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artachiada de vară a tineretului

ești din etapele raionale

După ce s-au încheiat între
cerile sportive prietenești din 
cadrul Festivalului, duminică 
după-amiază s-a desfășurat 
pe stadionul Olimpic din Hel
sinki o grandioasă festivitate 
închinată dansului, muzicii și 
sportului.

Cu mult înainte de începerea 
acestei minunate sărbători, în 
tribunele stadionului, delega- 

gațiile participante la Festival 
au format un cor uriaș, care 
a cîntat „Internaționala", Imnul 
F.M.T.D., și o serie de cintece 
revoluționare și de tineret. A 

rară

Sud. Farmecul

ție. Fiecare dintre gimnaste 
poartă cîte o minge roșie.

Cu aplauze prelungite este 
primit grupul de dansatori din 
America de
costumelor cucerește întregul 
stadion. In clipele următoare, 
tribunele, în picioare, aplaudă 
îndelung pe solii dansatorilor 
sovietici care interpretează cu 
multă măiestrie jocuri 
suri gruzine, pline de 
și fantezie.

Și-au făcut apariția

și dan-
farmec

Pe sta-

festi
mai

dion artiști amatori din Sene
gal. Dansurile lor ilustrează 
momente din munca și viața 
poporului senegalez.

Prin fața tribunelor se pre
zintă apoi tineri dansatori din 
R. P. Bulgaria și grupuri de 
dansatori sovietici alcătuite din 
elevi ai unor școli profesionale 
care, prin grație, forță și fi
nețe demonstrează frumusețea 
folclorului popoarelor Uniunii 
Sovietice.

(Coniiriuare in pag. a 8-a)

G. JIU — Pe stadionul „Ilie 
t:lie“ din localitate s-a deș
irai recent faza raională a 
«petiției, cu participarea cîș- 
Itorilor etapei interasoeiații. 
pa pregătire a unora dintre 
kurenți a făcut ca întrecerea 
Lse bucure de un frumos suc- 

Cel mai buri rezultat a 
obținiit de juniorul Ioan 

toane, care a alergat 10O 
In 12 secunde
Btă cițiva dintre ciștigători: 
Itletism: 100 m (iun.) loan 
toane (Recolta Siănești) 12 
I: (seniori) Tvdoe Nistor 
LJ.) 12 sec.; 400 ni: Ion Al- 
p-oiu (Voința Tg. Jiu), 54 
I: înălțime: Ion Btilaru (PCI) 
I m; lungime (jun.) loan

Ștefoane 5,10 m; (sen.) Ion 
Atbastroiu 5,65 m; 2000 m: Va- 
sile Bucoi (Jaleșul Arcan:) 5,23 
min; greiitate; Nic. Renghea 
(Voința Tg. Jiu) 9,72 m.

Volei: 1. Minerul Rovinari 
(Minerul — Jaleșu] 3—2); 2 
Jaieșul Arcaui; 3. Metalurgistul.

Fotbal: Luceafărul Bălănești 
— Cerbul BiHnbeșli 2—0, Re
colta Balești — Avintul Cer
nești 4—0.

După terminarea întrecerilor 
tovarășul Nicolae Munteanu, 
secretar al comitetului raional 
U.T.M. Tg. Jiu și președintele 
comisiei de organizare a

In cadrul finalei Capi
ii, la handbal in 7 băieți 
-au disputat întiietatea e- 

chipele asociațiilor sportive 
Voința, Arta aplicată și P.T.T. 
Forțele au fost perfect egale 
chiar și după prelungiri, sco
rul a rămas nedecis : 24—24. 
Fiind mai tineri, handbaliștii 
de la Voința au fost declarați 
învingători. In clișeu o fază 
la semlcereul... P.T.T.-ului.

Foto : T. Chioreanu

fost o atmosferă de o 
frumusețe !

La ora 15,30 a început 
vitatea. Iși fac apariția,
intii perechi de dansatori in 
costume naționale finlandeze 
care, din incinta stadionului, 
salută publicul. Apar apoi e- 
chipe artistice finlandeze care 
prezintă un program variat Și 
atractiv. In 
gramului, pe , 
tră un grup 
gimnaști care 
saltea uriașă 
cui terenului 
program de gimnastică acroba
tică. Un alt grup de gimnaste 
execută — acompaniate de mu
zică — exerciții pline de gra-

continuarea pro- 
gazonul verde in- 
masiv de tineri 
execută — pe o 

întinsă în mijlo- 
— un splendid

(Continuare in pag. a 2-a)

iciîir (iociltca-învingător 
turneul dc șah dc la Sofia

DFIA (prin telefon). — 
ura s-a disputat ultima 
la a turneului internațio- 

I de șah de la Sofia. Pre
tenții la primele locuri 
l vrut să riște, astfel mcit 
lidele decisive s-au înche
ia egalitate in cîteva mu- 
■ Golz — Ciociltea, Pî- 

Iki — Bertok, Damianovici 
iLilier.thal. Tot prin remi-

Bertok 5'/s, Kluger 4*/s, Golz 
4, Popov 3 și Orev 2 

Este interesant de 
cat că Victor Ciociltea 
gat toate cele patru 
disputate cu jucătorii

puncte, 
remar- 

a cîști- 
partide 

bulgari.

TOMA HR1STOV

Miile seară, la ora 20,30, pe Stadionul Republicii 

Prima partidă internațională de fotbal a sezonului: 
Rapid București—Selecționata orașului Leipzig 

Stadionul Republicii găzduiește 
miine seară 
națională de 
zon. Este 
meci dintre 
nu lotul de ---------- -
nunțat) și Selecționata orașului 
Leipzig, participantă în competiția 
internațională „Cupa orașelor- 
tîrguri**, în aceeași grupă cu Pe
trolul.

Oaspeții au 9osit ieri după-a
miază, cu un lot valoros, din care 
reținem pe internaționalii A — 
Zerbe, Drossier și internaționalii 
B — Sommer, Weigang, Faber, 
Pfeuffer și Giessner. Iată, de alt
fel, echipa care va Juca miine : 
Sommer (Weigang) — Walter, 
Faber, Pfeuffer — Giessner, Geis
ler — Gase, Drossier, Dallagrazia, 
Behla, Zerbe. Rezerve : Herzog. 
Miller, Engelhardt. Liesewiecz și 
Tittmann. Rapid iși va alcătui 
formația din următorul lot :

prima partidă inter- 
fotbal din noul se» 

vorba de atractivul 
Rapid București (și 
tineret, cum s-a a-

Dungu, Todor — Lupescu, Coe 
Dan, Macri, Mihai, Grăjdeanu, 
N’eacșu, Langa, Gherghina, Cim- 
poea, Kraus, Ozon, Dinu, I. Io- 
nescu, Georgescu și Codreanu. 
Meciul va începe la ora 20.30 și 
va fi precedat de o „deschidere*4 
(ora 18.45) între două selecționate 
de juniori.
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Timp ile 7 zile, orașul Helsinki și alte localități din (ara 
celor 1.000 de tacuri au trăit momente emoționante cu 
prilejul celui dc al Vllt-Iea Festival Mondial al Tine 

retului și Studenților, măreață sărbătoare a păcii, prieteniei și 
tinereții.

In țara gazdă a Festivalului, sub privirile pline de dra
goste și simpatie ale poporului finlandez, s-au desfășurat sute 
de îatîlniri, seminarii, convorbiri și întreceri sportive. Pretu
tindeni unde s au intîlnit partieipanții la Festival, — în săli, 
parcuri, pe străzi, pe stadioane, în autobuze — S-au făcut 
noi cunoștințe, s-au discutat eu aprindere marile probleme ce 4 
frămîntă astăzi tînăra generație. Dincolo de convingerile lor 
politice, filozofice și religioase, reprezentanții tineretului lumii 
au căutat să găsească o platformă comună de acțiune -pentru 
a contribui la menținerea păcii. Tinerii partieipanți la Festival 
au condamnat politica obstrucționistă a puterilor occidentale 
îti tratativele privind dezarmarea. Ei au cerut desființarea 
bazelor militare de pe teritoriile statelor străine, s-au pronunțat 
pentru o largă colaborare internațională a tuturor statelor, pen
tru desființarea barierelor ridicate în anii războiului rece. 
Ei și-au 
cu eele

Ca de
Helsinki

barierelor ridicate
exprimat totodată solidaritatea cu țările coloniale și 

care, recent, și-au câștigat independența.
fiecare dală, printre partieipanții ia Eestivalul de la 
s-au aflat și solii tinerelului nostru. Ei au adus

(Continuare In pag. a 8-a)

„CURSA SCÎNTEII"
15-19 august

1

4 
-4
5
4

iHccpînd dc vineri 9 zile dc întreceri

Apropierea startului în cea 
de-a XV-a ediție a „Cursei 

Scinteii** se simte pretutindeni. 
Pe șoselele din împrejurimile 
orașelor Brașov. Ploiești, Brăi- 

alergâ- 
antre- 

Buzău, 
Brașov,

București, unde vor 
plecările Și sosirile, 
ca și prin satele și 
unde va trece cara- 

pregătiri

1948. această competiție a 
an de an in intreceri- 
C€i mai buni cicliști

V. CIOCILTEA 
[ăzut de Neagu Radulescu

s-a încheiat partida Leh-
— Popov. Mikenas și 

gov au cîștigat la Orev 
fespectiv, Kluger.

urma acestor rezultate, 
«ionul R. P. Romine, VIC- 

CIOCILTEA a obținut 
frumos succes internațio- 

situindu-se în fruntea 
smentului, alături de cam- 
Ll R. P. Bulgaria, L. 
vski, ambii cu cite 7'/s 
Ite. Pe locurile următoare 

clasat, în ordine: Da- 
tovici, Tringov 7 puncte, 
(nas, Lilienthal, Lehman 6,

FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE
DE JUNIORI ȘI SENIORI LA TIR

La numai cîteva zile după 
încheierea marii competiții in- 
ter-orașe „Cupa orașului Bucu
rești-'. poligonul Tunari va găz
dui cea mai mare întrecere in
ternă, finalele campionatelor 

republicane pentru juniori și 
seniori. Numărul juniorilor și 
al junioarelor cu drept de par- . 
ticipare — cei care au obținut 
in 1963 normele de clasificare 
de cat. I și a II-a — se ridică 
la 74. La băieți iau startul 12 
echipe de juniori (° echipă es
te formată din 3 trăgători) iar 
la fete 10 formații. Aceasta do
vedește că asociațiile Și clu
burile noastre sportive au tre
cut pe drumul cel bun în ceea 
ce privește preocuparea pentru 
tineret.

La finala seniorilor, in toate ( 
probele se înregistrează o par
ticipare numeroasă. Trăgători; , 
din 22 de asociații și cluburi ■ 
sportive vor reprezenta cele 
mai importante centre din ța
ră. Cel mai 
trăgători s-a 
de armă. 117 
senioare).

La pistol liber iau startul 36, 
la pistol viteză 21, la pistol ca
libru mare 20, la probele de ar
mă de vînătoare 20 de sportivi 
etc.

întrecerile juniorilor încep 
vineri 10 august și se termină 
simbătâ după-amiază, iar cele 
ale seniorilor vor începe dumi
nică 12 august și se vor
cheia vineri 17 august cu pro
bele de control.

în-

mare număr de 
înscris la probele
(75 seniori si 42

la, Cluj și București, 
terii noștri fruntași se 
nează asiduu, iar la 
Galați, Bacău. Adjud, 
Predeal Și 
avea loc 
se fac — 
orașele pe
vana ciclistă 
tense.

.Cursa Scîn- 
minunat

edițiilor 
prezent :

MIC DOCUMENTAR

in-

in„Cursa Scinteii" a intrat 
tradiția mișcării sportive din 
țara noastră. Inaugurată in a-

EDIȚIA A XV-A
— JUBILIARA —

DIN NOU INTERNAȚIONALA
Ajunsă la cea de-a XV-a edi- 

este 
treia

Sein tei i“ 
pen tini a

nul 
angrenat 
le ei pe 
ai țării și numeroși tineri ru
tieri, pentru care
teii" a constituit un 
prilej de afirmare.

Iată cîștigătorii , 
desfășurate pină in
1948— M. Niculescu, 1949 — M. 
Nicul eseu, 1950 — Gh. Negoes- 
cu, 1951 — M. Maxim. 1952 — 
M. Niculescu, 1958 — I. Cons- 
tantinescu, 1954 — C. Șandru, 
1955 - B. Funda (RDG), 1956
— Gh. Calcișcă, 1957 — C.
mitreseu și Șt. Poreeeanu, 1958
— C. Dumitrescu, 1959 — L. 
Zanoni, 1960 — L. Zanoni, 1961
— A. Șelaru.

Du-

Finalele campionatelor republicane de juniori

4 zile de notație la ștrandul Tineretalui
Perioada de virf a sezonului 

de notație, ediția 1962, continuă 
să Se desfășoare cu... motoare
le in plin. Rind pe rind au ră
mas in urmă cele două turnee 
de polo de la Arad, concursul 
internațional de înot rezervat 
juniorilor, intilnirea tradițio
nală R. P. Romină - R. P. Po
lonă. Acum, ne mai despart doar 
două zile de o nouă competiție 
de amploare : finalele campio
natelor republicane de inot si 
sărituri pentru juniori și ju
nioare.

Incgpind de joi și pini du
minică, inclusiv, tinerele spe
ranțe ale natației noastre se 
vair întrece pe cele 7. culoare 
ale bazinului de 50 m din in-

cinta ștrandului Tineretului. 
Ca orice competiție a speran
țelor fi mai ales in sportul no
tației, unde este de dorit un 
reviriment, finalele juniorilor 
sinț așteptate cu viu interes. 
In cele patru zile de concurs 
vor evolua printre alții, Ingrid 
Ungur (Știința Buc.), Zoe Rez- 
nicenco (Clubul sportiv școlar 
Buc), Măriuca Rotaru (Rapid 
Buc.), Anca Trohani (CI. sp. șc. 
Buc.), Eva Nagy (CI.
Harghita Tg. Mureș), 
Mărdărescu (Steaua),
Klosz (CI. sp. șc. Harghita Tg- 
Mureș), Florentin» Rambosec 

(Ci. sp. șc. Buc.), Natalia Cava- 
Hoti (Olimpia Reșița), Dita

sp. »c. 
Anca 

Maria

Langer (Olimpia Reșița), Ilea
na Covaci (CI. sp. șc. Cluj), Ag
neta Sterner (Unirea Buc.), 
Monica Dimescu (Ci. sp. șc. 
Buc.). La băieți se detașează 
dintre cei înscriși pe listele 
partid punților, Cornel Geon- 
gescu (Știința Buc.), Vasile Hor
vath (CSM Cluj), Mircea Că- 
prărescu (Steaua), Ivan Bănet 
(CI. sp. șc. Banatul Timișoa
ra), Miki Zager (CI. sp. șc. 
Buc.), Adrian Nicolau (Rapid 
Buc.), Jeno Szabo (CI. sp. șc. 
Harghita Tg.
Pischl (Olimpia

M.), Heinrich
Re.jifn), Zol-

(CorotinuarjB in pag. a 4-a)
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Mînă în mînă, pentru progresul
activității sportive de mase

Radioamatorii Ia...
„vînătoare de vulpi”

Recent a avut loc plenara lărgită a consiliului regional UCFS Bucu
rești. Printre alții, a luat cuvîntul și tovarășul Jean laneu, secretar cu 
probleme organizatorice al comitetului raional U.T.M. Lehliu. El a vorbit 
despre rodnica colaborare, in problemele sportive, organizată sub condu
cerea comitetului raional de partid, între organele U.T.M., sfaturile 
populare și UCFS d:n raionul Lehliu. Dorind să vedem roadele acestei 
colaborări și să împărtășim și altora metodele de muncă folosite, am 
făcut o vizită la Lehliu și in cîteva comune din raion. Mai jos, redăm 
cîteva aspecte in legătură cu această problemă. _____

Așadar, v-ați convins la fața lo
cului de faptul că se pot face terenuri 
simple de sport, cum sint cele de aid. 
din Gurbănești, fără cheltuieli. Tre
buie doar inițiativă.

Cit de inimoși sînt președinții sfa
turilor populare din comunele raio
nului Lehliu, s-a văzut imediat după 
ce Constantin Podocea, vicepreședin
tele sfatului popular raional și-a în
cheiat apelul adresat ce’or 28 de to
varăși adunați* in jurul lui. sub salcî- 
mii din marginea terenului de fotbal 
din comuna Gurbânești.

— Eu promit că pină la 20 august 
comuna Sărulești va a» ea terenuri 
mai frumoase ca cefe de aici — zise 
nu fără nițică mîndrie în glas, un 
bărbat cu părul incârjrrțit. dar cu o 
privire vie și neastimpârată.

— Dacă nea Marin Petrache pro
mite că Săruleștiol o să aibă terenuri 
de sport «nai— mai ca cele de aici, 
eu zic că noi 9 vom întrece — zise 
președintele sfatului popular dio co
muna Dor Mărunt

Rind pe rind au luat cuvîntul. ca 
la o ședință, cei 28 de președinți ai 
sfaturilor populare comunale din ra
ion și. care mai de care mai bolărit, 
au promis că pînă la 20 august in 
comunele lor se vor amenaja terenuri 
de sport simple. Marin Ionescu de la 
Ștefănești. Anghel Borănescu din Ho
rea și C. Chirilă din Siliștea au spus 
că dau chiar in scris că imediat ce 
se intere in comunele lor se apucă 
de treabă...

Dar ce au căutat președinții sfatu
rilor populare comunale la Gurbă- 
oești ? Au fost invitați de către sfa
tul popular raional Lehliu la un 
schimb de experiență: să vadă ce 
lucruri minunate se pot face atunci 
cînd sfătui popular, conducerea gos
podăriei agricole colective, organizația 
U.T.M. și asociația sportivă într-o 
strinsă colaborare pornesc la treabă, 
așa cum s-« făcut la GurbăneștL

Baza sportivă din această comună 
e o adevărată bijuterie. Un teren de 
fotbal b’ne nivelat, pistă de atletism, 
gropi de sărituri și aruncări, teren 
de volei, porticuri de gimnastică, ob
stacole pentru cursa complexului spor
tiv — toate făcute intr-un -:mp record 
(numai 5 zile) și fără investiți:. 
Munca au început-o — după ce s-a ter
minat recoltatul—cîțiva utemișF. mem
bri ai asociație* sportive. Apoi tot sa
tul a fost prezent pe micul șantier. 
Cu mic cu mare, tineri ți bătrini. 
printre care foarte multe femei au 
ținut să-și dea aportul la amenajarea 
terenurilor de sport

Cum să nu fie prezent tot satul 
cînd in fruntea celor care au muncit 
erau cei mai harnici oameni din Gur- 
bănești, ca tovarăș-' Marin Mărgărit 
secretarul organtzaț'ei de partid. Ște
fan lvan, președintele gospodăriei a- 
gricole colective Steaua roșie, Vasile 
Pantaze, președmtele asociației spor
tive, Aurel Coman. secretar U.T .M. și 
membrii comitetului execut’v al sfaft- 
lui popular comunal împreună cu 
președintele! Merită să subliniem.în 
mod . special, aportul președintelui 
G.A.C. (Ștefan Ivan), care o bună 
parte din timpul, liber și l-a petrecut 
la amenajarea' bazei sportive.

Să-1 fi văzut pe tovarășul Ivan cînd 
explica președinților sfaturilor popu
lare comunale, felul-cum au reușit ei 
să facă din nimic o bază sportivă de 
i s-a dus vestea in toată regiunea I 
In ochi i se puteau citi mulțumirea 
și mîndria ca la uri om oare a făcut 
o treabă bună. Acum el îi îndeamnă 
pe președinții: sfaturilor populare să 
urmeze exemplul comunei Gurbănețti.

— Noi vrem să no rărrină în a- 

tara terenului de sport nici un tinăr 
din comună ! — încheie ceie spuse to
varășul lvan.

AȘA SE FACE TREABĂ !

în raionul Lehliu exis- 
pe ramură de sport a-

*■:

‘jt r
Lehliu. 
pe to- 
Rădu- 
consi-

activitatea 
asociațiilor

r'î-

Anul trecut 
tau 19 secții . 
filiate și 152 de sportivi 
legitimați 1 Azi numărul 
lor se ridică la 100 și 
respectiv 12601 In ulti
mele 6 luni numărul 
membrilor UCFS a eres-, 
cut cu 3800 iar la între
cerile Spartachiadei de 
vară (etapa pe asociații) 
au luat parte peste 10 000 
de sportivi.

Sînt cifre care exprimă 
cît se poate de clar avîn- 
tul pe care l-a luat spor
tul in raionul 
Dacă l-ai întreba 
varășul Dragomir 
lescu, președintele 
liului raional UCFS Leh
liu, datorită cărui fapt s-a 
îmbunătățit 
din cadrul 
sportive, ți-ar răspunde că 
secretul succeselor obți
nute constă în strînsa 
colaborare cu toate orga
nele și organizațiile lo
cale și. în mod special, 
cu U.T.M. Dar colabora
rea între UCFS și U.T.M. 
în raionul Leh'iu nu se 
rezumă la organizarea în 
comun a Spartachiadelor. 
Să arătăm cîteva e- 
xemple.

Acum cîteva funi con
siliul raional UCFS și co
mitetul raional U.T.M. 
au hotărit să organizeze 
.duminici sportive* in co
mune mai îndepărtate de 
centrul raionului. Pentru 
prima acțiune au aies co
muna Sâk'oara. Dar cum 
să organizezi aici o .du
minică sportivă- dacă 
nu există teren de 
sport ? Acest lucru nu a constituit un 
obstacol. O săptăminâ nu e mult, dar 
multe se pot face in acest timp. S-au 
deplasat la Sălcioara tovarășii Dra
gomir Radulescu, președintele consi
liului raional UCFS. Ervin Cosma, 
tehnician, Jean laneu, secretar cu 
problemele organizatorice al comitetu
lui raional U.T.M. și membru in con
siliul raional UCFS. precum și 
instructori raionali U.T-M. (tov. 
Petrescu, 
colae).

Pentru 
organizat 
a participat și instructorul comitetului 
raional de partid, tov. Ilie Mărcuș. 
Aici s-a întocmit un plan de măsuri. 
Acesta a fost începutul. Apoi s-a 
nit la treabă.

La prima „duminică sportivă" 
Sălcioara au participat aproape 
de tineri 1

Vreți să știți cum s-a făcut mobi
lizarea tineretului? Cu sprijinul secre
tarilor organizațiilor U.T.M. pe bri
găzi De sîmbătă, listele de concurenți 
pentru „duminica sportivă" erau 
pietate...

In ziua concursului totul a 
ca pe roate. Colaborarea între 
viștii sportivi și cei de la U.T.M. 
dat roade bogate la Sălcioara I

Dar nu numai Ia Sălcioara au avut 
loc asemenea acțiuni comune organiza
te de către UCFS și U.T.M. In gospo
dăria agricolă colectivă din satul Valea 
Căpitanului (comuna 
sociația sportivă era 
Dacă au mai rămas 
vidență vreo 19—20 

trei
N.

Ni-C. lord ache și Emilkan

reușita acestei acțiuni 
o ședință de lucru la

s-a 
care

per-

din
600

com-

mers 
acti- 

a

I. C. Frimu) a- 
ca și inexistentă, 
în caietul de e- 
de membri I Și

aici s-au deplasat împreună activiștii 
de la consiliul raional UCFS și de 
la U.T.M. S-a ținut o adunare des
chisă a organizației U.T.M., la care 
au participat toți tinerii colectiviști. 
Cu această ocazie s-a vorbit și des
pre importanța exercițiilor fizice și a 
sportului ca parte integrantă a edu
cației comuniste. La sfîrșitul ședinței 
toți participanții au cerut să fie în-
scriși în UCFS. Azi asociația spor
tivă din Valea Căpitanului are 147 
de membri I Și acești tineri entuziaști 
au amenajat în cîteva zile 
de fotbal și unul de volei, 
mentul cu care azi se întrec 
te terenuri l-au procurat din

un teren 
Echipa- 

pe aces- 
banii ce

■

/

ti

A / i-.-

i

Două as pecie de inaugurarea bazei sportive 
din comuna Gurbănesti. Două brigăzi de muncă 
d« G.A.C. Steaua roșie s-au luat la întrecere, dar 
de dam aceasta la trasul... fringhiei.

Cel mai puternic om din comună? Poate că da ! 
Colectivistul Dumitru Anghel a reușit să ridice 
haltera de 40 kg de 39 de ori ! E o performanță...

Foto: D. Daniliuc

i-a vărsat asociației 
daria colectivă din 
sportiv...

sportive gospo- 
fondul cultural-

★

să dăm 
dovedesc

și alte multe e- 
că o strinsă co-

Am putea 
temple care 
laborare mtre U.T.M., sfaturile popu
lare și UCFS duce la rezultate 
bune in muncă. Credem insă, că cele 
amintite sînt destul de convingătoare 
și exemplul de la Lehliu merită să 
fie urmat

AL. INOVAN

(Urmare din pag. 1)

Spartachiadei. a înminat cîștigătorilor 
diplome și insigne.

GH. FOMETESCU-coresp.

URZICENI — La întrecerile care 
au desemnat pe cei care vor participa 
la faza interraională a Spartachiadei 
au luat parte numeroși tineri din lo
calitate și comunele raionului nostru, 
întrecerile au fost spectaculoase, spre 
satisfacția numărului mare de spec
tatori.

Dintre cei care s-au remarcat e- 
numerăm pe Ion Petcu (comuna Moa
ra Micșunești) la ciclism. Ion Gher
man (corn. Fierbinți) la trîntă. Ion 
Zaharia (Fierbinți) atletism, săritura 
în lungime. Pe echipe întrecerile de 
volei — fete și băieți — și cea de

Sportul poate cel mai puțin cunoscut 
dar care dă satisfacții deosebite celor 
care îl practică este radioamatorismul. 
Șezi ore întregi în fața aparatului de 
emisie-recepție, în miez de noapte sau 
în zori și aștepți ca cineva din alt colț 
de țară sau de la mii și mii de kilo
metri să-ți recepționeze apelul. Jar cînd 
ai intrat în legătură cu un alt radioa
mator repeți emoționat — „Aici YO.. , 
aici YO... YO...“ Iar după aceea aștepți 
cu nerăbdare QS.L.-ul (confirmarea în 
scris a recepției).

De data aceasta însă radioamatorii 
vor ieși în aer liber și vor participa la 
un concurs îti mijlocul naturii, în pă
dure, la o „vînătoare de vulpi". în loc 
de pușcă vor fi înarmați cu aparate 
speciale de radio-recepție cu o antenă 
asemănătoare cu cele de televiziune iar 
„vulpea** pe care o vor vîna nu va 
avea... blana roșcată și coada de do* 
stînjeni, ci va fi tot un... radioamator 
ascuns în desișul pădurii, înarmat 
și el cu un aparat de emisie. La o ast
fel de întrecere vor participa peste cîte
va zile sportivii undelor-radio. Ca să 
aflați amănunte tehnice reproducem mai 
jos articolul radioamatorului YO3AQ — 
ing. Boris Banțgaf :

în zilele de 10—12 august se va des
fășura în pădurea Pustnicul din apropie
rea orașului București primul campionat 
republican de „vînătoare de vulpi".

Tema unui astfel de concurs consti
tuie „descoperirea" unui număr de stații 
de radio emisie — de obicei trei — de 
mică putere amplasate pe teren necu
noscut și acoperit, la o distanță de cca. 
3 km între ele. „Descoperirea" se face 
cu aparate de radio recepție portabile 
construite de sportivi și cu ajutorul 
cărora aceștia determină directția sta
ției emițătoare.

Concursurile de acest gen au de obicei 
două probe în funcție de lungimea de 
undă (frecvența) pe care se face emi

Antrenorul Silviu Magda
a primit sancțiunea cuvenită

în articolul intitulat „Un antrenor 
certat cu disciplina** publicat în numă
rul 4048 din 14 iunie, am vorbit despre 
atitudinea neprincipială a antrenorului 
Silviu Magda care, complet nemotivat 
și-a retras dintr-o competiție echipa de 
gimnastică Steaua, pe care o antrena. 
(Ulterior, nemulțumit pentru faptul câ 
i s-a atras atenția

‘^^.cirlbtbce 
ua asupra greșelii 
săvîrșite, antrenoul Silviu Magda și-a 
înaintat demisia...).

Firește, fapta antrenorului Silviu Mag
da n-a putut fi trecută cu vederea. Re
cent, comisia de gimnastică a orașului 
București 
stabilind 
negii jase 
actele de
tuși, pentru a nu priva gimnaștii clu
bului Steaua de posibilitatea de a-șî ve
rifica stadiul de pregătire, organizatorii 
au hotărit ca reprezentanții acestui club 
să participe la concurs și să conteze în 
clasamentul individual. Antrenorul Silviu 

a luat in discuție acest caz, 
că antrenorul Silviu Magda 
să prezinte înainte de concurs 
validare ale echipei sale. To-

fotbal au fost cîștigate de echipele 
din Fierbinți.

NAE VALERI U-coresp.

lor s-au evidențiat orga- 
U.T.M. și asociațiile spor- 

comunele Bolteni și Priseaca. 
i raională au participat peste 

tineri. Iată o parte dintre 
care ne vor reprezenta in e-

SLATINA — Peste 14.000 de tineri 
au participat la fazele precedente ale 
întrecerilor Spartachiadei. în mobili
zarea 1 
nizațiile 
tive din 
La faza 
300 de 
sportivii 
tapa următoare: la atletism — 100 m 
— Ioana Protopopescu, Anton Nicu- 
iescu; 400 m Niculina Anghelidi; 800 
m Const. Voicu: 1500 m Alex. Giureu 
etc. La oină echipa GAC Priseaca, la 
volei GAC Curtișoara. la fotbal GAC 
Bolteni, la tir Ion Georgescu, la trîn
tă P. Dobrescu, Hrim Marin, Ion 
Florescu și alții.

CONSTANTIN DICU-coresp. I

sia, respectiv recepția și anume pe 80 
m (3,5 MHz.) și 2 m (145 MHz.) înl 
asemenea întreceri sportivul care desco
peră cele trei „vulpi" în timpul cel mai 
scurt este declarat învingător. Asemenea 
concursuri îmbină armonios priceperea] 
tehnică a radioamatorului care trebuie! 
să construiască un receptor sensibilj 
selectiv și în special ușor, cu calității 
fizice necesare parcurgerii unui traseul 
de 9—10 km — teren accidentat —I 
într-un timp cît mai scurt. Ținînd sea-l 
ma de profilul terenului, de construcții! 
linii ferate, linii electrice etc. în proba] 
ce se desfășoară pe frecvența de 145] 
MHz. (dublul frecvenței folosite în emi-| 
siunile de televiziune) se nasc probleme] 
deosebite datorită reflexiilor pe care le] 
produc undele de frecvențe înalte în] 
asemenea condiții. Nu de puține ori în 
aceste concursuri „vînătorii" „merg" pa 
o asemenea undă reflectată, ajungîndl 
departe de „vulpea" căutată. Tocmai 
asemenea probleme fac ca concursurile 
pe această frecvență să fie foarte «traci 
tive și chiar amuzante. Construcția reJ 
ceptoarelor și a antenelor nu constituit 
o greutate de netrecut pentru mulți ta 
neri. Astfel această ramură spocivă del 
vine o pasiune pentru un numtxiin rd 
în ce mai mare de tineri. în U.R.S.S.J 
R.S.C., R.D.G. etc. asemenea concursuri 
se desfășoară săptămînal.

Campionatul republican din acest an 
este primul de acest gen. El va desemna 
primii campioni republicani la aceasta 
probă. j

Pînă acum și-au anunțat participai 
rea numeroși sportivi din țară. Radical 
matorii din Baia Mare, Cluj, Barăifl 
— care au o experiență mai avansata 
în probele de unde ultra-scurte — voi 
avea un cuvînt greu de spus în proba 
pe 2 m. Pregătirea minuțioasă a ral 
dioamatorilor care vor participa la acest 
concurs ne determină să credem ca 
vom asista la întreceri pasionante. |

1

fost de acord cu aceasttMagda n-a - ___
hotărîre, declartnd că In aceste condîpț 
echipa sa nu va intra în coii^up. C<J 
misia, înțelegătoare, i-a mai J
concesie: i-a acordat dreptul de paria 
cipare și în întrecerea pe echipe, da 
fără ca aceasta să figureze în clasament 
Nemulțumii. antrenorul Silviu Magdl

— țrectnd și pesd 
uvînlul delegatuhl 
lobului respeclil

— și-a trimis echipl 
la vestiare. Mai mult, în auzul sportivi 
lor prezen/i in concurs și al spectatori 
lor, el a adresat comisiei o serie dl 
insulte grave.

Pentru ce se revoltase, de fapt, <wj 
trenorul Silviu Magda ? Pentru o w’g/i 
jenfă care ti aparținea. Dar, în loc sâ-j 
recunoască greșeala, să caute să o rd 
tiare (după cum se vede, ocazii i s-aj 
oferit), sus-numitul antrenor a începu 
să pozeze în victima, manifestind I 
atitudine protestatară, neprincipială. I

Comisia orășenească de gimnastici 
analizînd faptele descrise mai sus. I 
hotărit retrogradarea antrenorului Si/ti] 
Magda din funcția de antrenor de cd 
tegoria a II a la categoria a IH-a 1 
suspendarea șa din activitatea de <u| 
trenor și arbitru pe termen de șase /uni

Cu același prilej a fost Muncfionn/I 
cu mustrare publică secția de g/mnnl 
h’c« a clubului sportiv Steaua, penfrl 
lipsă de îndrumare și control, iar rotd 
rășului Ștefan Harco, antrenor principJ 
al echipei Steaua, care a dovedit negfl 
jență în muncă și lipsa de răspunderi 
i s-a dat un avertisment. I

Sancțiunea primită trebuie să-l fad 
pe antrenorul Silviu Magda să înfe/ed 
gă, în sfîrșit, cît de grav a greșit, sâl 
determine ca în viitor să nu mai a/Z| 
astfel de atitudini nesănătoase. 
cu atît mai mult cu cît Silviu Magfl 
este și profesor de educație fizică, «fal 
și pedagog. !

De asemenea, conducerea secției d 
gimnastică a clubului sportiv Steaua d 
trebui să manifeste mai multă preocJ 
pare și exigență față de antrenorii 1 
sportivii săi, să le controleze mai mr/ed 
proape activitatea, să-i îndrume în mol 
corespunzător. Mai multă fermitate 1 
un nou stil de muncă i se cer și antrl 
norului Ștefan Harco. Numai astfel J 
va reuși să se impună în fața sportitd 
lor pe care îi pregătește și totodată rl 
putea să aducă echipa de gimnastică 1 
clubului sportiv Steaua la nivelul foÂ 
mațiilor noastre fruntașe. I



UN MECI MATINAL DE FOTBAL.»
viața fericită din seria a 

cind cei doi 
nici na ter-

Sportul, cel mai bun 

prieten al copiilor

îi de copii, elevi ai școlilor de
8 ani din raioanele Capita
lei, iși petrec cile o săptă

mînă din vacanța de vară, intr-o 
ambianță deosebit de plăcută, in 
taberele organizate de comitetul 
orășenesc U.T.M. și sfaturile popu
lare raionale. Peste tot unde func
ționează aceste tabere, in pădurea 
Brănești, pe malul Argeșului, la 
Mogoșoaia, in comuna 30 Decem
brie, la Snagov, te intimpină a- 
ceeași atmosferă entuziastă, ogiin- 

i a tinerei gene-
ra$.

Programul de tabără este cit se 
poate de plăcut. El cuprinde pe 
lingă activitate oultural-exbucativă 
și ore, multe ore de sport. Dragos
tea elevilor pentru sport este bine
cunoscută. Chiar și în orele de o- 

t dihnă, greu ii poți opri să nu 
Ibață mingea de fotbal sau de vo

lei.

Și acum, să vă prezentăm cîteva 
momente sportive din viața câ
torva dintre aceste tabere...

J
O imagine din tabăra de pe ma

lul Argeșului a școlilor din raionul 
Tudor Vladimirescu. Așa arată 
terenul de volei de dimineață pină 
seara...

ZILE FERICITE DE VACANTA, DE
Dimineața

geșuluiDimineața, pe terasa întinsă a Ar
geșului în dreptul comunei 30 

t Decembrie, iar, după amiaza, 
pupă orele d.e somn,. în careul descris 
pe corturile in care se .odihnesc peste 
noapte, pionierii ...se pregătesc de zor. 
Eu cît se apropie data serbării sfîrși- 
lului de tabără,.,cu ,atît-,. febra pregătiri-. 
lor crește. Se învață cînUjee. poezii, se 
tleg ghicitori. în clasauțenlul care va 
stabili detașamentul fnnjjaș,,.ya .Cjțnla >de- 
Ligur și situația , dip întrecerile, sportive 
|— de atletism »i volei, de.,șah și înot 
I loți ptonierji sint, preocupați, de ser
bare. Cu o excepție : cei din dețașamen- 
lul lui Mircea Cemiu.
I — Bine, Mircea, dar voi ce aveți de 
cînd? l-a luat la zor profesoara Fio- 
hvi/bia Condeescu pe responsabilul de
tașamentului... îndărătnic (așa îi mer- 
lese vestea detașamentului lui Cerni‘1). 
I — Tovarășă profesoară, ne pare foar
te rău, dar ști fi, noi nu prea avem băieți 
|« aptitudini artistice. La sport afi vă
lul, sîntem totdeauna primii...

— Ăi vreți să fiți codași la serbare ? 
rregâzi/i și voi măcar o recitare, un 
lîrwec. Ce înseamnă lipsa asta de inie- 
L? ...... - ....

A venit și ziua surbării. In fața focu- 
ui de tabără, pe o estradă amenajată 
special, au urcat echipe artistice re- 
Irezentînd toate detașamentele. La urmă 

fost chemată și echipa lui Cerniu

200 de elevi
pe malul Argeșului...

Prin pitorescul lui, ștrandul Argeș- 
Buda a devenit, în ultimii ani, 
un loc foarte frecventat de bucu- 

reșteni. Cum părăsești șoseaua Alexan
dria, pe lingă podul de fier de pe 
Argeș, îți apare o alee de o curățenie 
exemplară care trece șerpuind prin pădu
rea de Sălcii de pe malul fiului. 
cîțivâ pași de „plajă*4 se află cele două 
tabere ale elevilor. din școlile de 8 ani 
ale raioanelor Lenin și Tudor Vladimi- 
reșcu.

ÎN CÎTEVA ORE, UN TEREN DE 
VOLEV-.

... și-au amenajat elevii 
Vl-a La ora 11 dimineața, 
băle fi de 11—12 ani încă 
minaseră marcarea cu var a liniilor te
renului, fete și băieți. in număr mare, 
au început să trimită mingea peste 
plasă. Dar la intervenția profesoarei de 
educafie fizică Alexandrina Ursea, care 
se ocupă de activitatea sportivă in ta
bără. au rămas in stingă și în dreapta 
fileulni doar șase băieți și tot atitea 
fete care au început un adevărat meci !

Stînd de vorbă cu instructoarea spor
tivă. am aflat că sportul este una din
tre preocupările principale ale elevilor. 
Sportul, începe, de fapt, dis-de-diminea- 
fă cind, impărfifi pe grupe, băieți și 
fete execută 10 minute de gimnastică 
de înviorare. In cursul zilei, înainte 
și după masă, meciuri de volei, aler
gări, meciuri de handbal și fotbal, 
scurte excursii prin apropiere îmbinate 
cu concursuri de orientare turistică (dur 
deocamdată fără busolă), partide de

Și... surpriză ! Mircea Cemiu și echipa 
sa au prezentat un program foarte reu
șit, aplaudat de întreaga tabără. După 
serbare s-a aflat că — din dorința de 
a face o surpriză profesoarei Condeescu 
— Cemiu ..și colegii lui se pregătiseră 
în... secret, după amiezele, îti timp ee 
întreaga tabără dormea, liniștită, s-au 
serile, înainte de ora de culcare.

DC această șosie ă' lui Mircea Cerniți 
își amintesc cu plăccfe și direc
torul taberei, prof. Dumitru Briș- 

can și instructorul superior. Ion Mără- 
Șescu, Acum, în tabără au sosit.alți pio- 
hfei-i, <*eî din seria a ciliceâ. Pregătesc 
și ■ ei la fel de asiduu serbarea de sfîrșit 
de tabără, I-am găsit în plină „repețiție44, 
pe plaja amenajată pe Argeș, în drep
tul kilometrului 20. i-am urmărit în com
petițiile sportive. Le-am aplaudat pe ta
lentatele voleibaliste Elena Marin și 
Mariana Stănescu, ne-am manifestat
admirația față de aptitudinile atletice 
ale pionierilor Dan Iliescu, Ge or geta
ține, Marian Bernea și Lucreția Blaj. 
Am participat împreună cu pionierii la 
un concurs de orientare turistică, o 
foarte reușită lecție de geografie apli
cativă. .După amiază am asistat la o lec
ție de gimnastică artistică (seria a cin- 
cea este compusă în majoritate din pio
niere) excelent condusă de profesoara 
Maria Băluță și la un simpozion cu 

șah. Programul este completat cu nelip
sita baie tn apa Argeșului. Cei mai mă
rișori se pregătesc să obțină insigna 
Complexului sportiv. Dar. deși sint pe 
malnl apei proba de înot va fi înlocui
tă cu cros. In apa vijelioasă a Argeșu
lui nu se pot organiza concursuri de 
inot.

Activitatea sportivă este sprijinită 
atit de conducerea taberei cit și de to
varășii de la clubul Progresul, care au 
trimis diverse materiale sportive, ca 
mingi de rolei și fotbal, plasă de volei, 
etc. Programul sportiv al unei zile se 
încheie de obicei cu jocuri distractive, 
alergări pe nisipul plajei, fuga tn sac, 
toate spre hazul celor de pe margine.

a fost începutul programului spor
tiv în tina cînd am vizitat tabăra veci
nă, cea a raionului Tudor Vladimirescu. 
Veniseră, ca oaspeți din București, elevii 
școlii nr. 31 din raional 1 Mai. Și 
fiindcă era Jnourat, gazdele s-au gră
bit să răspundă la chemarea micilor 
fotbaliști de 1a... 34. Așa incit meciul 
s-a disputat dimineața.

— Scorul a fost numai de 6—2 pen
tru noi — a intervenit un ține 
opt ani. bine legat și bronzat 
ca unul eare ar fi stat multe 
mare — dur ști fi arbitrul... a 
mai repede sfîrșitul meciului. S-a... spe
riat de ploaie... De altfel, meciurile de 
fotbal se țin lanț.

Și aici inventarul sportiv este cît se 
poate de bogat. Mingi de volei, handbal, 
fotbal, jocuri de șah. în spațiul dintre 
corturi a fost amenajat un teren de 
volei în toată regula, pe care se desfă
șoară o vie activitate. Profesoara de 
educație fizică de la școala nr. 88, Co- 
ralia Katz, este animatoarca muncii spor
tive cu elevii.

de vreo 
la fată 
zile la 
fluierat

J)!l ±_p.222. d£a
tivi. Și pe buna dreptate. Ei participă 
zilnic la meciuri pasionante de volei, 
handbal, fotbal, sint componenții diver
selor ștafete distractive, iau parte la 
fel și fel de jocuri dinamice. Cu sigu
ranța că la toamnă, cind vor începe 
școala, vor continua sa facă 
și în zilele vacanței.

Activitatea sportiva a taberei 
fi totuși și mai intensa, dacă 
de'tr clubul Olimpia al raionului Tudor 
Vladimirescu, care trebuie să sprijine 
munca sportivă de aici, ar da un ajutor 
mai eficient, mai substanțial. Dar nici 
acum nu este tirziu.

sport ca

ar putea 
tovarășii

T. RABȘA.N

temele „Scriitorii cîntă Partidul* și „Ce 
am aflat din cărți despre patria noastră”.

Cînd mantia înserării a învăluit ta
băra, ne-am pregătit de plecare, 
înainte de aceasta am mai „prins* 

însă un moment interesant din viața ta
berei:-.acela în care, pionierii; în careu, au 
ascultat bilanțul zilei. $i, conform tra
diției statornicite aici, detașamentul e- 
vidențiat în ziua respectivă a pri-

• CORNELIA APOSTOL (se
ria a 111-a): Organizarea acestei 
tabere este un lucru foarte bun. 
Aici am petrecut zile de o rară 
frumusețe, între cursuri de inițiere 
în înot, activități culturale și ar
tistice. A fost o săptămînă din va
canța de vară de care îmi voi a- 
minti totdeauna cu multă plăcere I 

• IONEL GHEORGHE (seria a
IV-a) : Am regretat mult că ta
băra a ținut numai o saptămină !... 
Acolo, in tabără, am participat la 
atitea și atitea activități interesante 
— întreceri sportive, jocuri dina
mice, excursii. Am vizitat marele

Baschetul este unul dintre sporturile care se bucură de multă sim
patie printre pionierii din tabăra de la Brănești. lati-i pe micii sportivi 
—urmăriți cu interes de „spectatori* — dtsputindu-și balonul sub panou. 

Foto : C. Raicu

In pădurea
In tabără era liniște. Pionierii ple

caseră intr-o excursie de cîteva cea
suri prin pădurea Pustnicul. Doar di
rectorul taberei, tov. A. Helman, se 
afla la sediul școlii din Brănești, unde 
simt cazați cei 150 de copii veniți aci. 
la odihnă. Așa că am putut sta de 
vorbă, pe îndelete, despre activitatea 
cuitural-sportivă ce se desfășoară în 
tabăra pionierească din pădurea Bră
neștiulu i?

— Sini multe activitățile 
participă pionierii din 
gust", ne-a spus tov. 
teresează, probabil, 
cum este organizată 
tiyă a micilor noștri

— Bineînțeles...
— Tabăra noastră turistică, care se 

la care 
raionul „23 Au- 
Helman. Vă in- 
mai mult felul 
activitatea spor- 
vizitatori...

comitetului raional U.T.M. „23 Au
gust" s-a deschis la 2 iulie. De a- 
tunci, in fiecare inceput de săptă
mînă ne vin noi oaspeți. împreună cu 
profesorii care-i însoțesc pe școlari, 
ne îngrijim să le organizăm cit mai 
plăcut timpul pe care-l petrec in ta
bără. In această privință, profesorul 
de educație fizică Constantin Alexan- 
drescu are un rol deosebit. Baza ac
tivității sportive o constituie turismul. 
In fiecare zi, pionierii vizitează pă
durile din imprejurimile Brăneștiu- 
lui și, îndrumați de profesorii și 
instructorii superiori de pionieri C. 
Alexandrescu, Georgeta Crăciun și 
I. Săceanu, organizează interesante 
concursuri de orientare turistică cu 
fanioane, cu busola precum și orien
tare după semne naturale. Cu acest 
prilej, în popasurite pe care le fac, 

BUCURII!...
mit steagul roșu de fruntaș. L-a 
preluat pioniera Angela Hurgoi, preșe
dinta detașamentului HL de la Maria
na Dragoș, președinta detașamentului I. 
L-a arborat solemn,' Ungă cortul ei. Miine. 
poate, frumosul steag purpuriu își va 
flutura faldurile lingă certul 
din ții detașament... , 

pionierilor

TIBERIU STA.M.A

Pionierii—despre viata din tabără...
combinat agroalimentar din comu
na 30 Decembrie. Lucrul cel mai 
important insă este acela că in 
frumoasele zrle de tabără am le
gat multe și trainice prietenii...

• TEODORA TUDOR (seria a 
IV-a): Este greu să descriu in cî- 
teva cuvinte, cit de bucuroasă am 
fost cînd am auzit că plec in ta
bără I Bucuria mea a fost în în
tregime îndreptățită. Fiindcă aici 

. am desfășurat p activitate foarte 
bogată; am făcut sport (în mod 
specia,1, vreau să arăt că în tabără

Brăncștiului...
pionierii participă la concursuri ghici
toare „Cine știe sport, ciștigă", fac 
șezători ad-hoc in care ghicitorile, 
poeziile, cintecele și povestirile joacă 
un rol educativ evident.

— Organizați și alte competiții 
sportive ?

— Desigur. în apropierea noastră 
se află un lac la ca-e mergem zilnic- 
Aci, ținind seamă de timpul scurt pe 
care pionierii rf petrec in tabără (o 
„serie" durează de luni piuă simbă- 
tă), ne-am gindit să dăm copiitor pri
mele noțiuni de inot. Alții, care știu 
să înoate, participă și la concursuri 
cu premii. O competiție care se bucu ă 
de mult interes este și „Spartachiada 
taberei" pe detașamente, in curtea 
taberei noastre avem un teren de 
lotbal. unul de handbal redus, de vo
lei și de baschet. Alergările, aruncă
rile cu mingea la țintă, partidele de 
șah și-au făcut mulți 
tinerii noștri oaspeți, 
printre copii, fotbalul 
mai mulți adepți. Așa 
meciurile cu pionierii 
sint prezenți la teren toți pionierii din 
tabără precum și copiii din localitate. 
Cred că nu exagerez atunci cind 
spun că în tabăra noastră avem și... 
„virftiri sportive", ca Ion Lepădătesct» 
— elev în clasa a 7-a la Școala ele
mentară nr. 46 (a cîștigat două con
cursuri de înot), Mîrela Ciobanu — 
cl. a 7-a, Șc. elementară nr 53, I. Bo- 
robeică — cl. a 7-a, Șc. elem nr 46, 
Dan leronim — de la aceeași școală 
și alții.

— Seara, care este programul 
distractiv al pionierilor ?

— Focurile de tabără și șezăforile 
sint nelipsite. Cintecele. jocurile și 
voia bună domnesc pină la ora cul
cării. De altfel, acum se inserează. 
Priviți-i pe pionieri cum se pregătesc 
pentru programul de seară. Nu vreți 
să rămineți cu noi ?...

★
... Am mulțumit tovarășului director 

pentru amabilitate și j-am promis că 
Vom yeni, negreșit, în curînd. De alt
fel. ' farurile ultimului autobuz ce ple

bea din Brănești, se apropiau...

prieteni printre 
Bineînțeles, și 
și-a făcut cei 
se face că ia 
din Brănești

Interviu luat de
R. CALARAȘANU

am învățat să înot), am învățat 
cîntece și jocuri.

Sîntem recunoscători din inimă 
partidului și guvernului, pentru 
viața fericită pe care o trăim.

• SANDA MLADIN (seria a "
V-a)  : Nu știm cum să mulțumim -- 
celor care au organizat această ta- ; " 
bără, cadrelor didactice care ne-au ■ - 
îndrumat și ne-au supravegheat J 
activitatea. Am petrecut zile 
neuitat in care am cunoscut 
numai bucuriile vacanței, ci 
vrednicia țăranilor colectiviști 
comuna 30 Decembrie.

de " I 
nu I 
și .. 

din --
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Maasrie a cu-

patru clase lupta este practic 
deoarece liderii pot alege re- 
din primele patru faze fără 
a putea fi Intreeuti in ultima 
amănunt: la campionat s-a 

1 — 1 punct, 
locul HI —

ultima — este util să 
o analiză a situației pentru a 

sînt șansele protagoniștilor, 
regulament al campionatelor

Traian Macarie (125 cmc), Mihai Pop (175 cmc) 
și Mihai Dănescu (250 cmc) —virtuali campioni republicani de motocros

După patru faze ale campionatului 
republican de motocros și înaintea celei 
de a V-a 
facem 
vedea care 
Actualul 
prevede că participant ■■ la competiție 
se întrec în cinci faze, dar au dreptul 
să-și aleagă cele mai bune rezultate 
din patru faze și s-o elimine pe cea 
mai slabă. Așa stînd lucrurile, la trei 
din cele 
încheiată 
zultatele 
teama de 
Încă un 
acordat punctajul locul 
locul II — 2 puncte, 
3 puncte ș.a.m.d.

lai clasa 125-cmc, Tr. 
eerit m primele patru faze tot atîtea 
locuri 
poate 
are 8 
Chiar

■euceri

1 punct, iar Tr. Macarie locul 10 (deci 
10 puncte) situația nu s-ar schimba. 
Traian Macarie ar. elimina ultima fază 
și ar râmîne cu 4 puncte, în timp ce 
T. Popa eliminînd penultima fază, ar 
totaliza 7 puncte și ar ocupa tot locul 
II. Tr. Macarie este deci după patru 
faze campion al tării la 125 cmc.

La clasa 175 cmc, lucrurile sint de 
asemenea lămurite. AI. Pop a totalizat 
5 puncte (2 4-1+ 1-1-1) fiind virtual 
campion republican. Aceasta pentru fap
tul că principalii săi adversari au un 
„bagaj® prea mare de punete: Gh. Ion 
— II p., $t. Iancoviei — 12 p., P. 
Oridiu — 17 p., etc. Interesantă va fi 
insă lupta pentru cucerirea locuiții II, 
Ja care candidează cu șanse egale Ch. 
Ion și Șl. Iancoviei.

MiAet Dănescu are la elaM 250 cme 
o situație identică. După patru faze el 
a totalizai 5 puncte (1+1+1+2) fiind

Singura clasă la care lucrurile nu 
sînt pe deplin lămurite este 350 cmc. 
Aici, eliminînd faza cea mai slabă, prin
cipalii pretendenți la titlu au un punc
taj apropiat: M. Dănescu— 4 puncte, 
Cr. Dovidz — 5 p., E. Seiler — 8 p. 
Rămine deci ca la jumătatea lunii sep
tembrie, cînd se va desfășura ultimi 
fază, disputa dintre M. Dănescu, Cr. 
Dovidz și E. Seiler să lămurească pro
blema învingătorului.

1, totz'.izmd 4 punere. El nu mai > ' ' . 1
fi deci întrecut, deoarece T. Popa de pe acum învingător sigur. Ceilalți 
puncte, M. f oicu 13 puncte etc. com: _
«facă — de pildă — T. Popa ar Seiler — 18 p.
la ultima fază locul I ți ar lua

competitori au următorul punctaj: E. 
Cr. Dovidz — 20 p,, 

M. Cemescu — 25 p. etc.

Traian Macarie virtual campion republican de motocros la clasa 125 
rmc. executind o spectaculoasă săritură pe traseul de la Cimpina.

întrecerile desfășurate sîmbătă ți dtp 
minică la Cîmpina au scos în evidență 
progresul real pe care bau făcut mulți 
dintre motoeicliștii noștri ți faptul — 
deosebit de important — că din urmă 
vine un lot omogen de tineri talentafi. 
înaintea întrecerilor din K,P. Bulgaria 
și R.S1 Cehoslovacă considerăm că cei 
mai în formă alergători sînt : Tr. Ma
carie. M. Pop, Șt. laiicpvici, E, Seiler. 
Cr. Dovidz. M. Dânescu și v Gh. Ion. h- 
eeștia merită din piti). țrteolik selecțio
nerilor și sîntem convinși că aritrenîn- 
du-se cu seriozitate, ei vor putea să a- 
ducă sportului nostru cu motor noi re
zultate de valoare.

In ceea ce privește tineretul, avem 
motive serioase să fin mulțumiți. Du
minică. de exemplu, alergătorii de la 
clasa 175 cmc tineret au făcut o cursă 
deosebit de pasionantă, socotită pe drept 
una dintre cele mai frumoase ale campio
natului. Cu acest prilej s-au evidential 
Af. Termentu (Poiana Cimpina), Eugen 
Sasz (St. roșu Brașov), Al. Schuler 
(Steaua), G. Sechenslein (Reșița) ș.a. 
Alături de ei trebuie trecuți- și prota
goniștii de la clasa 350 cmc tineret : 
Al. lonescu (Voința Buc.), C. Coman 
(Poiana Cîmpina). P. From (St. roșu 
Brașov), St. llalogh (Dinamo), I. Penciu 
(Dinamo) etc.

Putem spune că 
fășurate de o serie 
ciu, P. Ovidiu, Gh. 
N. Sădeanu ș.a.). „ -
șului nostru rezerva de cadre necesară. 
Firește, nu s-a făcut totul. Unele clu
buri sportive cum sînt Dinamo, Steaua 
și Metalul ar putea să pregătească un 
număr mai mare de cadre tinere, iar o 
serie de alergători fruntași — maeștri 
ai sportului — ar trebui să se ocupe 
de creșterea măiestriei sportive a mo- 
tocieliștilor tineri. Socotim că sub în
drumarea federației se va putea înde
plini și această importantă sarcină.

datorită muncii des- 
de antrenori (1. Spi- 
Ioni(ă, Gh. Zdrinca, 

se asigură motocro-

Ioana Petrescu și Crista Maksai au ocupat primele Unturi la 100 m in 
meciul de anul trecut de la Sofia.
'w :*i 5

!
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Foto: R. Vilara

înaintea unor importante
int Uniri

Cupa orașului București H. NAUM 
I. DUMITRESCU

Atleții noștri s-au pregătit cu sir- 
guință în vederea întîlnirii pe care 
o vor susține simbătă și duminică în 
compania sportivilor din reprezenta
tivele R. P. Bulgaria. In același timp 
juniorii noștri se antrenează în vede
rea apropiatului meci triunghiular 
dintre echipele R. S. Cehoslovace, 
R. P. Polone Și R. P. Romine, de la 
Hradec Kralove.

Recent s-au desfășurat concursuri 
de verificare la Brașov, Poiana Bra
șov și Cîmpulung Muscel, în timp ce 
un lot de atleți romîni au evoluat pe 
stadionul olimpic din Helsinki. Re
zultatele obținute marchează încheie
rea unei etape importante în activi
tatea lor. Urmează doar ca meciul cu 
echipele R. P. Bulgaria să ne pre
zinte cît mai concret forma și posibi
litățile actuale ale sportivilor noștri 
fruntași, în funcție de care să poată 
fi stabilit lotul care va face depla
sarea la cea de a Vil-a ediție a cam
pionatelor europene de la Belgrad.

Pentru a se crea cele mai bune con
diții de întrecere participanților la 
meciul R. P. Romină - R. P. Bulgaria, 
forul nostru de specialitate a stabilit

atletice
ca jntîlnirea să se desfășoare în 
turnă pe stadionul Republicii. Trebuie 
amintit că pistei și instalațiilor de 
concurs de pe acest stadion li s-au 
adus îmbunătățiri serioase.

înregistrate in 
duminică Ia 

SENIORI: 
10,7 ; Al. Tu-

★
Iată acum rezultatele 

concursul desfășurat 
Cîmpulung Muscel: 
100 m : A. Stamatescu
dorașcu 10,7 ; HO. C. Nedelea 10,8 ; 
SENIOARE : 100 m: G. Luță 12,3 ; 
G. Palade 12,4 ; M. Budan 12,5 ; 80 mg: 
A. Sirbu 11,8 ; S. Grosu 12,3; JUNI
ORI : 100 m : G. Szekeres 11,0 ;
200 mg: L, Dobay 26,2 ; disc; C. Da
vid 49,86 ; JUNIOARE: 100 m : V. 
Szekeres 12,8; 80 mg : V. Bufanu 12,0; 
disc; El. Neacșu 35,99 ; El. Prodan 
35,45 ; suliță : El. Neacșu 36,99; M. 
Ciurea 35,45.

Timp de două zile 
pe poligonul Tunari

s-au des’ățurat 
___  _____ concursul inter- 

orașe dotat cu Cupa orașului Bucu
rești. ultima etapă a campionatului 
Capitalei pe echipe și Cupa Eliberării 
(pentru juniori).

Dartre rezultatele înregistrate pe 
primul plan se situează cel al lui 
T. Jeglinschi, care la p:stol precizie a 
realizat 560 p. cu numai un punct sub 
recordul țării noastre și rezultatul lui 
Șt. Petrescu, la pistol viteză, care cu 
cele 590 p. a reușit cea mai bună per
formanță a anului Menționăm, de 
asemenea, rezultatele lui T. Cogut. I. 
Strbu, M. Lazar, L. Cutcutache, 
Goreti. Aurelia Cosma-Nagy.

In schimb, restul rezultatelor 
slabe la majoritatea probelor.

Rezultate tehnice: armă liberă 
libru redus 3x40 f. seniori, poziția 
Culcat: 1. L. Cutaitache (Progresul) 
395 p; 2. R. Pontbriant (Olimpia) 394 
p: 3. M. Antal (Știmța) 393 p: pozi
ția ki genunchi: I. M. Antal 383 p: 2. 
T. Cogut 382 p: 3. I. Sirbu (Steaua) 
382 p: pozița în picioare: I. M. Lazâr 
(Dinamc) 363 p; 2. T. Cogut 363 p; 
3. L. Cxitcutache 359 p. Trei poziții:
1. T. Cogvt 1132 p; 2. I. Sirbu H29p; 
3. L. Cutcutache 028 p; Armă liberă 
calibru redus 3x30 f. senioare, 
culcat: 1. A. Cosma (Mureșul)
2. .Ana Goreti (Olimpia) 293 
Teodora Nae (Dinamo) 293 p: 
în genunchi: 1. A. Cosma 282 p; 2. 
Elena Seimeanu (Progresul) 2«2 p:
3. Eda Baia (Știința) 281 p; poziția 
in picioare: I. A. Goreti 261 p; 2. Ioa
na Soare (Știința) 255 p; 3. A..Cosma 
254 p; trei poziții: 1. A. Goreti 834 p; 
2. A. Cosma 830 p: 3. Jaqueline Zvo- 
nevski (Dinamo) 818 p. Juniori, po
ziția culcat: 1. R. Weinrich (SSE 
nr. 1) 289 p; 2. M. Axente (Progresul) 
286 p; 3. G. Tolicică (Voința Iași) 
286 p; poziția în genunchi L N. Ro
taru (St. r. Bacău) 278 p; 2. A. Du
mitrescu (SSE) 269 p; 3. F. Niculae 
(Metalul) 267 p; poziția în picioare: 
I. A. Dumitrescu 252 p; 2. 1. Bobir- 
nac (St. r. Bacău) 250 p; 3. M. Tota 
(Dinamo) 249 p: trei poziții: 1. N. Ro-

Ana

shit

ca-

poziția 
294 p: 
p; 3. 
poziția

tarn 796 p: 2. G. Tolicică 791 p; 3. I. 
DWIibimv ~T9^J șj. ' —— ■ ■■——

Junioare, poziția culcat: 1. Cristina 
Dumitriu (Metalul) 290 p; 2. Maria 
Vâideanu (Olimpia) 289 p; 3. Roxana 
Popescu (Dinamo) 288 p: poziȚa în 
gentgich:: 1. Tudora Matei (Cetatea 
Giurgiu) 266 p: 2. Maria VasiFca 
i Știința) 264 p; 3. Petruța Tălvănescu 
(Metalul) 263 p; poziția în picioare: 
1. G Dumitriu 254 p; * ~
241 _
233 p. Trei poziți 
807 p; 2. T. Matei 79t p; 
772 p. Pistol precizie 60 I, 
glinski (D'namo) 560 p; 2. 
(Voința Sibiu) 542 p; < 
(Progresul) 541 p. Pistol viteză 60 f. 
I. S. Petrescu (Dinamo) 590 p: 2. 
G. Maghiar 582 p; 3. I. Tripșa (Dina
mo) 580 p.

Cupa orașului București a fost ciști- 
gată de reprezentativa orașului Bucu
rești, urmată de selecționatele orașelor 
lași, Ploiești, Tg. Mureș și de regiu
nea București. Cupa Eliberării au 
cucerit-o juniorii de la Metalul, urmați 
Je cei de la CSMS Iași, Progresul, 
SSE nr. 1.

Rezultatele campionatului Capitalei 
pe echipe după desfășurarea celor pa
tru etape sint: Armă liberă calibru 
redus poziția culcat, seniori: 1. Steaua 
5459 p; 2. Știința 5391 p; 3. Progre
sul 5366 p; senioare: 1. Dinamo 3459 
p; 2. Olimpia 3434 p: 3. Progresul 
3429 p; poziția în ț^nurtchi sevrorî: 
1. Steaua 5276 p; 2. Știința 5136 p: 
3. Progresul 5080 p; senioare: 1. Dina
mo 3259 p; 2. Progresul 3253 p; 3. 
Olimpia 3231 p; poziția in picioare, 
seniori: 1. Steaua 4964 p; 2. Progre
sul 4719 p; Știința 4631 p; senioare: 
I. Dinamo 3021 p: 2. Olimpia 2906 p; 
3. Progresul 2895 p; trei poziții, se
niori: 1. Steaua 15714 p; 2. Progre
sul 15168 p; 3. Știința 15167 p; se
nioare: 1. Dinamo 9743 p; 2. Progre
sul 9585 p; 3. Olimpia 9585 p; 
viteză: 1. Dinamo 9168 p; 2. 
8906 p; 3. Progresul 6359 p; 
precizie: 1. Dinamo 8643 p; 2. 
8482 p; 3. Progresul 8450 p.

★
In vederea meciului de simbătă și 

duminică, arbitrii bucureștenî vor ține 
era 18, în loc

p:
2.

3. Georgeta fon
1. C.

T. Matei 
(Metalul) 
Dumitriu 

3. G. Ion
I. T. Je-

V. Dibo'd 
3. I. Nitu

Pistol 
Steaua
Pistol 

Steaua

PAUL GORETI
antrenor

ÎNTRECERI ȘCOLĂREȘTI a <*
La Tg. Mureș a avut loc o intere

santă întrecere de tenis, care a reunit 
selecționatele tinerilor jucători apar- 
ținînd clubului sportiv școlar Harghita, 
din localitate, și ai Școlii sportive de 
elevi nr. 2 din București. Jocurile s-au 
desfășurat pe terenurile bazei sportive 
„23 August" și s-au bucurat de uri deo
sebit succes.

învingători au ieșit școlarii bucureș- 
teni (antrenor Gh. Cobzuc) cu scorul 
final de 12-5. Dintre rezultatele indi-

de 
în- 
La

viduale notăm că în primul meci 
simplu bucureșteanul V. Bunea l-a 
vins pe Gh. Balogh cu 6—1, 6—3. 
fete, a dominat ecnipa oaspe, în prime
le meciuri înregistrîndu-se rezultatele : 
Doina Ioanid - Agneta Tanko 6-4 ; Ga
bi Voinescu - Clara Adorjani 8-6, 6-2. 
In schimb, primul dublu băieți, ca și 
mixtul, au revenit gazdelor: Fodor, 
Preeup - Bunea, Constantin 6-1, 7-9. 
6-3 ; Fodor, Tanko - Niculescu, Ioanid 
6-2, 6-3,

X
SE MAI PRIMESC ÎNSCRIERI 
LA CENTRUL DE ÎNVĂȚARE 

A ÎNOTULUI

O nouă serie de viitori înotători 
au pășit ieri pe porțile ștrandului 
Tineretului. Timp de 20 de zile co
pii și tineri între 5—18 ani vor fi 
inițiați în „tainele" înotului de an
trenori și instructori prjeepuți. Pen
tru acest al patrulea ciclu se mai 
primesc înscrieri și în aceste zile 
lă casa ștrandului.

4 ZILE DE NATAțlE LA ȘTRANDUL TINERETULUI
(Urmare din pag. I)

șc. Harghita Tg.tan Szabados (CI. sp.
M.), Mihai Potoceanu (Olimpia Reșița), 
Liviu Berea (Dinamo Buc.), Alex. 
Bota (CI. sp. șc. Buc.).

Iată programul celor patru zile de 
concurs ; Ziua I
10 : eliminatoriile probelor 100 m 
ture (f), 100 m spate (m), 200 m

ture (m), 100 m bras (m), 100 m spate 
(f), 100 m liber (m). Ora 17: 
(libere) de pe trambulină (f și
18,30 : deschiderea festivă și 
tinuare finalele probelor 100
ture (f), 400 m mixt individual (m — 
contracronometru), 200 m mixt (m 
— contracronometru), 4 x 100 m liber

(f), 4 x 100 m liber (m), 4 x 100 m 
mixt (f). Ora. 17 : sărituri (impuse) 
de Pe trambulină (f și m). Ora 18,30: 
finalele probelor 1300 m liber (m — 
contracronomelru), 400 m mixt in
dividual (f — contraconometru), 200 m 
mixt (m — contracronometru) și eli
minatoriile probei 4x100 m mixt ......
(m). Ziua a U-a (vineri, 10 august), (m), 4x100 m mixt (f). Ziua a IlI-a 
ora 10: eliminatoriile 
liber (m), 100 m liber (f), 200 m

(joi, 9 august),

REZNICENKOMARIUCA ROTARU

sărituri 
m). Ora 
in con- 
m flu-

probelor 400 m (simbătă, 11 august), ora 10: elimina- 
flu- tăriile probelor 100 m fluture (m), 

400 m liber (f), finala probei 100 m 
spate (m), eliminatoriile probelor 
200 m bras (m), 100 m bras (f), 4x200 
m liber (m). Ora 17 : sărituri (impuse) 
de pe platformă (f). Ora 18.30 : finale
le probelor 200 m fluture (m), 100 m 
spate <f), 100 m bras (m), 400 m liber 
(m), 200 m bras (f), 100 m liber (f), 
4 x 100 m mixt (m). Ziua a IV-a (du
minică, 12 august), ora 10: finalele 
probelor 100 m fluțure (m), 100 m 
bras (f), eliminatoriile probelor 200 m 
spate (m), 4x100 m liber (f). Ora 11 : 
sărituri (impuse) de Pe platformă 
(m), ora 17: sărituri (libere) de pe 
platformă (f și m). Ora 18,30 : finalele 
probelor 100 m liber (m), 400 m liber 
(f), 200 m spate (m), 200 m bras (m), 
4 x 200 m liber (m), 4x100 m li
ber (f).



Actualități
DINAMO BUCUREȘTI

1

LA FAGARAȘ

In continuarea pregătirilor pen
tru meciul cu Levski și campionat, 
Dinamo București a susținut dumi
nică o nouă partidă amicală, de 
data aceasta la Făgăraș cu for
mația locală Chimia, din catego
ria B. Intîlnirea, viu disputată, s-a 
încheiat cu victoria bucureștenilor 
la scorul de 2—1 (0—1). Punctele 
dinamoviștilor au fost marcate de 
V. Anghel și Eftimie.

Dinamo a aliniat următoarea 
formație: Uțu (Datcu)-Andreî, Sze- 
kely, Constantirescu-V. Alexandru, 
Ștefan-V. Anghel, Niculescu, Fră- 
filă (Eftimie), Țircovnfcu (Uogu- 
roiu), Eftimie (Nuțu).....................

Reveniți în Capitală, dinamoviștii 
își vor continua zilnic antrenamen
tele.

ȘTIINȚA CLUJ — LOTUL

DE TINERET 5—3 (3—2)

CLUJ (prin telefon). — Intîini- 
rea, disputată duminică, a fost viu 

** ’“rondată de cei peste 8000 de 
spectatori pentru fazele spectacu
loase create în fața celor două 

i porți și ' pentru subtilitățile tehnice 
ale jucătorilor. Știința — care a 
avut o apărare mai sobră și mai 
atentă — a obținut victoria cu 
5—3 (3—2). Autorii celor opt go
luri au fost: Adam (3), Marcu și 
Petru Emil, respectiv Pavlovici, 
Nagy (din 11 m) și Kromely 
(autogol). Formațiile:

ȘTIINȚA: Moguț-Kromely, Mu- 
reșan, Costin-Georgescu, Popescu 
(Crișan) - Ivansuc (Suciu), Petru 
Emil, Gane (Adam), Marcu, Ma
tei (H. Moldovan).

LOTUL DE TINERET: Suciu 
(Adamache)-Pal, Jamaischi, Neșu- 
Pojoni, Popescu-Matei. Dumitriu, 
Pavlovici, Nagy, Sorin Avram.

In deschidere, formația de ti
neret a Științei a dispus de C.S.M. 
Cluj cu 4—0 (1-0). (V. CACO- 
VEANU, coresp.).

FENERBAHCE — DINAMO
BUCUREȘTI

LA 19 SEPTEMBRIE
I • ' s.au dus tratative ___ ,
J bahee.^ datei primului meci din7 

l șwlif Turneului balcanic. Clubul | 
din Istanbul a propus data de 191 
septembrie cu care dinamoviștii} 
bucure; teni s-au declarat de acord , 
în principiu. In felu] acesta, Di- ! 
namo își definitivează programul 
internațional din luna septembrie. 
Acest program cuprinde patru 
jocuri (dintre care trei in depla
sare) in 11 zile: 9 septembrie la 
București cu Galatasaray (Cupa 
Campionilor Europeni), 12 septem
brie la Sofia i cu Levski (Turneul 
balcanic), 16 septembrie la Istan
bul cu Gadatasaray și 19 septem
brie la Istanbul cu Fenerbahce. 
Deci, un program care pretinde 
din partea dinamoviștilor multă a- 
tenție și seriozitate în pregătire, 
pentru a avea o comportare de 
prestigiu.

DUMINICA: PETROLUL —

PROGRESUL

Fotbaliștii ploieșteni își continuă 
săptămina aceasta pregătirile în 
vederea campionatului. In afara 
antrenamentelor obișnuite. Petrolul 

? va susține șf cîteva jocuri. Astfel, 
I la 9 august are programată o intil- 
| nire cu Rapid Buzău, la Buzău, 
!iar duminică 12 august, cu o săp- 

tămînă înaintea începerii campio
natului, un meci mai greu, cu Pro
gresul la Ploiești.

ULTIMA ETAPA A „CUPEI DE

VARA LOȚO-PRONOSPORT“

Duminică se va disputa ultima 
' etapă a acestei competiții. ‘-■nt 

programate următoarele meciuri:
Seria I: Dinamo Obor — Me

talul și Rapid — Steaua (tineret).
Seria a Il-a: Prahova Ploiești— 

| Poiana Cîmpina și Carpați Sinaia 
I — Metalul Tîrgoviște. 
t Seria a IIl-a: C.S.O. Timișoara— 
(Vagonul Arad și Crișana Ora- 
! dea — U.T.A.

0ațuiitiu^USiMiidia£
duc. efatâe.

VĂZUT DE UN ANTRENQR RQMIN

Cum a ajuns echipa
Din cele două semifinale am asistat 

la intîlnirea Ceiioslovacia-lugoslavia. E- 
chipa Iugoslaviei o vedeam pentru pri
ma oară in acest campionat. Interesul 
pentru ea fusese sporit de performanța 
sa anterioară (eliminarea din competiție 
a echipei R. F. Germane), ca și de fap
tul că era cea mai tînără formație a 
campionatului (vîrsta ei medie : 24 de 
ani și jumătate, față de 26 ani și 3 luni 
a Cehoslovaciei). Jocul mi-a arătat că 
această tinerețe dă un avantaj echipei, 
însă — în același timp — ea ii poate 
dăuna cind e vorba de jucători cu tem
peramente prea aprinse, lipsite de ma
turitate, de exigență.

GREȘELILE SE PLĂTESC...
Factura jocului a fost bună. Iugoslavii 

au avut inițiativa în prima repriză, dar 
au ratat multe ocazii, chiar cu poarta 
goală. In schimb, greșelile pe care le-au 
făcut in apărare au fost speculate de 
adversari, care astfel, au ciștigat. Ceho
slovacii au jucat lent, precis, au aștep
tat greșelile adversarilor și cind s-au 
produs le-au folosit cu pricepere și... au 
devenit final iști.

De altfel, toate golurile înscrise in a- 
ceastă partidă (3—1 pentru Cehoslova
cia) s-au marcat din greșeli flagrante 
de apărare și nu în urma unor acțiuni 
bine „lucrate". Primele două goluri în
scrise de învingători — de pildă — s-au 
datorat unor greșeli copilărești ale fun
dașului Iusufi (după o primă repriză 
magnifică), iar al treilea a fost de-a 
dreptul ridicol. Stoperul Markovici a 
ieșit la marginea careului să intercepteze 
balonul, in luptă cu un jucător ceho
slovac. Anticipind greșit traiectoria min
gii, el a pus mina pe ea s-o oprească, 
crezînd că se află afară din careul de 
16 metri. Penaltiul care a urmat, execu
tat impecabil de Schârer, n-a lăsat nici 
o speranță portarului Soskici. Golul iu
goslav a provenit tot dintr-o eroare — 
si mai mare — a portarului cehoslovac 
Schroiff (care a apărat excepțional în 
acest campionat). Schroiff a vrut să dea 
o mină de ajutor la trei colegi de-ai lui 
ce-și disputau, in careu, o minge înaltă 
cu iugoslavul Jerkovici. Urmarea a fost 
că in clipa in care a părăsit poarta, 
Jerkovici a atins ușor mingea cu capul 
și a marcat. Toți apărătorii cehoslovaci 
s-au aruncat după minge ea s-o oprească. 
Tentativa lor n-a reușit, cu toate că sto
perul Popluhar a făcut un salt in urma 
căruia a smuls plasa de sub bară...

In această partidă echipa cehoslovacă 
a arătat o mare prudență in joc, mer- 
gind mai mult pe ideea jocului defensiv, 
aglomerat. Acțiunile au fost scurte, 
lente, fără forță de pătrundere, deși in 
atac dispunea de 3—4 jucători excepțio
nal dotați fizic.

După comportarea avută în ansamblu, 
echipa cehoslovacă a arătat următoare
le caracteristici :

— rezistență bună. viteză potrivită,
- tocătorilor foarte bună in di- rente rigîmuH de viteză ;

—orientare, iocntnr jd-.oZ-a-_m—• 
tuna dictate de preocuparea de a nu 
pierde mingea, de a pasa continuu, me- 
najindu-se forțele, de a căuta scoaterea 
adversarului din dispozitivul apărării 
prin acțiunile a 3—3 jucători șl, mal a- 
les, de a aștepta ca adversarul să gre
șească... Orice gol marcat a devenit un 
avantaj apărat strict cu metode pur de
fensive, printre care tinerea mingii cit 
mai mult, cu returnarea paselor (cum 
i-am văzut jucind și pe brazilieni in im-
prejurări similare). Așa au procedat . 
cehoslovacii în partidele jucate eu Spa
nia, Brazilia (in grupă), Ungari* șl Iu
goslavia ;

— echilibrul nervos este extraordinar, 
cehoslovacii dovedindu-se niște jucători

Promovați in categoria B

Vă prezentăm astăzi o altă echipă campioană de regiune promovată 
recent in categoria B. Este vorba de Flamura roșie Tecuci, campioana 
regiunii Galați, care — in seria de la Rm. Vilcea a barajului — a ocupat 
locul den. Fotbaliștii tecuceni au lăsat o frumoasă impresie spectatorilor din I 
Rm. Vilcea prin jocul lor spectaculos. Echipa este alcătuită din jucători 
tineri: cel mai... virstnic are 26 de ani (Gh. Ștefane seu), iar cel mai tinăr 
17 ani (portarul Constantine seu). In fotografie, echipa care a evoluat la Rm. 
Vilcea. De la stingă la dreapta: Lațcu Roman, Gh. Poetolache, D-tru Nicu- 
Jae, V. Lepăduș, C. Ștefaniu, St. Roman, N. Mihalcea, Gh. Ștefănescu, Ma- 
nole Mela, Ilie Păun și M. Constantinescu. Antrenor: Milian Niculescu.

Cehoslovaciei in finală
pe care nu-i poți scoate din ritmul și 
preocupările lor.

Dacă s-au făcut obiecții — ți nu pot 
spune că erau nejustificate — asupra 
jocului „economicos- la maximum ce-I 
practică, el va suferi insă o totală 
transformare in partida finală eu Bra
zilia, în care echipa Cehoslovaciei a 
fost cu adevărat mare, prin concepția 
superioară dovedită, eare a pus și mai 
bine in valoare caracteristicile de bază 
ale acestei formații.

O ECHIPA CABE TREBUIE 
SA ASCULTE DE CINEVA

In fața unui asemenea adversar, Iugo
slavia * practicat un joc spectaculos, 
ofensiv, agresiv. Echipa a arătat cali
tăți fizice îndreptate spre un regim de 
viteză și rezistență specifică mari.

Echipa s-a arătat, Insă, complet defi
citară din punct de vedere al moralu
lui. Dacă la Începutul partidei jucătorii 
au fost plini de inițiativă, s-au ajutat și 
s-au sprijinit, cind au primit goluri 
(mai ales in condițiile greșelilor săvir- 
șite de apărători) ei și-ău pierdut con
trolul. Urmările au fost :

— joc brutal, te toți;
— pierderea simțului orientării, des- 

eoperindu-se „spatele" o dată cu aven
turarea Tuturor in atac ;

— urmărirea numai a mingii și a 
porții, abandonindu-se complet jocul 
colectiv ;

— apostrofări intre jucători.
Din aceste cauze ei au pierdut un joc 

in care se vedea eum adversarul scade 
in rezistență. Acest fapt a dovedit lipsa 
de maturitate a echipei, lipsa unui sfă
tuitor de eare să asculte

Jucătorii au multe cunoștințe tehnice, 
in lovirea balonului folosindu-se de pro
cedee diverse, in care unii (Sekularac, 
de pildă) excelează prin modul relaxat 
și abil in care joacă mingea. Ei conduc 
mult balonul, protejîndu-1 tot timpul, 
driblează și rentează toți, tncepind cu 
fundașii. In execuțiile cu capul, de a- 
semenea, sint in progres accentuat, a- 
vlnd o bună biomecanica, eu rvicnire 
puternică. Tac de, ei caută să aibă me
reu inițiativa. Joacă in așezarea t—3—4 
și trec in 3—3—I. Sint foarte mult aju
tați in ofensivă de fundașul dreapta 
Durkoviei și mijlocașul Radakovici. Din 
linia de atac vin in apărare extremele 
Sijakoviei și Skoblar, iar in prima fază 
sint toți apărători.

Jocul este colectiv, deși acțiunile se 
resfiră prea mult mai ales prin Galici, 
Sekularac și Jerkovici. Aplică mult spri- 
jinnl jucătorului eare are mingea, ve
nind spre el pentru a primi pasa, sau 
a-i forma nn „perete” de ajutor, ii trag 
adversarul de lingă el, formindu-i și 
culoar sau ii te balonul și continuă ac
țiunea. O „armă” puternică este jocul 
fără minge. An o circulație ofensiv-de- 
fensivă, capabilă să formeze „găuri” 
care, speculate, dau mare eficacitate. 
Sensul jocului este curat, viguros și 
foarte viu, tineresc, ofensiv, conțin,,,, « 
■’"UBncTuzia : este o echipă care, păs
trată, poate avea valoare mare. Dar cu 
condiția să asculte de cineva...

CONSTANTIN TEAȘCA
- .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ultima zi pentru depunerea buletinelor la concursul special Pronoexpres de miine
• La acest concurs special se extrag 

in total 16 numere: 8 numere pentru 
atribuirea premiilor obișnuite în bani la 
cele 6 categorii (I — a Vl-a) și 8 
numere pentru atribuirea premiilor în

Meszaros (nr. 10) deschide scorul, marcind cu capul prin săritură printre 
fundalul Plesas (nr. 3) și portarul Tsanaksis, ieșit din poartă. In dreapta, 
Stefanakos urmărește îngrijorat faza. A și avut motiv... (Fază din partida 
St. roșu — Olimpiakos 6—2).

Foto: Gh. Corcoded-Brașov

Turneul balcanic intercluburi
E rindul echipei Dinamo București...

nai oficial: Dinamo București, tot înSteagul roșu a inaugurat noul sezon 
fotbalistic international, j’ucînd miercu
rea trecută ctî Olimpiakos Pireu și în
scriind astfel al 112-lea meci interna
țional dinacest an.

Săptămina aceasta, mai precis du
minică. e rindul unei alte echipe ro- 
mînești să susțină un joc internațio-

Vești de la
CENTRU DE COPII LA DOROHOI

Problema ridicării de cadre tinere stă 
în centrul preocupărilor comisiei raionale 
de fotbal Dorohoi. In prezent funcțio
nează un centru de copii, frecventat de 
un număr de 28 de tineri Jucători m 
virstă de 10—14 ani. Selecționarea ele
mentelor s-a făcut — firește — după cali
tăți, dar și după situația la învățătură 
și după disciplină. Centrul funcționează 
de două ori pe săptămînă.

Ar fi bine dacă asociațiile sportive

Cu balonul rotund prin țară

din oraș ar sprijini acest centru, dotîn- 
du-l cu echipamentul sportiv necesar 
unei mai buhe funcționări._— " m. vLrișan

MAI MULTĂ IMPORTANTĂ CUPEI 1

Din cele patru meciuri programate la 
Baia Mare tn cadrul Cupei R.P.R. — 

obiecte și bani la 5 categorii (I — a 
Va)

Se atribuie gratuit din fond special: 
5 autoturisme (- Felie ia „Moskvicî*, 
„Skoda“). motociclete, televizoare, fri
gidere, aragazuri. mașini de cusut, apa
rate de radio cu pikup, ceasornice de 

| aur. mașini de spălat rufe etc.
Remarcăm, că acpsta :este primul eon- 

. curs special la care se atribuie un auto- 
j tarisoa ^Felicia4* (.decapotabil).
i Foarte important ! Schemele reduse 

la Pronoexpres (nr. 2. 5W 7) -și buleti- 
jjek combinate (colective) vă oferă 
șanse sporite de ciștig.

Grăbiți-vă ! Azi este ultima zi pen
tru depunerea buletinelor.

• Tragerea concursului special Pro
noexpres de miine o august a.c. va avea 
loc în București la grădina Loto-Pro- 
nosport din Calea Victoriei nr. 117, ora 
19.

ULTIMA ETAPĂ IN „CUPA LOTO- 
PIIONOSPORT-

• Concursul Pronosport nr. 32 de 
'duminică cuprinde ultimele meciuri din 
competiția de fotbal organizată de Fe-

. derația romînă de fotbal în colaborare 
cu LS. Loto-Pronosport.

Etapa a IlLa <Ie duminică 12 august 
eoprinde așadar uri program de concurs 
foarte atractiv, deoarece după dispu
tarea meciurilor respective, vom cu
noaște echipele câștigătoare ale celor 
3 cupe oferite de I.S. Loto-Pronosport.

fată programul complet al concursu
lui Pronosport nr. 32 de duminică 12 
august 1962 :

1. Steaua (tineret) — Rapid Bucu
rești (Cupa Loto-Pronosport).

2. Crișana Oradea — LLT.A. (Cupa 
Loto-Pronosport).

3. Metalul București —- Dinamo Obor 
(Cupa Loto-Pronosport).

cadrul Turneului balcanic, în care iu
bitorii fotbalului Speră să aplaude .un 
nou succes al nostru. Cum se știe, Di
namo va întilni pe Levski Sofia în 
meci-tur.

Fotbaliștii echipei Dinamo se antre
nează intens pentru acest joc.

corespondenți
ediția 1962-63, s-au disputat numai 
două, deoarece unele asociații sportive 
ca Unirea Seini .și Motorul Baia Mare 
nu s-au prezentat. Eventuala sancțiune 
— excluderea din campionat — nu a 
speriat conducerile celor două echipe. 
Subapreciind importanța acestei mari 
competiții de mase, Cupa R.P.R., cele 
două echipe au absentat de la jocurile 
programate și la care veniseră foarte 
mulți spectatori ! Așadar și lipsă de 
respect față de aceștia. Comisia locala 
de fotbal ar trebui să ia măsuri împo
triva unor astfel de echipe.

Tn schimb, celelalte meciuri s-au dis
putat, dind cîștig de cauză echipelor 
Minerul Herja și Muncitorul Săsar.

V. Săsăranu

4. Prahova Ploiești — Poiana Cîm^ 
pina (Cupa Loto-Pronosport).

5. Carpati Sinaia — Metalul Tîrgo
viște (Cupa Loto-Pronosport).

6. C.S.O. Timișoara — Vagonul A- 
rad (Cupa Loto-Pronosport).

7- Ferencvaros — Ujpesti Dozsa 
(Camp. R.P.U.).

8 M.T.K. — Komlo (Camp.R.P.U,).
9. Salgotarjan — Vasas (Cama. 

R.P.U.),
10. Pees — Debrecen (Camp. R.P.U.) ;
11. Tatabanva—Gyor (Camp. R.P.U.)
12. Dinamo București — Levski So

fia (Turneul balcanic).
• Anunțăm participant!! la concursul 

nr. 32 de duminică, 12 august a.c., că 
meciul XII din programul concursului: 
Szombathely — Dorog trecut pe flu
turași] și afișele de etapă a fost înlo
cuit cu meciul: Dinamo București — 
Levski Sofia (Turneul balcanic).

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 31 
DIN 1 AUGUST 1962

Categoria 1: 1 variantă a lei 50.000, 
Buzași Maria — Arad, str. Bujor nr. 11.

Categoria a Il-a : 4 variante a lei 
14.965 fiecare.

Categoria a IlI-a : 30 variante a lei 
2.148 fiecare.

Categoria a IV-a: 188 variante a 
lei 440 fiecare.

Categoria a V-a : 748 variante a lei 
110 fiecare.

Categoria a Vl-a : 4.088 variante a 
lei 29 fiecare.

Fond de premii: 460.486 lei.
Tragerea următoare, tragere specială,; 

la care se atribuie 1 autoturism „SKO-j 
DA-FELICIA", 2 autoturisme „SKO-'j 
DA” și 2 autoturisme „MOSKV1CI", 
va avea loc miercuri 8 august 1962, în 
București, calea Victoriei nr. 117, 
ora 19.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.



ECHIPELE
la Cluj, 
școlilor 
și~ pină

din jocul prestat de voleibalis- 
din Piatra Neamț s-a putut ve- 
că au muncit mult între timp, 
au dominat întrecerea echipelor 

trei jocuri

PROGRES
jucînd și astă-primăvară 
o competiție rezervată

După campionatele republicane de Juniori
FEMININE-ÎN

• DE LA LOCUL IV LA TITLUL DE CAMPIOANĂ • UNDE 
DUCE ÎNFUMURAREA • NUMAI OBOSEALA? • PE CINE SE

LECȚIONĂM IN ECHIPELE DE JUNIOARE

Veliștti bucureșteni s-au întrecut duminică dimineața pe bacul 
Herăstrău, la clasele snaip și finn, in vederea calificării in finala cam
pionatului republican de iahting ce se va ține la Constanța la inceputul 
lunii septembrie. S-au calificat echipajele M. Dumitriu (Metalul), N. 
Iliescu (Știința), P. Svoboda (M), C. Ivanovici (M), N. Opreanu (M), la 
clasa finn și W. Ciocoiu - I. Coman, V. Gelles - T. Doctor, L. Pre- 
descu — L. Predescu, T. Millio — P. Romoșan (toți de la Metalul), M. 
Anastasescu — V. Bârbulescu, E. Grozea — A. Dandescu, C. Tico—D. Po- 
deanu, V. Visarion — R. Buran (toți de ta Știința). In clișeul nostru, 
momentul startului la clasa snaip.

Cu jocul masculin, Știința Alba 
Iulia - I.C. Arad, s-a tras cortina 
peste ediția 1961—1962 a campiona
telor republicane de juniori. Acea
sta însă nu inseamnă că asupra a- 
cestei importante competiții rezer
vată celor mai tineri voleibaliști șl 
voleibaliste, nu se va mai discuta. 
Ba, putem spune că discuțiile — pe 
care le dorim cît mai fructuoase 
atît la F.R. Volei cît și la comisiile 

deregionale, raionale și orășenești 
volei — abia acum încep.

Și, după părerea noastră, ele 
trebui să înceapă cu constatarea 
NIVELUL DE ANUL ACESTA
COMPETIȚIEI A FOST MULT MAI 
RIDICAT DECIT ANUL TRECUT.

ar 
că 

AL

Foto : C. Tudor DE LA LOCUL IV. LA TITLUL 
DE CAMPIOANĂ!

(onctirs dc verificare dot«»f cn

a țării 
Bucu- 
Piatra 
in fi-
Săvi-

Majoritatea selecționabililor au dat satisfacție
11 jucătoare și tot atîția jucători 

de popice, remarcați în campionatul 
republican pe anul 1961 —1962, și-au 
disputat îrrtîietatea timp de patru zile 
pe arena cu patru piste din Zărnești, 
în cadrul concursului dotat cu „Cupa 
F.R.P." Scopul acestei competiții a 
fost selecționarea jucătoarelor și ju
cătorilor pentru campionatele mon
diale din septembrie.

Colectivul de antrenori. în dorința 
de a verifica cit mai temeinic stadiul 
de pregătire a selecționabililor, a supus 
pe sportivi la un sistem deosebit de 
concurs. Astfel fiecare jucătoare și 
jucător au evoluat fa probeie clasice 
de cite patru ori. La fete, ce] mai 
complet pregătite s-a.u prezentat: Mar
gareta Szemany, Ținea Balaban, Elena 
Piredeanu, Ioana Gotthardt. Florica 
Biru, Ecaterina Antonovici și Maria 
Stanca. Ținea Balaban și Elena Pre- 
deanu au reușit ca in cele patru evo
luții să depășească de trei ori granița 
celor 400 p.d. Cel mai mare rezultat 
individual a fost obținut însă de Mar
gareta Szemany, care a doborit din 
100 bile mixte 436 popice. lată clasa
mentul final: 1. Margareta Szemany 
(Tg. Mureș) 1639 pd.; 2. Ținea Ba
laban 1637 p.d., 3. Elena Predeanu 
(Buc.) 1611 p.d.; 4. Ioana Gotthardt 
(Buc.) 1585 p.d,; 5. Florica Biru 
(Constanța) 1572 p.d.; 6. Ecaterina An
tonovici (Constanța) 1567 p.d.; 7. Ma
ria Stanca (Reșița) 1565 p.d. (toate 
acestea au depășii o dată sau de mai 
multe ori cifra de 400 p.d.); 8. Elena 
Lupescu (Buc.) 1514 p.d.; 9. Crisța 
Rezac (Buc.) t509 p.d.; 10. ileana
Antal (Arad) 1494 p.d.; li. FI. Ne- 
guțoiu (București) 1484 p.d.

întrecerea băieților s-a încheiat cu 
o plăcută surpriză. Ttnărul popicar 
Dumi'tru C. Dumitru, aflat într-o pu
ternică revenire de formă (ce mult

folosit critica ___ „___
F.R.P.) a terminat întrecerea pe

i-a 
de , _____
primul Ioc. O comportare frumoasă 
au avut, de asemenea, C. Rădulescu 
și Gică Andrei care au înregistrat re
zultate apropiate. De asemenea, me
rită să subliniem și faptul că Du
mitre C. Dumitru și Petre Purje au 
depășit granița celor 900 p.d. Clasa
ment: 1. Dumitru C. Dumitru (Plo
iești) 3497 p.d.; 2. C. Rădulescu (Re
șița) 3430 p.d. ~ .. ...................... ..
3418 p.d.; ’
3.363 
3.342 p.d.
P-d.; ' ... ___
P Purje (Cîmpina), C. Vînâtoru, V. 
Nicolescu (Ploiești) și T. Szemany, 
accidentați, nu au mai participat la 
cea de a IV-a manșă a concursului.

In general, se poate spune, ținind 
seama de faptul că condițiile de joc 
(seîndura de lansare și popicele) nu 
au fost dintre cele mai bune, că ma
joritatea selecționabiLilor au dat sa
tisfacție.

și măsurile luate

3. Gică Andrei (Buc.)
4. I. Midoroiu (Reșița)

p.d.; 5. C. Antonescu (Buc.)
6. E. Kiss (Mediaș) 3.329

7. D. ivanciu (Buc.) 3.279 p.d.

Campionatul republican feminin,

ediția 1961-1962

TINALA pe țară
Amatorii jocului de popice din Cîm

pina vor avea ocazia să urmărească 
la lucru cele mai bune echipe femi
nine ale țării, care, după aproape un 
an de 
ajuns 
blican 
mațiile

•J Unirea 
I Voința 
' se vor
arena
cucerirea mult rîvnitului titlu de cam
pioana a țarii. Protagonistele ulti
mului act ai acestei importante com
petiții sint: Rapid București,’ actuala 
dețiuătoare a titlului, Unirea Bucu
rești, Voința Cluj și " Voința Tg. Mu
reș, dar .ele vor primi o. replică dîrză 

'dirf partea formațiilor Voința Constan
ța ți Voința- Oradea, calificate pen
tru prima oară in finala pe țară a 
camptonatului.

Echipele sini formale din cite șase 
j icăloare, fiecare urmind a lansa cite 
100 bile mixte, lată ordinea intrării 
pe p.slă: Voința Constanța. Unirea 
București. Voința Cluj, Voința Ora
dea. Voința Tg. Mureș și Rapid 
Bi^urești.

de popice din Cîm-

întreceri viu disputate, au 
în finala campionatului repu- 
edițîa 1961—1962. Astfel, for-
Rapid București. Voința Cluj, 
București, Voința Tg. Mureș, 
Constanța și Voința Oradea 

întrece sîmbătă și duminică pe' 
rafinăriei dîii Chnpitia pentru’

Performera este echipa feminină 
Ș.S.E. Piatra Neamț, care a cucerit 
pe drept titlul de campioană 
la junioare. Anul trecut, la 
rești, tinerele jucătoare din 
Neamț ocupaseră ultimul loc 
nală și erau necăjite. Maria
nescu profesoara lor, cea care — 
cum se zice — „le-a pus mingea în 
mină", ne spunea că nici nu putea 
pretinde mai mult de la elevele sale, 
pentru că abia deprinseseră secrete
le jocului cu mingea peste plasă. 
Dar că la anul...

Și într-adevăr, prof. Maria Săvi- 
nescu a avut dreptate. Fiind bolna
vă, nu și-a putut conduce echipa 
la victorie anul acesta 
care l-a făcut prof. N.

(lucru pe
Teodorescu),

dar 
tele 
dea 
Ele 
feminine cîștigînd cele 
disputate : 3—1 cu Ș.S.E. nr. 2 Bucu
rești, 3—2 cu Ș.S.E. Deva și 3—6 
(în meciul decisiv) cu Ș.S.E. Plo
iești. Victoriile lor se datoresc jocu
lui de calitate practicat 
compartimentele, primirii 
balonului și clarviziunii 
joc de Georgeta Donici. 
ea se cuvine să le maj 
pentru aportul adus la fileu, pe Ana 
Ciobanu și — în special — pe Ana 
Chirițescu, un adevărat talent.

Ș.S.E. Ploiești (antrenoare prof. 
Doina Cerviș), campioana școlară de 
anul acesta, se arăta marea favori
tă a finalelor, maj ales după 
două victorii obținute cu 3—0 în 
Ș.S.E. nr. 2 București și Ș.S.E. 
va. Dar, așa cum se întîmplă cu 
rii favoriți: fiind prea sigure de 
toria lor și arătindu-se foarte 
fumurate. elevele din Ploiești 
capotat in cel mai important joc în 
fața unor adversare mai 
dar la fel de bine pregătite, 
remarcată tînăra jucătoare 
Săndulescu (o trăgătoare 

bună), împreună cu Cristina 
S-a comportat mult mai slab ca de 
obicei cealaltă trăgătoare principa
lă a echipei din Ploiești — Tamara 
Petracovici.

Despre Ș.S.E. nr. 2 București (an
trenor prof. N. Humă) ne-am mai 
ocupat în 
pă aceste

în toate 
corecte a 

arătate in 
Alături de 
evidențiem

cele 
fața 
De- 
ma- 
vic- 
în- 
au

modeste. 
Trebuie
Rodica 
foarte 

Cornea.

primul articol publicat du- 
finale. Am mai văzut echi-

REZULTATE DIN CAMPIONATUL DE CALIFICARE
In etapa de duminică a 

tului de calificare — faza 
rrală s-au înregistrat rezultatele:

GRUPA I, masculin: C.S.O. Baia 
Mare — Constructorul Hunedoara 
3—0 (4, 11, 9); feminin: C.S.O. Baia 
Mare — Corvinul Deva 2—3 (15—12, 
7—15, 13—15. 15—6, 12—15).

GRUPA A ÎI-A, masculin: Rulmen
tul BirLad — C.S.O. Brăila (meciul a 
avut loc la Galați intrucît echipei Rul
mentul i s-a ridicat dreptul de orga
nizare pe teren propriu) 0—3 (10, 7,

campiona- 
interregio-

15). Fulgerul Suceava — Progresul 
Tg. Neamț 3—0 (16, 7. I).

GRUPA A tll-A, masculin: Banca 
Tg. Mureș — Ind. Sirmet Cimpia Tur- 
zii 3—2. Victoria Buzău — Știința 
Brașov 3—1 (15—12, 15—12, 9—15, 
17—15); feminin: Sanitarul Tg. Mu
reș — Știința Dej 3—0.

GRUPA a IV-Ă, masculin: Oțelul 
București — Stuful Tulcea 3—0 (5. 
9, 9); Electroputere Craiova — Meta
lul Colibaș 0—3 (Electroputere s-a 
retras din campionat).

Pa 
la 
sportive de elevi. De atunci 
acum — judecind după rezultatele 
înregistrate în faza finală a cam
pionatului Ș.S.E disputat la Sibiu 
cu o săptămînă înaintea finalelor 
republicane de juniori — ar însemna 
că bucureștencele au făcut progrese 
frumoase. Dar, la Alba Iulia, ele 
s-au arătat cam la același nivel de 
pregătire ca în luna martie la Cluj, 
cînd s-au comportat modest. In plus, 
erau foarte obosite după cele cinci 
meciuri susținute zi de zi la Sibiu. 
Nu putem încheia rîndurile rezerva
te lor fără a evidenția certele posi
bilități de progres și calitățile Mi- 
haelei Bodea.

Locul IV a revenit formației 
Ș.S.E. Deva (antrenor prof. V. Cara- 
sîniu) care ă dovedit însă o creștere 
valorică destul de frumoasă față de 
cea marcată anul trecut la București. 
Socotim 
sportive 
că de

însă că progresul aeestor 
ar fi fost și mai vizibil da- 
voleibalistele

ocupa un profesor 
Prof. V. Carasiniu 
dragoste în munca 
lui sint.. . luptele !

din Deva se 
de specialitate, 

a dovedit multă, 
sa, dar pasianea

★

Ca observație generală asupra 
echipelor feminine trebuie să ară
tăm că munca de selecționare a ti
nerelor jucătoare (cu excepția echi
pei din Ploiești) s-a făcut cu destu
le greșeli. De aceea majoritatea vo
leibalistelor sint mici de statură și, 
chiar privind în viitor, posibilitățile 
lor par limitate. Este adevărat, pro
gresul lor tehnic și tactic este foar
te mare, dar voleiul modern cere și 
calități fizice deosebite.

MIRCEA TUDORAN

Buc.) și 
toți cro-

de mare 
lui Gh. 

urmat

(EA DE A Vl-a

Cursa Scînteii
internațională. De-a

STk.B.N. ANTAL 122 )

lun-
vor

(Urmare din pag. 1)
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compus din : , M. 
Knezourek. L. Heller, 

Ș. Lozkov, V. Pycha, L. 
P. Stokuc, 

Primii trei alergători

OH. MOLDOVEANU (VOINȚA PLOIEȘTI) A C1ȘTI6AT
EDIȚIE A „CRITERIULUI JUNIORILOR

Duminică s-a încheiat cea de a Vl-a 
ediție a „Criteriului juniorilor", in- 
trecere desfășurată intre 2—5. august 
pe șoselele din împrejurimile Capita
lei. Ela.pa a lil-a, disputată sîmbătă 
după-amiază pe șos. București — Că
lărași, de-a lungul a 80 km, a fost 
cîștigată de Radu Gheofglie (Olim
pia Buc.), cronometrai cu 211 09:23,0.

Ultima etapă (f00 km) a prilejuit 
o luptă pasionantă, o continuare a 
duelului dintre cicliștii bupureșteni și 
cei ploieșteni pentru cucerirea titlului 
de campion al R.P.R. de mare fond. 
Desfășurată duminică pe țos. Bucu
rești — Ploiești (varianta Buftea), 
etapa a IV-a nu a adus insă, modifi
cări esențiale in clasament Qnul dta 
favoriții competiției, triplul campion

al țării noastre ta juniori, Nicolăe 
Ciumeti, a spart după aproape 30 km 
de la plecare și a abandonat. Pe ulti
ma parte a cursei încearcă să se de
tașeze Ion Igtiat (Dinamo), dar el 
este în curînd „înghițit" de pluton. 
Cu circa 15 km înainte de sosire reu
șește acest lucru îpsă Radu Lupu 
(Voința Buc.) care nu va mai fi a- 
iuris. El trece -primul linia de sosire, 
fiind marcat cu timpul de 2h 47:08. 
Sprjntiri plutonului a fost ciștigat de 
Mircea Takacs (Olimpia Buc.), ur
mat de V. Manole (Metalul T 
P. Cifra (S.S.E. Timișoara), 
nometrați cu 2h47:39.

Titlul de campion al R.P.R. 
fond pe anul 1962 a revenit 
Moldoveanu (Voința Ploiești),

în clasamentul general de C. Ciocan 
(Retroluf Ploiești) la 19 sec.. Radu 
Gheorghe (Olimpia Buc.), la 1:5.0, M. 
Takacs (Olimpia Buc.), la 1:9,0; Emil 
Rusu (C.S.M. Cluj), la 1:14.0, Gh. 
Popescu (Petrolul Ploiești), la 1:39,0, 
Radu Lupu (V.oința Buc.), la 1:42,0 
Ion Ghitea (Olimpia Buc.), la 1:49,0, 
Aurel Drăgan (Voința Buc.), la 
1:52.0 și P. Chira (Ș.S.E. Timișoara), 
la 2:8,0.

VALENTIN lONESCU-coresp.

V MAGAZINELE 
’ DE MATERIALE 

SPORTIVE

oară
igul celor aproape 900 km se 
intrece — alături de cei 50 alergători 
din țara noastră — -și 10 sportivi ce
hoslovaci. Lotul sportivilor din R. S. 
Cehoslovacă este 
Fagala, J.

>M" Laczo, Ș 
Kubiecek, Fr. Koneeny, 
Al. Vinar.
cehoslovaci au participat de mai multe 
ori Ia marea competiție „Cursa 
Păcii". După cum am fost informați 
de federația de specialitate din R. S. 
Cehoslovacă, oaspeții noștri, antre
nați de A. Szekuy, se pregătesc se
rios în vederea confruntării cu cicliș
tii romini.

ȘT PORECEANU VA PARTICIPA
‘ . CA— ANTRENOR
Cunoscutul •ciclist Șt. Pareceanu, 

care, după cuib ați văzut mai sus, fi
gurează pe tablou) de onoare al cîș- 
tigătorilor „Cursei Scînteii", va parti
cipa anul acesta ca... antrenor. Ală
turi de antrenorul Marin Niculescu 
el va conduce în timpul cursei pe aler
gătorii clubului sportiv Olimpia Bucu
rești.

„Am convingerea — ne-a spus tînă- 
rul antrenor — că vom asista la cea 
mai disputată ediție a „Cursei Scin- 
teii“. întrecerile care incep la 15 au
gust constituie un bun prilej de ve
rificare a stadiului de pregătire pen
tru sportivii romini și cehoslovaci in 
vederea apropiatelor „mondiale" din 
Italia. In plus, pe lista concurenților 
invitați de ziarul „Scinteia" figurează 
o serie de autentice speranțe ale 
sportului nostru cu pedale, ca I. Ar
deleana, Gh. Bădără, P. Ghiță și alții".

SiGURANTA DE FUNCȚIONARE

Q MOTORULUI 
Scutirea sistemului

DE APRINDERE 

Un CONSUM MINiM DE 
CARBURANȚI LA O DURATA 
DE FUNCȚIONARE SPORITĂ



Un echipaj de schif 84-1 juniori in plin efort
Foto : P. Romoșan

ACTIVITATEA ÎN TARĂ u
REG. HUNEDOARA - REG. ARGEȘ 

17—18
Sîmbătă seara s-a disputat pe sta

dionul Corvinul din Hunedoara, in 
prezența a peste 3000 de spectatori, 
intîlnirea dintre echipele regiunilor 
Hunedoara și Argeș. Au cîștigat oas
peții, cu scorul de 18—17. Cele mai 
frumoase partide le-au furnizat „pe
rechile” A. Girdescu — I. Florea și 
M. Ceaușu — Gh. Preda. REZULTATE 
TEHNICE: I. Soare (H) b.p. M. Ște
fan (A), I. Marin (A) b.p. I. Niculae 
(H), T. Cerăceanu (H) b. ab. I Gh. 
Dumitrescu (A), I. Florea (A) b.p. A. 
Girdescu (H), M. Odivoianu (H) egal 
cu Gh. Manea (A), M. Ceaușu (H) b.p. 
Gh. Preda (A), I. Manole (A) b.p. 
L. Lungu (H), A. Balaș (A) a cîști
gat fără adversar. M. Gheorghioni (H) 
b. ab. 1 D. Pavel (A).

V. ALBU-coresp.

REG. BACAU — SELECȚIONATA 
ORAȘULUI BUCUREȘTI 12-26 i

La Bacău s-a disputat întilnirea 
dintre selecționata regiunii și cea a 
orașului București. Oaspeții, net su
periori, au cîștigat cu scorul de 
26—12.

I. I.ANCU-coresp.

• La sfîrșitul acestei săptămîni va 
avea loc în Capitală o interesantă în- 
tîlnire internațională între selecționata 
de tineret a regiunii București și cea 
a regiunii Lodz (R.P. Polonă). Bo
xerii polonezi vor susține apoi (luni 
sau marți) o nouă întilnire, de data 
aceasta la Constanța, cu selecționat# 
regiunii Dobrogea.

In ring—numai boxeri bine pregătiți!
Constată

întrecerile celor mai tineri schi- 
'țiști'^din țară s-au ridicat la o bună 
v-iloare tehnică, prilejuind totodată 
curse pasionante și — implicit — un 
spectacol sportiv atrăgător.

• Conform așteptărilor, cele mai 
multe titluri de campion au revenit 
sportivilor bucureșteni (4 + 1 rame și 
simplu, la fete, 44-1, dublu și 8-j-L 
la băieți). De altfel, intr-un clasa
ment neoficial, Capitala a... acumu
lat 108 puncte, situîndu-se pe primul 
loc. Pe locul următor s-a clasat Ti
mișoara, cu două titluri cîștigate (du-

W lupte

Voința Tg. Mureș 
și Rapid București — 

noile promovate
HUNEDOARA 6 (prin telefon). 

Timp de două zile orașul nostru a 
găzduit finala campionatului de ca
lificare de lupte pe echipe. In ziua de 
sîmbătă au avut loc întrecerile de 
iyptft-^ibere, prilej pentru luptătorii 

-din Tg. Mureș de a-și afirma cunoștin
țele. In cea de a doua zi au avut 
loc întrecerile de lupte clasice. Spor
tivii de la C.S.O. Oradea s-au dove
dit bine pregătiți învingînd celelalte 
echipe și realizînd un rezultat de ega
litate în fața echipei Rapid Bucu
rești. Totuși, ei nu au reușit să 
obțină dreptul de a participa Ia anul 
în întrecerea celor mai bune echipe.

Cu prilejul întrecerilor de „libere” 
s-au remarcat următorii sportivi: C. 
Hathazi (Tg. Mureș), Ladislau Kiss 
(Oradea), Constantin Gheocghe (Plo
iești) și Alexandru Marmara (Bucu
rești). La lupte clasice am notat nu
mele lui Vasile Tudose și Alexandru 
Constantin, ambii de Ia Rapid Bucu
rești. De asemeni, a plăcut prin tehni
ca dovedită și Ștefan Kineses (Ora
dea).

Au fost obținute următoarele re
zultate tehnice: Voința Tg. Mureș
cu Petrolul Ploiești 18—12. cu Ra
pid București 18—12, cu C.S.O. Ora
dea 16—14; Rapid București cu Pe
trolul Ploiești 16—14, cu C.S.O. Ora
dea 20—12; Petrolul Ploiești cu C.S.O. 
Oradea 14—14. S-au calificat Voința 
Tg. Mureș și Rapid București.

, VOICLI ALBU, coresp.
fC *

• Recent, la Hunedoara, a avut loc 
un concurs de lupte libere rezervat 
juniorilor, la care au participat spor
tivi de la Jiul Petrila, Utilajul din 
Petroșeni, Corvinul Hunedoara și 
Progresul Deva. ■ Locul 1 pe echipe 
a fost cucerit de echipa din Hune
doara, cu 43 de puncte. Următoarele 
locuri au fost ocupate de: Petrila 36 
pct., Petroșeni 29 pct. și Deva 23 
pel. (S. BALOIU-coresp.).

• Nu de mult Sala sporturilor din- 
Baia Mare a găzduit o întrecere de 
lupte clasice și libere Ia care au 
participat numeroși sportivi din ora
șele Satu Mare, Sighet și Baia Mare, 
iată rezultatele interechipe: . LUPTE 
CLASICE - Baia Mare — Sighet 8—6, 
Satu Mare — Sighet 14—2, Satu 
Mare — Baia Mare 12—4: LUPTE 
I.IRF.RE — Baia Mare — Satu Ma
re 7—10, Baia Mare — Sighet 10—4, 
Satu Mare — Sighet 12—2. S-au 
remarcat tinerii Vințu, Racolți, Sten- 
țea și Vâri de la Baia Mare, Toma 
și Retfalvi de la Satu Mare și Arba 
și Matus de la Sighet. (V. BARBU- 
coresp.).

ri și recomandări
blu fete și simplu băieți) și 67,5 
puncte iar pe locul 3 Aradul (căruia 
i-a revenit titlul la 44-1 visle) cu 
25,5 puncte. Mai figurează in acest 
clasament și Clujul cu 9,5 puncte. 
Este surprinzător că au lipsit de la 
aceste finale concurenții din Tg. Mu
reș și Satu Mare, centre în care — 
în ultimii ani — canotajul academic 
începuse să „prindă”. Se impun mă
suri care să impulsioneze activitatea 
vislașilor din aceste localități.

• Cu prilejul desfășurării probelor 
s-au evidențiat o serie de echipaje cu 
reale perspective. Cităm astfel, 
echipajul de 44-1 rame fete al 
CSS București (antrenor V. Mociani) 
dintre componentele căruia sportivele 
Ruth, Donic și Victoria Baccela pot 
intra in vederile lotului reprezenta
tiv de tineret. De asemenea, o com
portare remarcabilă au avut-o echi
pele de schif dublu CSS Banatul Ti
mișoara (antrenor R. Ionescu) 4 + 1 
vîsle Voința Arad (antrenor P. Lascu) 
și vislașa Luminița Golgoțiu de 
la Știința București (antrenor I. Bu- 
lugioiu și I. Boicu) care și-a con
firmat frumoasele posibilități și ca
litatea de componentă a lotului repu
blican. Comportarea acestor echipaje 
feminine, ca și a altora care s-au 
clasat pe locuri fruntașe, nu șterge 
însă impresia neplăcută pe care a 
lăsat-o faptul că, în general, partici
parea la probele feminine a fost ne
satisfăcătoare. Nepermis de slab s-a 
prezentat sub acest aspect proba de 
simplu, la care n-au luat parte decit... 
două schifuri. Ce părere au în special 
antrenorii bucureșteni, cu mult mai 
multe posibilități în această privință?

• Trecînd la băieți, vom sublinia cu 
satisfacție starturile „pline”, toate 
cele șase culoare fiind completate. 
Remarcăm ușurința cu care a cîști
gat dubloul Olimpiei București (antre

RADU LRZICEANU
NEAGOE MARDAN I

Evoiuții spectaculoase in concursul de pe stadionul „Dinamo“
Locul pasionaților fotbalului l-au 

ocupat duminică după amiază, în 
tribunele stadionului Dinamo, iubitorii 
de echitație. Cu toții doreau să-i va
dă, din nou pe parcurs, pe cei mai 
buni călăreți ai țării.

întrecerile au avut ca scop o ulti
mă verificare înaintea unor întîlniri 
internaționale printre care cea din 
10—12 august de la Lugoj între echi
pele de juniori ale R.P. Romine și 
R.P.F. Jugoslavia și concursul hipic 
internațional oficial de la Budapesta. 
Cele trei probe de obstacole („ușoa
ră”, „mijlocie" și „grea”) au dat po
sibilitatea antrenorilor să alcătuias
că scheletul echipei de juniori, din 
care nu vor lipsi Anghel Donescu, 
Stanei», Dobrogeanu, Stoica și Iolan- 
da Lazăr. Toți acești călăreți au reu
șit să termine parcursurile fără pe
nalizări și cu timpi destul de buni. 
Proba de categorie ușoară a scos m 
evidență însă forma excelentă și ta
lentul unui alt călăreț și anume Emil 
Olteanu (Steaua) care a și ocupat 
primul loc cu cel mai bun timp.

La „mijlocie”, dinamovistul Con
stantin Vlad cu Hala s-a confirmat 
același călăreț tenace, cucerind lo
cul I, la mare luptă cu Donescu și 
Stoica. Ultima probă a concursului 
și cea mai dificilă, fapt pentru care 

nor Z. Benedek șl R. Frankl), din 
care se detașează C. Ciocoi, un ele
ment cu reale calități. Totodată evi
dențiem comportarea schitului de 4 + 1 
al Voinței București (antrenor Gh. 
Spiță), mereu pe primul plan al în
trecerilor de juniori. O plăcută sur
priză a furnizat-o timișoreanul N. Au
gustin de la SSE din localitate (an
trenor L. Willems) care — la primul 
său sezon competițional — a cîștigat 
titlul de campion în fața unor adver
sari cu mai multă experiență. In fine, 
la 84-1, am asistat la o splendidă 
întrecere, la capătul căreia echipajul 
SSE nr. 1 Buc. (antrenori Angela 
Păunescu, I. Rifelt și V. Mociani) 
a repurtat o spectaculoasă victorie. 
Cei mai puternici adversari le-au fost 
schifiștii de la Olimpa București, care 
în ciuda virstei mai mici, s-au situat 
pe locul secund, la mică distanță, 
făcind față echipelor Metalul Bucu
rești și CSS Banatul Timișoara.

• Conform prevederilor regulamen
tului, in acest an au fost introduse 
în cadrul campionatelor republicane 
de sporturi nautice probele de con
trol a calităților fizice (alergări, să
ritură in lungime, tracțiuni în bra
țe). Asemenea probe își au justifi
carea și rolul lor bine precizat. Ele 
s-au ținut atît la fazele orășenești cît 
și la finalele de sîmbătă. Pentru ca | 
această inițiativă pozitivă să-și înde
plinească pe deplin rolul, nerăminind 
un act pur formal, așa cum ne-a 
apărut sîmbătă după-amiază la Sna- 
gov, ar fi poate mai bine dacă pro
bele respective s-ar ține nu după 
concurs ci periodic, în cadrul pregă
tirilor din cadrul secțiilor. Bineînțe- 
les, sub un control riguros al acti- ' 
viștilor federației.

i se spune „grea”, a constituit un 
frumos spectacol hipic la realizarea 
căruia și-au adus contribuția Gh. 
Langa, V. Pinciu, A. Costea și D. He
ring. Evoluțiile lor, îndeosebi cele 
ale lui Costea și Langa au fost mult 
gustate de public, ciștigătorul fiind 
hotărit de diferența minimă de timp. 
Insfîrșit, a apărut în persoana tînă- 
rului și talentatului călăreț Andrei 
Costea și mult căutatul al treilea 
component al echipei noastre repre
zentative. Considerăm necesar să a- 
mintim însă că A. Costea, ca de 
altfel și ceilalți călăreți, nu trebuie 
să „trăiască” prin forma bună a unui 
singur cal, in cazul în speță Diavolo.

Iată acum și rezultatele înregistra
te în concursul de duminică : Obsta
cole ușoară: 1. Emil Olteanu cu Se- 
niorita 0 p timp 1:02,4 ; 2. Oscar Re- 
cer (Dinamo) cu Melchior 0 p 1:09,9 ; 
3. A. Donescu (Steaua) cu Sebeș 0 p 
1:12,3 ; 4. E. Dobrogeanu (Știința) cu
Fraga 0 p 1:18,4 ; Obstacole-mijlocie :
1. C. Vlad cu Hala timp 1:13,4 ; 2. A. 
Donescu cu Sebeș 1:14,3 ; 3. A. Stoica
(Petrolul Ploiești) cu Inel 1:16,5; Ob- 
stacole-grea: 1. Gh. Langa (Steaua) cu 
Rapsod 0 p 1:45,0; 2. A. Costea

„Zonele” și finalele campionatului 
republican individual de box au scos 
in evidență progresul tehnic realizat 
de majoritatea pugiliștilor noștri frun
tași, îndeosebi de boxerii tineri. Din 
păcate insă pe lingă sportivii care 
au un stil curat, un bagaj bogat de 
cunoștințe tehnico-tactice, mai sint 
pugiliști care nu se preocupă de 
pregătirea lor tehnică, confundă bo
xul cu „bătaia” și subapreciază mij
loacele de apărare, din care cauză 
primesc numeroase lovituri „gratui
te”.

Federația de specialitate a atras 
de nenumărate ori atenția antrenori
lor asupra importanței însușirii mij
loacelor de apărare de către boxeri. 
Nu toți antrenorii au înțeles insă 
să ducă la îndeplinire sarcinile tra
sate de federație in această direcție, 
prezentind în ring boxeri cu o pre
gătire tehnică necorespunzătoare.

Pentru acest motiv considerăm bine
venită recenta hotărire a Federației 
rom ine de box prin care se interzice 
programarea pe timp de 6 luni a u- 
nor boxeri lipsiți de tehnică. Boxerii 
care sint opriți de a fi programați 
timp de 6 luni sint următorii : I. Pă- 
duraru-Cîmpina, N. Ichim-Hunedoa- 
ra, Șt. Miloneanu-Cluj, I. Asztalos- 
Dinamo București, N. Bătrînu-Olim- 
pia București, Gr. Vlad-Voința Bucu
rești, Florea Oprea-Steaua București. 
C. Stoian — Unirea București, Marin 
Balcă-Unirea București, R. Șer- 
ban-Grivița Roșie București, I. Ro- 
dicenco-Brăila. I. Vlăduț și Cristea 
Adolf (ambii din Galați).

După expirarea termenului de 6 
luni acești pugiliști vor fi verificați 
in meciuri fără public de către un 
delegat al F.R.B., cu avizul căruia 
vor putea continua activitatea com- 
petiționalâ.

Tot pentru box neregulamentar și 
subaprecierea mijloacelor de apărare,

(Știința) cu Diavolo 0 p 1:48,0; 3. 
V. Pinciu (Dinamo) cu Birsan 8 p. 
1:39,3; 4. D. Hering (Steaua) cu Ma-
chedon 12 p.

OCTAVIAN GINGU

Iaită~l pe Anghel Donescu, unul din componența de bază al echipei 
noastre reprezentative de juniori, evoluind in proba de obstacole categorii 
mijlocie pe stadionul Dinamo, Foto : T. Chioreanu

F.R.B. a dat un ultim avertisment 
sportivilor Marius Ionescu, Vasile 
Ionescu și C. Bilă (toți de la C.S.O. 
Craiova), St. Comaromi, Marin Pirvu. 
(ambii de la Unirea București), D. 
Fieraru — Progresul București, M. 
Băloiu și F. Mustață (ambii de la 
Voința București), I. Pițigoi-Steauaj 
C. Scariat — C. S. M. Galați, Gh. 
Deac — C.S.M. Cluj, C. Bohor—C.S.O. 
Brăila, Saul Avram — C.S.M.S. Iași, 
A. Mocioacă — Olimpia București.

Pentru lipsă de preocupare în ceea 
ce privește predarea tehnicii boxu
lui au primit un ultim avertisment 
și antrenorii sportivilor citați mai 
sus.

Măsurile luate de federație nu 
pot fi decit de un real folos atît 
pentru boxerii în cauză, cît și pen
tru antrenorii lor, care au datoria 
să combată prin toate mijloacele ten
dința de subapreciere a însușirii 
procedeelor de apărare.

(AL. I.)

haltere [
Noii campioni 

de juniori ai Capitaici
Duminică dimineața sala Floreasca II 

din Capitală a găzduit faza orășenească 
a campionatului republican de haltere, 
juniori-individual. Dintre cei 40 de par
ticipant s-au remarcat sportivii de la 
„.Centrul 23 August* (antrenor N. Am- 
zuică) și de Ia Sirena (antrenor Gh. 
Purcărea). Au fost obținute următoarele 
rezultate tehnice : CAT. 56 KG : 1.
D. Micu (Dinamo Obor) 207.5 kg;
2. F. Costache (Sirena) 185 kg; 3. 
C. Cristici (Sirena) 185 kg ; CAT. 60 
KG: 1. V. Grigore (Electra) 237.5 kg;
2. V. Năstase (Steaua) 210 kg : 3. N. 
Zida (Sirena) 197,5 kg; CAT. 67 KG:
1. O. Cristescu (Sirena) 260 kg; 2. 
f. V intilă (Sirena) 252,5 kg; 3. D. 
Mihăescu (Steaua) 242,5 kg; CAT. 
75 KG: 1. A. Brana (Steaua) 267,5 kg;
2. Gh. Teleman (Rapid) 257,5 kg ; 3.
V. Golani (Centrul 23 August) 220 kg; 
CAT. 90 KG : 1. Gh. Dimache (Centrul 
23 August) 260 kg; 2. Z. Ionescu
(Sirena) 255 kg; CAT. GREA : 1. N. 
Matei (Dinamo Obor) 312,5 kg.
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i In al doilea meci

Mureșul a învins Spartak Brno cu 12-7 (6-4)
6 (prin telefon}. — Ju- 

bine decît in primul

Duminică, în capitala finlandei...
L rmare din pag. 1)

începe apoi demonstrația sportivi
lor. Gimnaștj și gimnaste din R. D. 
Germană execută exerciții ritmice 
de toată frumusețea. Băieții sint e- 
chipați în alb și poartă eșarfe roșii, 
fetele sint îmbrăcate in roșu și flu
tură eșarfe albe. Spectatorii au pri
lejul să urmărească o ingenioasă de
monstrație de gimnastică artistică, o 
alta cu tobe și eșarfe. In încheierea 
acestui frumos spectacol, aceiași spor
tivi, purtînd drapelele tuturor țărilor 
participante la marea sărbătoare a 
tineretului lumii, execută o serie de 
exerciții care exprimă înfrățirea ti
neretului din toate țările. In mijlocul 
lor flutură, înălțat Pe o piramidă, 
drapelul Festivalului,

După terminarea acestei demons
trații sportive a urmat meciul de 
fotbal dintre formațiile Spartak Mos-

și Olimpique Nimes. După un 
plăcut, fotbaliștii sovietici au 

victorioși cu scorul de 3-0 
înscris Hin, Sevidov și Ren- 
sfirșitul meciului, organiza- 
înminat fotbaliștilor de la 

Moscova „Cupa de cristal".

coca 
joc 
terminat 
(1-0). Au 
gold. La 
torii au 
Spartak
In clasamentul general, după echipa 
sovietică s-au clasat Tatabanya 
(R.P.U.) și Olimpique Nimes (Franța).

Tot in cursul zilei de duminică, 
Helsinki au avut loc pe scene, 
parcuri, in diferite săli de spectacol, 
manifestații artistice de „rămas bun" 
prezentate de delegațiile țârilor par
ticipante la Festival. Un astfel de 
spectacol a prezentat și delegația ro- 
mină. într-una din sălile de teatru 
din capitala Finlandei. Spectacolul 
s-a bucurat de un frumos succes.

0 măreață sărbătoare a păcii,
prieteniei și tinereții!

(Urmare din pag. 1)

în capitala Finlandei glodurile 
sentimentele tinerilor muncitori, colecti
viști, intelectuali, studenți și elevi din 
patria noastră, conștienți că munca lor 
pentru înflorirea și întărirea patriei so
cialiste este eta mai importantă contri
buție la cauza păcii. Purtat de acești 
soli demni, drapelul patriei a fluturat 
cu mîndrie în marea coloană de steaguri 
prezente la cel de al VHl-lea Festival.

Pe plan sportiv, tinerii noștri repre
zentanți au avut o comportare, deosebit 
de frumoasă, dovedindu-și măiestria la 
atletism și gimnastică, »a volei șî na- 
tație. la lupte clasice și în alte discipline 
sportive. Mai presus 
succese stă prietenia 
frățească, statomioiîă
noștri și cei ai delegațiilor participante, 
schimbul de experiență realizat cu acest 
prilej, 
mesa j 
toate

Ca

la 
în

TG. MUREȘ 
cînd mult mai 
meci, handbalistele de la C.S.O. Mu
reșul au obținut o meritată victorie 
în cel de al doilea joc susținut în 
compania redutabilei echipe cehoslo
vace Spartak Brno. Cu o apărare fer
mă și cu mai multă precizie în arun
cările la poartă, echipa gazdă a con
dus tot timpul, terminind victorioasă 
cu scorul de 12—7 (6—4). Punctele au

Stef (5), Incze (3),fost înscrise de
Keull, Preda, S&os și Covrig pentru 
Mureșul, respectiv de Melikova (2), 
Jahodova (2), Blahotova, Kosikova și 
Habelkova.

Meciul — disputat duminică seara 
pe terenul Voința — a plăcut mult nu
meroșilor spectatori. Ambele întîlniri 
au fost conduse de arbitrul Pândele 
Cirligeanu (București).

VASILE KADAR _ coresp.

Ciclistul sovietic Petrov continuă
să conducă in

6 (Agerpres). — 
al Canadei dotat cu

O caldă manifestație de simpatie
pentru tinerele noastre voleibaliste
întrecerile sportive prietenești dir, 

cadrul Festivalului au fost urmărite cu 
mult interes. In toate ceie șase zitede 
întreceri, cei peste 1.300 de sportivi 
care au luat startul in cele 10 disci
pline incluse in programul competițio- 
nal au lost obiectul admirației tinere
tului finlandez din Helsinki. Tampere 
și din celelalte localități unde au fost 
programate concursurile.

AÎanifestațiile sportive din cadrul 
Festivalului au fost inaugurate de vo
leibalistele noastre. După prima victo
rie, cu 3-0, asupra echipei R D. Ger
mane. tinerele sportive reprezentind 
culorile R.P. Romine au adăugat în 
palmaresul lor un alt rezultat valo
ros z 3-1 cu echipa R P. Polone.

Ca și Ia băieți, intilnirea prieteneas
că cu echipa RS. Cehoslovace a lost 
deosebit de importantă pentru stabili
rea clasamentului final. Nici de Ia a- 
cest meci n-au lipsit „galeriile* for
mate din delegați ai celor două țâri, 
care și-au susținut frenetic echipele. 
Un fapt care ne-a 
fruntea „galeriei"

De Ia teren și pină la cantonament, 
reprezentantei* țarii noastre au fost 
înconjurate cu multă simpatie, ii s-au 
cerut autograte. Reierir>di>-se la acest 
episod, un ziar din Helsinki scria după 
meci : ..La noi. numai artistele mari 
de cinema se bucură de o asemenea 
atenție-—

MONTREAL
Turul ciclist _. -------

premiul „St. Laurent" a continuat cu 
desfășurarea efapei a IIl-a: Thefford 
Mines — Drunimondville (174 km). 
Victoria a revenit la sprint argenti
nianului Zarlenga cronometrat în 4h 
41’38'’. El a fost urmat de Tezlaff 
(S.U.A.) și Petrov (U.R.S.S.).

Etapa a 4-a a competiției disputată 
pe un circuit de 32 km în 
de Drummondville a fost 
de cicliștii sovietici. Primul 
venit lui MelihSv (U.R.S.S.).

In clasamentul general 
conduce alergătorul sovietic Petrov ur
mat de austriacul Christian și Kapito-

„Turul Canadei44
nov (U.R.S.S.). Etapele a 5-a și a 6-a 
se vor desfășura pe distanțele Drum- 
mondville—Sorel (118 km) și respec
tiv Sorel — Granby (139 km).

CANOTORII DE LA VOINȚA

msă de aresfe 
sinceră, caldă, 
între sportivii

Sportul a constituit un minunat 
de prietenie între tineri de pe 

continentele și meridianele.
și Festivalurile precedente. Fes

tivalul de la Helsinki a constituit • 
contribuție de seamă adusă de tînăra 
generație la nobila cauză a menținerii 
și întăririi păcii pe pămkit !

De pe pistele
• în ciuda

campionatelor 
Ungare, de la 
cată de rezultate valoroase. In proba 
de 5000 m plat, victoria a 
tânărului Istvan Kiss cu 
RoasavMgyi a ocupat locul 
14:30.0. Sprinterul Csuto-as a 
recordul țării >n proba de 100 m plat 
cu rezultatul de 10,4, Nagy a aruncat 
greutatea la 18.81 m. Alte rezultate înre
gistrate : BĂRBAȚI ; 1’0 m garduri: 
Rotezar 14.8 : prăjină : Horvath 4.40 
m ; suliță : Kulcsar 78.47 m : FEMEI : 
100 m : Heldt 11.8 : înălțime : Mihalyfi 
1.63 m ; disc: Konteek 50.46 m. In 
ziua a doua, Kalocsaî a sărit la lun
gime 7.61 m, iar Csutorae a parcurs 
400 m plat în 46,7 (nou record ma
ghiar). Alte rezultate : 1500 m: Parsh 
3:44.5; 200 mg: Retezar 23.9 ; înăl
țime : Medovarski 2.03 m ; disc :
Szecsenyi 54,61 m ; FEMEI : 80 mg : 
Nemeth 11,4 ; suliță : Antal 50.46 m. 
în ultima zi a campionatelor au 
fost stabilite două no) recorduri. In 
proba de triplu salt. Kalocsai a obți
nut 15.78 m iar la greutate femei Ju
dith Bognar a aruncat 15.68 m. Titlul 
în proba de 10.000 m a fost cîștigat 
de Siito cu rezultatul de 29:52.6. 
Szabo și Iharos au abandonat din 
cauza căldurii. Proba de aruncarea 
ciocanului a revenit lui Zsivotaki cu 
67.18 m. Alte rezultate : 200 m : 
toras 21,1 ; 400 mg : Torok
800 m femei: Kazj 2:08.2

• Pe stadionul White City din 
dra se desfășoară întîlnirea interna
țională de atletism dintre echipele 
selecționate ale Angliei și R. P. Po
lone. După prima zj la masculin con
duc oaspeții cu 83-43 puncte, iar la 
feminin gazdele cu 28-27 puncte. Iată 
citeva rezultate mai importante : 
MASCULIN : 100 m: Foik (R.P.P.)

caniculei, prima zi a 
de atletism ale R. P. 
Budapesta, a fost mar-

revenit 
14:07.8.

5 cu 
egalat

Csu-
53.3 ;

Lon-

disputată 
apropiere 
dominată 
loc a re-

individual
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Pe lacul Malta, în apropiere de Pos- 
nan, s-a disputat întîlnirea internațio
nală de caiac-canoe dintre echipele 
selecționate ale cluburilor Start (R.P 
Polonă) și Voința (R.P.R.). Canc4»ri 
romîni au obținut victoria cu scowf dc 
93-81 puncte.

atras atenția : in 
noastre se 

lolanda Balaș, in timp ce galeria < 
slovacă era condusă tot de un 
cunoscutul sprinter Mandlik...

Filmul meciului este cunoscut 
tilnirea a avut o desfășurare neprevă
zută. cu multe emoții pentru ambele 
ech pe și, in final, cu satisfacție depli
nă pentru tinerele noastre voleibaliste.

a«!a 
ceho 
attet

A doua ediție a Spartachiadei de Vară a Armatelor Prietene
Orasal Pram și 

localități din
Cehoslovacă 

vor găzdui intre 1 
și 9 septesabrie în
trecerile sportive dÎB 
• aârul ce’« de a Ii-a 
edilii a ^M^aeStia* 

Armatelor Prietene (a* 
in formativ, el ed'rțu 

stei iaaportanie coiupe- 
Ur ■ august 1QSS la Leij-

vor fi prezenț’r spor
iți arena interna- 

olimpici și euro
pe participarea unui 
2.000 de sportivi și 
se vor alinia la star
tle 14 probe și dis- 

latâ-le : ---------------
(Mlada :

I-a întreceri 
tivi con .aerați 
ționall. campioni 
peni. Se contează 
nuadr Je aproape 
135 .le echipe care 
tul a nu mai puțin .
cipline sportive. fată-Ie: TRIATLON 
MILITAR (Mlada: 8—9 IX), TIR
(Pilea 2—7 IX). PARAȘETISM (Br«o3 
IX), MOTOCICLISM (Praga 1 IX), 
ATLETISM (Brno 2—6 IX). BOX 
(Praga 2—6 IX). NATAȚIE (Bratislava 
4—6 IX). GIMNASTICĂ (Bratislava 3 
IX), HALTERE (Praga 2—4 1X).
HANDBAL IN 7 (grupele se vor intteee 
inițial în orașele Goltualdov. Hotesov, 
Cbeb, Lukacotice, \apajedla, (Jlrokovice.

muc 1

DELEGAȚIA SPORIRILOR ROMINI 
SE ÎNAPOIAZĂ ASTAZI 

IN CAPITALĂ

Delegația sportivilor rtxnir.: care a 
participat la i.ntrecenle sportive prie
tenești din cadrul Festivalului se îna
poiază in Capitală astăzi, in jurul orei 
14. pe calea aerului.

de atletism
10.6 ; suliță : Sidlo (R.P.P) 78J9 m: 
710 m g: Taitt (Anglia) 14.4 ; 5000 
m: Zimny (R.P.P.) 13:52.8 ; triplu m’I: 
Malcherczyk (R. P. P.) 15.95 m :
7500 m : Baran (R.P.P.) 3:40.8: <7-cu
te te : Sosgornik (R. P. P.) 18.17 m : 
FEMININ : 80 m g ■_ Moore (Anglia) 
10.7; lungime : Krzetanzska (R. P. P.) 
6.20 
m ;

ni ; înălțime : Slaap (Anglia) 1,88 
diac: Mojek (R.P.P.) 47.35 no
Citeva rezultate din acest sezon 

atleților din Cuba : 100 m; E. 
M Mederos 

nou record ; ciocan: E. Sa- 
nou record; SO m oar- 

Bertha Diaz 11,1 — nou re-

ale
Figuerola 10.3 ; disc:
43.87 
muel 51.29 
duri : 
cord

• Atleții iugoslav, au stabilit in 
acest an citeva recorduri de valoare: 
400 m garduri: Kovaci 51.5; 3000 m 
obstacole : Span 8:39.0 ; greutate : Jo- 
covici 17.83 ; înălțime femei; Olga 
Gere 1,73.

Tenismanii rmlni participă 
la m titfien iRterialiual 

H
Trei dmtre 

lui nostru iau 
sâptâminâ la 
trecere peste 
nul țăru. 1 
Ioc Tiriac.
Mârmureanu 
fast invitați 
național de 
buhel. in Austria. In vederea 
participării la 
jucâtorii noștri 
seară Capitala, 
pe calea aerului

„Cupa hdlrd’ Id teals

După prima zi,

Austria
fruntașii tenisu- 
parte in această 

o importantă in- 
cotare. Campio- 

maesirul sportului 
impreună cu P 

t si C. Nâstase au 
i la turneul inter- 

«enis de la Kitz-

acest concurs, 
au părăsit a- 
indreptindu-se 
spre Viena.

Franta —U.R.S.S. 1-1
PARIS 6 (Agerpres) —
După prima zi. în finala competiției 

de tenis pentru tineret „Cupa Galea" 
echipele Franței și U.R.S.S. se află la 
egalitate: 1-1. Barclay (F) l-a învins 
cu 6-4; 6-2: 6-4 .....................
iar 1______  ,
3-6 ; 6-1, 6 3 .
(F).

In meciul pentru locurin 
întilnesc echipele Italiei și 
Pină în prezent rezultatul este egal: 
1-1. Dressard (B) a ciștigat cu 6-2; 
7-5: 6-2 in fața lui Boiogna (I), iar 
Maioli (1) l a întrecut cu 7-5; 7-5; 
6—4 pe GronckeI (B).

i-4: 6-2; 6-4 pe Minasvili (U.R.S.S)., 
Metreveli (U.R.S.S.) a cîștigat cu 

Jauffret6 4 îrv fața lui

3—4 se 
Belgiei.

Turneul internațional de volei 
al echipelor feroviare

Franța, R.P.F. Iugoslavia. R. S. Ceho
slovacă: Plzen : Olanda, R. P. Polonă, 
U.R.S.S.; Deciu: R. P. Romină, R. P. 
Bulgaria, Austria. Primele două echipe 
calificate in fiecare grupă vor juca in 
turneul final, programat să aibă loc 
între 12 și 15 august la Praga.

La kirneu! de ami trecut, desfășu
rat la Harkov, pe primul loc s-a clasat 
echipa U.R.S.S,

PRAGA 6 (Agerpres). —
intre 9 și 15 august, in trei orașe 

din R. S Cehoslovacă se.va dcsiășura 
turneul internațional de volei al echi
pelor feroviare din 10 țâri: Austria, 
R. P. Bulgaria. R. D. Germană, O- 
larida. R. P. Polonă, U R.S.S. Franța, 
R.P.F. Iugoslavia, R. P. Rommă, R. S. 
Celioslovacă. Echipele participante au 
fost împărțite în trei grupe după cum 
urmează : Teplice : R. D. Germană,

• ÎN CURSUL sezonului de toam
nă echipa selecționată de fotbal a 
R. P. Ungare va susține mai multe 
întilniri internaționale. Fotbaliștii ma
ghiari vor juca la 2 septembrie la 
Varșovia cu R. P. Polonă, la 28 oc
tombrie la Budapesta cu Austria și 
la II - ■
Echipa

noiembrie la Paris cu Franța, 
maghiară urmează să întîl- 

nească apoi echipa Țării Galilor 
competiției „Cupa Europeicadrul 

ter-țări

în 
in-

• ECHIPA sovietică de fotbal 
namo Tbilisi și-a început turneul 
R. F. Germană, jucîrtd cu formația 
Borussia Neuekîrchen. întîlnirea a

Di- 
în

luat sfîrșit cu un rezultat de 
‘rate: 1—1.

egali-

• 
hovo 
goria 
în 
nat puternicele echine D'namo Lenin
grad și Spartak Moscova, formația 
din Orehovo Zuevo a învins în semi
finalele competiției pe Spartak Erevan 
cu scorul de 1—0, calificîndu-se astfel 
în finală. In întîlnirea care va de
semna pe noua cîștîgătoare a Cupei 
U.R.S.S., echipa Orehovo Zueva va 
juca cu învingătoarea din meciul Di
namo Aloscova—Șahtior Donețk.

FORMAȚIA DE FOTBAL
Zueva, care activează în
B, își continuă seria succeselor 

Cupa U.R.S.S". După ce a elimi

Ore- 
ca te

• CONTINUINDU-ȘI turneul în 
U.R.S.S., echipa de fotbal (tineret) 
a R. D. Germane a jucat la Tașkent 
cu echipa Pahtakor. Jocul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 2—2.

• DUMINICA a început camp-’ona- 
tul maghtar de fotbal ediția 1962— 
1963, lată cele mai importante re
zultate înregistrate: F 
Sailgotarjan 2—1 (1 — 1); 
Ferericvaros 
Szombathely 
M.T.K. 4—1 
fost aminate
și Tatabanya sint plecate în străină
tate.

importante
Dozsa Ujpest—

* * : Szeged—
1—0 (0—0) ; Gyoer—

2—1 (1—0); Dorog— 
(2—0), Două meciuri au 
deoarece echipele Honved

Plzen. Finala va avea loc la Praga. 
Interval de desfășurare: 2—8 LX),
FOTBAJj (Koșițe, Trencin, Trineț, Ji- 
line, Trebișou, Ostrava, Hradeț, Kralo 
ie, Pardubice — optimile; Olomouc și 
Urne — sferturile; Praga — semifinale
le și finala. Interval: 2—8 IX). BAS
CHET (calificările la Rlansko, 
Ostrava, Uherske 
Praga. Interval : 
(Li bere ț, Kolm și 
JUDO.

Regulamentul 
după prevederile 
țir’.or sportive internaționale) stabilește 
că vor fi alcătuite clasamente indivi
duale și un clasament general pe e 
chipe.

In cadrul competiției sînt 
o serie de probe «i discipline 
eu un caracter aplicativ.

Ir» centrul atenției iubitorilor 
din țara gazdă a competiției 
desigur, turneul de fotbal care 
echipe eu un. bogat palmares 
european, cum ar fi T.S.K.A. Moscova, 
Dubla Praga, Honved Bud/trr^^ 
T.D.N. î. Sofia, Steaua București, i.cgia 
I arșoL-ia. Voruârl.s Berlin ș.a. In turneul 
de fotbal s-au înscris 9 echipe care au 
fost împărțite în 3 serii. Echipa Steaua 
București face parte din grupa C, îm
preună cu Dukla Praga șt T.S.K.A. Mos
cova.

Echipei situate pe locul I în clasa
mentul general i te va decerna „CUPA 
PRIE FEMEI44 care este transmisibilă.

tir no, 
și Hrndiște. Finala ia 
2—8 IX), VOLEI 
Beneșov 2—8 IX) »i

competiției (alcătuit 
regulamentelor federa-

cuprinse 
sportive

<ir sport 
v* sta, 

va reuni 
pe plan

PE SCURT
Țintașul sovietic A. Feti or a tig
ru ocazia campionatelor unionale 

un nou record al țării sale
bilit 
de tir 
proba tie talere aruncate din șan) eu 
zultatul de IOT puncte.

• Etapa a 9 a a Turului ciclist al
goslaviei: Zagreb-Delnice (136 km) 
încheiat cu victoria italianului 
Nardello cu timpul de 3h 38’33”. După 
această etapă ciclistul italian a intrat 
în posesia tricoului galben, pc care
!-a pierdut însă în cea de-a 10-a etapă : 
Lovran-Pola (90 km) cîșligată de San
tini (Italia) in 2h 08’. In prezent tri
coul galben este purtat de iugoslavul 
Sebeiiik, urmat la 59” de Nardello șl 
la 1’02” de belgianul -Coucliez. Pe e- 
cltipe conduce Iugoslavia, urinată d» 
R. P. Ungară ți Italia.

• După două zile, în meciul dc teniș 
Mexic.S.ti.A, din cadrul „Cupei Davis* 
(semifinalele zonei americane) scorul 
este de 2-~l în favoarea jmătorilor 
mexicani. In proba de dublu Osuna ți 
Palafoy (M) au învins op 8—6 ; 10—12ț 
3—6; 6—3 ; 6—2 pe Mp Kinlev și 
Ralston.

• In cadrul campionatelor de nata 
fie ale B. F. Germane de la Wțțrzbțjrg 
înotătorul Gerhard Uetz a stabilit uu 
nou record european în proba de 1 500 
m liber CU timpul dc I7’31”7/io (V-r. era 
de 17’43 ’7/10 și aparținea magliiarului 
Katona).
• Cu prilejul campionatelor de 

ale R. P. Ungare înotștoarea 
Balia a stabilit un nou record 
șale în proba de TQO m spate 
pul de l’12”2/T0. Un nou record a rea
lizat Katona în proba de 400 m mixt 
cu timpul de 5’11’2/10. Maria Egervgri 
a egalat recordul republicau în proba 
de IO!) m fluture îuregistrînd 1’10’4/lft.

ÎB
re-

Iu- 
s-a 

Primo

nalație 
Maria 

al țării 
cu tim-


