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HELSINKI 30 (prki telefon 
e la trimisul nostru special).
Pentru cei aproape 1.300 de 

[KK ti vi din 34 de țări ale Iu
tii prezeuți în aceste zile în 
tfltanda, ziua de 30 italie a 
>st marcată de evenimentul 
îutt așteptat: deschiderea
ocuriior sportive prietenești 
le FeștiyaIului, care, după 
uni se vor desfășura
t zece discipline: atletism,
ascliet. fotbal, lupte (clasice 
i libere), haltere, tenis de 
iasă, volei, gimnastică, neta- 
e, precum și întreceri pentru 
ucerirea insignei Festivalului.

'RIMELE ÎNTRECERI — CELE 
DE VOLEI

Deschiderea festivă a Jocn- 
lor sportive prietenești a a- 
ut loc astăzi dimineață la

Astă - seară,

elecționata Timișoara— 
Budapesta la juniori
Astă-scară. la Timișoara, boxe- 

i junori romini și maghiari se 
»r întîlni din nou, în cadrul în- 
lnirii Timișoara-Budapesta. Bo- 
wii ni^diiari au părăsit Bucureș- 
ul iei^mininca|ă, pe calea aeru- 
i. Antrenorul Szigeti nc-a conul- 
cat că va folosi aceeași forma- 
e pe care a prezentat-o și în 
apitală. In ceea ce privește for- 
ația noastră, ea va suferi unele 
odificări, în sensul că în întîl- 
rea din seara aceasta vor fi 
ilizați, printre alții, timișorenii 
izmani. Picior și Nemeth, pre- 
un și semigreul Ștefan Pandu- 
, boxeri care, după cum se știe, 
i an evoluat în prima întîlnire.

Turneul de baschet
de la San Giorgio

RAPID BUCUREȘTI
A CLASAT PE LOCUL II
SAN GIORGIO (prin telefon). 
îminică noaptea a luat sfîr- 
t. în localitate, turneul inter- 
țional feminin de baschet inter- 
uhuri. la care au participat e- 
iipe din șase țări.
în meciul decisiv pentru «lesem- 

irea cîștigătoarei întrecerii s-au 
tîlnit Dinamo Moscova și Ra
ri București. Dinamovistele au 
ce put puternic și conduceau la 
i moment dat, în primi repriză, 
i 15 puncte. In această primă 
irtc, buctiroștencde au jucat 
ab. ratînd mult sub panou. Ele 
i tras de 30 de ori la coș, mar
ini doar de 6 ori ! După relua- 
, Rapid își revine, se apropie la 
>uă puncte, dar avînd avantajul 
ăl t u»‘i și recuperîmi ma i bine 

panou, baschetbalistele sovie
te obțin pînă la urmă victoria 
•or: 58—52 (32—19) pentru Di- 
mo Moscova. De la Rapid, cea 
ai bună jucătoare a *ost  Dorina 
arian (19 puncte) Anca Raco- 
ță a marcat 11 iar Cornelia 
icorghe 5 puncte. De la în- 
ngătoare s-au remarcat Orei și 
ohina.
Pentru locul 3, AZSAWF Var- 

via — Stands Milano 57—45 
16—28) iar pentru locul 5 
VIUC Marsilia — FIE Copen- 
»ga 41—21 (15—14).

Complexul olimpic din capitals 
Finlandei, cu care prilej au 
fost prezenți un mare număr de 
sportivi precum și toate cele 
22 de echipe care se vor între
ce în turneele de volei. Voleiul, 
de altfel, a fost primu] dintre 
sporturi care a chemat echipele 
la întrecere. Un public nume
ros șî entuziast a urmărit pri
mele meciuri. După cum se știe, 
jara noastră va fi reprezen
tată la Jocurile sportive prie
tenești de selecționata feminină 
de tineret, iar la întrecerile e- 
chipelor de nivel superior de 
către o selecționată masculină

I
ECHIPA ȚĂRII NOASTRE

A DEBUTAT CU O VICTORIE

Cele 9 echipe feminine par. 
la box î tîciPan,te la Jocurile sportive 

au fost împărțite în două se
rii, reprezentativa de tineret a 
țării noastre figurînd în prima 
serie, alături de selecționatele 
R.D. Germane. R.S. Ceho
slovace și R.P. Polone. Din se-
ria a doua fac parte echipele

AU ÎNCEPUT PRIMELE JOCURI

De la stingă, rîndul de sus : Ion Țiriac (R.P.R.), Kalogheropoulos (Grecia), Barulay 
(Turcia), Djuchici (R.P.F. Iugoslavia), Julieta Namian (R.P.R.), S. Gasiorek (R. P. Polonă). 
Rîndul de jos: laksici (R.P.F, Iugoslavia), Engin Balaș (Turcia), Skorkowna (R. P. Polonă), 
Ciuparov (R. P. Bul garia), Kanelopoulos (Grecia) și Nâsta se (R.P.R.).

văzuți de NEAGU RÂDULESCU

Ieri, în prima ti a internaționa
lelor de tenis, s-au disputat par
tide interesante, din rîndul căro
ra n-au lipsit surprizele. Astfel, 
în cel mai frumos îneci al zilei, 
tînărul tenisinan roinîn Șt. Burciu 
a reușit o prețioasă victorie asu
pra jucătorului turc Z. Orenly, 
care a cedat în lupta la fileu 
după schimburi de mingi specta
culoase. Burciu cîștigă cu 6—3, 
6—3.

O frumoasă comportare a avut 
și juniorul nostru Dan Dimache 
care l-a pus deseori în dificultate 
pe E. Balas, primul reprezentant 

Cubei, ftai'e:, Irakului, Fin
landei și Franței. Selecționata 
de tineret g țării noastre, care 
a fost programată chiar in pri
ma zi, a înregistrat astăzi o 
frumoasă victorie. Voleibalistele 
romince au întrecut cu scorul 
de 3—0 reprezentativa R. D. 
Germane, după o partidă în 
care inițiativa șt superiorita

tea au fost în permanență de 
partea jucă:oarek>r noasire. In 
primul set, in special, ele au 
făcut dovada unei bune pregă
tiri, fiind aplaudate adeseori la 
scenă deschisă pentru jocul 
spectaculos practicat. doina 
Popescu, Elisabeta Nodea și 
Alexandrina Berezeanu, în spe
cial. au jucat foarte bine atît 
la fileu cit și pe linia de lund, 
Au mai jucat: Golimaș. Costîc, 
Mcraru și Enculescu. Cele trei 
seturi ale partidei au revenit 
fără dificultate selecționatei 
R.P. Romine, cu !5—3. 15—6, 
15—9. In prima zi s-au mai în
registrat următoarele rezultate : 
R.P. Polonă—R.S. Cehoslovacă 
3—1, Finlanda — Italia 3—2. 
Echipa noastră va întîlni marți

teodor roibu

(Continuare în pag. a 8-a)

al Turciei. După egalitate la se
turi (6—3, 4—6), Balaș s-a im
pus abia în setul decisiv : 6—3. 
Dan Dimache este un jucător 
foarte talentat. Are 16 ani și este 
elev în cl. X-a a școlii medii 
„N. Bălcescu“, fruntaș la învăță
tură.

De notat, de asemenea, că alt 
jucător romîn, S. Basarab l-a eli
minat pe tenismanul bulgar Pe- 
trunov. Doar primul set a fost 
echilibrat (9—7), după care Ba
sarab a dominat net, cîștigînd a 
doua parte a jocului cu 6—1.

lată și celelalte rezultate din

5i!«™

PE AGENDA NOASTRĂ • PE AGENDA NOASTRĂ
EXCURSIE TN CIRCUIT

Cercul turistic de pe lingă Casa 
de cultură a sindicatelor din ora
șul Tg. Mureș a luat inițiativa 
de a organiza o excursie in cir
cuit cu o durată de două săptă- 
mini. La această acțiune turisti
că ia parte un grup de 54 de per
soane, oameni ai muncii cu fa
miliile lor. Ei vor parcurge o 
distanță de 2.952 km. (loan Păuș- 
corespondent).

NOI BAZE SPORTIVE SIMPLE

Asociația sportivă Voința de la 
întreprinderea de sucuri și dul
ceață Rîureni (raionul Rm. Vîl
cea), în colaborare cu organizația 
U.T.M., a mobilizat tinerii mem
bri ai UCFS la o largă acțiune 
de amenajare a unor baze spor-

primul tur: Gruceanu-Burcea 6—2, 
6—0; Djukici (Iugosl.)-Preda 
6—0, 6—0 ; Dancea-Țereanu 6—4, 
6—2 ; Rakosi-Fătu 6—1, 6—3 ; 
Mi ta-lonescu 6—3 6—1.

Astăzi întrecerile continuă pe 
terenurile clubului sportiv Progre
sul (str. dr. Staicovici) începînd 
de la ora 8 și 15,45. Se joacă 
întîlniri din primul și al doilea 
tur la simpla masculin și feminin. 
La băieți intră în joc și capii de 
serii : Tiriac (R.P.R.), Gasiorek 
(R. P. Polonă), Kalogheropou- 
los (Grecia) și Jaksici (K.P.F, 
Iugoslavia). 

tive simple. Astfel, 50 de tineri 
au efectuat 300 de ore muncă vo
luntară. reușind să amenajeze un 
teren de volei și o pistă de aler
gări. Harnicii sportivi din Rîu- 
reni nu s-au mulțumit însă nu
mai cu acest lucru. Ei au conti
nuat acțiunea și nu după multă 
vreme au terminat un teren de 
baschet și handbal în 7. Pe ace
ste noi baze sportive simple se 
va putea desfășura o rodnică ac
tivitate sportivă.

DATELE JOCURILOR DINAMO 
BUCUREȘTI — GALATASARAV 

ISTANBUL

In urma tratativelor duse, Di
namo București și Galatasaray 
Istanbul au convenit să joace cele 
două meciuri din cadrul Cupei 
Campionilor Europeni la datele 
de 9 septembrie la București și 
16 septembrie la Istanbul.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA IN R. D.
GERMANA : O VICTORIE

ȘI UN MECI NUL

După partida de la Cottbus, fot
baliștii științei Timișoara au sus- 

| ținut alte două partide în R. D. 
I Germană, reușind următoarele re- 
: zultate : o victorie cu 4—2 (2—0) 
j asupra selecționatei Halle-Magde- 
j burg și un meci nul. 2—2 (1—0) cu 

formația Stahl (in acest joc punc- 
■ tele timișorenilor au fost mar- 
i cate de Manolache și" Lazăr).

CREȘTE NUMĂRUL MEMBRILOR UCFS LA SATE

în comunele și satele raionului Rimnicu Vîlcea asociațiile spor
tive se întăresc necontenit din punct de vedere organizatoric. Pe 
zi ce trece crește numărul membrilor UCFS. Astfel în ultimele 

două luni peste 400 de țărani colectiviști au primit carnetele de 
membri ai UCFS.

O muncă susținută în atragerea oamenilor muncii de la sate 
in cadrul UCFS au depus asociațiile Carpați Cilneni, Stejarul 
Vlădești, Bradul Voineasa, Plaiul Boișoara etc.

Dragomir Roșianu, coresp.

O reuniune... inedită
Nu de mult a avut loc la 

Tr. Severin o întîlnire amica
lă de box intre echipele Dru- 
beta și Metalul Oțelul Roșu. 
Deși severinenii se anunțau 
favoriți (au și cîștigat cu sco
rul de 11—3), totuși, spectato
rii nu s-au... înghe
suit să vizioneze a- 
ceastă gală, in ju
rul ringului insta
lat in grădina „Pa
tria**  luind loc doar 
500 de iubitori al 
sportului cu mă

nuși.
De la bun Început trebuie 

spus că reuniunea a fost or
ganizată sub orice critică, de 
aceea nici nu e de mirare că 
numărul spectatorilor a fost 
atît de mic. Probabil că, „pă
țiți" cu prilejul altor întîlniri 
asemănătoare, severinenii au 
preferat să meargă la cinema
tograf sau să... bea o bere 
rece la o altă grădină. Dar 
iată cite va din gafele comise 
de organizatori (clubul sportiv 
Drubeta).

Deși era programată să în
ceapă la ora 19,30, totuși re
uniunea s-a deschis abia la... 
W.45 ! Timp de 75 de minute

Atitudini

X XV-a edific
a „(ursei Scinteii"

Cicliștii din Ploiești, Brașov, 
Cluj și București se pregătesc cm 

intensitate pentru cea de a XV-a 
ediție a tradiționalei competiții 
de lung kilometraj „Cursa Sctn- 
teii**.  După cum am mai anuntit. 
actuala ediție se desfășoară de-a 
lungul a circa 900 km, împărțiti 
în cinci etape. Primul start se 
va da în ziua de 15 august.

Alături de rutierii romîni vor 
concura si cîțiva alergători dm 
R.S. Cehoslovacă. în total vor 
lua startul aproape 60 de cicliști. 
Cursa este individuală și în piua 
se va mai alcătui un clasament 
al sprinterilor. Prima etapă va fi 
împărțită în două semietape: 
București — Buzău și Buzău —* 
Calați, ambele cu plecări în bloc. 
Ultima etapă, este compusă și ea 
din două semietape : Brașov — 
Predeal, contra-cronometru, iar da 
la Predeal spre București se va 
da plecarea în bloc. Cele mai di
ficile etape sînt Bacău — Brașor 
și Brașov—București care au por
țiuni de urcușuri. în rest, tra
seu plat. Alergătorii clasați pa 
primele locuri în cele cinci etapa 
și în clasamentele generale var 
primi numeroase premii.

O FRUMOASA ÎNTRECERE
SPORTIVA SATEA8CA

Nu de mult, în comuna Nego- 
lești (reg. Ploiești) a avut loc o 
frumoasă întrecere sportivă, or
ganizată de asociația sportivă a 
G.A.C. din această comună. Pro
gramul a cuprins un meci de fot
bal între echipele de seniori șl 

juniori ale comunelor Negoiești 
și Adîncata, probe de atletism, 
întreceri distractive, cum ar fi 
alergările in saci, tracțiunea la 
fringhie etc., meciuri demonstra
tive de volei și box, la care 
și-au dat concursul sportivii unor 
asociații din orașul Ploiești. După 
încheierea competițiilor sportive, 
toți participanții, împreună cu 
publicul spectator, au luat parte 
la o frumoasă serbare cîmpe- 
nească. (C. Iordăchescu. Georgeta 
Roibu — corespondenți).

spectatorii au așteptat dar o 
parte dintre ei își pierduseră 
răbdarea, și au preferat pur 
și simplu să plece. Dar neca
zurile celor care doreau to
tuși să vizioneze gala nu s-au 
terminat aci. După ce că me

ciurile au început 
cu mare întîrziere, 
nici calitatea lor 
nu a satisfăcut. 
Ba mai mult, pu
ținii spectatori care 
au manifestat răb
dare, au avut și 

neplăcuta surpriză de a asista 
la o intilnire (între boxerii 
I. Stoica—Drubeta și I. Hino- 
veanu—Metalul) în care, timp 
de 9 minute nu s-a schimbat 
nici o lovitură. întrebat de 
spectatori, arbitrul Nadaban, 
care a condus „lupta**,  a pre
ferat să ridice din umeri și 
să afirme calm : „ce era să 
fac eu dacă boxerii s-au... a- 
ranjat așa“?!7

Comentariile sînt de prisos. 
Iubitorii boxului din Tr. Se
verin vor să afle — pe bună 
dreptate — părerea organelor 
sportive locale în legătură cu 
această gală. Așteptăm...

B. TRUȘCULESCU-coresp.



rftwiCi eidliillwâ întrecerile finale ale competiției de mase organizate 
de Asociația sportivă a surdomuților

Făcind o Vizită la Iași, ne-am interesat mai în
deaproape de modul toi care este organizată folosirea 
timpului liber al oamenilor muncii. Am vizitat parcu
rile de cultură și odihnă din localitate, Ciricul, ca
bana Bimova și alte locuri de odihnă din împrejuri
mile orașului. Trebuie să arătăm că la clubul sportiv 
orășenesc C.S.M.S. Iași și la agenția O.N.T. Carpați 
există o preocupare pentru a se organiza intr-un

CABANA BÎRNOVA II AȘTEAPTA PE
DE EXCURSII DIN IAȘI

prinse cu 
în jurul ei

pe vremea

pariu că e din secolul 17... 
vă propun să ne convingem 
cine are dreptate: tind se

De mult a rămas în urmă Cetățuia 
cu turnurile sale roșii 
hrîuri albe. Dar discuția 
era încă în toi..;

— Știu precis că e de
lui Ștefan cel Mare, din jurul lui 
1500...

— Fac
— Eu 

personal
va termina renovarea și vor dispare 
schelele să facem o vizită în colec
tiv.

— De acord — răsunară citeva voci; 
acoperind cu un „o" prelung zăngă- 
nitul roților de fier.

Discuția s-a purtat între doi tineri, 
iar cel care a venit cu propunerea 
să 6e facă o vizită colectivă la Ce- 
tățuie era, pesemne, părintele celor 
în cauză. In compartiment se mai 
aflau două fete tinere și o femeie 
mai în etate. Sus, pe plasa portba
gajului, ruksacuri, un acordeon șj o 
minge de fotbal.

Discuțiile nu au încetat decît a- 
♦und cînd unul dintre băieți a înce
put o sirbă la acordeon. Cînta cu foc, 
de-ți era mai mare dragul să-1 as
culți. Cei din jur îl acompaniau fre- 
donind.

.„Un șuierat prelung și locomotiva 
s-a oprit gifiind. Stația Bîrnova. Ve
cinii noștri de compartiment au cobo- 
rît primii. Au mai coborît și din 
alte vagoane cîțiva tineri și dnere 
cu rucsacuri. Cu toții au pornit pe 
același drum: pe poteca care duce 
la cabana Bîrnova. Sfertul de oră 
parcurs la umbra copacilor trecu pe 
neobservate. Cu cit ne apropiam de 
țintă vegetația era din ce în ce mai 
bogată. Aproape de cabană ne întîm- 
pină o pădure de pini. Pe alocuri cîte 
un luminiș împrejmuit de pini 
și fagi. Un peisaj

Sus, la cabană, 
Zisu, cabanierul, 
excursioniștii sosiți 
gătit de masă, iar
tineri, au pornit grăbiți 
bătarinei păduri.

— E frumos la noi și 
multi excursioniști să
ne-a spus tovarășul Zisu, în timp ce 
ne prezenta dormitoarele cabanei. 
Din păcate însă, nu e aceeași anima
ție ca anul trecut. Pină acum nu s-au 
organizat dedt citeva excursii de 
mase, și acestea doar prin O.N.T. 
Acuma vin mai mult grupuri mici : 
familii de muncitori din Iași și din 
comunele învecinate. Asociațiile spor-

uriași

„nea" 
din

încîntător I
ne primi

O parte
cu noi s-au pre- 

alții, mai ales cei 
spre poienile

vin destul de 
ne viziteze,

i Pe terenurile CJF.R. și Progresul din 
Timișoara, 6-ati desfășurat întrece
rile finale ale competiției de mase, 
organizate de asociația sportivă a sur
domuților. La întreceri au participat 
peste 200 de sportivi din 10 re- 
giuni. Meciurile de fotbal, volei (mas
culin și feminin), întîlnirile de tenis 
de masă (băieți și fete), precum și 

i probele masculine și feminine de 
atletism au fost urmărite cu viu inte
res de un public numeros.

La atletism, rezultatele individuale 
au stabilit următoarele clasamente fi- 

inale pe echipe:
Băieți (13 probe) 1 1. București 55 

34
...... P-«

Micii cetățeni ai lașului au la Mureș-Autonomă Maghiară 19 p. 
^--- 43

mod cit mai plăcut timpul liber al oamenilor muncii. 
Totuși s-ar putea face mai mult in această direcției 
in special, din partea clubului orășenesc, care are 
datoria să angreneze, cu ocazia excursiilor dumini
cale, di mai multi tineri toi practicarea exercițiilor 
fizice și a sportului. Mai jos redăm citeva aspecte 
legate de buna 
oamenii muncii

folosire a timpului liber de către 
din Iași.

AMATORII

loc de excursii dumini-

participe, in 
întreprinderi ? 
organizată de 
colaborare cu

five au neglijat să organizeze excursii 
de mase, deși condiții există. De Iași 
ne despart doar 23 de kilometri, iar 
de la gară pină aici drumul e mai 
nimic...

Cabanierul are dreptate. Bîrnova e 
un minunat
cale. Despre posibilitățile de a se orga
niza concursuri de orientare turistică să 
nu mai vorbim... De ce atunci, aso
ciațiile sportive din Iași au neglijat 
anul acesta organizarea unor excursii 
de mase, la care să 
grup, salariații unor 
Serbarea cimpenească 
către C.S.M.S. Iași, în
Consiliul local al sindicatelor, Sfatul 
popular orășenesc și comitetul orășe
nesc U.T.M. acum citeva săptămîni 
a dovedit din plin că oamenii mun
cii vin cu drag la Bîrnova, unde se 
pot recrea minunat. Dar pentru a- 
ceasta trebuie să existe preocupare !

Ar fi de dorit ca responsabilii co
misiilor de turism din asociațiile 
sportive ieșene să acorde mai multă 
atenție organizării unor ieșiri dumi
nicale de 
de turism 
prinderile 
buie insă
a putea practica acest 
la îndemina tuturor 1

mase la Bîrnova. Amatori 
există cu miile în intre- 

și instituțiile 
să le oferim

Pentru
intr-un

din Iași. Tre- 
prilej pentru 
sport, care e

(AL. I.)

CALEIDOSCOP IEȘEAN.
• Parcul expoziției de pe dealul }p-> 2. Cluj 47 p.j 3. Banat

Copoului este un mic paradis al co-ț4. Iași 31 p. i 5. Oltenia 25 
piilor. Micii < .........................
dispoziție 
nastică și cuc miiivaw -t uiouavut. X— /-», . r, , • J o
Zilnic se adună aici zeci și zeci de y^. Cluj 39 p. j 3. Iași 36 p. s 4. Bucu- 
copii care 
trindu-se 
sport.

• La
biciclete, 
rășenesc 
nici o excursie cicloturistică in 
prejurimile orașului. Amatorii de ci
cloturism așteaptă doar invitația ca 
să se prezinte Ia „start".

petrec timpul liber dis-

pfobe>;

iși , . , . .
și făcind primii pași în... 1 Oltenia 6 p.

P-l
6.

p-f

rești 15 p.: 5. Suceava 14 p. j 6.

X Dintre rezultate notăm următoarele: 
sint mii de posesori de^Szilagy (București) 11,9 pe 100 m.,

24,5 pe 200 m„ 55,1 pe 400 m. j Șandru 
(Banat) 1,60 m. la înălțime și 20,5 pe 
110 m. garduri — la băieți j Miilek 
(Banat) 14,4 pe 100 m., 30,5 pe 200 

'm. și 4,44 m, la lungime — la fete. 
La volei, întrecerile au fost inte

resante, viu disputate, lată clasamen-

Iași
Totuși, consiliul clubului o-( 
nu s-a îngrijit să organizeze 

im-

fotbal disputele au 
In semifinale, Bucu- 
Cluj cu 5—3 (după 

Banat pe Ploiești ca 
după 120 de minute.

Fete (4 echipe): 1. Bucureștii 2. 
Banat | 3. Cluj | 4. Suceava.

întrecerile la tenis de masă au dat 
cîștig de cauză sportivilor bucureșteni, 
care au cucerit toate probele, lată 
cîștigătorii: M. Eisenstein la simplu 
băieți, Lucreția Stan la simplu fete, 
M. Eisenstein — N. Popescu la dublu 
băieți, L. Stan — S. Stanciu la dublu 
fete și S. Stanciu — M. Eisenstein la 
dublu mixt

în sfîrțit, la 
fost pasionante, 
rești a întrecut 
prelungiri), iar 
3—0. In finală,
echipele Banat și București au termi
nat la egalitate: 0—0. Pentru a de
semna echipa cîștigătoare s-a recurs 
la executarea a cîte 5 lovituri de la 
11 m. Transformînd 3 dintre ele, față 
de cele 2 ale bucureștenilor, Banat a 
învins cu 3—2. Pe locurile 3—4 s-au 
clasat în ordine Cluj și Ploiești.

întrecerile la fotbal și tenis de masă 
au constituit și criterii de selecție 'n 
vederea participării reprezentativelor 
de surdomuți la turneul internațional 
de la Budapesta. Acest turneu, progra
mat în a doua jumătate a lujji au
gust, este organizat cu prilejuisârbă- 
toririi a 50 de ani de la înființarea 
asociației maghiare a surdomuților.

• La ștrandul din spatele Palatu
lui Culturii există două terenuri de te
nis, unde zilnic poți vedea copii care/tele: 
se inițiază în tainele acestui frumos > Băieți (5 echipe): 1. Banat | 2. Ol-
sport. De ce însă clubul sportiv oră-A^, 3 4 Bucureșli, 5. Clu],
șenesc nu s-a îngrijit sa organizeze! 
și un centru de înot pentru copii, 
cînd sînt atîția mici amatori ?

• Ciricul este unul din locurile de 
odihnă cele mai căutate din jurul 
lașului. Zilnic, sute și mii de oameni 
ai muncii din Iași vizitează Ciricul, 
unde petrec ore plăcute în mijlocul 
naturii. Amatorii sporturilor nautice 
și pescarii sportivi au la dispoziție un 
lac frumos amenajat. Aici se fac și

cu bărci și cuC Mare a fost bucuria amatorilor de
_ .__ Ssport din Baia Mare, cînd în anul
a r 1955 stadionul din localitate a fost
baze sportive^ utilat cu tot ceea ce este necesar or. 

diferitelor competiții în 
nocturnă. Erau fericiți că vor urmări 
meciurile de fotbal, baschet etc., in 

I aerul răcoros al serii. Mii de specta
tori au fost prezenți în decursul ani
lor următori la galele de box și lup- 
Ite, Iă jocurile de fotbal și volei, la 
I întrecerile de atletism și la o serie 
de întîlniri internaționale desfășu
rate la lumina celor 70 de reflectoare. 
Și toată lumea se aștepta în acest 
an la o și mai bogată activitate com- 
^petițională în nocturnă. Dar, decep- 

Programul sportiv a alternat cu ur>^ 
bogat program cultural prezentat der LADISLAU KARDA — GHEORGHIENI: „Nenumărații excursioniști
fanfara de la Atelierele Nîcolina, bri- 1 care vin să viziteze minunatele locuri din împrejurimile orașului nostru 
^TrXie5săăa<SnLTcă‘in cafti Îc-J ™ MSC nM Un ™ indrum™' ™ ^o să se îndrepte, de- 

țiunilor comune organizate de\ °°rece de mai multa vreme este închis sediul agenției O.N.T. „Carpați" din 
C.S.M.S. in colaborare cu consiliul lo- j localitate'.
ca] al sindicatelor, comitetul orașe- \

n tm „• ct > i „„ i - J Mergmd pe urmele scrisorii trimise«iese U.T.M. și Statul popular orașe-. r ,
. ... _ ,. . lde tov. Ladislau Karda, am încercatnesc, la locurile de odihna din impre- S . , .

i . i - - t- . - • -fsă luăm legătură telefonică cu a-jurimile lașului, in fiecare duminica\
au loc manifestații culturale și de-(eSS * agenție a . . 
monstratii ale sportivilor fruntași. S ~ Nu va putem servi, ni s-a răs- 

in pun<s Ja centrala telefonică din Gheor-In îeluil acesta, oamenii muncii dini ...
lași își pot petrece timpul lor liber b£“ieni> pentru ca de mai multe luni 
in cele mai bune condiții. In afară Vu răspunde nimeni la telefonul a- 
de manifestările cultural-sportive or- C oonției. Nu știm ce se intimplă aici, 
ganizate în localitate, comisia regio-x^“n<^ca chemați zilnic din multe 
nală de turism împreună cu O.N.T. au\ora?e 
organizat numeroase excursii în țară, y Am rugat-o pe tovarășa de la cen- 
Astfel, în ultimele trei luni un număr )trala telefonică să ne dea legătura 
de 21.500 de oameni ai muncii din\cu consiliul sindical local, de la 
lași au avut prilejul să viziteze Lacul^care am a^at ° serie de amănunte. 
Roșu, Valea 
ralul și alte

Cu toa te 
acum, trebuie insă să arătăm că mai^ 
avem mult de făcut pentru a-i ajuta/ferul tov. Bama Nagy la altă între- 
pe oamenii muncii să-și petreacăi 
timpul liber cit mai plăcut. Pină inf 
prezent noi am organizat prea puține/ 
ieșiri in comun in afara orașului, re-k 
zumindu-ne mai mult la trimiterea u-C 
nor echipe de sportivi fruntași care să) 
facă demonstrații la locurile de odihnă.\ 
In viitor va trebui să acordăm o aten-l 
ție sporită organizării serbărilor cîm-/ 
penești, manifestațiilor cultural-sporti-i 
ve și a angrenării unui număr cit/ 
mai mare de oameni ai muncii în? 
practicarea exercițiilor fizice și a spor-V 
tului, cu ocazia excursiilor duminicale.^

Neglijența—un dușman al muncii
Pe urmele unor scrisori

VASILE SĂSARANV — BAIA MARE: „In acest an nu am vizionat 
există perspectiva de a asista la 
instalația stadionului C.S.O. este

nici o competiție in nocturnă și nici nu 
asemenea manifestații sportive, deoarece 
demontată".

plimbări cu șalupa, 
hidrobiciclete. Păcat 
nu există amenajate 
simple pentru practicarea diferitelor Zganizării 
jocuri sportive. Ce ar fi dacă la ini
țiativa clubului orășenesc C.S.M.S. 
amatorii de sport ar amenaja, in tim
pul liber, un teren de volei sau bas
chet in apropierea lacului î

a folosi timpul liber
mod cit mai plăcut

Consiliul clubului sportiv orășenesc 
C.S.M.S. Iași se preocupă ca oamenii 
muncii din localitate să-și petreacă 
timpul liber intr-un mod cit mai plă
cut. In colaborare cu consiliul local 
al sindicatelor, comitetul orășenesc 
U.T.M. și cu Sfatul popular orășenesc a 
fost întocmit un plan de măsuri care 
prevede o serie de acțiuni in această 
direcție.

Astfel, s-au organizat serbări câm
penești la pădurea Breazu, la Ciurea 
și la Bimova. La Citirea, de exemplu, 
cu ocazia serbării cimpenești, organi
zată în parcul uzinei de industriali
zare a lemnului, au participat in afara 
oamenilor muncii din întreprinderile 
din Iași și un mare număr de colecti
viști din Valea Lupului, Dumbrava, 
Slobozia și comuna Ciurea. Aici au 
avut loc demonstrații de volei, gim
nastică, călărie și box, după care ex
cursioniștii au înjghebat, ad-hoc, în
treceri de volei, handbal fotbal

Duminica, pe lacul dricului dtn Iași, numeroși oameni ai muncii iau 
parte la plimbările cu șalupele.

Din cauza neglijenței fostei șiție.
actualei conduceri ale clubului sportiv 
din Baia Mare nu s-a organizat în 
actualul sezon nici o reuniune. Mo
tivul : reflectoarele care au fost de
montate în toamna anului trecută 
pentru că unele din ele se defecta
seră, au stat în magazia clubului 
pînă acum citeva zile, cînd au fost 
date spre reparație. In plus^^fost 
scos și un stîlp susținător dt^rcflec- 
toare din fața tribunei principale. 
Această stare de lucruri este bine
cunoscută organelor UCFS, dar, după 
cum se vede acestea au stat cu mîi- 
nile în sin.

constituie punctul de tre- 
Sovata, Tușnad, Borsec și 

chiar stațiunea Lacul 
culmea, tocmai aici nu e-

Prahovei, Bicazul, 
centre turistice din 
rezultatele obținute

lito- 5Inca din -luna martie această agen- 
tară Vie a rămas fără salariat. Filiala re- 
pină/gionala a O.N.T. „Carpați", cu reșe

dința la Tg. Mureș, a aprobat trans-

prindere, dar nici pînă în ziua de 
azi nu s-a interesat de angajarea 
altui om, cu toate că se știe că 
Gheorghieni este un important cen
tru turistic din țara noastră. Astfel; 
acest oraș 
cere spre 
deservește 
Roșu. Și,
xistă agenție care să se ocupe cu 
organizarea excursiilor și a vacanței 
oamenilor muncii. Ce părere are Ofi
ciul Național de Turism .Carpați" ? 
Iată întrebarea la care așteaptă un 
răspuns neîntîrziat, numeroșii tineri 
și vîrstnici veniți aici fie în excursie; 
fie pentru a-și petrece concediul de 
odihnă într-una din minunatele loca
lități din împrejurimile orașului 
Gheorghieni.

ION SUDITU — SINAIA : „Frumoasa bază sportivă din Parcul Pio- 
degradarea totală".merilor este amenințată cu

Documentîndu-ne asupra 
baze sportive, am aflat că 
raflă în centrul orașului Și cuprinde 
terenuri de handbal, volei și baschet 
străjuite de o tribună de circa 3-400 
locuri. La amenajarea ei s-a chel
tuit o importantă sumă de bani, 
fiind dată în folosință acum doi ani 
înainte de termen, datorită muncii 
entuziaste depuse de pionierii și u- 
temiștii din localitate. Cetățenii care 

, treceau prin fața Parcului Pionieri- 
j S lor admirau acest mic stadion. Astă- 

MIRCEA GHEORGHIU < zi însă... In tribună au început să 
secretar cu problemele organiza-( crească buruienile, terenurile nu au

acestei 
ea se

aflată la doi pași se găsesc cantități 
mari de zgură) iar lucrările la groa
pa de sărituri începute nu de mult 
au fost lăsate baltă. Privind această 
bază sportivă, îți dai seama că ea 
se află în mina unor oameni negli- 
jenți, delăsători. Membrii consiliilor 
asociațiilor sportive 
Știința — proprietarele 
— nu trebuie să uite 
de sport sînt bunuri
trebuie îngrijite cu mult simț gos
podăresc.

Progresul și 
acestei baze 
că terenurile 

obștești care



Să gospodărim cu grijă
fondurile bănești!

e an, planurile de venituri și 
r'ieltuieli ale organelor și organiza
ților sportive au fost completate cu 
loi surse de venituri. In felul acesta 
cheltuielile au putut fi acoperite in- 
r-o proporție tot mai mare din ve- 
lituri proprii. Referindu-ne numai la 
inul 1961, vom arăta că. dovedind 
zn deosebit simț de răspundere in 
iroblema sporirii veniturilor. consi- 
iile regionale UCFS au reușit să-și 
sporească veniturile proprii de peste 
:rei ori, față de 1959. Fondurile bă- 
aeștî tot mai însemnate realizate de 
asociațiile și cluburile sportive, de 
:ătre consiliile UCFS sau de către 
iederații, au permis desfășurarea unei 
tctivități competiționale mai bogate, 

bugete

I'

Aspect din desfășurarea probei de 1.500 m, probă care avea să revină 
— ca și cealaltă probă de semifond — atletului bucureștean Ion Șerbescu.

gime 2.90 m (!), iar la greutate au 
aruncat abia 4—5 m I Nu inseamnă 
aceasta o irosire a fondurilor bă
nești ? Acești sportivi pot foarte bine 
activa pe plan local, luind parte la 
diverse competiții care nu necesită 
cheltuieli.

In problema deplasărilor și chel
tuielilor mai poate fi desprins — 
printre altele — și următorul aspect. 
Unele aso< iații și cluburi obișnuiesc
— pe socoteala organizației noastre
— să „creeze” un fel de... condiții 
speciale sportivilor. Cind se depla
sează acești sportivi se bucură de ... 
onoruri speciale (hoteluri din cele 
mai 
lux, 
sînt 
nul 
seamnâ 
'el, nu 
eleve a fost găzduit la Brașov la 
luxosul hotei „Carpați”, unde luau și 
masa cu muzica la... ureche. Aceasta 
inseamnă bani aruncați pe fereastră, 
inseamnă o proastă educație făcută 
unor sportivi care la un moment dat 
pot deveni mofturoși, cu aere de cine 
știe ce oameni mari, 
este caracteristică

Meta-

)

Ea Oradea, pe stadionul 
Iul, aproape 500 de atleți și at
lete reprezentând școlile 
tive de elevi, șl-au măsurat forțele 
«îmbată și duminică, intr-un 
concurs desfășurat sub cele mai 
frumoase auspicii: o organizare 
bună, citeva rezultate care rețin 
atenția specialiștilor și o atmos
feră de sportivitate deplină.

Intr-adevăr , organizatorii — 
S.S.E. Oradea și Consiliul regio
nal UCFS — s-au 
asigure concursului 
nice cit mai bune: 
arbitri competent și 
viat 
ganizare, 
de semnalat : starea

spor-

îngrijit să 
condiții teh- 
un corp de 
un secreta- 

operativ. In materie de or- 
o singură lipsă ar fi 

proastă a 
pistei de elan la săritura in lun
gime.. .

Dintre rezultatele tehnice, 
mai valoros 
giurgiuvean 
trenor, 
2.01 m 
realizat 
petiție 
In care 
Spiridon promite și mai mult 
Apoi sint de scos în evidență re
zultatele lui Viorel Suciu (S.S.E. 
Iași — antrenor, C. Teșu) 12,2 
la 90 mg. — nou record republi
can de juniori cat. a Il-a și 37,1 
pe 300 m — nou record școlar. 
Rezultate promițătoare au înre
gistrat și Lidia Dumitru (38.57 
m la disc). Livia Oro» (13,35 m 
la greutate). Ion Șerbescu (2:00.2 
pe 800 m) ș. a.

In legătură cu evenimentul at
letic găzduit de orașul de pe Criș 
sint de remarcat și alte lucruri 
interesante.

Astfel 
tea antrenorilor 
de selecționarea 
cit mai bine dotate pentru atle
tism, tineri care să aibă perspec
tive in acest sport. Citeva exem
ple: Horia llieșiu (București I). 
Elisabeta Scarciu și Gh. Bălașa 
(București ID, G/t. Luchian (Con
stanța), Cristina Tonta și E»a 
Meszaroș (Oradea), N. Pop (Bistri
ța), V. Suciu (Iași) etc.

Pentru felul in care și-au des
fășurat munca, o serie de antre
nori merită calde felicitări. Prin
tre aceștia cităm pe: Maria Si- 
mion, I. Popleșteanu, Evelin 
Ghimpu-București II, Ladislau 
și Irma Kiss-Oradea, Gh. Stănes- 
zu, R. Voiciloiu. C. Spiridon, I. 
Paul-București I, C. Teșu-Iași, 
I. Pătruică și D. Mayer-Reșița, 
V. Androne-Constanța, 
oeanu-Mediaș, A. “ 
A. Moarcăș și 
Brașov.

Ca un aspect 
amintit absența 
unor școli sportive de elevi ca cele 
din Sibiu, Sf. Gheorghe, Deva, Brăi
la, Botoșani, Cimpulung Muscel, 
Galați și Tg. Jiu, ca și rezulta
tele nesatisfăcătoare ale atleților 
școlari din Cluj, Timișoara, Ba
cău și Ploiești, unde există tra
diția atletică dar nu Și un inte
res corespunzător.

TIBERIU STAMA

la restaurante de 
restaurantele unde 
deplasarea cu tre-

bune. masa 
obicei la 
orchestre,
I etc.) care de fapt nu >n- 
altceva deci huzurealâ. Ast- 

de mult, un grup de elevi și

de 
Și 

cl.
su dus la realizarea unor 
iănătoase, la acoperirea unor cheltu- 
eli. altă dată nerecuperabile.

Recenta analiză făcută la Consiliul 
General, cu privire la execuția veni
turilor și cheltuielilor pe primul se- 
■nestru al anului în cadrul consili
ilor regionale și cluburilor sportive 
atestă că, in general, consiliile UCFS, 
asociațiile și cluburile sportive s-au 
șreocupat de sporirea surselor de 

■venituri proprii, de realizarea unor 
tugete judicioase și echilibrate. Este 
nsă suficient pentru organele și or
ganizațiile noastre ________________
poitive, ca pe li-
«■"X'LS Hi" •'«!“ organizației ooartre
ă se ocupe numai 
e sporirea ve-  —
iturllMa proprii ? Desigur că nu. 
icea^^^hr constitui o muncă unila- 
erală. neeficientă. Pentru organele 
■i organizațiile noastre o problemă 
leosebit de importantă este aceea a 
gospodăririi cu grijă a fondurilor bă- 
leșii ale mișcării sportive. Povestea 
u bunicul și nepoțelul care lua me 
eu bani de pe poliță și nu-i mai 
unea la loc, este știută de oricine. 
Este normai că pentru realizarea 
mui volum mâi mare de acțiuni spor- 
ive trebuie să planifici un anumit 
'uantum de cheltuieli. Ca să realizezi 
ilanul de venituri, trebuie in același 
imp să cheltuiești anumite sume de 
>ani Dacă tot cheltuiești insă — și 
ndeobște unii cheltuiesc risipind — 
ără să pui și de o parte, adică pe... 
«oliță, nu poți realiza nici compe- 
iții și nici o execuție normală a ve- 
îiturilor și cheltuielilor. lată deci 
!ouă activități economice, interdepen- 
lente, care se condiționează reci- 
iroc. A cheltui insă cu grijă, a gos
podări cu atenție leu cu leu, este o 
,arcină de partid și de stat, o sarcină 
•are trebuie respectată cu strictețe.

Sint numeroase cluburi și asociații 
iportive care muncesc cu răspundere 
>e linia sporirii surselor de venituri 
ropă|^^_și pentru gospodărirea a- 
estoî^^cu grijă. Ele consideră re- 
ucerea judicioasă a cheltuielilor, re- 

volum substanțial de 
o sarcină de 
de interesele 

muncii din

Huzurea la nu 
tineretului nostru 

și de aceea ea nu 
trebuie sădită de 
către antrenori și 
organizatorii noș
tri sportivi. Dacă 
sportivii respectivi 
intr-un cămin sau 

ar fi luat masa la
ar fi fost găzduiți 
la o școală, dacă 
un restaurant mai modest sau chiar 
la o cantină ar fi iost și mai 
nomic și mai educativ.

Un alt exemplu de irosire a 
durilor bănești: 
organizat un 
pe regiune, 
șurat in 
nic Moldova, pentru că din cei 
12 șahiști participanți la campionate 
6 erau din Bacău! ? Și cum șahul 
e o competiție de durată, sportivii s-au 
și odihnit dar s-au și cheltuit 11 000 
lei. Nu se putea oare organiza acest 
concurs chiar in orașui Bacău ? Con
siliul regional n are aici partea lui 
de vină ? Tot - — -
organizat un

ev o-

fon- 
s-a 
șah 

desfâ- 
stațiunea climaterică Slă-

in reg. Bacău 
campionat de 
Acesta s-a

la Bacău a mai fost 
concurs de atletism. 

Dir> cei 70 de atleți prezenți la star
tul întrecerilor, 50 erau 
Roman. Nu inseamnă și 
cheltuieli suplimentare 
drum etc. ? De ce acest 
s-a organizat ta Roman, 
marea majoritate a

din orașul 
acest lucru 

cu cazare, 
concurs nu 

de unde era 
atleților ? Dar 

ce să-i faci atunci cind risipitorii se 
gîndesc mai puțin la „buzunarul” 

1 al miș-

< 
î 
I

I
t<

cel 
aparține atletului 
Al. Spiridon (an- 

Gh. Banul 
— cel mai 
anul acesta 
școlărească !
a obținut acest rezultat, 

i promite și

care a sărit 
bun rezultat 
intr-o com- 
După felul

majorita-s-a văzut că
s-au preocupat 
unor elemente

I

REZULTATE... REZULTATE... REZULTATE.»

lizarea unui 
conomii drept 
arcină legată 
le oamenilor 
loastră.

Există insă 
portivă o serie de risipitori 
uncă cu banii in dreapta și 
a. fără nici un pic de răspundere, 

rstfel, o serie de asociații și cluburi 
sportive — chiar și federații — iro
sesc sume importante de bani cu 
•ompetiții care n-au valoare, care nu 
.tirnesc interesul maselor, cheltuiesc 
lume mari pentru cumpărarea de 
chipament sportiv, care apoi stă în- 
ihis in magazie. încă șe mai găsesc 
onsilii raionale și regionale ale a- 
ociațiilor sportive care organizează 
liverse competiții și la care .trimit 
portivi fără de perspective, ce obțin 
ezultate
:ate de 
nult, in 
itletism. 
dasat „atleți'

în mișcarea

frunte. o 
generale 

patria

noastră 
care a- 
in stin-

departe de haremurile fi- 
federații. De pildă, nu de 
cadru', unei competiții de 

faza pe regiune, s-au de- 
i“ care au sărit la lun-

gîndesc mai puțin la „1 
altuia, cu alte cuvinte la cel 
carii sportive I

Subliniind aceste exemple 
tive, noi vrem să atragem 
asupra uriașeior rezerve pe 
au consiliile UCFS, asociațiile spor
tive. cluburile noastre pe linia gos
podăririi cu grijă a fondurilor bă
nești. Nimănui nu-i este permis să ne
socotească disciplina financiară, să 
nu respecte o sarcină a Conferinței pe 
țară a UCFS așa de importaniâ cum 
este aceea a realizării de economii.

Orice acțiuni sportive trebuie fă
cute cu răspundere, plecindu-se de 
la indicațiile că nici un leu, nici un 
bănuț nu trebuie irosit. Planul de 
venituri și cheltuieli al tuturor orga
nizațiilor sportive trebuie realizat in 
lumina Hotăririi Conferinței pe țară 
care spune că: „este necesar să se 
asigure o mai judicioasă folosire a 
fondurilor mișcării sportive, să se în
tărească controlul asupra modului 
cum se mînuiesc mijloacele Financiare 
și materiale, în scopul prevenirii i.i- 
călcării disciplinei 
telor de necinste 
toacele materiale 
spre dezvoltarea 
de sport și, în primul rînd, a celor 
mai importante și accesibile maselor 
largi”.

nega- 
atenția 

care le

I

aL

E. Rișno- 
Baria-Bistrița, 

Irina Tacorian-

negativ este de 
reprezentanților

J

BĂIEȚI, CAL I. 100 m: 1. Șt. Kemec- 
sei (Oradea) 11,3 2. C. Lazăr (Buc. 1) 
11,5 3 Tr. Potop (Buc. 2) 11,6 800 m.: 1. 
I. Șerbescu (Buc. 2) 2:00,2. 2. N. Protocil 
(Reșița) 2:05,0. 3. M. Balteș (Buc. 2) 
2:05.2. Prăjină : 1. I. Paulai (Oradea) 
3.60 m. 2. D. Piștalu (Buc. 2) 3,50 m. 3 
C. Ghioc (Buc. 1) 3,30 m. Ciocan (6 kg.):
l. R. Popovici (Oradea) 15,77 m. 2. I.
Berbec (Giurgiu) 39.83 m. 3. I. Chirilă 
(Buc 1) 38.37 m. Greutate : 1. Gh. Lu
chian (C-ța.) 12.97 m. 2. I. Mârculescu 
(Beiuș) 12.41 m 3. S. Dragomir (Focșani) 
12,38 m. 200 m.; 1. Șt. Kemecsei 23,5. 2. 
P. Museacă (Buc. 1) 23,5. 3. A. Roșu
(PI.) 23.6 Suliță : 1. S. Cătâneanu (Cra
iova) 52.00 m. 2. Șt. Raczkdvi 50.98 m. 3. 
N. Puia (Reșița) 50,20 m. înălțime : 1. 
Al. SDiridon (Giurgiu) 2,01 m. 2. I. Pau
lai 1,75 m. 3. V. Mihăilescu (Iași) 1,70 m. 
Lungime: 1. E. Perețeațcu (Bacău) 6.49
m. 2. I. Tițâu (Craiova) 6,43 m. 3. V. 
Tânase (Buc.) 6,18 m. 110 m.g.: 1. V. Su
ciu (Iași) 14.9 2. L. Balint (Oradea) 15,4 
m. 3. H. llieșiu (Buc. 1) 15,4. 400 m.: 1.
H. Stef (Craiova) 51,7 2. N. Protocil 53.5 
3. A. Rusu (PI.) 53,7. Disc: 1. I. Mărcu- 
lescu (Beiuș) 40,82 m. 2. L. Balint 40,64 
m. 3. St. Has (Arad) 39,84 m. 1.500 m.:
I. I. Șerbescu (Buc. 2) 4:25,2, 2. M. Bal
teș (Buc. 2) 4:25,2 3. D. Levu (Reșița) 
4:27,6 4x100 m.: 1. București 1 46,0 2. 
Craiova 46,2 Triplu salt: 1. V. Tănase 
13,57 m. 2. I. Paulai 13,31 m. 3. C. Mihael 
(C-ța.) 13,24 m.

BĂIEȚI CAT. A II-A. Greutate : 1. 
Gh. Luchian 14,86 m. 2. P. Popescu (Cra
iova) 13.55 m. 3. M. Vizitiu (Buc. 1) 
13,10 m. 80 m: 1. C. Iordan (Buc. 2) 9,3.
2. Gh. Bălașa (Buc. 2) 9,5. 3. I. Duțu 
(Oradea) 9,5 înălțime: 1. N. Pop (Bis
trița) 1,72 m. 2. P. Moațâ (Reșița) 1,72 m.
3. Gh. Luchian 1,68 m. Ciocan: 1. I. Dîm- 
boviceanu (Buc. 1) 46,64 m. 2. I. Chirilă 
(Buc. 1) 43.58 m. 3. C. Than (Buc. 1) 
39,61 m. Disc : 1. V. Făcâlău (Mediaș) 
45.82 m. 2. M. Bucurescu (Buc. 2) 45.24 
m. 3. A. Naghi (Oradea) 43,90 m. 90 m.g.: 
1. V. Suciu (Iași) 12.2 — nou record 
R.P.R. de jr. (în serii alergase 12,3), 2. H. 
Iliescu (Buc. 1) 12,5. 3. N. Humis (C-ța.) 
12.9. 300 m.: 1. V. Suciu 37,1 — nou re
cord școlar (vechiul record: 37,5 — I. 
Devesel). 2. Gh. Bălașa 38,0. 3. V. Bîrlo- 
van (Tmș.) 38,3. 1.000 m.: 1. Gh. Bălașa 
2:44,5. 2. V. Mosor (PI.) 2:50,4. 3. S. Pop 
(Tmș.) 2:50,4. Lungime: 1. V. Jurcă (Bis
trița) 6.07 m. 2. V. Făcălău 6,04 m. 3. V. 
Moraru (Buc. 2) 5,96 m. Suliță: 1. T. 
Achit ei (Buc. 2) 51,72 m. 2. Gh. Sbora 
(Craiova) 51,33 m. 3. B. Valter (Beiuș) 
49.97 m.

FETE, CAT. L Lungime: 1. Maria Vai- 
da (Oradea) 5,12 m. 2. Heidrun Ietschy 
(Reșița) 4,96 m. 3. Silvia Panțiru (Iași) 
4,88 m. înălțime : 1. Gertrude Tullner

(Mediaș) 1,50 m. 2. Silvia Panțîru 1,45 m. 
Suliță: 1 Sinde Stoff (Brașov) 30,36 m.
2. Marilena Ciurea (Brașov) 29,78 m. 
100 m: 1. Maria Vaida 12,8. 2. Ecat. 
Grecu (Iași) 13.0. 3. Doina Cundrea (Re
șița) 13,1. Disc: 1. Lidia Dumitru (C-ța.) 
38,57 m. 2. Liviu Oroș (Brașov) 34,02 m.
3. Iulia Naghi (Oradea) 32,40 m. 400 m.:
l. Doina Cundrea 61,6. 2. Lala Ibu (Iași)
62.6. 3. Ecat. Grecu 64.0. Greutate : 1.
Livia Oroș 12,03. 2. Lidia Dumitru 10,15
m. 200 m.: 1. Maria Vaida 26,9. 2. Doina 
Cundrea 27,1. 3. Ecat. Crețu (Iași) 27,5. 
4x100 m.: 1. Oradea 52,4. 2. Reșița 52,6.

• în total s-au desfășurat 41 de pro
be: 15 la juniori cat. I, 10 La juniori cat. 
a Il-a, 10 la junioare cat. 1 și 6 la ju
nioare cat. a Il-a.
• Clasamentul pe medalii :
1. ORADEA: 11 aur, 6 argint, 6 bronz

— total 23.
2. BUCUREȘTI I: 7 aur, 5 argint, 8 

bronz — total 20.
3. BUCUREȘTI II: 3 aur, 5 argint, 6 

bronz — total 14.
4. Iași : 5 aur, 2 argint, 4 bronz — to

tal 11.
5. Reșița : 1 aur, 6 argint, 3 bronz — 

total 10.
6. Constanța : 3 aur, 3 argint, 3 bronz

— total 9.
• în clasamentul general, cel mai bun 

punctaj l-au realizat reprezentanții 
S.S.E. București 2 (559 p). Ei au fost 
urmați de atleții de la S.S.E. Oradea 
(468 p.) și S.S.E. București 1 (426,5 p.).
• Au participat 451 de atleți și atlete 

reprezentînd 24 din cele 32 de școli spor
tive de elevi din întreaga țară care au 
secții de atletism.

3. Iași 53,2. 80 m.g.: 1. Virginia Melnic 
(Iași)’ 12,5. 2. Viorica Oprea (C-ța) 12,6.
3. Brigitte Sternheim (Buc. 2) 12,8. FETE, 
CAT. A n-A. Greutate: 1. Livia Oroș 
13,35 m. 2. Iulia Naghi 12,22 m. 3. Ma
rilena Ciurea 11,16 m. 60 m.: 1. Eva 
Meszaroș (Oradea) 8,1 2. Gabriela Nasco 
(Lugoj) 8,2. 3. Dorina Solea (Buc. 1) 
8,2. Lungime : 1. Elisab. Scarciu (Buc. 2) 
5.25 m. 2. Cornelia Toma (Oradea) 4,98 
m. 3. Olga Dolgagiu (Bacău) 4,96 m. 
înălțime: 1. Cornelia Toma 1,53 m. 2. 
Niculina Balea (Brașov) 1,50 m. 3. Ma
ria Oprescu (Buc. 2) 1,45 m. 60 m.g.: 1. 
Lina Nica (Buc. 2) 9,8. 2. Dorina Solea 
9,9. 3. Eva Somogy (Oradea) 10,0 500 m: 
1. Margareta Baksi (Oradea) i :24,2. 2.
Elena Măndică (PI.) 1:253. 3. Maria Mar- 
cu (Craiova) 1:26,4.

CÎȚIVA DINTRE ÎNVINGĂTORI

financiare, a ac- 
și pentru ca mij- 
să fie îndreptate 
tuturor ramurilor

Spartachiada de vară
în plină desfășurare la Baia Mare

In regiunea Baia Mare se acordă 
> importanță deosebită angrenării 
ineretului în întrecerile din cadrul 
îpartachiadei de vară. Astfel, ia re- 
riune, la concursurile desfășurate 

;?ir>ă în prezent a participat un nu
măr t
lele. Pe primul loc se situează ra
ionul ‘ __
greneze in jurul a 20.000 de parti
cipanți dintre care peste 8.000 de 
iete. Bine au muncit și consiliile ra
ionale 
12 000 „ „____,____ .
(peste 18.000 participanți). în orașul 
Baia Mare numărul celor preze«ți 
la întreceri a depășit cifra de 15.500.

Dintre asociațiile sportive care s-au 
evidențiat în munca de organizare

de 59.580

Satu Mare,

de băieți și 28.500

care a reușit să an-

ale UCFS Lăpuș (peste 
de participanți), și Cărei

putem aminti pe Știința Tășnad, Vo
ința, Victoria și Recolta din Cărei, 
Recolta Satitău, Forestiera Bixad, 
Recolta Belting, Minerul Cărășeu etc. 

La buna desfășurare a întrecerilor 
contribuit eforturile 

comisiilor de 
care remarcăm 
Szilaghi, Emilia

depuse de 
organizare, 

pe tovarășii 
Varga, Lu- 
Nemes din 

Caret, luliu Ciarno, Gheorghe Cor
dea, Ambrozie Ajdu din Negrești, 
Gh. Dobre, Petre Sulea din Somcuta 
Mare, Gavril Orban, Gheorghe Lu- 
pescu din raionul Satu Mare și Gheor
ghe Dichișan de la C.S.O. Baia 
Mare.

au
membrii 
dintre
Traian 
dovic Sulyok, Augustin

f S VAS I LE, coresp.

ALEX. SPIRIDON

Peste stadion se așter
nuse ca o mantie lilia
chie, inserarea... Specta
torii au rămas pe locurile 
lor. Privirile le erau a- 
tintite către sectorul de 
sărituri. II urmăreau pe 
Alexandru Spiridon, con
curent solo la înălțime 
(ceilalți corncurenți se o- 
priseră la 1,75 m...). Șta
cheta a fost inălțată la
l, 90 m. Spiridon aproape 
că zboară pe deasupra 
ei. Și la fel la 1,95 m. 
Iată-i încercînd la 2,01
m. Eșec — prima oară, 
a doua oară și apoi... 
victorie I Tinărul atlet 
giurgiuvean a fost unul 
dintre „eroii“ întreceri
lor școlare de la Oradea.

MARIA VAIDA

Start la 100 m și 200 
m junioare, categoria a 
Il-a. De fiecare daii, 
firul de la sosire este 
rupt de una și aceeași 
atletă : Maria Vaida.

Talentata elevă a soți
lor Kiss nu s-a limitat 
la atit: a concurat cu 
un aport hotărîtor și la 
ștafeta de 4x100 m și la 
fel in probele de lungi
me și înălțime. Cite din
tre atletele participante 
la concurs se pot lăuda 
cu o asemenea contribu
ție ?

GHEORGHE LUCHIAN

Profesorul Virgil An- 
drone a fost inspirat a- 
tunci cind l-a promovat 
in reprezentativa Școlii 
sportive de elevi Con
stanța pe Gheorghe Lu
chian. Prin felul să-u 
calm de a fi, tinărul a- 
tlet constănțean și-a fă
cut... mat aproape toți 
adversarii. Mai intli, la 
greutate cat. a Il-a (unde 
d și ciștigat cu o arun
care de 14,86 m), apoi 
la lungime, 90 mg și 
din nou la greutate—ju
niori mari. Visul lui Lu
chian ; să devină decatlo- 
nist. La fel ca și antre
norul său...

VIOREL SUCIU

Deși cu puțini atleți 
in concurs, totuși ieșenii 
au reușit si facă față 
tn mod onorabil finalei 
de la Oradea. Dintre a- 
tleții ieșeni desigur că 
Viorel Suciu a ,mers“ 
cel mai bine : el este un 
dublu performer: cam
pion republican de juni
ori, cat. a Il-a la 90 mg 
și, de asemenea, cam
pion republican școlar 
la 300 m.

Colegii săi de la 
S.S.E. Hși ca și antre
norul C. Teșu au pentru 
ce să fie mindri cu un 
asemenea sportiv t 

-------------------------------------- Jj
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Campionatul republican individual
Nicolae Grigore (Steaua), fondistul nr. 1 al țării

Juniorul N. Ciumeti (Unirea) a ciștigat și titlul de campion la fond

Asistind la finalele campionatelor 
republicane de juniori

Cei mai buni rutieri ai tării noastre, 
în frunte cu alergătorii din lotul republi
can, sosiți duminică din U.R.S.S., unde 
au participat la o 
internaționale, au 
startul în finala < 
dual de fond.

La semnalul 
să străbată pe 
Ploiești — Cîmpina cei 180 km ai 
cursei, 53 de finaliști din Brașov, Plo
iești, Cluj și București. Pînă la Creve- 
dia plutonul rulează compact și în mo
mentul in care Silviu Duță a spart, 
I. Cosma. I. Stoica. N. Niculescu, S. 
Artton și L. Zanoni lansează atacuri 
spectaculoase și reunesc s£ se desprindă 
de pluton. După cîțiva kilometri, un alt 
grup condus de Gh. Bădără. în care se 
aflau D. Munteanu, N. Grigore și Petre 
Ghiță. se detașează și în curînd face 
joncțiunea cu fugarii. Înțe!egîndu-se bine 
la trenă, grupul fruntaș se distanțează 
văzînd cu ochii. în timp ce în grosul 
plutonului, singurul care 
C. Dumitrescu, dar și el 
curînd. După aproape 40 km de 
plecare plutonul urmă r" Lor în care 
aflau G Moiceanu, C. Dumitrescu 
alți favorifî ai campionatului rulează 
par. 3 resemnat. In schimb cei 9 fugari 
își măresc din ce in ce mai mult avan- 

km 56 de la plecare ei se 
minute 

Baciu și

• serie de concursuri 
luat ieri dimineața 

campionatului indivi-

starterului au pornit 
șoseaua București — 

Cimpina cei

se agită 
renunța

CINE

Cele trei zile de întreceri ale fina
lelor campionatelor 
volei pentru 
au prilejuit 
interesante, 
nate.

Nu putem 
fără a arăta că finalele 
duminică dimineață la 
s-au bucurat de o organizare exce
lentă din 
Meciurile 
amenajat 
eveniment 
ton în care, : 
de spectatori, 
entuziasmul lor toate 
pe prezente la finale, 
care s-a răsfrint și

republicane de 
juniori ediția 1961—1962 
o serie de constatări 

care trebuie consem-

începe rîndurile de față 
încheiate 

Alba Iulia

toate punctele de vedere, 
s-au disputat pe un teren 
special în vederea acestui 
sportiv, cu tribune de be- 

zilnic, au luat loc sute 
Ei au

raionale și 
să analizeze 
juniorilor, să 

mare cam-

înconjurat cu 
cele opt echi- 
Un entuziasm 

asupra jocului 
practicat de tinerii voleibaliști și vo
leibaliste — superior celui din finala 
ediției de anul trecut a competiției.

PARTICIPA LA FINALELE 
DE JUNIORI?

opt echipe prezente la 
trei au luat parte și 
în linala campionatelor 

formația masculină Rapid

sol. 
află 
de A. Șei ..
I Ardekano. porniți din pluton în urmă
rirea celor evadați și ia 8.30 
grosul plutonului.

Acestea sint cele 
asprele ale întrecerii, 
tinuare o serie de 
vor abandona lupta . ______
Uliului de campion ai tării După Gh. 
Radulescu care a span Ia intrarea in 
regiunea Ploiești <i nu va mai relua 
cursa, au abandonat C. Dumitrescu, 
apoi G. Moiceanu. I. Stoica, Petre Ghi- 
îâ, C. Baciu, și alții, ceea ce a «căzut 
SiHifitor din dinamismul întrecerii. Aler
gătorii din iotul republican au parul

I-a
ia o diferență de 3 

ru. M. Ziegler. C.

Nicolae Grigore (Steaua) trece 
spectatorilor.

primul linia de sosire in aplauzele
Foto: T. Chioreanu

tin. de

mai importante 
pentru ca in con- 

a krgători fruntași 
pentru cucerire.

obosiți dar tot atît de adevărat este că unii 
dintre ei (G. Moiceanu. C. Dumitrescu 
etc ) au concurat de o manieră care a 
lăsat impresia că nu-i interesează aceas
tă competiție. De asemenea, o serie de 
cicliști ca 1. Constant inescu. Gb. Văsîi 
ș.a. au vrut să suplinească lipsa lor de 
pregătire mergind în plasă sau remorcați 
de motociclete, motiv pentru care au 
fost, pe bună dreptate, eliminați. Dato
rită acestei stări de lucruri, din cei 
53 concuren|i ciți au luat startul, au 
terminat cursa doar 17.

Toate acestea nu scad insă cu nimic 
din meritele alergătorilor Gh. Bădără, 
N. Grigore, N. Niculescu, L. Zanoni, 
D. Munteanu, S. Ariton și I. Cosma

Simbătă se reia la Cimpina campionatul de motocros
La sfirșitul sâptămmii iubitorii «por

tului cu motor iși vor da întîlnire pe 
Dealul Muscelului de la Cimpina, pen
tru a-i vedea .Ia lucru*  pe specialiștii 
probei de alergare pe teren variat, care 
se vor întrece in cea de a IV-a fază a 
campionatului republican de motocros.

In fazele precedente desfășurate la 
8, 22 aprilie și 6 mai lupta a fost foarte 
dîrzâ ți eițtigălorii n-au fost cunoscuti

F

Yoința Timișoara și C.S.M. Reșița, pro
gramează întreceri la următoarele clase: 
125, 175, 250 și 350 cmc. (avansați) ; 
pînă la 175 și piuă 
pălori și tineret).

Startul se va da 
pentru trei clase de 
ca restul de cinci clase să se 
duminică dimineața, 
ora 10.

Vineri 3 august d.a. 
trenamentul oficial pe 
curs.

la 350 cmc. (înce-

simbătâ la 
campionat,

începînd

ora 16 
urmînd 
dispute 

de la

loc an-va avea
traseul de con-

I. D.

(deși 
cauza 
km înainte de București), care au rulat 
împreună pînă aproape de sosire.

Pe ultima parte disputa dintre aceștia 
este deosebit de pasionantă. S. Ariton, 
rămîne din cauza unei defecțiuni, apoi 
D. Munteanu e nevoit să schimbe ba- 
ieul. Cu 15 km înainte de București, 
N. Niculescu și L. Zanoni renunță în 
mod surprinzător la lupta pentru primul 
loc. In continuare asistăm la o specta
culoasă dispută între N. Grigore și Gh. 
Bădără, primul, cu mai multă putere 
de luptă, cîștigă de o manieră entuzias- 
mantă la demaraj, cucerind pe merit 
primul titlu de campion din viata lui. 
CLASAMENT :1. N. Grigore (Steaua) 
4 h 41:01 (180 km); 2. Gh. Bădârâ 
(Dinamo) același timp; 3. S. Ariton 
(Voința Buc.) 4 h 41:32; 4. N. Nicu
lescu (Steaua) același timp; 5. L. Za
noni (Dinamo) 4 h 43:57; 6. D. Mun
teanu (Olimpia) același timp; 7. A. Șe- 
laru (Dinamo) 4 h 55:34 ; 8. IT. Ziegler 
(Dinamo) ; 9. I. Ardeleanu (Steaua) ace
lași timp.

0 comportare demnă de toată lauda 
a avut-o, Ia juniori cat. I, N. Ciumeti 
(Unirea). După titlul cucerit duminică 
la contratimp, el s-a dovedit tot atît de 
bun și la fond, alergînd cei 100 km în 
2 h 46:52, urmat de Gh. Moldoveanu 
(Voința Ploiești), M. Takaci (Olimpia), 
C. Ciocan (Petrolul Ploiești), C. Ivan 
(Dinamo) toți în același timp cu învin
gătorul.

Cursa de 60 km rezervată juniorilor 
de cat. a 11-a a revenit lui M. Gociman 
(C.S.S. Buc.) cronometrat cu 1 h 37:42.

1. TRAIAN

ultimul a abandonat și el din 
unei anchiloze a mușchilor, cu 30

cele 
Iulia, 

anul trecut 
de juniori: 
București (în ediția 1960—1961 a cu
cerit și titlul de campioană), pre
cum și echipele feminine Ș.S.E. De
va și Ș.S.E. Piatra Neamț. Celelal
te echipe constituie prezențe noi in 
finala acestui campionat.

A surprins însă la aceste finale 
lipsa echipelor cluburilor sportive 
școlare. Aceasta cu atît mai mult 
cu cit intr-un trecut apropiat ace
stea se dovediseră printre cele mai 
bune din țară (reamintim că anul 
trecut titlul feminin a revenit echi
pei C.S.Ș. Luceafărul Brașov). Or, 
de data asta, echipele cluburilor spor
tive școlare din București, Timișoa
ra, Cluj 
aceasta 
atenției 
ganisme 
grăitoare prezența 
la finale, cu cit acestea reprezentau 
adevărate selecționate școlare 
cluburi sint elementele 
valoroase) și au condiții 
re dintre cele mai bune.

Cu excepția juniorilor 
pid, au lipsit de la aceste finale re
prezentanții cluburilor cu echipe de 
volei în categoria A. Unde sint 
ni orii de la Tînărul dinamovist 
curești, de la Tractorul Brașov, 
namo Orașul Dr. Petru Groza, ) 
greșul București, Știința Cluj, 
căra București, Farul Constanța 
etc., cluburi sau asociații sportive 
mari, cu posibilități frumoase, cu 
echipe de volei puternice în cam
pionatele categoriei A ? Nu dove-

limi- 
pen- 
au < 
țară

TINE

Aspect de la o fază anterioară 
campionatului republican de 
cros, disputată pe dealul Muscelului. 
Mihai Pop, principalul favorit ic 
clasa 175 cmc. conduce cu autoritate 
cursa.

a 
moto-

6 medalii de aur și 2 de argint 
la cea de a V-a ediție a turneului 
de la Craiova al „speranțelor olim
pice” la lupte clasice, iată răsplata 
frumoasei comportări a tinerilor 
noștri sportivi.

Participarea echipei R. P. Ungare, 
ciștigâtoarea ediției trecute și a 
prezentativelor R. 
P. F. Iugoslavia, 
ridicarea calității

După cum este 
noastră a cucerit

re- 
R. 
la

Foto : I. Dumitrescu
decit după consumarea 
la fiecare clasă. Toate 
să credem că disputa 
mai strînsă, cursele și mai palpitante, 
iar cîștigătorii și mai merituoși. Aler
gătorii cu experiență mai bogată în mo
tocros vor trebui să se întrebuințeze 
serios pentru a face fată asaltului dat 
de tinerii alergători. Astfel. M. Dănescu 
va avea mult de furcă cu C Doviț și 
E. Seiler la clasele 250 și 350 cmc.. 
Eh. Ion și M. Pop cu Ir. Motorie și 
St. Iancovici Ia clasa 175 cmc.

Faza a IV-a a campionatului republi
can, care reunește alergători de la clu
burile bucureștene Steaua, Metalul, Di
namo și I ființa precum și dc la Steagul 
roșu Brașov, Poiana Cimpina, Motorul 
Arad, Dinamo Calați, C.S.O. Oradea,

ambelor manșe, 
acestea ne fac 

va fi acum și

E.

SPORTUL POPULAR
Pag a la Nr. 4075

P. Polone și 
au contribuit 

întrecerilor, 
cunoscut, echipa 
primele trei edi

ții. Anul trecut locul I a fost ocu
pat de reprezentativa R. P. Ungare, 
care s-a dovedit și la actualele în
treceri cea mai bine 
tre formațiile 
că in turneul 
ghiari au fost

Seriozitatea
— in general — 
sportivilor noștri, le-a adus un fru
mos succes, pentru care le adresăm 
felicitări, ca și celor doi antrenori 
D. Cuc și Gh. Suteu. Iată, pe scurt, 
cîteva aprecieri asupra finalelor. 
Primul titlu ne-a fost adus de C. 
Turturea (cat. 52 kg) care, deși bol
nav, a luptat hotărît, c’iștigînd la 
puncte intilnirea cu maghiarul I. Al- 
ker. Reprezentantul nostru 
57 kg Ion Alionescu, după 
condus de I. Czinege (R. 
contrat prompt în două 
a reușit să- acumuleze un avantaj de 
puncte, pe care l-a menținut pînă la 
sunetul gongului. Este a doua victo
rie a echipei noastre. In cea de a

pregătită din- 
De remarcat 

luptătorii ma
la 7 categorii, 

ți

străine.
final

prezenți 
in acțiuni precum

buna comportare a

de la cat. 
ce a fost 
P. U.) a 

acțiuni și

sau Brașov au lipsit. Oare 
nu înseamnă o diminuare a 
dată voleiului in aceste or- 
sportive? Era cu atît mai 

echipelor C.S.Ș.

dește acest lucru dezinteres față de 
creșterea tinerelor cadre de voleiba
liști ? Cu atît mai mult cu cit re
gulamentul în vigoare obligă echi
pele de categoria A să aibă și for
mații de juniori.

Toate acestea dovedesc că echi
pelor de juniori li se acordă puțin 
interes de cei în drept. De aceea, 
ar fi necesar ca atît F. R. Volei cil 
și comisiile regionale, 
orășenești de volei 
munca dusă în rîndul 
acorde o atenție mai
pionatelor adresate acestor tineri și, 
în special, primelor lor faze, în ve
derea unei cit mai bogate partici
pări și bune organizări a întreceri
lor.

Revenind la participare, trebuie 
să mai remarcăm un lucru: dintre 
cele opt echipe prezente la Alba 
Iulia, cinci dintre ele (printre care 
toate cele patru formații feminine) 
au fost formații ale școlilor sportive 
de elevi. Credem că ar fi mai bine 
ca, în vederea viitoarelor ediții ale 
campionatelor de juniori, să fie 
tată participarea echipelor Ș.S.E., 
tru că școlile sportive de elevi 
întrecere a lor, separată, tot pe
Or. prezența acelorași jucători și Ju
cătoare în mai multe competiția 
îngrădește apariția altor element^ 
noi. Apoi cu timpul, s-ar purei 
ca finalele pe țară ațe campiol 
natelor de juniori să devi 'j^ree.i. 
tare a întilnirilor finalei 1
Ș.S.E. S-ar mai putea spune în piui 
că participarea in prea multe compel 
tiții a acelorași elevi-sportivi (cam 
pionatele școlare, întrecerile școlii 
lor sportive de elevi, campionatele 
republicane), ii distrage de la prinl 
cipala lor preocupare — învățătura 
— și îi obosește. Un exemplu : echi 
pa feminină a Ș.S.E.
a cucerit la 22 iulie 
locul I în finala pe 
sportive de elevi.

meciuri) le-a obosit atît de mul 
bucureștence, incit acestea, cite 
zile mai tîrziu, n-au mai putu 
randamentul așteptat in finala 
țară a campionatelor republicane

nr. 2 Bucureșt 
a. c. la Sibiu 
țară a școlilot

Dar competiția

RII SE AFIRMA
treia întîlnire Simion Popescu (cat. 
63 kg) după două frumoase victorii, 
a terminat la egalitate cu I. Katai 
(R. P. U.) ocupind primul loc. La 
cat. 70 kg lordache Enache a acu
mulat suficiente puncte pentru a 
ocupa locul I. După ce in primul tur 
Stefan Tampa (cat.
dut 
in 
S. 
pe 
(R.
Ion Popescu (cat. 87 kg.) intrecin- 
du-1 la puncte pe L. Sillai (R.P.U.). 
Tînărul
97 
decit 
nind 
sport 
grea, 
cu I. 
pe locul I.

Cu aceste victorii echipa noastră 
a acumulat 30 puncte și s-a clasat 
pe primul loc, 
P. Ungară cu 23 puncte, 
lonă 16 p
11

78 kg) a pier- 
surprinzător, in min. 5, prin tuș, 
urma unej ezitări la maghiarul 
Kovacs, el reușește să termine 
locul 2 înaintea lui A. Stanislav 
P. P.)- A 5-a victorie o cucerește

luptător St. Stingu (cat 
kg.) nu reușește să ocupe 

locul 2. Un rezultat bun, ți- 
seama că el practică acest 
numai de un an. La categoria 
Nicolae Pavel face meci nul 
Csatarj (R. P. U.) terminînd

p.

NE VORBESC ARBITRII

A. NOVAK — R. P. Polonă: 
,.Mi-au plăcut mult sportivii romîni. 
Ei au luptat deschis, cu mult curaj, 
folosind variate procedee tehnice, 
care arată, de altfel, gradul de pre
gătire și o matură seriozitate în în
trecere. Organizarea concursului, ar

(la 
cele mai 
de pregăti-

de Ia Ra-

: ju- 
Bu- 
Di- 

Pro- 
Fla- 
etc.,

bitrajul, comportarea sportivilor și 
publicul m-au îneîntat. Plec ca cete 
mai frumoase impresii despre țara 
dv. și doresc o revenire apropiată.*  

— R. P. Ungară: 
șapte ori imnul 

A fost o victorie 
la viitoarea ediție 
mai bine.“

K. KARPATI 
„Am ascultat de 
R. P. Romîne ... 
meritată! Sper ca 
să ne comportăm

(5 
pe 
va 
da 
Pe

MIRCEA TUDORAN

CAMP10NATUL DE CALIF1CAR]
Iată cîteva din 

trate duminică în 
a campionatului de calificaiZu- I

GRUPA I, masculin: C.S.O. Baia 
Mare — înainte Timișoara 3—| 
(15—6, 15—8, 13—15, 15—8) ; fe 
minin: Corvinul Deva — Ș.S.E. O 
radea 3—0 (4, 10, 11), C.S.O. BaiJ 
Mare — Știința Timisoara 2—1 
(15—7, 12—15, 4—15, 15—9, 14—16) 
C.S.O. Baia Mare — Ș.S.E. Oradel 
(meciul s-a disputat la Baia Mari 
în ziua de 26 iulie) 3—0 (4, 6, 131

GRUPA A II-A, masculin : C.S.CI 
Brăila — Progresul Tg. Neamț 3—1 
(11, 14, 3), Rulmentul Bîrlad — Full 
gerul Suceava 0—3 (6, 5, 15) ; fel 
minin: C.S.O. Brăila — Chimii 
Suceava 3—1 (15—4, 15—6, 14—13 
16—14).

GRUPA A II-A, masculin: Banei 
Tg. Mureș — Victoria Buzău .3—] 
(15—7, 12—15, 15—0, 15—8).

GRUPA A 1V-A, masculin: Mei 
talul Colibași — Oțelul Bucureșl 
3—1 (17—19, 15—4, 15—6, 16—14) 1] 
Cetatea Giurgiu—Electroputere Crai 

iova 3—0 (neprezentare). I

rezultatele inregis 
laza inisMMț^nall

urmată fiind de R.
R. P. Pa

și R. P. F. Iugoslavia

Simion Popescu (R.P.R.) l-a ridicat pe Kovacs (R.P.F.I.) și încearcă sd-1 
pună in tuș. Acțiunea nu-i reușește pe deplin, insă arbitrii ii vor acorda uni 
punct. Astfel S. Popescu învinge la puncte.



La încheierea sezonului competițional (II) Turneul balcanic intercluburț

Cîteva aspecte legate de aplicarea orientării de joc
In rindurile care urmează ne vom 

ocupa, pe marginea deslășurării 
campionatului, de rezultatele muncii 
antrenorilor în domeniul aplicării 
orientării de joc, sarcină trasată de 
■planul de măsuri pentru îmbunătă
țirea activității fotbalistice. Fără a 
avea pretenția unei analize complete, 
comentariu] de față urmărește să sub
linieze ceea ce s-a realizat și ceea ce 
nu, atitudinea antrenorilor (factori 
principali în aplicarea principiilor de 
joc elaborate) și a federației în această 
problemă. Socotim că s-a scurs un 
interval de timp destul de mare (a- 
proape doi ani), in cursul căruia preo
cuparea pentru aplicarea orientării 
putea lua forme mai concrete.

Mai intîi însă, să facem o remar
că. In fotbalul nostru se simțea ne
voia unor principii unitare de pre
gătire și de joc, a căror aplicare de 
către toți antrenorii să constituie baza 
îmbunătățirii activității echipelor de 
club și reprezentative, 
circulat la un moment 
multe teorii, a apărut o 
centuată de teoretizare 
semănind confuzii printre 
privința metodicii antrenamentului și 
a tacticii de joc. însăși importanța 
factorilor antrenamentului era privită 
în mod diferit. Nu exista un acord 
în această privință și federația nu 

îndeplinit atribuțiile de organ 
teWic de îndrumare, stabilind un 
mod unitar de a privi atît metodica 
antrenamentului, cit și orientarea fot
balului. De aceea, echipele noastre 
— in trunte cu cele reprezentative — 
au oscilat, după cum accentul cădea 
pe [actorul fizic, tehnic sau tactic, 
pierzînd pasul cu evoluția fotbalului 
pe plan internațional.

Elaborarea 
broșurii 
todica pregătirii echipelor" 
nat un inceput de limpezire 
Se urmărea stabilirea unei 
unitare 
fotbaliștilor, 
vorba de principii, îndrumarea fede
rației nu putea duce la șablonizarea 
în joc, cum au susținut unele „voci". 
Dovadă că echipele care au realizat 
în bună măsură trăsăturile orien
tării (Dinamo București, Petrolul, 
Progresul, Dinamo Bacău etc.) și-au

păstrat totuși specificul și — mai 
mult — au început să-și cristalizeze 
un stil propriu de joc (care nu tre
buie confundat eu sistemul). Firește, 
se pot face obiecțiuni pe marginea 
formulării orientării, ca detalii (de 
pildă așezarea jucătorilor pe teren, 
mărirea zonei de acțiune), dar nu 
și in privința necesității unor prin
cipii unitare de pregătire și joc.

din nepariiciparea întregii echipe la 
inițierea și dezvoltarea acțiunilor, din 
faptul că nu s-a realizat constant o 
legătură bună intre compartimente. 
Gradul de tehnicitate a jocului, sub 
raport individual și de ansamblu, 
lasă încă de dorit, spre deosebire de 
pregătirea fizică, domeniu in care 
echipele s-au prezentat, in general, 
destul de bine. Mărirea ritmului de

la

La noi au 
dat prea 

tendință ac- 
exageratâ, 

antrenori în

orientării și apariția
.Orientarea de joc și me- 

. .................... a insem- 
a apelor, 
orientări 

pregătirii 
Fiind

atit in metodica 
cit și in joc".

rnî€rrtz4
Bucwre rt>— Rcp*d.

Pasa trimisă spre Frăfilă (dreapta, t» tricou de culoare 
a fost imprecisă Și Dungu, ieșit din poartă, prtnde nestinjenit 
In dreapta lui, Motroc — la mică distantă de FrifiU — este gate să 
la nevoie... Fază din partida Dinamo ~

cerilor secțiilor de fotbal, care n-au 
manifestat preocupare pentru modul 
cum sint realizate trăsăturile orien
tării și nu au urmărit, deci, munca 
de instruire din acest punct de vede
re. antrenorilor, atitudinii celor mai 
inulți dintre ei față de pregătirea ju
cătorilor in vederea aplicării orien
tării și colegiului central de antre
nori. care nu a intervenit cu autori
tate și eficiență. însăși federația a 
manifestat slăbiciune in această pri
vință. mulțumindu-se să constate o 

interveni ener- 
să-i cheme la

\ irită, mulțumindu-se 
stare de fapt, fără a 
gic. prin măsuri care 
ordine pe antrenori.

Este foare adevărat 
antrenori au reușit să 
pelor lor un stil de 
bine conturat (Dinamo

'TîS'-l

Orientarea, deci și broșura — care 
constituie, de fapt, o sintetizare a ex
perienței fotbalului nostru și a celui 
din țări avansate in această privință 
— stabilește trăsăturile cunoscute.

Cum s-au reflectat aceste trăsături 
în jocul echipelor in ultimul cam
pionat î

Considerăm că în ceea ce privește 
caracterul constructiv 
colec

ulti

dinamic și 
•ritatea echi

pași înainte. De 
s-au făcut și in 

jocului, a puterii 
cu 
de

liv al jocului, 
peior au înregistra! 
asemenea, progrese 
privința rapidității 
de luptă, a aplicării sistemului 
trei fundași și a măririi razei 
acțiune a jucătorilor, in schimb, am 
constatat o aplicare nesatisfăcătoare 
a recomandării ca jocul să fie echi
librat și elastic, ceea ce a decurs

Meciuri din etapa a ll-a a „Cupei Lote-Pronospnrt” 
in programul concursului Pronosport orIjfotbal,

Numărul mare de 
ticipanți la concursul primei’ etape a 
jocurilor din cadrul „Cupei Loto-Prono- 
sport", ilustrează interesul acestora pen
tru competiția de vară, organizată de 
Federația Rominâ de Fotbal, in colabo
rare cu Loto-Pronosport.

Desfășurarea jocurilor și rezultatele 
obținute în prima etapă, de echipele 
participante scot în evidență interesul 
pe care il prezintă această competiție 
și faptul că lupta pentru ciștigarea celor 
3 cupe rămine deschisă pentru toate cele 
12 echipe înscrise in competiție.

Așa după cum s-a mai anunțat, Loto- 
Pronosport a dotat competiția respec
tivă cu „Cupa Loto-Pronosport", care 
va fi decernată echipei ciștieătoare de 
serie (cite o cupa pentru fiecare echipă 
cîștigătoare de serie) și importante pre
mii în obiecte.

Astfel, fiecare jucător al echipelor par
ticipante va primi cite o pungă cu ca
douri compusă din: un ceasornic de 
masă „Loto-Pronosport”, o scrumieră, o 
agendă de buzunar, oglinzi, pliante, ca
lendare de buzunar etc.

Jucătorii echipelor clasate pe primul 
loc în fiecare serie, vor mai primi, in 
afara premiilor menționate, următoarele: 
material (poplin) pentru 3 cămăși, o cra
vată, ciorapi, batiste și cite un termos.

Aceste'*premii  vor fi atribuite unui 
număr de 15 jucători de fiecare echipă 
și antrenorului respectiv.
• Iată acum programul concursului 

Pronosport nr. 31 din 5 august 1962 :
1. Dinamo Obor — Rapid București 

(Cupa Loto-Pronosport).

spectatori și de par-

lor

31
(Cupa

PI o-
Camping

2. Metalul București — Steaua 
Loto-Pronosport).
3. Metalul Tirgoviște — Prahova 

iești (Cupa Loto-Pronosport).
4. Carpați Sinaia — Poiana 

(Cupa Loto-Pronosport).
5. Crișana Oradea — C.S.O. Timișoara 

(Cupa Loto-Pronosport).
6. Vagonul Arad — U.T.A. (Cupa Loto- 

Pronosport).
7. Szeged — Ferencvaros (Camp. cat. 
A R. P. Ungară).
8. Dorcg — M.T.K. (Camp. cat. A R. P. 

Ungară).
9. Gyor — Szombathely (Camp. cat. A 

R. P. Ungară).
10. Ujpesti Dczsa — Salgotarjan (Camp, 
cat. A R. P. Ungară).
11. Budai Spart acuș — Szekesfehervar
(Camp. cat. B R. P. Ungară).
12. Nyiregyhaza — Ozd (Camp. cat. B 
R. P. Ungară).

joc. pe măsura apropierii 
de poartă, o-a intrat in obișnuința 
echipelor noastre, fiind realizat doar 
sporadic. In sfirșit. sub aspectul 
cursivității jocului. ca și al eficaci
tății lui s-au mani'estat lipsuri. Pe 
de o parte jocul a fost fragmentat fie 
prin execuții tehnice greșite, care au 
dus Ia pierderea balonului, ne prin 
oprirea și păstrarea neindicată a 
mingii; pe de altă parte acțiunile 
ofensive au fost de multe ori lipsite 
de eficacitate deoarece ele nu au fost 
desfășurate pe un front larg, cu fo
losirea din plin a extremelor, ci s-au 
canalizat mai mult pe spațiul res- 
trins al tripletei, ceea ce a dus la 
îngrămădirea jocului și a ușurat sar
cina apărărilor. In privința acestora 
trebuie subliniat faptul că intărirea 
liniei de fund cu un half sau altul, in 
raport cu direcția fazei de joc, este 
realizata de puține echipe.

Dintre formații, apreciem că rezul
tate mai bune pe linia aplicării o- 
rientării au obț inut: Dinamo 
resti. Petrolul (mai mult în retur), 
Dinamo Bacău, Progresul, ~ 
St roșu și Știința Cluj.

In concluzie, bilanțul nu 
natură să mulțumească, mai 
mă că au trecut aproape 
de cînd această orientare a 
borată și prelucrată cu 
Situația aceasta se datorează condu

Bucu-

Rapid,

este de 
cu sea- 
doi a ni 
fost eia- 

antrenorii.

că o serie de 
imprime echi- 
joc destul de 

București, 
Steaua, Petrolul. Progresul. St roșu. 
U.T.A. Știința Cluj, de pildă), ceea 
ce dovedește preocupare in această 
direcție. Dar, in privința orientării 
de joc ei au manifestat serioase ca
rențe — o indisciplină față de îndru
marea federației și o pasivitate inadmi
sibilă. Orientarea a fost supusă dis
cuției antrenorilor Ia timpul oportun. 
In prefața broșurii amintite se pre
cizează că nu-i completă, că «repre- 
z ~:ă doar un început, un prim pas“ 
și că .un sprijin deosebit pot da an
tren: r;i !a îmbunătățirea continuă a 
cc't-lutului lucrării" și deci a orien
tării. Prilejuri pentru aceasta au fost 
nenumăratele consfătuiri organizate 
de federație Totuși, cu foarte puține 
excepții (și acestea mai mult cu ca
racterul unor discuții in particular...) 
nu s-a făcut o analiză temeinică a 
orientării si la ora actuală LA COLE
GIUL CENTRAL AL ANTRENORI
LOR NU EXISTA NICI O PROPU
NERE CONCRETA DE ÎMBUNĂ
TĂȚIRE! Or. campionatul și meciu
rile internaționale la care au asistat 
mulți antrenori puteau duce la ase
menea propuneri. De pildă, in ceea 
ce privește tendința de a acționa cu 
patru jucători la fund, necesitatea de 
a exista totuși — cel puțin in mod 
teoretic — o așezare mai precisă pe 
teren a halfilor și inaintașilor, con
tinua mișcare a jucătorilor in linia 
de atac, sensul exact al realizării 
măririi razei de acțiune a unor ju
cători, printre care și extremele etc.

Este momentul ca 
organizeze o asemenea 
cursui căreia antrenorii să-și spună 
cuvintul in mod deschis, pe baza 
experienței de pînă acum, arătînd 
ce cred ei că e bun și ce nu, in 
raport cu evoluția fotbalului inter
național și aducînd propuneri con
crete pentru îmbunătățirea jocului sub 
aspect tactic. In felul acesta ei iși 
'or îndeplini o altă sarcină impor
tantă decurgi nd din planul de mă
suri, aceea a generalizării experien
ței, după fiecare campionat sau com
petiție internațională.

federația să 
analiză, în

Steagul roșu—Olimpiakos
Un mare interes, nu numai printre 

iubitorii fotbalului din Brașov ci și 
printre 
dihnă 
meciul 
piakos . . . „
mîine la ora 17,30 pe stadionul Trac
torul din Brașov, în cadrul turneului 
balcanic. Este al doilea joc pe care-1 
susține St. roșu în această compete 
ție și al cincilea al clubului Olim
piakos. Acesta, de altfel, și conduce 
în clasamentul seridSBl cu 7 puncte 
(1—0 cu St. roșu la Pireu, 1—0 cu 
Galatasaray, 3—2 și 3—3 cu Sara-, 
jevo). Oaspeții au sosit în Capitală, 
duminică seara cu avionul, iar ieri, 
au plecat la Brașov. Ei au deplasat 
un lot de 19 jucători (din țara noas
tră vor pleca la 3 august în U.R.S.S. 
pentru jocuri la Chișinău și Moscova) 
si miine vor alinia următoarea forma-.; 
ție: TSANAKSIS — SI.MANDIR1S, | 
STEFANAKOS, PLESAS — POLI- 
CHRON1OU (căp.), S. PAPAZOGLU; 
— C. PAPAZOGLU. SIDERIS, 1FAN- 
DIS. GR1GORIADIS, A. PAPA-. 
ZOGLU. Rezerve: Toulakos (portar), 
Kabolis, lliadis, Spetseris, Posidon, 
Gavetsos, Barbalias și Psihos. Din 
echipa de mai sus, cu excepția lui S. 
și A. Papazoglu și Grigoriadis, toți 
ceilalți sint internaționali. In palma
resul echipei din Pireu figurează o 
victorie cu 3—2 asupra lui F. C. San
tos și alta cu 2—0 la F.C. Barcelona.

St. roșu — după cum ne-a relatat 
corespondentul nostru C. Gruia — s-a; 
pregătit intens în această perioadă 
pentru meciul de mîine în care speră 
să facă un rezultat bun, luîndu-și re
vanșa asupra formației Olimpiakos. 
In afara antrenamentelor propriu-zise. 
St roșu a susținut și cîteva jocuri de 
verificare pentru omogenizarea echipei,ț

Meciul va fi condus de S. Kotherjaj 
(Tirana).

fotbalului din Brașov ci și 
oamenii muncii aflați la o— 
pe Valea Prahovei, stirnește 
internațional St. roșu—Olim- 
Pireu (Grecia) programat

Progresul București — 
Flacăra Moreni 7-2 (1-1)

MORENI. Meciul a fost echilibrat 
pînă în min. 66 cînd la 2—2 în for
mația Flacărei au fost introduși maf 
mulți jucători tineri care nu au putut 
face față ritmului impus de bucu- 
reșteni. Progresul a jucat tot timpul 
foarte bine. Au marcat Oaidă (min. 
10), Protopopescu (62 și 76), Maf tentă 
(85 și 87), Baboie (86), Voinea (89)' 
iar pentru Moreni Negoiță (35 din 
11 m.) și Dumitrescu (64)

PROGRESUL: Cosma-Xedelcu, 
ricaș, 
ță, Știrbei 
du), Oaidă 
(Dinulescu), 
teuță).

Ca- 
Smărăndescu II (Maior)-lonî- 

(Stancu)-Mafteuță (San- 
(Protopopescu), Pașcanu, 

Voinea, Baboie (Maf-

G. ILINCA-coresp.

PREMIILE CONCURSULUI PEOSO- 
EXPRES NR. 30 DIN 23 IULIE 1»C

variante a 28.624 leL 
4 variante, a 15.504 Iei. 
41 variante a 1.629 lei. 
520 variante a 165 
1020 variante a 84
5214 variante a 22 
477.068 lei.

Extragerea suplimentară. Categoria a 
n-a : i autoturism a 49.500 lei cîștigă- tor — - -
ria 
de

'tâ&ut fie

Completări la o lecție braziliană de fotbal
Categoria I : 2

Categoria a n-a :
Categoria a IH-a:
Categoria a IV-a:
Categoria a V-a:
Categoria a Vl-a:
Fond de premii :

lei. 
lei. 
lei.

Boca Sever din Timișoara. Catego- 
a n-a : 72 variante a 140 leL Fond 
premii: 59.633 lei.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

Brazilienii nu s-au arătat de loc zgir- 
eiți, in meciul cu Spania, in folosirea 
mișcărilor tactice la puncte fixe. Cor- 
nerele au fost, de preferință, executate 
lung, spre Vava sau Garrincha: dar, 
uneori au fost și scurte, după părerea 
mea pentru a surprinde adversarul. La 
loviturile peste „zid" a existat multă 
varietate, accentul căzând pe elementul 
surpriză. Mi-am notat o asemenea fază, 
mai deosebită: mingea a fost așezată de 
Didi, iar Amarildo a sprintat sâ șuteze. 
„Zidul*  s-a mișcat însă și Amarildo s-a 
întors ca să efectueze lovitura. In 
Aceeași clipă. Insă Didi a șutat splen
did, dar portarul a fost bine plasat și, 
mai ales, atent nu la mișcarea jucători
lor, ci la ceea ce se intimpla tot timpul 
cu mingea. Loviturile din 
executate foarte repede și 
tonul*:  un jucător venea la 
pleca în sprint mai lung: 
țiune o făceau mai ales pe 
țînd din joc (în timpul acțiunii) sto
perul.

Toate cite au realizat tactic jucătorii 
brazilieni s-au bazat pe o tehnică supe
rioară. Toți au folosit fentele, iar unii 
și driblingul. Dar precizia în lovirea cu 
capul și piciorul a fost aceeași la între
gul Iot de jucători folosiți. Prin contri
buția tuturor s-a ajuns să se realizeze 
o echipă și un joc colectiv.

La 30 de ani și o lună
Tehnica jucătorilor brazilieni este, în 

general, cunoscută acum. în ceea ce 
privește folosirea unei biomecanici 
scurte, fără ca piciorul de lovire să 
treacă peste minge (după execuție); se 
imprimă astfel mingii un efect invers 
direcției zborului.

In executarea procedeelor tehnice se 
observă o mare ușurință și, mai ales, 
mobilitate și suplețe articulară. Jucătorii 
nu folosesc însă, cu aceeași dexteritate 
ambele picioare. Nu există execuție teh
nică fără fentă. In dribling (de pe loc 
sau din mișcare), jucătorii brazilieni 
țîșnesc ca din pușcă și nu se rezumă

cimp erau 
creau „pis- 
primit. altul 
această ac- 
centru, sco-

la o acțiune, ci fac un „releu" întreg 
de mișcări suplimentare. Ei conduc ba
lonul cu exteriorul virfului piciorului; 
uneori iși trag mingea inapoi, întorc 
spatele și apoi schimbă direcția. Acest 
procedeu îl folosesc totdeauna prote- 
jind balonul.

Cîteva cuvinte șl despre factorul fizic. 
Brazilienii au avut o rezistență foarte 
bună. Cei din linia de fund sint masivi, 
dar la înaintare destul de... mărunți, Insă 
foarte viguroșt Toți au o detentă, o elas
ticitate și o îndeminare rar intilnite. 
O excepție o constituie fundașul Djalma 
Santos, la care viteza de deplasare este 
insuficientă.

Am calculat „media" vîrstei la această 
echipă și nu m-a surprins cînd am aflat 
că are 30 de ani și o lună pentru că 
mi-erau cunoscute vîrstele individuale 
(opt jucători de Ia 30 de ani in sus, în 
frunte cu Nilton Santos — 37 de ani). 
Și aceeași echipă a jucat de aici în colo 
pînă Ia sfîrșitul campionatului, care nu 
i-a scutit de eforturi. Adevărul e că 
jocul și pregătirea științifică la care au 
ajuns, virtuozitatea tehnico-tactică atinsă, 
calitățile moral-volitive ce-i caracteri
zează, seriozitatea și viața sportivă ce-o 
duc, respectarea fără șovăire a tuturor 
obligațiilor legate de pregătire și păs
trarea formei, sprijinul reciproc ce nu 
și-1 precupețesc, au păstrat și păstrează 
tinerețea fiziologică a acestor jucători, 
a acestei echipe. E o învățătură în plus 
pe care echipa Braziliei o ține la dis
poziția tuturor și care merită să fie 
cunoscută și asimilată.

O ultimă încercare a spaniolilor
In jocul cu Brazilia, spaniolii au făcut 

noi remanieri în formație, astfel că în 
trei meciuri au prezentat trei formații 
aproape total diferite. Debutanți în 
echipă erau Araquistain și Adelardo Ro- 
driguez. Au lipsit din echipă, printre 
alții, reputații Suarez, Del Sol și Santa
maria. S-a spuș Ia un moment dat că 
ar fi fost vorba de un „complot” al jucă
torilor lui Real Madrid împotriva iui

Helenio Herrera. In realitate însă, an
trenorul renunțase la ei.

După, «felul cum s-au comportat jucă
torii aleși nu s-ar putea spune că Her
rera n-a avut „mină fericită”. Probabil 
că el și-a făcut un calcul simplu: ca 
echipă, ca tot omogen, naționala spa
niolă nu există. E numai un conglome
rat de mari valori individuale fără multe 
șanse, intr-un joc cu Brazilia. Aceasta 
l-a determinat să facă o încercare nouă, 
cu care să realizeze eventual o. lovitură 
pentru cartea lui de vizită de „magi
cian".

„Planul tactic" al lui Herrera a’ avut 
ca bază împiedicarea adversarului de-a 
juca, de-a crea. Cu puțin timp înaintea 
începerii partidei, jucătorul Di Ștefano 
— care a rămas mai departe spectator 
nu s-a ferit să spună: „Echipă noastră 
va triumfa asupra Braziliei, pentru că 
„băieții noștri sînt deciși șă se bată”. 
Era reflectat în această declarație însuși 
planul de luptă întocmit de Herrera.

Și, intr-adevăr, fotbaliștii spanioli 
s-au bătut pînă la limita puterilor lor$ 
dar numai cu atit nu putea să fie în
vinsă Brazilia. încercarea lui Herrera^ 
dacă n-a putut evita eliminarea Spaniei 
din campionatul mondial, s-ar putea 
să aibă totuși unele repercusiuni asu
pra orientării viitoare, dacă ar fi să se 
dea crezare celor ce se spuneau după 
jocul cu Brazilia și anume că această 
echipă să constituie „nucleul” pentru 
campionatul mondial din 1966, pe care 
Spania să înceapă să-1 pregătească de 
îndată. O echipă care, eventual, ctt 
foarte mici excepții, să fie supusă Ia 
o nouă încercare, cu prilejul „Cupei Eu
ropei" inter-țări în care, cum se știe$ 
echipa spaniolă urmează șă întâlnească 
reprezentativa țării noastre.

CONSTANTIN TEAȘCĂ

SPORTUL POPULAR
Nr. 4075 Pag. a 5-st



SWîȚK'4'i i â ăi. . . . . . . . . . . . . . . . E

Pregătiri In rederea „mondialelor" DUPĂ FINALELE JUNIOARELOR
Concurs de verificare

Arena cu patru piste din Zărnești 
(reg. Brașov) găzduiește, tacepînd de 
joi, concursul de verificare a jucătoare
lor și jucătorilor vizați pentru echipele 
care vor reprezenta țara noastră la edi
ția din acest an a campionatelor mon
diale de la Bratislava. Se dispută pro
bele clasice de 100 bile mixte (fete) 
și 200 bile mixte (băieți). Fiecare ju
cătoare și fiecare jucător va trage de 
cîte patru ori. 1^ afara sportivilor care 
au întreprins, Ou de mult, un uirneu 
în R.P.F. Iugoslavia, au fost invitați 
la acest concurs proaspătul recordman 
al țării, V. Nicolescu, Dumitru G. Du
mitru (Ploiești), Gh. Rădulescu (Reși
ța), FI. Biru, Ecaterina Antonovici (Con
stanța) și Crista Rezac (Buc.).

O întrecere de amploare: 
„Cupa orașului București”

La sfîrșitul acestei săptămîni, in 
zilele de 4 și 5 august, poligonul Tu
nari din Capitală va fi gazda unor 
întreceri la care iau parte cei mai 
buni trăgători din țară. „Cupa ora
șului București". Acest concurs inter- 
orașe, va fi un bun prilej de verifica
re a stadiului de pregătire a spor
tivilor deoarece se desfășoară 
cu o săptămînă înainte de fi
nalele campionatelor republicane. 
Participă trăgători fruntași din opt 
orașe: lași, Bacău, Arad. Tg. Mureș, 
Ploiești, Brașov, Alexandria și Bucu
rești. Iată Și cîțiva dintre trăgătorii 
care vor evolua pe poligonul Tunari: 
T. Cogut și N. Cojocaru din Iași, 
Margareta Filip din Brașov, Cleopa
tra Alexandru din Alexandria, Tere
za Quintus și juniorul St. Alerhind 
din Arad, Aurelia Cosma din Tg. Mu
reș etc. Dintre țintașii Capitalei a- 
mintim pe I. Sîrbu. D. Rotaru, M. 
Dumitriu, St. Petrescu, M. Ferecata, 
M. Lazăr, G. Maghiar, 1. Olărescu, V. 
Atanasiu, C. Antonescu, Ana Goreti. 
Mai iau parte trăgători de la 
Progresul, Metalul și juniorii Șco
lii sportive de elevi nr. 1. Concomi
tent cu „Cupa orașului București”, se 
<a desfășura și ultima etapă, a IV-a, 
a campionatului Capitalei, pentru se
niori și senioare și ,,Cupa Eliberării” 
pentru juniori (în organizarea clubu
lui Metalul).

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR: 
simbătă 4 august : — armă liberă ca
libru redus 3x40 focuri (seniori), ar
mă liberă calibru redus 3x30 (juni

a sportivilor fruntași
ORDINEA ECHIPELOR LA FINALELE 

CAMPIONATULUI R.P.R.

Comisia centrală de organizare a ul
timelor întreceri din cadrul campiona
tului republican pe anul 1961—1962 a 
tras la sorți ordinea intrării pe pistă 
a echipelor finaliste. Astfel, formațiile 
feminine Voința Constanța, Unirea Buc., 
Voința Cluj. Voința Oradea, Vo>nța Tg. 
Mureș și Rapid Buc. vor ev.vlua In a- 
ceastă ordine, iar cele masculine vor 
începe jocul după cum urmează i Elec
trica Sibiu, Olimpia Reșița, Voința Arad, 
Industria locală Baia Mare, Rapid Buc. 
și G.S.O. Ploiești. Fetele își disput*  
întîietatea pe arena Flacăra din Cîmpina, 
între 10—12 august, iar băieții pe arena 
cu patru piste din Zărnești, în xilela 
de 18 și 19 august.

oare), pistol precizie ; duminică 5 au
gust — armă liberă calibru redus 3x30 
(senioare și juniori), pistol viteză 60 
focuri (ambele manșe).

In drum spre linurile de campioane...

Două autentice „speranțe**  ale caiacului feminin: Carmen Popescu și Anca 
Olivier. Aceste tinere reprezentante ale Clubului sportiv școlar București, deși se 

află de-abia la al doilea sezon competifional, și-au înscris In palmares clteva 
frumoase succese. Anul trecut, campioane republicane de junioare „mici*  la 
caiac dublu, iar acum (cîștigînd calificarea pe Capitală) principale favorite In 
lupta pentru titlul de campioane la junioare „mari*.

Campionatul republican de junioare, 
desfășurat timp de patru zile pe terenul 
și în sala Tractorul din Brașov, a reve
nit pe drept echipei Clubului sportiv 
școlar București, rare a repetat frumoa
sa performanță de anul trecut. învingă
toare în toate cele patru meciuri susți
nute, baschetbalistele bucureștene, an
trenate de prof. Al Powscu, au impre
sionat în primul rînd prin nivelul ridicat 
de pregătire tehnică și tactică. Pose
soare a unei game variate de procedee 
tehnice, campioanele țării au reușit să le 
valorifice datorit*  elementelor de tactic*  
individuală (demarcajul, pătrunderea cu 
ducerea adversarului In blocaj) și co
lectiv*  (blocaje, încrucișări, dublarea 
acțiunilor), în mare măsură bine puse 
la punct. Păcat, însă, că preocuparea 
antrenorului nu s-a extins și asupra pre
gătirii fizice, — sub raportul vitezei 
de deplasare, a îndemînării în regim de 
viteză și detentă și a supleței — care 
s-a dovedit deficitară.

Pe locul secund s-a clasat echipa Ln- 
ceafărul Brașov, al cărei antrenor — 
prof. Gh. Roșu — a reușit din nou să 
prezinte două elemente de mari perspec
tive : Kato Fogel și Heda Gagesch, 
jucătoare cu o bună pregătire fizică 
(în special Kato Fogel), tehnică și tac
tic*.  Diferența dc valoare dintre aceste 
două baschetbaliste și celelalte compo
nente ale formației a făcut însă ca ac
țiunile să fie axate numai pe ele, ceea 
ce a facilitat mult misiunea apărărilor 
adverse. Luceafărul Brașov a arătat o 
remarcabilă putere de luptă (meciul cu 
C.S.Ș. București a fost elocvent In aceas
tă privință), afirmîndu-se și în acest an 
ca unul din cluburile cu o temeinică 
preocupare pentru depistarea și ridicarea 
tinerelor baschetbaliste.

Deși s-a clasat doar pe locul V, for
mația Ș.S.E. Gheorghieni (antrenor T. 
Ba sil idiș) a impresionat în mod deose
bit prin corectitudinea și îndemlnarea 
executării procedeelor tehnice și prin 
huna pregătire fizică. Pe lingă Elisabeta 
Nagv și Ana Marton, care au arătat că 
au mari perspective, Ș.S.E. Gheorghieni 
a prezentat la Brașov multe elemente 
talentate a căror valoare confirmă din 
nou faptul că orașul Gheorghieni este 
o reală pepinieră a baschetului nostru 
feminin.

Ș.S.E. Oradea (antrenor T. Felciov) 
a venit cu cele mai tinere jucătoare. 
Vîrsta fragedă nu le-a împiedicat să 
arate, însă, că în cursul antrenamente-

CELE MAI BUNE JUCĂTOARE 
ALE FINALELOR:

Mihaela Di mi tr iu, Roxana Dumi
trescu, Anca Demetrescu (G.S.Ș. 
București), Kato Fogel, lleda Ga- 
gesch (Luceafărul Brașov), ludith 
Dibar, Margareta Socholschi, Fiorica 
Szucs (Ș.S.E. Oradea), Adina Dinu, 
Cecilia Oleieru, Inge Stricker (Pro
gresul București), Elisabeta Nagy, 
Ana Marton, Faleria Blenesy (Ș.S E. 
Gheorghieni), Elisabeta Czegezi, Ildi- 
co Sipos, Agneta Farkas (G.S.Ș. 
Cluj).

lor au fost conștiincioase. Insistînd 
asupra îmbunătățirii pregătirii fizice (în 
special viteza și forța) și tehnice, talen
tatele baschetbaliste de la Ș.S.E. Oradea 
vor candida anul viitor (majoritatea 
jucătoarelor vor fi încă junioare) cu 
șanse apreciabile la titlul de campioană.

Combativitatea exemplară, omogenita
tea jucătoarelor și acțiunile colective, 
iată ce a caracterizat echipa Progresul 
București (antrenor prof. Niculina Gri- 
gorescu), clasată pe locul IV. Datorită 
acțiunilor organizate și dragostei jucă
toarelor pentru culorile clubului. Progre
sul a învins echipa Ș.S.E. Gheorghieni și 
a pierdut la limită în fața formațiilor 
Luceafărul Brașov și S.S.E. Oradea, 
superioare prin media înălțimii și prin 
pregătirea tehnică.

C.S.Ș. Cluj (antrenor 7. Martin) a 
făcut un joc bun în prima zi, cind a

Dobrogea —București 13-23
CONSTANȚA 29 (prin telefon). — 

Simbătă seara s-a disputat in Sala 
Sporturilor din localitate '.atilnirea 
dintre selecționata regiunii Dobrogea 
și cea a orașului București, din ca
drul „Cupei Eliberării". Mai bine 
pregătiți, bucureștenii au ciștigat cu 
scorul de 23—15. La categoriile mij
locie și semigrea, oaspeții au obținut 
deciziile prin neprezentarea adversa
rilor. Cele mai frumoase partide le-au 
furnizat „perechile" Osman Kenan — 
Const Popa și Gh. Constantin — 
Vasile Neagu.

Iată rezultatele tehnice: cat mus
că : D. Davidescu (B) egal cu Gh. 

arătat o frumoasă concepție tactică. 
Jucînd aproape fără utilizarea driblin
gului, folosind cu mult succes „dă și 
du-te“, clujencele au obținut o victorie 
clară asupra echipei Speranța Galați. 
Pe parcurs s-a văzut însă că concepția 
tactică nu a fost bazată pe o pregătire 
tehnică corespunzătoare și, în conse
cință, în fața unor adversare tehnice 
au cedat categoric.

Speranța Galați (antrenor prof. I. 
Cucu) are meritul de a sc fi calificat 
pentru finala campionatului. Aci, însă 
echipa a fost net depășită de celelalte 
formații. Jucătoarele nu au nici talia și 
nici pregătirea tehnică și fizică cores
punzătoare pentru a face față cerințelor 
baschetului modem. Se impune clar re
vizuirea metodei dc selecție și de instrui
re, astfel ca și Speranța Galați să pre
zinte, asemenea celorlalte echipe, jucă
toare cu perspective.

★
Cîteva rînduri trebuie rezervate orga

nizării finalei campionatului feminin de 
junioare, asigurată de F. R. Baschet ta 
colaborare cu comisia de specialitate a 
regiunii Brașov. în general programul 
a fost respectat, jocurile desfășurîndu-se 
în bune condițiuni. Arbitrii Gh. Dinescu, 
7. Petru țiu, C. Dinescu, F. Șerbănescu 
șl M. Cunicer au condus cu competență, 
contribuind la reușita întrecerilor.

Păcat, însă, că această finală, o ade
vărată sărbătoare a tinerelor baschetba
liste din țara noastră, a fost programat*  
concomitent cu turneul in terna ț 1 la 
care au participat Steaua Buct^fl^l 
Vorwărts Leipzig, lotul de tineret al 
R.P.R. și selecționata orașului Brașov. 
Jucîndu-se pe un singur teren, ca partide 
principale au fost programate cele ale 
turneului internațional, iar cele ale 
junioarelor s-au desfășurat dimineața 
de la ora 8,30 și după-amiază de la ora 
15,30, cînd căld lira era excesivă și in
fluența defavorabil comportarea echipe
lor. Firește, nici publicul nu a putut 
veni la aceste ore total nccorespunzâ- 
toare pentru o finală de campionat repu
blican. Din acest punct de vedere con
siderăm că organizatorii au greșit, ca 
atît mai mult cu cît au fost sesizați 
că prin modul de programare se scade 
din importanța cuvenită unei finale de 
campionat republican.

D. STANCULESCU

Gheorghe (D) ’ cocoș: C.
b.p. O. Kenrn (D) — in aceiAlă 
partidă un rezultat de egalitate ar fi 
fost mai echitabil i pană : D. Răgă- 
lie (D) b.p. M. Pîrvu (B) ; semi- 
ușoară: I. Pătruț (B) b.p. V. Bar
bu (D) ; ușoară; N. Calița (B) b.p.
C. Lascu (D) ; semimijlocie: 1. Pițu 
(D), b.p. A. Gănescu (B) ; miji mi
că : V. Neagu (D): b.p. Gh. Con
stantin (B) ; M. Constantin și T. Fe
lea — ambii din București — au 
ciștigat in lipsă de adversari ; grea: 
V. Netea (B) b.p. I. Rahău (D).

C. POPA-coresp.

Date despre campionatul mondial feminin de handbal in 7
Desfășurarea celei de a Il-a ediții 

a campionatului mondial feminin de 
handbal în 7 ne-a permis efectuarea 
unei cercetări științifice menite să 
depisteze, pe baza unor date obiective, 
potențialul și unele caracteristici de 
joc a ie . echipelor participante.

• .Valoarea competiției și faptul că 
echipele prezente se găseau în maxi
mum de formă sportivă, subliniază o- 
portunitatea cercetărilor și importanța 
concluziilor.

fn acest scop Dispensarul Central 
pentru Sportivi și Catedra de Jocuri 
Sportive a I.C.F. au organizat bri
găzi care au efectuat investigații in 
condiții de laborator și înregistrări 
în timpul jocului.

fn acest articol analizăm datele în
registrărilor făcute în timpul jocu
rilor urmărite de către brigada de 
studențî condusă de asistentul Bota. 
Brigada de studenți a înregistrat fo
losirea anumitor procedee tehnico- 
tactice în cele 9 jocuri care au avut 
loc in București.

Procedeele urmărite au fost urmă
toarele :

— aruncări la poartă : din plonjon, 
din săritură, din dreptul șoldului, prin 
evitare, cu pași încrucișați, cu pași 
adăugați, aruncări specialei

— angajarea pivotului j
— driblingul î

contraatacul.

în funcție de specific, s-au înre
gistrat pentru fiecare din aceste pro
cedee frecvența lor în joc, cîte an 
fost reușite, cine le-a efectuat, pozi
ția de pe care s-au realizat

Pentru edificare prezentăm o parte 
din constatările noastre pentru fie
care procedeu in parte.

ARUNCĂRI LA POARTĂ

Tn decursul jocurilor urmărite s-au 
efectuat în total 364 aruncări la poar
tă. din care s-au marcat 96 goluri, 
ceea ce reprezintă un procentaj de 
26,3% reușit Din acest total, 269 a- 
runcări au fost plasate în cadrul por
ții, ceea ce reprezintă un procent de 
73,8%. Scăzind din numărul acestor 
aruncări orientate pe poartă numă
rul golurilor, stabilim procesul de e- 
ficacitate (S5.6%) pe care îl apre
ciem însă ea insuficient

Concluzia metodică care se des
prinde din aceste procentaje arată ca 
o caracteristică generală jocul ferm 
al apărărilor și aportul deosebit al 
portarilor. Apreciem, de asemenea, pru
dența manifestată In atac de majori
tatea echipelor, fapt reflectat de alt
fel și de scorurile mai strînse decît 
cele care se obțin in întîlnirile bila
terale sau în întîlnirile amicale. Ex
cepția a realizat-o echipa sovietică, 
care a desfășurat constant un joc 

deschis, bazat mai mult pe forță de 
atac, neglijind însă apărarea. Aceasta 
este și una din explicațiile scorurilor 
mari înregistrate în jocurile prestate 
de echipa sovietică.

De fapt, această realitate ne în
deamnă să ne întrebăm care este pers
pectiva acestui joc ? Oare retragerea 
premeditată a echipei fără balon pe 
poziții de apărare prin renunțarea 
la luptă ta mijlocul terenului, nu di
minuează spectaculozitatea lui ? Creș
terea continuă, dar nu simultană, a 
nivelului de eficiență a apărărilor 
față de ce| al atacurilor — fapt ilus
trat de scorurile tot mai mici cu care 
se încheie o partidă — nu creează un 
dezechilibru valoric între cele două 
compartimente ? Se va pute, răspunde 
că în acest fel se stimulează concof 
mitent și creșterea virtuozității ata- 
canților. Obiecțiunea conține adevărul 
ei, dar decalajul se va menține pen
tru că sarcina apărării, prin definiție 
distructivă, este mult mai ușor de 
realizat decît cea a atacului. Și apoi 
sarcina apărării este ușurată și de 
poziția mult mai statică de pe care 
ea își deslășoară acțiunile. Atacul 
însă va trebui să-și perfecționeze de
prinderile tehnice și gindirea tactică 
corespunzător ritmului tot mai cres
cut și mai surprinzător al circulației 
jucătorilor, cu și fără balon. Din a- 
cest „conflict" în care apărarea iese 
avantajată, jocul este acela care su

feră. pierzind din spectaculozitate și 
neprevăzut Stereotipul fazelor care 
se succed în fața semicercului dimi
nuează dinamismul jocului. De aceea, 
pe drept cuvînt, ne întrebăm cum va 
evolua regulamentul de joc ? Ce s-ar 
întimpla dacă apărarea pozițională, in 
zonă, ar fi declarată prohibită și e- 
chipele ar fi nevoite să aplice apă
rarea „om la om" pe tot cuprinsul 
terenului ? în minte ne revine momen
tul dramatic cind echipa noastră în 
inferioritate numerică prin eliminarea 
simultană, a două jucătoare, în meciul 
cu echipa cehoslovacă, a trebuit să 
depună eforturi deosebite să rețină 
baionul, motiv pentru care a apelat și- 
la aportul lririei Hector, care pentru 
un timp s-a transformat intr-un verita
bil jucător de cîmp. Fără îndoială că 
în astfel de situații, nivelul pregă
tirii fizice trebuie ridicat iar virtuo
zitatea paselor, a driblingului și a 
jocului fără balon s-a amplificat. Iată 
de ce credem că specialiștii din di
verse țări și Federația internațională 
de handbal trebuie să reflecteze a- 
supra posibilității orientării jocului 
ta această direcție. Deocamdată un 
experiment realizat la noi in țară ar 
putea verifica prezumția noastră.

Revenind la problema aruncărilor, 
constatăm că din totalul lor cele mai 
multe au fost efectuate drn săritură. 
Dar cu toate că aceste aruncări au fost 
preponderente (128), considerăm to
tuși că numărul lor este insuficient, 
avind in vedere talia destul de ridi
cată a unor echipe care ar fi permis 
o astfel de rezolvare (U.R.S.S., R. 8. 
Cehoslovacă. R. P. Ungară, Iugosla

via și R. P. Romînă). Totodată, subli
niem coeficientul scăzut de eficacitate 
al acestor aruncări (35 goluri), fapt 
care denotă insuficienta lor pregă
tire în condiții de joc. Nu aceeași re-' 
marcă o putem face la aruncările din 
pionjon unde față de numărul arun
cărilor (69),- golurile realizate dau 
un coeficient mult mai mare (30). 
Evident, eficiența acestor aruncări 
este superioară in comparație cu a 
celorlalte procedee.

O altă concluzie care se desprinde 
din analiza aruncărilor este aceea 
că numărul celor care presupun-- un 
proces de instruire mai îndelungat, 
datorită structurii lor complexe (arim- 
carea prin evitare și cele speciale),- 
este foarte scăzut (8). Considerăm că 
perfecționarea unor astfel de procedee 
de aruncare trebuie să constituie in 
viitor o preocupare atentă pentru an
trenori, ținînd seama de creșterea 
continuă a valorii fizice și tehnico- 
tactice a apărării. Prin urmare, tre
buie căutate soluții tehnice bazate pe 
elementul surpriză, care să depășească 
aceste apărări care devin din ce in 
ce mai ermetice Desigur, lucrul a- 
cesta nu este simplu.

Evident, aruncările de pe extremă 
au un coeficient suplimentar de di
ficultate, ținînd seama de unghiul re
dus în care se execută. Totuși, numă
rul prea mic de aruncări tăcute din 
această poziție demonstrează că există- 
o preocupare insuficientă pentru per
fecționarea acestei lovituri al cărei a- 
vantaj — spațiu liber de aruncare 
mai larg și elementul surpriză — le 
indică a li mai des folosite. Noi con-
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Noi recorduri
BRAȘOV, 30 (prin telefon). — Pe 

stadionul Tractorul din localitate s-a 
desfășurat luni după-amiază un con
curs atletic în cadrul căruia au fost 
înregistrate trei noi recorduri repu
blicane. In proba de 3.000 m plat 
Andrei Barabaș a realizat 8:08,6 (ve
chiul record de 8:09,8 aparținea din 
1961 lui Z. Vamoș). Pe locul doi i 
Ov. Lupu 8:319. La 1.000 m tînărul 
Ștefan Beregszaszi a corectat cu 0,4 
sec recordul lui Vamoș, înregistrînd 
2:22,6. Juniorul Ion Buiachi a fost 
marcat cu timpul de 2:31,3. In proba

Numai trei concursuri în luna august?
de atletism rețin 

citește -calenda- 
pe luna august, 

întîi, de întîlnirea

se vor desfă- 
Brașov 
titlului 
pentat- 
august 

Hradek

Trei concursuri 
atenția celui care 
rul competițional 
Este vorba, mai 
internațională dintre echipele de se
niori și senioare aie R. P. Romine 
și R. P. Bulgaria, programată pe 
stadionul Republicii din București, în 
zilele de 11 și 12 august. Aceasta 
este a treia întîlnire directă dintre 
reprezentativele celor două țări (So
fia 1950 și 1961), dar atleții și atle
tele din Romînia și Bulgaria au mai 
concurat împreună de zeci și zeci 
de ori în cadrul diferitelor competi
ții internaționale.

15 și 16 august 
șuBFpe stadionul din Poiana 
întrecerile pentru cucerirea 
d« campioană republicană la 
Ion femei. Apoi, la 24 și 25 
va avea loc 
Kralove din R.S. Cehoslovacă cea 
de a VlII-a ediție a triunghiularu
lui echipelor de juniori ale 
Cehoslovace, R. P, 
Romîne,

Din aceste trei 
atenție specială se 
R. P, Bulgaria care constituie, pen
tru cei mai buni dintre atleții 
noștri, o ultimă verificare înaintea 
campionatelor europene din luna sep-

în localitatea

R. 
R.

S.
P.Polone și

competiții O
bucură meciul cu

de

Post-scriptum la campionatele 
de atletism ale juniorilor

Săptămină trecută a avut loc pe Sta
dionul Republicii întrecerile de penta
tlon și triatlon, ultimele probe ale 
campionatelor republicane de juniori 
din acest an. lată cistigătorii; JU
NIORI CAT. I PENTATLON: 1. G. 
Stafc. (C.S.O. Craiova) 2 593 p 
(27^— 6,86 — 33,96 — 49,15 — 
5:04,7) ; 2. E. Simionescu (C.S.S.
Buc.) 2.335 p; 3 L. Petrof (Steaua) 
2.188 p; JUNIOARE CAT. I. PENTA
TLON: 1. El Virlan (C.S.S. Buc.) 
3.580 p (14,1 — 5,11 — 8,75 — 1,54 — 
28,3); 2. C. Pitiop (Unirea) 3.534 p; 
3. M. Costin (C.S.O. Oradea) 3.468 p; 
JUNIORI CAT. A ll-A, TRIATLON: 
1. G. Toma (C.S.S. Timiș.) 1.799 p 
(10,0 — 5,98 — 14,46); 2. Gh. Lu- 
chian (S.S.E. C-ta) 1.792 p; 3. V. Ni- 
culescu (Met. Buc.) 1 595 p: JU
NIOARE CAT. A ll-A, TRIATLON: 
1. G. Rădulescu (C.S.S. Buc.) 2 166 
p (5,20 - 8,77 - 15,1); 2. V. Bufanu 
(Dinamo Bacău) 1.924 p; 3. A. Neac- 
șu (C.S.S. Buc.) 1.911 p.

NICOLAE D. NICOLAE, coresp.

că

siderăm că una din cauzele rezulta
tului bun obținut de echipa R. P. Ro
mîne în jocul cu echipa R. S. Ceho
slovace a fost lansarea unor atacuri 
izbutite din această poziție.

ANGAJAREA PIVOTULUI
l

Din observațiile noastre rezultă ... 
majoritatea echipelor au folosit jocul 
cu un singur pivot. Această așezare 
a fost determinată de sistemul de a- 
părare „5 -f- 1“ folosit cel mai mult 
de echipele urmărite. Angajarea pivo
tului a fost făcută de cele mai multe 
ori cu pasă directă, aceasta nefiind 
precedată de fente de aruncare sau 
pasare. Remarca ne îndreptățește să 
afirmăm că „angajarea jucătorului 
pivot s-a fășut mai mult în scop com- 
binativ și nu de finalizare” (Bota). 
Constatarea rezultă și din numărul 
scăzut de goluri realizat de pivoți — 
15 — în ciuda celor 222 de angajări 
efectuate.

Au lipsit, de asemenea, procedeele 
„surpriză*  de angajare a pivotului 
(angajarea cu pasa pe la spate, din 
pronație, pe deasupra umărului), fapt 
motivat pe de o parte de miza mare 
a jocurilor și pe de altă parte, de in
suficienta preocupare pentru realiza
rea unui joc tehnic de mare finețe.

DRIBLINGUL

Driblingul rămine un procedeu care 
se face încă util în jocul de handbal 
in 7. In acest sens este elocvent fap- 
tut că în decursul celor 9 jocuri oh-nierdntă ceea ce în hanHhal si

de 500 m fete Georgeta Dumitrescu a 
obținut și ea un nou record cu 1:14,2 
(v.r. 1:15,0 FI. Grecescu). Pe locurile 
următoare s-au clasat: Elisabeta Teo- 
dorot 1:14,51 Leontina Frunză 1:17,3; 
Viorica Gabor 1:17,4.

Sîmbătă pe stadionul din Poiana 
Brașov au fost înregistrate rezulta
tele : triplu : Șerban Ciochină 15,67— 
rec. personal > înălțime: Grigore Ma
rinescu 1,95 î lungime fete: Viorica 
Belmega 5,62 m.

C. GRUIA — coresp. regional 

tembrie de la Belgrad. In același 
timp, trebuie arătat că echipa noa
stră masculină este animată și de 
dorința de a se revanșa pentru in- 
frîngerea pe care a suferit-o anul 
trecut la Sofia.

Alte concursuri nu mai prevede 
calendarul pe luna august! Tocmai 
de aceea credem că este cazul ca 
toate comisiile regionale și orășe
nești să programeze la fiecare sfir- 
șit de săptămină diferite concursuri 
locale. Ar fi cea mai bună ocazie 
ca majoritatea atleților noștri să fie 
menținuți într-o activitate organi
zată, să aibă posibilitatea unor noi 
întreceri in care să-și îmbunătă
țească rezultatele. In același timp 
se va putea începe, de pe acum, 
pregătirea pentru marele concurs 
republican pe echipe reprezentative 
de regiuni, programat pentru luna 
octombrie. Spor la treabă I

In interesant concurs pc tară al radioamatorilor

Campionatul republican de poliatlon —radio
In zilele de 20—24 iulie s-au des

fășurat la radioclubul central și in 
împrejurimile orașului București în
trecerile campionatului republican 
de poliatlon - radio. Au participat 
echipele reprezentative ale regiuni
lor : Bacău, Banat, Brașov, Dobro- 
gea, Galați, Iași și oraș București.

Campionatul a constat din urmă
toarele probe : recepție la sală a 
unor radiograme telegrafice la vite
zele de 90, 100, 110, 120, 130 semne 
pe minut și proba de transmitere de 
radiograme cu text convenit și cifrat; 
proba de lucru la stație cu putere 
mică in rețea (a avut loc în vecină
tatea orașului București în comunele: 
Buda, 
marș 
12 kg 
5 km 
pădurea Brănești).

Iată rezultatele tehnice:
ECHIPE: 1. Orașul București — 

Traian Dragnea (YO3FD), Marin Leo
nard (YO3RW) șt Constantin Golubo- 
vici (YO3FA) 496,932 p.; 2. Banat - 
Dan Constantin (YO2B4), Constantin 
Dumitrescu (YO2B1) și Gheorghe Dră- 
gulescu (YO2FU) 406,04 p. ; 3. Dobro- 
gea — Ștefan Romînu (404WV), Puica 

Clinceni și Slobozia);
pe azimut cu o greutate 
(a avut loc pe un traseu 
cu 16 schimbări de azimut,

proba 
de 
de 
in

guri. Considerăm, însă, că în hand
balul modern, cifra lui prea ridicată 
constituie un motiv de infrinare a 
jocului afectînd atit spectaculozitatea 
cît și eficiența atacului pe care îl 
întîrzie. Deci, trebuie să luptăm ca 
driblingul să nu devină un scop în 
sine, ci să rămină un mijloc. Pentru 
exemplificare arătăm că numărul dri
blingurilor realizate de echipa R. P. 
Romîne în jocul cu echipa R. S. Ce
hoslovace a fost foarte ridicat (75 în
tr-o singură repriză). Dar această ci
fră a fost determinată de situația in
feriorității numerice în care se găsea 
echipa romînă atunci cînd două jucă
toare au fost eliminate în același timp. 
Evident, în astfel de situații este in
dicat ca acest element tehnic să fie 
bine însușit pentru a se putea păstra 
cît mai mult posibil balonul de echipa 
dezavantajată numeric. Nemotivat a- 
pare însă numărul mare de driblin
guri realizat de echipa R. P. Ungare 
în jocul cu echipa R. S. Cehoslovace 
(60 într-o repriză), fapt care a per
mis apărării să se consolideze în 
dispozitivul ei.

Majoritatea înregistrărilor arată că 
golurile cele mai multe au fost reali
zate în finalurile unor atacuri în care 
s-au folosit foarte puțin driblingurile.

CONTRA ATACUL

Contraatacul rămîne elementul de 
surpriză. Dar aplicarea lui comportă 
un coeficient de risc mai mare, pen
tru că ratarea lui înseamnă o minge

V A V I VSa mvatam.
S-a încheiat o nouă ediție a tradiționa

lei tatîlniri de natatie dintre reprezen
tativele R. P. Romîne și R. P. Polone. 
Ca și ultimele trei tot cu victoria adver
sarilor noștri Înotătorii polonezi sînt 
mai buni, o știam dinainte, deoarece la 
natatie cifrele reprezintă un criteriu sigur 
de comparație. Am pierdut dar nu putem 
uita că intr-o trecută ediție (1958) cei 
care părăseau piscina învinși, categorie, 
erau... învingătorii noștri de azi. Nn 
putem uita eă, de pilda, la 1500 m, 
reprezentanții noștri parcurgeau distanta 
în 19 minute și astăzi depășesc, larg, 
granița celor 20 de minute. Cu alte cu
vinte, la o serie de probe se redresează 
ta proporția ta care ar trebui să pro
gresăm pentru a putea atinge un stan
dard interna ționaL

Anul trecut, amărăciunea tafringerii a 
fost tatrucîtva atenuată prin victoria 
obținută la .feminin*.  Acum am pierdut 
și la acest .sector*  și tacă ia o diferență 
de 24 de puncte. Toate speranțele noas
tre, justificate, într-o comportare fru
moasă a înotătoarelor noastre, ta acest 
sezon, s-au năruit pe parcurs Ingrid 
Ungur, la craul, Nicoleta Gordin, la flu
ture, creditate cu rezultate promițătoare 
ta concursul republican de hală (7—8 
aprilie) au realizat acum, după patru 
luni, .cifre*  total nesatisfăcătoare. Și 
dacă la prima, rezultatele slabe pot fi 
explicate prin anumite greutăți obiective, 
la Nicoleta Gordin, randamentul scăzut 
se datorește unei erori de care se face 
vinovat biroul federal, prut forul său 
tehnic, colegiul central de antrenori. 
Despre ce greșeală e vorba ? Despre 
schimbarea antrenorului ei. Constantin 
Vasiliu, cu țtaăra antrenoare Ecaterina 
Cristea, într-un moment ta care Nicoleta

1. Troian Dragnea 
183,83 p. — campion al R.P.R. 
1962; 2. Marin Leonard
181,99 p. ; 3. Constantin Du- 
(YO2B1) 154,82 p. ; 4. Vasile 

5. Petre

Dumitriu (YO466) și Niculae Ioica 
(404—WW) 362,050 p. ; 4. Galați 361,301 
p. ; 5. Brașov 349,07 p. ; 6. Bacău 
292,54 p. ; 7. Iași 226,521 p.

In urma acestor rezultate echipa 
orașului București a fost declarată 
echipă campioană a R.P.R. pe anul 
1962 și 1 s-a decernat cupa și tricou
rile de campion.

INDIVIDUAL : 
(YO3FD) 
pe anul 
(YO3RW) 
mitrescu
Giurgiu (YO6EX) 152.62 p. ; 
Galon (YO8MF) 138.577 p. ; 6. Con
stantin Golubovici (YO3FA) 131,112 p.

O parte din rezultate sînt insă sub 
posibilitățile unor sportivi radioama
tori care in unele competiții inter
naționale au reușit să obțină perfor
manțe de un nivel mai înalt

Din experiența acumulată la acest 
prim campionat, sportivii noștri vor 
putea împărtăși celorlalți radioama
tori, preocupindu-se în același timp 
de o mai bună pregătire a viitoa
relor competiții și antrenarea altor 
echipe regionale pentru a lua parte 
la campionatul viitor.

HÎNCU HRISTACHE
șeful Radioclubuluj Central 

sari de valoare sensibil egală, în
seamnă foarte mult Realizarea efi
cientă a contraatacului presupune o 
bună pregătire tehnică și coordonare 
de acțiuni din partea celui care 
declanșează atacul și a aceluia care 
pleacă în acțiune. Or, acest lucru se 
realizează cu destulă dificultate și este 
în funcție de modul cum adversarul 
știe să pareze o astfel de mișcare in 
teren. Această observație este verifi
cată de decalajul mare dintre numă
rul contraatacurilor — 58 — și nu
mărul golurilor reușite — 15 — in 
cele 9 jocuri urmărite. Procentajul 
scăzut (25,8%) arată pe de o parte 
însușirea insuficientă a elementului 
respectiv, iar pe de altă parte atenția 
deosebită pe care echipele adverse au 
acordat-o anihilării lui.

Considerăm că perfecționarea con
traatacului constituie un factor de 
dinamizare a jocului și de obținere a 
unui avantaj, dar nu poate să rămină 
arma principală sau singulară cu care 
o echipă se 
ție de mare

prezintă într-o competi- 
ampioare.

★
acestei analize vor aveaConcluziile

— bănuim — o valoare practică pen
tru procesul viitor de instruire întrucit 
ele reflectă caracteristicile tehnice ale 
celor mai bune echipe din lume. Cu
noașterea lor ne îngăduie să avem o 
imagine clară asupra perspectivei a- 
cestei ramuri sportive a cărei popu
laritate este în plină creștere.

NICU ALEXE

m liber și 400 m mixt 
care a doborit și un re- 
mixt indiv.), apoi prin 
din nou triumfător într-o 
(200 m fluture) și în

Gordin încheiase cu succes pregătirea 
ta piscina acoperită, prin recordul de 
hală — 1:15,9 ta proba de 100 m flu
ture. Asupra acestei schimbări bine in
tenționată credem, putea să se revină 
după aceea cînd au existat atîtea dovezi 
că lucrurile nu merg de loc bine. Ecate
rina Cristea, fostă înotătoare de perfor
manță și actualmente medic. întrunește 
toate atuurile pentru a deveni o bună 
antrenoare de înot. Dar pină atunci...

Scriem toate acestea și cu regretul că 
prin această măsură s-a ratat și prile
jul de a prezenta o ștafetă feminină 
4x100 m mixt, care să ne reprezinte la 
campionatele europene.

La Varșovia am obținut totuși cite- 
va succese; în primul rînd prin Cris
tina Balaban, care a repurtat două vic
torii (la 400 
individual) și 
cord (400 m 
Alex. Popescu, 
probă dificilă 
cane a înfruntat adversari valoroși, prin 
Dumitru Caminschi, autorul unui record 
(1:06,5 — 100 m spate) care repune In 
discuție problema participării la .euro
pene*  cu o ștafetă de 4x100 m mixt și, 
ta sfîrșit, prin Pantelimon Decuseară, 
‘învingător la sărituri de pe trambulină.

Din tafrtageri, se spune pe bună drep
tate, se poate învăța. Să învățăm așa
dar, și noj, la natație. Să renunțăm li 
sportivi mofturoși, la antrenorii care nu 
vor să țină pasul cu noutățile tehnice 
și ta domeniul natației. Astfel, vom ajun
ge să avem sprinteri ta stare să înoate 
57 secunde pe 100 m liber, demifondiști 
capabili de 4:35 0 pe 400 m și de 18 
minute pe 1500 ji, așa cum au demon
strat că este posibil înotătorii polonezi.

G NICOLAESCU

★
Deoarece lotul reprezentativ de na

tație. care cuprinde în rîndurile sale 
o serre de tineri înotători și înotă
toare (juniori și junioare), sosește de 
la Varșovia abia în cursul zilei de 
vineri, s-a hotăril aminarea campio
natelor republicane de juniori cu o 
săptămină. Astfel, corr.jretiția care 
inițial fusese programată pentru zilele 
de 2, 3, 4 și 5 august se va desfă
șura săptămină viitoare in zilele de 
9, 10, 11 și 12 august. M. SIMA — coresp.

A apărat numărul 14
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SPORT I

REGHIN

și variatul său eu- 
următoarele mate-
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SUPERÎOARAU 

X-

Turiști I Folosifi timpul liber în excursii pe munte. — Vizitați cabanele: 
Poiana Stînii, Cofa 1500, Vîrful cu Dor, Babele, Peștera, Padina, Caraimanul, 
Căminul Alpin,

Cabanele
Muntele Roșu, Cheia, 
sînt utilate iși aprovizionate de către

Vești lin fără
SE DISCUTĂ PROBLEMELE 

CULTURAL-SPORTIVE

Cu prilejul constituirii comitetului 
raional de cultură și artă — Filiasi 
s-au ridicat, pe lîngă problemele cul
turii și artei, și aspecte ale muncii 
sportive. S-a spus, de pildă, că cele 
mai accesibile forme de organizare a 
timpului liber al oamenilor muncii 
sînt, pe lîngă activitățile culturale și 
cele sportive. In planul de muncă în
tocmit cu acest prilej s-a prevăzut or
ganizarea cu regularitate a „dumini
cilor sportive", precum și amenajarea' 
de baze sportive simple.

N. CIRSTOCEA — coresp.
I 

ZILE PLĂCUTE DE VACANȚĂ
I

Nu departe de Cîmpina, pe șoseaua 
care duce spre Brebu, într-o frumoa
să poiană, se află o tabără pentru pio
nieri și școlari. Aici petrec frumoa-, 
se zile de vacanță peste 300 de copii, 
fii gi petroliștilor și colectiviștilor dis 
raioanele Tîrgoviște și Mizil.

Programul taberei este cît se poate 
de atractiv: manifestații culturale, 
excursii, întreceri sportive, diferite 
jocuri și multă, multă odihnă.

După cîteva excursii în locurile pi
torești din împrejurimile taberei a 
fost vizitat Muzeul Doftana și casa 
memorials „N. Grigorescu". i

Sportul este nelipsit din viața ta-, 
berei. Astfel, s-au organizat între
ceri de amploare la mai multe ramuri 
sportive care au primit denumirea' 
„Spartachiada taberei*.  La atletism, 
din cauza numărului iî'iare de parii-, 
cipanți, întrecerea a fost organizată 
pe două etape. Cei mai 
Aurel Neagu (Fieni) — 
m, 1,25 m la înălțime 
lungime; Elena Tănase 
3.70 m la lungime. Au 
concursuri interesante la 
masă, volei etc.

60
la'

m, 
iod 
de

Din bogatul 
prins, spicuim 
riale :
• HANDBAL — Reportaj la 

campionatul mondial feminin de 
handbal în 7 și fotografia cam
pioanelor lumii.

• FOTOCRONICA MARINA — 
Constanța, Eforie Nord, Mamaia.
• FOTBAL — Echipe nou pro

movate in A: Farul Constanța — 
Ultimele ecouri din Chile — Va
rietăți.
• „OLIMPIADA" DE LA CA- 

LINEȘTI.
• SPORT-M AGAZIN.
• FOTOREPORTAJE DE CI

CLISM, DE NATAȚIE, DE ATLE
TISM.

Cereți acest număr la orice 
chioșc de difuzare a presei.

'întreprinderea
REGIONALA A STAȚIUNILOR 

BALNEOCLIMATERICE
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DUPĂ CIA DE A III-A BAECANIADĂ DE TENIS
Aprecieri ale conducătorilor celor 5 echipe participante

La încheierea celei de a IlI-a ediții a Balcaniadei de tenis, în care 
reprezentativa R. P. Romine a ocupat primul loc, ne-am adresat conducă
torilor celor 5 echipe participante pentru a ne comunica aprecierile lor a. 
supra competiției. Iată-le, mai jos, sub formă de interviuri-fulger :

(Urinare din pag. 1) 

selecționata R.S. Cehoslovace, iar 
miercuri formația R.P. Polone. Tur
neul masculin de volei se va desfășu
ra atît pentru echipe de nivel mediu 
(în cadrul Jocurilor Festivalului) cit 
și pentru formații de nivel înalt. La 
primul turneu și-au anunțat participa
rea 9 echipe, împărțite în două grupe: 
R.A.U., Finlanda, Indonezia și R.P. 
Bulgaria (grupa 1) și Austria, Tuni
sia, Franța, Irak și Italia (grupa a 
Il-a). La întrecerea pentru echipele 
de volei de nivel înait vor participa 
selecționatele Uniunii Sovietice. R.P. 
Romine, R-S. Cehoslovace și Finlan
dei. Această întrecere va începe lo 
ziua de 2 august.

MARIA DIACONESCU — MEDALIE 
DE AUR LA ARUNCAREA SULIȚEI

Un punct de atracție al primei zile 
• Jocurilor sportive prietenești î-a 
constituit de asemenea întrecerea atle- 
țiEor, [dină de dispute interesante și 
palpitante.

întrecerile de atletism ne-au adus 
satisfacția cuceririi primei medalii de 
iar din cadrul Jocurilor sportive ale 
Festivalului. Aceasta, datorită bunei 
oomportări a atletei noastre MARIA 
DIACONESCU, care a câștigat proba 
de aruncare a suliței cu rezultatul de 
51,02 m. Pe locul 2 s-a clasat atleta 
bulgară Margareta Baltakova. care a 
abținut performanța de 46,73 m. lo- 
landa Balaș, a cărei evoluție era aș
teptată cu mult interes de cei pre
ferați, a confirmat din nou clasa sa

Dc vorbă cu doi oaspeți din Japonia
Timp de cîteva zile, țara noastră a fost vizitată de doi oaspeți din Japonia: 

MASA O TAKEMOTO, profesor la Institutul de cultură fizică din Tokio, antre
nor al echipei masculine de gimnastică a Japoniei, și MOTOHIKO UCH1DA, an
trenor al echipei japoneze feminine de gimnastică. Ei au sosit în R.P. Romînă 
după recentele campionate mondiale de gimnastică desfășurate la Praga. Desi
gur, o discuție despre nivelul actual a! gimnasticii mondiale, despre perspecti
vele acestui sport, despre progresul înregistrai de această disciplină în ultimii 
ani ia unele țări, despre pregătirile olimpice este cit se poate de utilă și inte
resantă. Mai întîi însă despre:

— Ați făcut o vizită de mai 
multe zile prin țara noastră, ați
cunoscut localități, oameni, reali
zări, Ce impresie v-au lăsat toate 
cele văzute ?

— Vă puteți mîndri că aveți o țară 
minunată. în ciuda faptului că n-am cu
noscut decît o mică parte a Rominiei, 
putem spune cu certitudine că toate cele 
văzute ne-au încintat. Litoralul, cu exce
lenta sa Mamaie, pitoreasca Vale a Pra
hovei, Brașovul, Bucureștiul; o capitală 
modernă în plină dezvoltare — iată 
lucruri despre care se poate vorbi numai 
în cuvinte de laudă. Am vizitat Havaiul, 
Los Angelesul, am văzut multe alte sta
țiuni. Litoralul dv. nu e cu nimic mai 
prejos decît cele mai frumoase realizări 
in materie. Vă spun sincer, nu știam că 
aveți un litoral atît de frumos. I>in 
punct de vedere sportiv, capitala Ro
miniei ne-a impresionat prin numărul 
mare de baze sportive bine amenajate, 
unde tinerii pot practica sportul prefe
rat. Excelenta dotare a cluburilor a 
constituit pentru noi o adevărată sur
priză.

— Au fost, intr-adevăr, cam
pionatele mondiale de la Praga 
cea mai reușită ediție a acestei 
competiții ? De ce ?

— în cercurile specialiștilor se apre
ciază, și pe bună dreptate desigur, că 
recentele campionate ale lumii desfășurate 
la Praga au întrecut ca nivel valoric 
toate edițiile anterioare. Nivelul foarte 
ridicat al acestor întreceri își are expli
cația, înainte de toate, in marele pro
gres pe care l-au înregistrat In ultimul 
timp unele țări în această disciplină 
sportivă. Avem în vedere în primul riad 
selecționatele (masculină și feminină) 
ale R. P. Chineze și echipa feminină a 
R. D. Germane. Sîntem convinși că în 
anii următori progresul acesta va con
tinua și că elemente noi vor spori spec
taculozitatea întrecerilor de gimnastică. 
In ceea ce privește gimnastica din Ro- 
mînia, aveți posibilități, îndeosebi la 
feminin, să obțineți în viitor succese pe 
plan mondial.

— Vă rugăm să ne vorbiți, fie 
și pc scurt, despre dezvoltarea 
gimnasticii în Japonia.

— Gimnastica este unul din sporturile 
cu „priză* * la publicul nostru. în evi
dența federației de specialitate figurea
ză aproximativ 100 000 de gimnaste și 
gimnaști legitimați, iar acest număr este 
în continuă creștere. Nu e un secret 

• Prima etapă a turului ciclist al 
Iugoslaviei, disputată pe ruta Skoplje- 
Costivar-Skoplje (138 km) a revenit la 
sprint italianului Luigi Nardello Ui 
3h 19’02”. In același timp au sosit 
Thusen, Coushez (Belgia), iugoslavul 
Valencik și maghiarii Ilorvat și Arany. 
Pe echipe locul întîi a fost ocupat de 
selecționata R. P. Ungare,

• Echipele U.R.S.S., Franței, Italiei
și Belgiei s-au calificat în turneul final 
(Vichy 2—7 august) al competiției de 
tenis pentru tineret „Cupa Galea“. In 
ultimele jocuri pentru desemnarea ctș- 
tigătoarelor de grupe zonale s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Italia-
Iugoslavia 5—0; Franfa-R. P, Ungară 
5—0 ; Belgia-Olanda 3—2.

cu 2:04,8 și 1.000 tn cu 4:24,0. El a 
repurtat și cea de a treia victorie, la 
fond, realizînd 44:47,31 La canoe 
Oscepkov a cîștigaf proba de viteză 
cu 5:14,4 iar Himici pe cea de fond 
cu 51:25,0. Probele de dublu canoe 
au revenit cuplului Geister, Maka
renko : la viteză 4:27,2, la fond 
45:55 0

mondială, obținînd un rezultat foarte 
bt:n: 1,84 m. Pe locul 2 in această 
probă s-a clasat Galina Evsiukova 
(U.R.S.S.), cu 1,65 rn. Performanța 
sportivei romine a fost salutată cu 
vii aplauze de către iubitorii de sport 
din capitala Finlandei prezenți pe sta
dionul olimpic din Helsinki.

Prfma zi a concursului de atletism 
a fost marcată și de aite performanțe 
bune. Igor Ter-Ovanesian a realizat 
7,93 m la lungime, urmat fiind de 
Dașkov (R. P. Bulgaria) — 7.29 m 
și Stalmach (R. P. Polonă) — 7.25 
m. Tn proba de 60 mg. Irina Press 
a obținut performanța de 10.9 sec. iar 
atleta poloneză Bozena Wozneak — 
11,1 sec. Aite rezultate: 400 m fe
minin : Țvetana Isaeva (R. P. Bul
garia) 57.9 sec : Florica Grecescu 
(R. P. Romînă) 58,3 sec; 1.500 m: 
Baran (R. P. Polonă) 3:43,6, Salinger 
(R S. Ceiiostovacă) 3:51,6, Va moș 
(R. P. Romină) 3:52,2.

In ziua a doua a concursului de 
atletism este așteptată evoluția unor 
alți sportivi cu renume mondial, prin
tre care Valeri Brumei, Piotr Botot- 
n'kov, Jozsef Schmidt, Vilem Mand- 
lik, Marian Foik, Tatiana Șcelkanova 
și alții.

PE AGENDA VIITOARELOR 
ÎNTRECERI

Marți încep întrecerile de natație, 
care se vor desfăștra la bazinul olim
pic. Vor lua startul și sportivii ro
mini Măriuca Rotaru, Zoe Reznicenco 
și Gheorghe Banu. Miercuri va începe

Interviul nostru

pentru nimeni că fizicul dezavantajează 
pe sportivii noștri. Poate tocmai de 
aceea ei lucrează cu foarte multă per
severență, iar succesele obținute pînă 
acum pe arena mondială sînt tocmai 
rezultatul unei temeinice și continue 
pregătiri la antrenamente și concursuri 
internaționale.

— Din interviul nostru nu ar 
putea lipsi o întrebare referitoare 
la apropiatele Jocuri Olimpice de 
la Tokio. Spuneți-ne, vă rugăm, 
cum este fotîinpînat acest eveni
ment de opinia publică japoneză.

— Este pentru prima oară cînd Jacu
rile Olimpice au loc intr-o țară asiatică. 
Tocmai din acest motiv, în capitala Ja
poniei se depun eforturi considerabile 
pentru ca întrecerile olimpice să cunoas
că un deplin succes atît în ce privește 
organizarea, și buna primire a tuturor 
pârtiei pan ți lor, dt și evoluția sportivi
lor japonezi. Competiția de gimnastică 
va avea loc în Sala sporturilor din To
kio, cu o capacitate de 20.000 locuri dar 
care în prezent este reamenajatâ pentru 
a i se mări numărul locurilor. Sportivii 
romîni, dintre care Iolanda Balaș este 
cea mai cunoscută în Japonia, vor fi 
bine primiți de către iubitorii de sport 
din țara noastră

în încheiere, am vrea să subliniem din 
nou că în scurta noastră vizită în Ro- 
mtnia am văzut multe lucruri interesan
te, ci ne despărțim cu regret de nume
roșii prieteni pe care ni i-am făcut.

Interviu luat de 
CONSTA NTIN M ACOVEI

FOTBAL
Campionatul sovietic pentru echipele de 
categoria A a continuat cu desfășurare» 
jocurilor în cadrul etapei a 12-a. Un 
rezultat bun, după o partidă excelentă 
ca nivel tehnic, a realizat Spartak Mos
cova : 4—0 cu Torpedo Kutaisi. Acesta 
a fost ultimul joc al moscoviților înain
te de plecare la Helsinki, unde vor evo
lua în cadrul turneului de fotbal. Ari
pile Sovietelor a terminat la egalitate 
(I—1) cu Dinamo Tbilisi, iar Belarus 
Minsk a pierdut pc teren propriu cu 
0-—1 partida cu Avangard Harkov. Cam
pioana unională Dinamo Kiev și-a con
solidat pozigia dc lider al seriei I, în- 
trecînd cu 3—1 pe Daugava Riga. Jal- 

turneul demonstrativ de fotbal, Ia care 
partic'pă formații din R.P. Ungară 
(Tatabanya), Franța (Nimes), Uniu
nea Sovietică (Spartak Moscova) și 
Finlanda. La concursul de haltere vor 
apare tn fața spectatorilor sportivi din 
U.R.S.S.. R.P. Bulgaria, R.P. Ungară, 
R.A.U. Pr'ntre aceștia Iuri Vlasov, 
Veres, Fold:, Abdul \Vahid Aziz.

Zî’.ia de marți este așteptată aici 
cu nerăbdare de către multi dintre par- 
ticipanții Ia Festival, precum și de un 
mare număr de tineri finlandezi. A- 
ceasta pentru motivul că marți vor 
■icepe concursurile pentru obținerea 

insignei sportive a Festivalului. In 
muite Jocuri ale capitalei finlandeze, 
unde se amenajează centre de obți
nere a insignei, am văzut ța lucru fi
ner; finlandezi entuziaști și harnici 
care ajutau pe organizatei la ame
najarea gropite de sărituri, pistelor 
de alergări.

In zilele următoare, pe piepturile 
multor particîpanți la Festival și ti
neri finlandezi va străluci insigna 
sportivă a Festivalului, simbol al sen
timentelor de prietenie și colaborare 
care se înfiripă în aceste zile intre 
tineri din toate colțurile lumii.

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ INTERNAȚIONALĂ
• Victor Ciocîltea conduce în turneul de la Sofia • S-a 

încheiat „Memorialul Lasker" de la Berlin

SOFIA 30 (prin telefon de la co
respondentul nostru). — Campionul 
de șah al R. P. Romine continuă să 
aibă o comportare remarcabilă in tur
neul internațional de șah care 6e des
fășoară în capitala Bulgariei. Astfel, 
în runda a șasea Victor Ciocîltea a 
înregistrat o frumoasă victorie în fața 
liderului de pînă atunci al clasamen
tului, șahistul bulgar Pîdevski. De re
marcat că jucătorul bulgar se pregă
tise în mod special pentru partida cu 
campionul R. P. Romine studiind o 
variantă a apărării siciliene, pe care 
a adoptat-o de altfel. Așa se explică 
și faptul că Pîdevski a efectuat pri
mele 17 mutări în șapte minute I El 
a realizat chiar un mic avantaj în 
jocul de centru, dar campionul romîn 
a găsit mutări foarte ingenioase, care 
i-au permis să ia inițiativa. Ciocîltea 
a inițiat atac după atac pe flancnl 
regelui, adversarul său fiind amenin
țat cu serioase pierderi materiale. In 
această situație. Pîdevski a preferat 
să... cedeze. Cu această victorie, șahis- 
tu! romîn trece pe primul ]oc al cla- 

I samentului, cu același număr de punc- 
i te ca și Pidevski — 4. Deși întrerup- 
; sese într-o poziție inferioară la Popov 
I (runda a cincea), duminică dimi

neața. la reluarea partidelor, Ciocîltea 
nu numai că a egalat situația, dar 
a ți reușit să obțină victoria. Alte

De pe pistele de atletism
• Aruncătorul englez Arthur Rowe 

a realizat recent, în cadrul unui con
curs la Doncaster, un nou record eu
ropean la aruncarea greutății: 19,58 
m. Vechiul record îi aparținea tot lui 
cu 19,56 m.

• La Varșovia s-au disputat la 
sfirșitul săptăminii trecute campio
natele R. P. Polone. Iată cîteva re
zultate mai importante: BĂIEȚI: 
100 m: Zielinski 10,3; 200 m: Zie
linski 20,7 1 400 m : Badenski 46,4 : 
1.500 m: Baran 3:41,4} lungime:

PE GLOB
giris Vilnius-S.K.A. Rostov I—1. In pri
ma serie conduce Dinamo Kiev cu 20 p., 
urmattl de Ț.S.K.A.-I9, Zenit 16, Șah- 
dor 14, Moldova 12; în cea de a Il-a 
serie Torpedo Moscova și Pahtakor Îm
part primele două locuri (15 p.). urmate 
de Spartak Moscova și Dinamo Moscova 
(14), Dinamo Tbilisi 13, Neftianik 12 p.

• Tn ultimul meci al turneului pe 
care l-a întreprins ta Republica Arabă 
Unită, echipa de fotbal Vasas Buda
pesta a jucat la Alexandria cu selecțio
nata orașului. Au învins fotbaliștii egip
teni cu 3—2 (1—0).

E. ALEPUDELIS, vicepreședintele 
Federației de tenis din Grecia : „Jn 
primul rind, țin să adresez sincere 
felicitări echipei Rominiei care a 
jucat magnific, nepierzind nici un 
punct in toate întilnirile ! Din partea 
secretariatului Balcaniadei de tenis 
și ca unul din inițiatorii acestei com
petiții, doresc, de asemenea, să mulțu
mesc Federației romine pentru grija 
pusă in organizarea actualei ediții. 
Subliniez că întrecerea noastră, de
venită acum tradițională, are o sem
nificație care depășește granițele 
sportului, fiind o reală contribuție la 
cimentarea legăturilor prietenești in
tre popoarele balcanica *.

VL. ROMANSKI, conducătorul teh
nic al echipei R. P. Bulgaria: „Ca
racteristica ultimei Balcaniade a fost 
tinerețea majorității participanților, 
ceea ce dă întrecerii caracterul ei 
de adevărată școală a măiestriei in 
tenis. In acest lot de tineri și talem- 
tofi jucători s-au distins eu autori
tate tenismanii romini, care au cuce
rit primul loc, absolut pe merit".

N. MAKSIMOVICI, din secretaria
tul federației de tenis a R. P. F. Iu- 

rezultate: runda a șasea: Lilienthal— 
Mikenas */ 2—*/ 2, Bertok—Damianovici 
*/2—*/ 2, Peev—Popov 1—0. Lehman— 
Goltz 1—0, Kluger—Orev 1—0; între
rupte: Pîdevski—Goltz 1—0, Damia
novici—Lehman 1—0, Mikenas—Peev 
*/2—*/ 2, Orev—Lehman */ 2—'/2, Bertok 
—Orev 1—0, Orev—Damianovici 1-0.

După șase runde, clasamentul tur
neului internațional de șah de la Sofia 
se prezintă astfel : CIOCÎLTEA și 
Pîdevski — 4 puncte. Lilienthal, Leh
man, Damianovici, Kluger, Bertok — 
cîte 3*/ 2 p.. Peev, Mikenas — 3, Po
pov, Orev și Goltz — cîte l'/2 p. 
Turneul continuă marți cu runda a 
7-a.

TOM A HR1STOV

★
La Berlin a luat sfîrșit turneul in

ternațional de șah „Afemorialul Ema
nuel Lasker". Jucind excelent, marele 
maestru sovietic Vasiukov a obținut 
victoria, totalizînd ll*/ 2 puncte (din 
15 posibile).

Pe locurile 2—3, la un punct dife
rență față de învingător s-au clasat 
Stein (U.R.S.S.) și Udovcici (R.P.F.I.). 
Reprezentantul nostru D. Drimer s-a 
situat pe locul 11, cu 7 puncte. Parti
da sa cu cehoslovacul Fichtl a obținut 
un premiu de frumusețe.

Gawron 7,62 m; prăjină: Gronowski 
4,50 m i triplu : Schmidt 16,49 m ; 
greutate: Sosgornik 18,31 m; disc: 
Piatkowski 56,74 m; suliță: Nikiciuk 
78,36 m; ciocan: Cieply 64,46 m. 
FETE: 100 m: Ciepla 11,5; 200 tn: 
Sobotta 24,0; 80 mg: Ciepla 10,7.

• Trei noi recorduri naționale au 
fost stabilite cu prilejul campionatelor 
de atletism ale Franței: Aii Brakchi 
7,75 m la săritura în lungime; Hou- 
vion 4,57 la săritura cu prăjina; 
Charde! 14,1 la 110 m garduri. Alte 
rezultate: 100 m: Delecour 10,3 ;
200 m: Delecour 20,8; 5.000 m: Ber
nard 13:54,6} ciocan: Housson 
60,41 m.

Campionatele l!. R. s. $. de caiac-canoe
La Pskov s-au desfășurat recent 

campionatele de caiac-canoe ale 
U.R.S.S. La caiac simplu fete 500 m 
victoria a revenit campioanei olim
pice Seredina cu 2:21,9. In proba de 
dublu fete s-a Înregistrat o surpriză: 
cuplul Seredina, Snicikina a fost în
vins de Gruzințeva, Hvedosiuk, care 
au realizat 2:06,5.

La băieți Hasanov a cîștigaf am
bele probe de caiac viteză, la 500 m 

goslavia : „Pentru delegația iugoslavă, 
Balcaniada de la Brașov a fost pri
lej de satisfacții și de decepții, tot
odată. Am fost foarte mu-lțumiți de 
organizarea întrecerilor, de calitatea 
jocurilor, iar evoluția adversarilor 
noștri, rominii — în frunte cu campio
nul dvs. Ion Țiriac — ne-a încintat 
pur și simplu. Dar, evident, sîntem 
nemulțumiți de locul modest ocupat 
de echipa iugoslavă in clasament, ca 
și de faptul că nu ne-am putut apăra 
șansele cu cea mai bună formație, 
lipsindu-ne campionul țării, Bora lo- 
vanovici. Cred că intllnirea Țiriac— 
Iovanovici ar fi fost punctul central 
al întrecerii, reedittnd meciurile atit 
de strinse disputate intre ei pini 
acum (n.r. In ultima întîlnire, in a- 
ceastă primăvară la Cairo, învingător 
a ieșit Țiriac). Repet, jucătorii romini 
s-au prezentat excelent pregătiți, fiasd 
in evident progres față de ultima 
oară cind i-am văzut. Țiriac poate 
deveni un autentic campion, iar Măr. 
mureanu are și el frumoase perspec
tive. Bosch este un bun tactician, ii 
lipsește doar experiența marilor în
treceri-.

S. BULLENT, președintele federa
ției de tenis din Turcia: „Pentru 
sportivii turci Balcaniada de 
este o școală, un prilej de ridicat?^ 
cunoștințelor in această dificili ra
mură de sport. Am avut multe de în
vățat din această întrecere, m spe
cial de la învingătorii ei, merituoșii 
tenismani romini. Dar poate cel mai 
de preț pentru -noi a fost ospitalitatea 
și prietenia sportivilor rommi, pe 
care am simțit-o aproape și oare a 
făcut atît de plăcută șederea in fru
moasa voastră țară".

GH. VIZIRU, secretarul federației 
romine de tenis : .Stint satisfăcut de 
comportarea echipei noastre, care a 
luptat cu dirzenie pentru victorie in 
această importantă competiție. Toți 
jucătorii folosiți au dat satisfacție și 
sper că ei vor continua tot așa și in 
campionatele internaționale care în
cep, precum și la alte intreceri peste 
hotare in viitorul apropiat".

★

Ieri dimineața a avut loc in Capi
tală, la sediul Federației romine de 
tenis o conferință a șefilor de dele
gații sportive participante la cea de 
a IlI-a ediție a Balcaniadei de tenis.

Au fost discutate probleme leg&¥' 
de organizarea viitoarelor edițt^K^ 
acestei competiții, precum și unete 
modificări ale regulamentului actual- 
mente în vigoare.

Viitoarea ediție a Balcaniadei de 
tenis se va desfășura la Sofia, iar 
ediția 1964 urmează să fie organizată 
de Federația turcă de specialitate.

Lucrările conferinței au decurs in
tr-o atmosferă de prietenie și înțe
legere.

Pe scurt »


