record european) ; Firks (R.D.G.) 
1:12,1 ; 700 m spate — Holetz (R.D.G.) 
1:11,3 ; 400 m mixt — Egervari 5:38,7 ; 
400 m liber — Zimmerman (R.D.G.) 
5:09,6 ; 4x100 m liber - R.D.G. 4:19,7 
(record R.D.G.), Ungaria 4:21,5.

fotbal al U.R.S.S.
de Torpedo Moscova, fotbaliștii oas
peți s-au bucurat de simpatie la pri
ma lor evoluție în Moscova. Alte re
zultate: Moldova Chișinău — Șah- 
tior Donețk 3—1, S.K.A. Rostov — 
Kairat 6—1, Jalgiris — Dinamo 
Kiev 2—4, Neftianik — Dinamo Tbi
lisi 1—1, Dinamo Moscova — Bela
rus 0—2, Avangard Harkov — Di
namo Leningrad 0—0, Ț.S.K.A. — 
Spartak Erevan 1—0, S.K.A. Rostov — 
Jalgiris Vilnius 1 — 1, Dinamo Mos
cova — Pahtakor Tașkent 2—2, 
Ț.S.K.A. — Kairat Alma Ata 0—3. Io 
prima serie conduce Dinamo Kiev 
cu 20 p, iar în seria a Il-a Torpedo 
Moscova și Pahtakor Tașkent se află 
pe primele locuri la egalitate de punc
te — 15. 

întîlnească în etapa finală care se va 
desfășura la Vichy între 2 și 7 august.

După cum se poate vedea din tabloul 
de mai sus, cele 17 reprezentative în
scrise au fost împărțite în patru zone, 
în ultima concurînd cinci echipe.

In R.P. Polonă, întrecerile vor avea 
loc în orașul Szczecin, unde au sosit 
și jucătorii noștri Gheorghe Boaghe, 
Constantin Popovici, Sever Dron în
soțiți de antrenorul Petre Ursan. Con
cursul se încheie duminică.

U.R.S.S., marele maestru Boris Spas
ski, Gunsberger a pierdut la Gufeld, 
Georgescu a remizat cu Hodos. iar 
Ungureanu a fost învins de Tomson. 
Alte rezultate din turul 8 : R. P. Bul
garia — Iugoslavia 2—2; R. P. Po
lonă — R. P. Mongolă 3—1 ; R. D. 
Germană — R. P. Ungară 2—2.

In grupa B pe primul loc s-a clasat 
Olanda, cu-23 puncte, urmată de tAn
glia și Izrae), cu cite 21,5 puncte. *

La actualul campionat mondial stu
dențesc de șah, reprezentativa R. P. 
Romîne a realizat o performanță me
ritorie, reușind să se claseze pe locul 
5 din 18 țări participante. Tînărut 
șahist Florin Gheorghiu a jucat cu 
mult succes la prima masă, aducind 
puncte prețioase echipei noastre.

1,67 m la inălțime, iar la greutate 
Renata Garisch (R.D.G.) a obținut 
un nou record al țării cu o aruncare 
de 17,47 m.

Pe scurt ==
• IN PRIMUL meci al turnetdui

pe care îl întreprinde în Republica 
Arabă Unită, echipa maghiară de 
fotbal Vasas Budapesta a învins tu 
4—0 (3—0) formația Zamalek din
Cairo.

★

• LA BUDAPESTA au început cam
pionatele mondiale de acrobație la 
zbor cu motor. După figurile obliga
torii, pe primul loc se află pilotul so
vietic Loicikov cu 1.400,20 puncte. Ur
mează în clasament Fejes (R. P. Un
gară) 1.384,60 puncte și Toth (R. P. 
Ungară) 1.340,80 puncte. Campionul 
american Parsons ocupă locul cinci 
cu 1.330,20 puncte, iar campionul 
mondial Vladimir Bezak (R. S. Ceho
slovacă) se află pe locul șase cu 
1.312,80 puncte. Pe echipe conduce 
U.R.S.S.

★
• DISPUTATE pe terenurile din 

insula Margareta, campionatele inter
naționale de tenis ale R. P. Ungare 
au ajuns în faza finală. La bărbați, 
titlul de campion se va disputa între 
cehoslovacul Javorski și Gulyas 
(R.P.UJ. In finala probei feminine 
se vor înfîlni campioana U.R.S.S. 
Anna Dmitrieva și jucătoarea ma
ghiară Kdrmoczi.

★

• SELECȚIONATA de tenis de 
cîmp (tineret) a U.R.S.S. a cîștigat 
finala zonei austriece a Cupei Galea, 
în meciul decisiv, jucătorii sovietici au 
învins cu 4—1 selecționata Austriei, și 
s-au calificat astfel pentru turneul 
final care va avea loc la Vichy 
(Franța).

★

• TREI selecționate de atletism ale 
Franței au disputat întilniri interna
ționale în trei țări europene. Atleții 
francezi au învins la Bruxelles echipa 
Belgiei cu 255—155, la Bordeaux au 
întrecut reprezentativa Spaniei cu 
124—88 și la Lisabona au învins cu 
119—91 echipa Portugaliei.
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