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Angajamentul modelierilor
Cu legitimă mindrie, meșterul 

Constantin Crețu, de la uzinele 
„Timpuri Noi“, ne prezintă sportivii 
din yjgiierul modelărie mecanică...

— Dumitra’ Rădulescu, ajustor mo
deller, fruntaș tn întrecerea socia
listă, căpitanul echipei noastre de 
fotbal, ll cunoaște și-l iubește toată 
uzina. Toți oamenii din cartier. A fost 
primit direct în rindul membrilor de 
partid. Acum lucrează la cele două 
cochilii metalice pe care atelierul

nostru s-a angajat să le termine in 
cinstea zilei de 23 August.

Da, am băieți buni in atelier'....
Gheorghe Varga — cel de la ra bo

teză — e ajustor de precizie. Lu
crează cu multă finețe. Face și sport 
— e oentru-l atacant in echipa de fot
bal a uzinei — și urmează liceul 
seral.

La fel Ilie Iordache — brunetul 
acela de la mașina de găurit. 11 ve
deți ce tinăr e ? la intrebați-l ceva 
despre „extinderea metodelor de tur-

nare in cochilii metalice !...“ Vă vor
bește o zi întreagă. E cel mai inimos 
de pe teren.

lntr-adins ț-arm lăsat la urmă 
Ion Enache. Cunoaște meserie, 
glumă ! Dar și fotbal!

Da, am băieți buni in atelier!...
In afara lucrărilor curente, angaja

mentul luat în cinstea zilei de 23 
-August, de a confecționa peste plan 

noi modele de cochilii metalice e 
aproape îndeplinit. Și precis că, pină 
la sfirșitul săptăminii viitoare, vom 
depăși acest angajament. Fiindcă 
așa sini modelierii: ambițioși. Nu 
vor să le-o ia alții înainte. Numai 
că și ceilalți mefalurgiști din uzină 
îi dau zor. Colectivul nostru e totuși 
hotărit să-și păstreze titlul de atelier 
fruntaș. Și 
băieți buni

cred că va reuși, 
in atelier !...

P« 
nu

Am

V. TOFAN

SUCCESUL SELECȚIONATEI ȘCOLARE DE ATLETISM
A TARII NOASTRE IN R. P. UNGARA

Selecționatele școlare de atletism ale 
R. P. Romine și R. P. Ungare au sus
ținut în localitatea Gyula, o întîlnire 
prietenească. Totul a concurat la suc
cesul acestei intîlniri: atmosfera săr
bătorească asigurată concursului, pri
mirea caldă a publicului, rezultatele 
promițătoare realizate de majoritatea 
tinerilor atleți.

Mai bine pregătiți, atleții școlari ai 
țării noastre au cîștigat întîlnirea cu 
scorul de 112—109. Tinerii reprezen
tanți ai R. P. Romine au ocupat pri
mul loc în 13 din cele 20 de probe ale 
întîlhirijj, stabilind și două recorduri 
republ tirane școlare: 50,5 pe 400 in 
prin Horia Stef (v.r. 50,7 aparținea 
lui T. Sudrigean) și 44,0 pe 4x100 m 
(Suciu, Midvighi, Stef, Vașca). De 
asemenea, atleții noștri au fost înre
gistrați cu cîteva rezultate care rețin 
atenția, cum ar fi: 11.1 pe 100 m 
(I. Vașca), 1:56,1 pe 800 m și 3:58,2 
pe 1.500 m (I. Buiachi), 4,00 m la 
prăjină (E. Simionescu), 13,38 m Ia 
jtriplusalt (T. Câtănescu), 14.8 pe 110 
fn. g. (V. Suciu), 12,1 pe 80 m. g. 
(Elena Vasi), 5,48 m la lungime (Ga- 
Șbriela Rădulescu), 36,58 m. la suliță 
(Rodica Șfefănescti), 36,82 m la disc 
(Rozalia Moțiu).

După concurs, gazdele — foarte os
pitaliere — ne-au asigurat un frumos 
program de excursii. Cu acest prilej, 
am vizitat Budapesta unde, ca și la 
Gyula, delegației noastre i s-a făcut

o primire călduroasă. In Budapesta, 
am vizitat Monumentul Eroilor, parcul 
cu surprize, ne-am plimbat pe marile 
artere, am admirat, seara, la lumina 
neonului, de pe unul din podurile care 
leagă cele două părți ale orașului, 
Buda și Pesta, panorama capitalei.

Deși scurtă, șederea noastră în 
R.P. Ungară a fost bogată în amintiri 
frumoase. Micii atleți ai 
țări au făcut schtmb de 
fotografii, de adrese. Intre 
mini și cei maghiari s-au 
și sincere prietenii.

prof. VIRGIL ANDRONIC
colectivul de antrenori al lotului 
republican școlar de atletism

fiecare an. în această pe- 
raionul Timi

șoara tradiționala întrecere a 
de fotbal sătești, în cinstea 
berării.

La această . ediție. Ia prima 
pe centre de comună, au participat 
număr de 36 de echipe. Dintre cîști- 
gătorii acestei etape amintim echipele 
din Vivar. L'rseni, Beșenova Veche, 
lidvin. Bucovăț și Pișcbia. în curind 
aceste echipe se vor întilni în faza 
finală a întrecerii pentru a-si disputa 
îutîietatea.

• Ca în 
rioada, se desfășoară în i 

tradiționala întrecere echipelor 
Zilei Eli-

fază, cea
un

Emil Grozescu, coresp.

din

»»

a științei și tehnicii sovietice
munciiIrăim momente mărețe sovietice, o nouă încununare a 

perseverente desfășurate de savanții 
Mă număr printre sutele de milioa- din tara constructorilor comunismului, 

ne de oameni de pe glob care aș
teaptă noi amănunte despre fantasti
cul zbor ai lui Andrian Grigorievici 
Nikolaev ți Pavel Romanovici Po
povici, noi date pe oare știința sovie
tică le va dobîndi în urma studierii 
observațiilor adunate cu prilejul a- 
cestui zbor comun. De pe acum este 
limpede că aceste date vor contribui 
la îmbogățirea cunoștințelor actuale 
despre comportarea omului în spațiul 
cosmic.

Trăim, firește, momente deosebite, 
cînd, sub ochii noștri, se scriu filele 
istoriei pătrunderii omului în spațiile 
interplanetare, a cuceririi Cosmosului.

îmi exprim întreaga admirație față 
de savanții sovietici, realizatorii aces
tei noi izbînzi, a geniului uman 
în slujba păcii și înțelegerii între 
poare.

care în condițiile create de P.C.U.S., 
■_ au putut ridica știința pe culmile cele ' 

maț înalte.
Felicit din toată inima pe coh- I 

structorii celor două nave cosmice so- | 
vietice ca și pe temerarii piloți cos- i 
monauți Nikolaev și Popovici, al că- i 

zbor constituie un nou pas pc ca-.; 
cuceririi pașnice a Cosmosului.

ror 
lea

OCTAVIAN BACANU ' 
maestru al sportului la aviația!

Nc bucurăm din inimă

pus 
po

MARIA VICOL 
maestră a sportului la scrimă

0 nouă $i Mrâlucitâ victorie
Ca aviator sportiv, vestea 

la un interval de 24 de ore 
nave cosmice avînd crte un 
bord mi-a produs o impresie 
exprimat în cuvinte.

Avem de-a face cu o nouă 
lucită victorie a științei și

lansării 
a două 
om la 

greu de

și stră- 
tehnicii

Gimnaștii cubanezi
Duminică seara a sosit în București 

lotul de gimnastică al Cubei, cuprin- 
gimnastele 

campionatele 
Oaspeții vor

pe 
au

al Cubei, 
gimnaștii și 

participat la 
de la Praga.

celor două 
insigne, de 
școlarii re
legat multe

— Startul festiv

Miine incepe tradiționala cursă 
de lung kilometră j organizată de 
ziarul ..Scinteia". Ajunsă la cea de 
a XV-a ediție, această importantă 
competiție s-a bucurat de-a lungul 
anilor de un deosebit succes orga
nizatoric și tehnic, ceea ce a făcut 
ca întrecerile „Cursei Scînteii" să 
fie așteptate întotdeauna cu mare 
nerăbdare de cicliști și de toți iu
bitorii sportului cu pedale.

Mai în fiecare an, traseul 
Importante

despre cei doi pi- 
sovietici Nikolaev 
conduc cele două

Trăim cu toții clipe emoționante; 
tind presa și radioul ne aduc noi 
vești din Cosmos 
toți cosmonauți 
și Popovici, care 
nave cosmice.

Zborul celor doi temerari piloți 
cosmonauți arată întregii lumi că 

știința sovietică merge ou pași siguri 
pe drumul cuceririi depline și pașnice 
a Cosmosului.

Ne bucurăm din toată inima pen
tru acest nou succes al poporului 
sovietic, pus in slujba păcii și pro
gresului omenirii.

ALEXANDRU PENCIU 
maestru' emerit al sportului 

la rugbi

■ ■oaspeții țării noastre
1

• Lzâ Oțelul Roșu comitetul orășenesc 
al U.T.M. în colaborare cu organele 
UCFS vor organiza în cinstea zilei de 23 
August mai multe competiții sportive. 
Vor avea loc întreceri la fotbal, volei, 
handbal, ciclism, tir. popice, atletism 
«i altele. l>a aceste întreceri vor par
ticipa pe-ste 200 de tineri și tinere din 
cadrul asociațiilor sportive Metalul. 
Constructorul, Tînărul siderurgist ele.

Nkoiae Pirvu, coresp.

rind
care
mondiale
părăsi Capitala în cursul zHei de azi, 
îndreplîndu-se spre Bistrița, unde vor 
efectua ctteva antrenamente în comun cu 
tinerii sportivi romîni care se află în 
tabăra de juniori din localitate. Sîmbă- 
tă. publicul bistrițean va avea ocazia de 
a admira măiestria gimnaștilor cuba
nezi în cadrul demonstrației programate.

I.otul oaspeților se compune din urmă
torii sportivi : Yolanda Williams, Julia 
Uria. Nancy Aldama, Manuela Ponce, 
Teresa Oliva. Yolanda lega. Lilia Wong, 
Octavio Suarez, Hector Ramirez, Andres 
Gonzalez, Felix Padron. Angel Franco 
și Luis de Pablo. Din delegație mai fac 
parte antrenorii cubanezi Roberto Parra 
și Roberto Vjllaciatt, antrenorul ceho-

slovac Ivan Vlasil (pentru echipa femi
nină) și antrenorul sovietic Alexandr 
Sovolev (pentru echipa masculină), cate 
s-au ocupat în ultimele cinci luni de 
pregătirea loturilor reprezentative ale 
Cubei. Conducătorul delegației este 
Arles Flores Martinez.

Mâine începe

va avea loc în (ața „Casei Scânteii**

început pregătirile prin localitățile 
pe unde va Ifece caravana ciclistă. 
Iubitorii de sport îi așteaptă, ca șî în 
edițiile anterioare, cu aceeași bucurie, 
pe cicliștii care vor porni miine dimi
neață în cea de a XV-a ediție- jubi
liară a „Cursei Scînteii".

> J 
de la corespondenți

SFARTACHIADA PETROLISTULUI j

Zilele trecute au început întrecerile 
din cadrul tradiționalei competiții 
sportive „Spartachiada petrolistului**,  - 
organizată de consiliul regional UCFS 
Ploiești in colaborare cu comitetul re
gional U.T.M.

Această competiție, închinată zilei 
petroliștilor, cuprinde următoarele dis
cipline sportive: atletism, handbal in 
7, toiba,l, natație. popice, șah, tir, te
nis de masă, tenis de cimp și volei. .

Etapa I, pe asociații sportive, a în
ceput Ia 1 august și se încheie la 16 
septembrie. Etapa a Il-a, raională, e 
programată-între 23 și 30 septembrie, 
:ar cea regională pentru zilele de 6-7 
ootombrie.

M. POPESCU

DUMINICI CULTURAL-SPORTIVE 
IN RAIONUL CALAFAT

Ghiță, S. Mihălțeanu și alți tineri care 
bat la poarta consacrării. De aseme
nea^ in actuala ediție se vor întrece 
și multi debutanți în „Cursa Scînteii": 
proaspătul campion de mare foite fa 
juniori, Gh Moldoveanu, triplul cam
pion 
alți 
vor
aibă o comportare cit mai frumoasă. 

Alături de sportivii romîni vor a- 
lerga și 8 cicliști din R. S. Ceho
slovacă Lotul sportivilor cehoslovaci 
este compus din Milan Fagala, La
dislav Kubicek, Josef Knezourek, M. 
Laczo. S. Lojzov, V. Pycha, P. Sto- 

și Al. Virner. Fagala și Knezou- 
sînt cunoscuți

După terminarea muncilor agricole ■ 
de vară, in raionul Calafat, activitatea 
sportivă de mase la sate a început să 
ia din nou avint. Aceasta se reflectă 
mai ales în „duminicile cultural-spor
tive" ce s-au organizat în mai multe 
localități. Astfel, recent s-a desfășurat 
o „duminică cultural-sportivă" la Pis- 
cu Vechi, la care au participat țărani 
colectiviști, mecanizatori, ingineri a- 
gronom' și învățători din comunele 
Tunarii Vechi, Poiana Mare, ’Viișoara, 
Seaca de Gimp și Ghidici. Zeci și zeci 
de tineri au participat ta întrecerile 
sportive și ta manifestațiile cultural- 
artistice organizate cu această ocazie. 
La fel de reușită a . fost și duminica 
cultura l-sportivă organizată la Obîrșia 
de Cimp.

vor

1OANIȚF.SCUTR.
M. A. CARAULEANU
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A XV-A EDIȚIE: 
PARTICIPARE VALOROASA

La startul ediției jubiliare 
prezenți peste 50 de alergători 

remarcat in ulti- 
interne

regiunilor
Bacău șî 
urmă

alergătorii romîni 
vor întrece de-a 
900 km străbă- 

satele 
Galați,

cicliștilor noș-

al țării Nicoiae Ciumeti 
tineri dornici de afirmare 
strădui din toate puterile să

i

lie la stingă la dreapta: Marcel Voinea, Nicolae Niculescu, Ion Ardeleanu, Al. Satmary, Constantin Popescu, Constantin
Gli. Fasilescu, 1. Angelescu^ Gli. Neagoe, Ștefan Petr,escu, Glț^, ltgfiurat L a^alaft(R. ^S. Cehoslovacă), Gh. Rădulescu, 1

Duță, Ludovic Zanoni,
I. Cosma, C. Dumitrescu,

Walter Ziegler, Simion Ariton, 
A. Șelaru și G. Moiceanu.
¥4tu|i de «EAGU ItADULKSCU

acestei 
Importările competiții a fost schim
bat și mărit cu scopul de a popu
lariza sportul cu pedale în întreaga 
țară. Anul acesta, 
și cehoslovaci se 
lungul a aproape 
tind orașele și 
București, Ploiești, 
Brașov. Cu multe

fi .
romîni care s-au 
mele concursuri inlerne și interna
ționale. In afară de Qunoscuții ru
tieri C. Dumitrescu. G. Moiceanu. I 
Stoica, A. Șelaru, L. Zanoni, Gh. Ra
dulescu, I. Cosma. W. Ziegler, N. Gri- 
gore etc., vor concura și o serie de 
autentice speranțe ale ciclismului no
stru ca. I. Ardeleanu, Gh. Bădără, P.



Rezultate din ce in ce mai bune
f Documentele Conferinței pe țară a 
[Uniunii de Cultură Fizică 1' 
ireprezintă pentru consiliul regional

UCFS Banat un prețios îndreptar 
in activitatea ce o desfășoară zi de 

■ zi Consiliul regional UCFS a hiat 
.din thnp o serie de măsuri menite 
■mă asigure însușirea și aplicarea lor 
de către toate organele sportive din 

! regiune, 
^regional 
care s-a 
plicarea 
documente. Din materialul prezentat 

ica și din discuțiile purtate a i«Șit in 
tevidență faptul că mișcarea de cultu- 
I ră fizică și sport din regiunea Banat, 
sub conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, a înregistrat o serie 

t de succese.
in munca de cuprindere a maselor 

fin practicarea organizată și sistema- 
t tică a exercițiilor fizice, printr-o mai 
bună organizare și popularizare a 

. competițiilor de mase, s-a reușit ca 
(in ultima I ............. ' .
; angrenați 
: și tinere, 
de iarnă 
timpinăm 
tachiada de vară, competiție in plină 
desfășurare,
10 Iunie au fost cuprinși 126.083 de 

i participanți. De asemenea, tolosindu- 
I se în mai mare măsură formele sim
ple de practicare a exercițiilor fizice, 

i ca gimnastica de dimineață, excursii- 

! Ie, cicloturismul etc., s-au putut în- 
iregistra succese deosebite. Gimnastica 
j de dimineață a fost introdusă în a- 
ceastă perioadă intr-un număr de 104 

; internate și cămine, fiind practicată 
i de un număr de peste 16.000 de elevi 
i și ștudenți.

Prin desfășurarea unei munci mai 
intense a crescut și numărul asocia- 
țiilor sportive care organizează cam- 
pionate ale asociațiilor 
fel, pînă in prezent, în 

ș asociații sportive s-au
««menea campionate, la 

jticipat aproape 10.000 de membri 
I UCFS. Rezultate frumoase în această 
direcție au obținut C.S.O. Reșița (se
cretar Eusebiu Mitrea), consiliul Ta

i’

și Sport

toate organele sportive din 
Recent, plenara consiliului 
UCFS a analizat felul in 
deșlășurat munca pentru a- 

sarcinilor reieșite din aceste

s-a reușit ca 
perioadă de timp să fie 
in întreceri 325.810 tineri 

dintre care la Spartachiada 
143.138, la crosul „Să fn- 
l Mai" 56.589, iar la Spar-

numai piuă la data de

sportive. Ast- 
peste 150 de 

desfășurat a- 
care au par-

ional UCFS Arad (președinte Petre 
Corodați), C.S.O. Arad (secretar Teo
dor Bordaș).

Gimnastica în producție a mai fost 
introdusă in 21 de noi unități cu 
8.276 de participant!, astfel că in pre
zent se practică în 37 de întreprin
deri. De asemenea, au mai fost școla
rizați 64 de noi instructori pentru 
gimnastica in producție. In uneie în
treprinderi gimnastica in producție a 
căpătat un caracter de mase. Astfel, 
la I.T.L. Lugoj t.lOfl de salariat! 
participă la gimnastica in producție, 
iar la Electromotor Timișoara 1.200. 
S-a îmbunătățit, de asemenea, activi
tatea sportivă de mase la sate prin 
organizarea „duminicilor sportive", * 
competițiilor sportive, astfel de ac
țiuni desfășucindu-se în peste 100 de 
comune, cu participarea a peste 8100 
de tineri. In vederea extinderii acestor 
acțiuni in toată regiunea, cu sprijinul 
organelor de partid, au fost consti
tuite la nivelul raioanelor și orașelor 
comisii de organizare a competițiilor 
festive. în componența cărora au in
trat reprezentanți ai UCFS și sindi
catelor, ai U.T.M. și 
culturale, comisii care 
organizarea acțiunilor 
ve în fiecare duminică, 
cit și în orașe.

Rezultate frumoase au fost obținute 
și în domeniul sportului de perfor
manță, prin crearea de noi secții pe 
ramură de sport și prin consolidarea 
celor existente. Concomitent cu crea
rea de noi secții a crescut și numă
rul sportivilor legitimați, in prezent 
numărul lor a trecut de 17.000.

Rezultatele obținute se datoresc în 
mare măsură stilului de muncă îmbu
nătățit al consiliului regional, al co
misiilor raionale și al cluburilor 
sportive. Biroul consiliului regional 
și-a planificat mai judicios activitatea, 
urmărind ca sarcinile prevăzute in 
planul de muncă să fie realizate |a 
timp. S-a acordat o mare atenție pro
blemelor majore ale mișcării de cul
tură fizică și sport, ele fiind analizate 
in ședințe de birou, cu care ocazie au 
fost elaborate și măsuri concrete pen
tru îmbunătățirea muncii.

așezămintelor 
se ocupă de 

cultural-sporti- 
atit in comune

Membrii consiliului regional UCFS 
au primit sarcini concrete, fapt ce a 
tăcut ca majoritatea lor să participe 
la realizarea principalelor obiective ce 
stăteau în fața asociațiilor sportive 
respective, aducindu-și aportul lor |a 
dezvoltarea activității sportive din re
giune. Succese deosebite in această 
direcție au obținut Liviu Cirin (Vago
nul Arad), Teodor Blaj (UTA), Vio
rica Buruleanu (Nădlac), Ștelania 
Voinea (Filatura de Mătase Lugoj), 
Pavel Ștefan (Reșița), conferențiar I. 
C. Bucur, setul catedrei de educație 
fizică a Institutului Politehnic Timi
șoara. prob ed. fizică Eugen Nagy, 
Silvia Mihăilescu (IPT), Nicolae Lu
ca, președintele comisiei regionale de 
volei și alții.

îmbunătățirea stilului de muncă al 
organului regional a influențat pozi
tiv și asupra organelor raionale și 
cluburilor sportive, care rezolvă mai 
competent sarcinile ce le revin, țin 
cu regularitate ședințele de birou și 
consiliu, in care analizează proble
mele importante ale activității spor
tive din raionul respectiv, luînd tot
odată măsuri de lichidare a lipsurilor.

Plenara a mai constatat că, pe 
lingă realizările obținute in munca 
consiliului regional și a celor raiona
le se mai manifestă și unele lipsuri. 
Astfel, angrenarea maselor largi de 
oameni ai muncii în practicarea regu
lată a exercițiilor fizice se desfășoară 
la un nivel scăzut in multe din aso
ciațiile sportive din regiune. Aceasta, 
in primul rind. din cauza unor preo
cupări unilaterale în asociațiile spor
tive, iar in al doilea rind, din cauza 
insuficientei îndrumări 
șociatii de 
UCFS,

Cit mai multe tinere pe terenul de sport!
In cadrai asociației 

sportive Textila Azuga 
există un mare număr 
de tinere înscrise In 
UCFS. Consiliul aces
tei asociații sportive 
s-a preocupat ca un nu
măr cit mai mare de 
muncitoare din nodurile 
celor 660 de membre 
ale UCFS să fie angre
nate In diferite secții 
pe ramură de sport.

Pentru aceasta s-au în
ființat secțiile de atle
tism și handbal, tn ca
drul cărora se desfă
șoară o rodnică activi
tate. La diferitele în
treceri organizate de a- 
sociația sportivă la 
handbal au luat parte 
100 de tinere muncitoa
re, iar la concursurile 
de atletism s-au înre
gistrat 300 de partid- 

.. . . pante.

Tot pe această linte 
consiliul asociației spor- 
tive Textila Azuga est* 
preocupat de introduce
rea gimnasticii în pro
ducție, o formă utilă 
de angrenare a masei 
de muncitoare în pruc- 
ti curea exercițiilor fi- £ 
zice. k

IOAN SUDITU
coresp.

J
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TURISM • TURISM • TURISM
PE MUNTELE .GĂINA”

Peste 1500 de muncitori, tehnicieni, 
maiștri, funcționari și ingineri din în
treprinderile orașului Brad au făcut 
o excursie la muntele „Găina”. In 
drum a fost vizitată casa lui Avram 
lancu. Pe muntele „Găina" excursio
niștii au asistat la programe artistice 
prezentate de către muncitori și țărani 
colectiviști din Brad, Cîmpepi, Abrud

i și din Cluj. Toț cu această ocazie ei 
! au participat la diferite jocuri sportive 
(organizate „ad-hoc".
i Excursia s-a bucurat de un frumos 
1 succes și cu această ocazie excursio- 
nișui din Brad au făcut noi cunoș
tințe cu oameni ai muncii din alte lo
calități veniți pe muntele „Găina" în- 

■ir-un număr mare.

i

MIHAI SUSAN
^președintele comisiei raionale de turism

Brad

O DUMINICA LA „TREI BRAZI"
Frumoasa cabană de lîngă Predeal, 

„Trei Brazi" a fost și este ținta mul- 
-tor iubitori ai excursiilor și turismului, 
Mai ales duminicile, cărările ce urca 

f spre „Trei Brazi" sînt foarte populate. 
["Dintre grupurile care se îndreptau, nu 
"de mult spre cabană, făceau parte și 
rstudenții veniți din tabăra de la Pîrîul 
|-Rece.
I _ De-abia sosiți, și elanul tineresc î-a 
r?i îndemnat la alte mici plimbări în 
ijurul cabanei, sau ia diferite jocuri cu 
tmingea. La loc de frunte s-au situat 
i întrecerile sportive la volei și fotbal 
1 în care s-au angrenat împreună cu 

alți excursioniști, oameni ai mimcii,
• aflați la odihnă la Predeal sau Timișul 
ide sus.

SPORTUL POPULAR
INr. 4083 J*ag.  a 2-a

Atmosfera tinerească și plină de 
voioșie de la „Trei Brazi*  s-a mutat 
apoi la Poiana Secuilor. Rină aici 
s-a mers în... șir indian, cu cintecul 
pe buze. Seara firziu, s-au îndreptat... 
acasă, adică spre tabără sau casele 
de odihnă.

Această duminică petrecută în mij
locul naturii va rămine de neuitat

V. POPOVICI-eoresp.

a acestor a- 
către organele noastre 

cum e cazul cu 
tiv orășenesc Timișoara, 
ionale UCFS Timișoara, 
pova.

Activitatea turistică nu 
să angreneze în mod permanent mase 
maci de oameni ai muncii. De aseme
nea, ținind cont de sarcinile mari puse 
in țața organizației noastre în ceea ce 
privește extinderea gimnasticii în pro
ducție, cu toate rezultatele obținute, 
uneie consilii raionale UCFS cum 
sînt cele din Lugoj și Caransebeș, pre
cum și cluburile orășenești Timișoara 
și Arad au făcut prea puțin față de 
posibilitățile existente.

Lipsuri se manifestă și în activi
tatea sportivă de performanță. Intr-a
devăr, rezultatele obțin ite — de pildă 
la atletism, gimnastică și natație — 
sint sub posibilități, lucru ce se re
flectă și în numărul mic de spetii a- 
filiate și sportivi legitimați la aceste 
discipline sportive. Mai slab în a- 
ceasta direcție se prezintă asociațiile 
din raioanele Lugoj. Orșova, Caran
sebeș și din orașul Timișoara.

In încheierea lucrărilor, plenara a 
stabilit. o serie de măsuri menite să 
ducă la îmbunătățirea activității spor
tive din regiunea noastră, in lumina 
sarcinilor trasate prin documentele 
Conferinței pe țară a UCFS.

PAVEL GHEORGHIU 
președintele consiliului regional

UGFȘ Banat

clubul spor- 
consiliile ra- 

Lugoj, Li-

DIN TOATA ȚARA
care privesc, în general, problemele 
legate de activitatea lor pe terenul de 
sport. Această seriozitate se manifestă, 
de altfel și în munca de toate zilele. 
Majoritatea handbalistelor sint frun
tașe în producție. Putem da ca exem
ple de conștiinciozitate în muncă pe 
Margareta Cristea și Eliza Schneider 
de la secția decor, K. Wahraud^e a 
polizoare. Viorica Rttsă^_jM>orâVtă. 
Ana Cîrlig statlsticiană și altele. Dar 
nu numai fetele sint harnice la locul 
de muncă. . Și intre sportivii fruntași 
sînt multi muncitori apreciați. ca de 
exemplu handbalistul Kurt Familii. a 
cărui fotografie o găsești pe panoul 
de onoare al fruntașilor în producție. 
Mai pot fi citați între cei care dau 
randament și în producție și pe tere
nul de sport, fotbaliștii loan Ruioi 
lăcătuș. Victor Albu tehnician. Vaier 
Comănici electrician, Mihai Toma 'lă
cătuș și alții.

EXTINDE GIMNASTICA IN 
PRODUCȚIE

Gimnastica în producție șf-a făcut 
noi prieteni la Țesătoria Teleorman 
din Roșiori de Vede. Astfel, din zi în 
zi crește numărul celor care practică 
cu deosebită plăcere aceste exerciții. 
Programul de gimnastică se efectuează 
la două schimburi, angrenind peste 180 
de muncitori și funcționari. Exercițiile 
sînt conduse de instructorii voluntari 
Constantin Buracu și Florian Popescu. 
Roadele gimnasticii în producție sînt 
concretizate prin depășirile de plan și 
lucrul de bună calitate pe care îl dau 
Zoie Percuța, Elena Abagiu, Virginia 
Badiu, Ion Atihai și alți practicanți în- 
flăcărați ai acestor exerciții fizice.
AL. C. POPESCU și T. NEGULESCU 

coresp.

0 INIȚIATIVA LAUDABILA
In cadrul asociației sportive Dinamo 

Barza s-a deschis uri curs de instruc
tori sportivi voluntari la fotbal, bas
chet, popice, tenis de masă și atletism. 
La lecții participă peste 50 de elevi, 
majoritatea foșt: practicanți ai sportu
rilor amintite mai sus.

Paralel cu acest curs de instructori 
sportivi funcționează și o școală de ar
bitri de fotbal, baschet și box. Ambele 
cursuri sint conduse de către activiști 
sportivi cu o îndelungată experiență 

S. MIHAl-coresp.

SPORTIVI FRUNTAȘI IN PRO
DUCȚIE LA FABRICA DE FAIAN
ȚA SI SIICLÂ DIN SIGHIȘOARA

La fabrica de faianțăt și .sticlă din 
Sighișoara sportul se bucură de o 
mare popularitate în rîndurile munci
torilor, tehnicienilor și funcționărilor. 
Numărul membrilor UCFS se ridică la 
peste 1800, dar această cifră este în 
continuă creștere, deoarece consiliu] a- 
sociației sportive și-a propus ca la fi
nele anului să aibă în evidență 2500 
membri cu cotizația la zi.

In această mare întreprindere exisfă 
o intensă activitate sportivă de mase. 
Nici sportul de performanță nu este 
însă neglijat. Drept dovadă: promo
varea echipei feminine de handbal în 
categoria A! Secretul succeselor hand
balistelor constă în seriozitatea cu care 
s-au pregătit, la antrenamente și cu

își îngrijesc bazele sportive...
• Elevii școlii profesionale ..Steagul 

roșu1* din Brașov au la dispoziție, prin 
grija conducerii acestei școli și a con
siliului asociației sportive Energia, o 
frumoasă bază sportivă compusă din 
două terenuri de baschet, două de fot
bal, un teren de tenis și un poligon de 
tir. Aci, la fotbal, baschet, tenis sau 
tir se desfășoară zilnic o intensă activi
tate sportivă de mase, fiind organizate 
multe competifii, la care iau parte sute 
de elevi.

Paralel cu aceasta, elevii școlii profe
sionale, sub conducerea profesorilor Liviu 
Păltinișan și loan Zaharescu, muncesc 
cu multă tragere de inimă da reamenajarea 
terenurilor sportive, la înfrumusețarea 
și la reutilarea lor cu diferite instalații. 
Datorită acestui fapt terenurile amintite 
au dimensiuni regulamentare, slnt cura
te și bine tntrefinute. In plus, prin 
muncă voluntară, elevii acestei școli ex
tind micul lor complex sportiv. Nu de 
mult ei au terminat un teren de handbal 
tn 7 pe care pot fi organizate diferite 
întreceri tn cele mai bune condițiuni.

ION H1RȘU — coresp.

UCFS la amenajarea unor terenuri 
sportive simple de volei și tenis. Iniția
tiva consiliului asociației sportive Sănă
tatea a contribuit la popularizarea unui 
nou sport tu orașul nostru: tenisul de 
cimp.

La construirea acestora, membrii aso
ciației 
muncă
mod special tovarășii 
Gabriel Plopeanu precum 
rie de membri UCFS de la Sanepid și 
de la Centrul 
lung.

ral din comuna Huile există șî un fru
mos teren de sport pe care se desfășoară 
o rodnică activitate.

IOAN TURJAN 
coreșp.

„CUPA BRADUL" LA POPICE
La asociația sportivă Bradiri din co

muna Vama, raionul Cîmpttlung, s-a 
statornicit tradiția ea în fiecare an să 
se organizeze o competiție de popice 
cu participarea unor echipe din locali
tățile învecinate. Ajunsă la cea de a 
IV-a ediție, „Cupa Bradul" a reunit 
anul acesta patru echipe. După între
ceri disputate, primele trei locuri în 
clasament au fost ocupate de Bradul 
Vama cu 1647 p.d. urmată in ordine 
de Fulgerul Cîmpulung 1594 p.d. și 
Mucavaua Molid 1544 p.d.

GH. BRATU-ctWsp.

Prin munca entuziastă
a tinerilor

De cîteva zile a fost inaugurată la 
asociația sportivă Vulcan din Capitală 
un frumos teren de sport. Mobilizînd ti
neretul la muncă voluntară, consiliul a- 
cestei asociații sportive a reușit să 
reamenajeze un frumos teren de volei, 
pe care se pot dispunta și meciuri de 
baschet sau reuniuni de lupte și box. 
Printre cei evidențiați în această acțiune 
vom nota pe I. Tărâban (otelar), Ion 
Șelar u (instalator), Barhu Burlacu (mun
citor tn secția I turnătorie).

• Asociația sportivă Sănătatea din 
Clmpuluug Muscel a mobilizat membrii

<Az efectuat sute de ore de 
voluntară evidențiindu-se tn 

Victor Popa, 
și . o se

de Transfuzie- din Clmpu-

VIOREL

la începutul acestui• încă de 
consiliul asociației sportive Recolta 
comuna Băile (raionul Făurei) și-a 
pus să amenajeze prin muncă voluntară 
un teren sportiv simplu. Angrentnd tn a- 
ceasta activitate pe toți membrii UCFS 
și primind sprijinul sfatului popular, 
asociația sportivă Recolta a reușit să-și 
realizeze obiectivul pe care și l-a propus. 
Astăzi, tn apropierea căminului cultu-

in fotografia noastră : o vedere a 
terenului in timpul unui antrenament.

NICOLAE D. NICOLAE
corespondent

POPESCU — coresp.

PETRU VERIGA —• coresp.



Cu sportivii romîni Iu Festivalul păcii și prieteniei

Din întrecerile sportivilor noștri... O surpriză plăcută...
Țara noastră a luat parte la între

cerile sportive prietenești din cadrul 
I-'estivalului de la Helsinki ia urmă
toarele discipline sportive: tenis de 
masă, lupte, volei fete și băieți, atle
tism, natație și gimnastică feminin. 
Rezultatele sint cunoscute. Sportivii 
noștri au cucerit 20 de medalii, din
tre care 6 medalii de aur. 10 de ar
gint și 4 de bronz. Sportivii noștri 
s-au impus în toate probele la care 
au participat. De altfel, la o confe
rință de presă, ținută de comisia de 
organizare a celei de a VIII-a ediții 
a Festivalului Mondial al Tineretului 
și Studenților, s-a arătat, în mod 
deosebit, excerenta comportare a spor
tivilor noștri, dîrzenia cu care s-au 
întrecut, spiritul de înaltă disciplină 
de care au dat dovadă.

In rîndisrite care urmează ne-am 
propus să facem o scurtă analiză a 
sportivilor romîni participant la con
cursurile de tenis de masă, lupte și 
volei fete.

Fără îndoială că turneul de tenis 
de masă a fost valoros, deoarece în 
toate probele erau prezenți jucători cu 
multă experiență competițională, cu 
un stil de joc deosebit (exemplu chi
nezii și japonezii), cu multă fantezie 
în atac sau apărare. Putem aprecia 
ca satisfăcătoare comportarea jucăto
rilor noștri. Cele două medalii de ar

Imagini de la I estival

gint și două de bronz obținute de 
Giurgiucă, la individual. Rethi și 
Giurgiucă la dublu băieți, Jandrescu 
și Mihalca, la dublu fete, precum și 
de dublul mixt, format din Jandrescu 
și Rethi sînt convingătoare.

De-a lungul întrecerilor au fost însă 
observate la reprezentanții noștri o 
serie de greșeli în pregătirea tehnică 
și fizică. Astfel, Jandrescu ți Mihalca 
s-au dovedit slab pregătite din punct 
de vedere fizic. Nu. au suficientă mo
bilitate, se descurcă destul de greu 
la mingile trase în colțurile mesei sau 
lingă fileu. Considerăm că ele tre
buie să-și îmbunătățească pregătirea 
fizică. Dorin Giurgiucă s-a dovedit 
în meciurile cheie a fi un jucător ner
vos și emotiv. Sîntem siguri că în 
finală dacă dădea dovadă de stăpî- 
nire de sine ar fi putut obține meda
lia de aur. Adalbert Rethi este un ju
cător cu multă voință, dar și el este încă 
nepus la punct cu pregătirea fizică. 
Au fost apoi cazuri cind jucătorii 
noștri de tenis de masă nu au dat do
vadă de suficientă disciplină, de se
riozitate în îndeplinirea programului 
stabilit de conducerea delegației.

La startul întrecerilor de lupte cla
sice țara noastră a prezentat un lot 
destul de valoros. După trei zile de 
întreceri viu disputate țara noastră 
a cucerit o medalie de aur prin Iosif 

Moca și două de argint prin Nicolae 
Martinescu și Petre David. Rezulta
tele ar fi putut fi mult mai bune dacă 
și Cristea Marin și Gheorghe Dumi
tru ar fi luptat așa cum îi cunoaștem 
noi, cu voință, cu tactică. In meciul 
decisiv Cristea Marin avea patru 
puncte avans față de adversarul său. 
Și parcă a fost un făcut ca atunci 
cind antrenorul Ion Mureșan îi striga 
de pe marginea saltelei lui să nu mai 
încerce o nouă acțiune deoarece are 
suficient avans, Marin Cristea a ata
cat nechibzuit. Incercînd o acțiune 
dificilă cade singur în tuș. Infrînge- 
rea lui Cristea prin autotuș a însem
nat pentru lotul R.P.R. pierderea u- 
nei prețioase medalii. In același timp 
experimentatul luptător Gheorghe Du
mitru s-a prezentat pe saltea în fața 
unor adversari mai slab pregătiți, lip
sit de combativitate, neîncrezător în 
forțele lui. Credem că și Gheorghe 
Dumitru ar fi putut aduce o medalie 
dacă ținem cont mai ales de vasta lui 
experiență competițională.

în clipa în care organizatorii întro
nau Doinei Popescu, capi tan a echipei 
de volei tineret a țării noastre, „Cupa 
de cristal" un antrenor din Uniunea 
Sovietică făcea unui ziarist finlandez 
următoarea apreciere la adresa volei
balistelor noastre: „Romiocele prac
tică un volei modern. Lor le place jo
cul în viteză, derutant și nu se inti
midează atunci cind adversarele ciș- 
tigă puncte sau iau avans".

prof CORNEL RĂDUȚ 
TEODOR ROIBU

Sînt profund impresionat
,,/lm participat pentru prima oară la 

lin Festival Mondial al Tineretului fi 
Studenților. Stnt profund impresionat de 
atmosfera de prietenie și înțelegere care 
a domnit In capitala Finlandei in cele 
10 zile ale Festivalului. Nu pot uita de 
asemenea atenția cu care localnicii iu-a» 
Înconjurat in zilele marii sărbători a ti
neretului lumii.

1. Pe străzile orașului 
Helsinki, sportivii cu
banezi acordînd auto
grafe voleibalistelor 
noastre.

2. Un aspect din 
cursa de 80 m garduri. 
Prima din stingă este 
renumita atletă sovie
tică, campioana olim
pică Irina Press, cîști
gătoarea probei.

3. O fotografie care 
va aminti multă vreme 
voleibalistelor noastre 
de meciul susținut in 
compania sportivelor 
cehoslovace. Victoria a 
revenit echipei R. P. 
Romine cu scorul de 
3—1.

4. In fiecare dimineață 
grupul atleților noștri 
făcea antrenamente în 
parcurile din împreju
rimile cantonamentului. 
In fotografie: o analiză 
a pregătirilor din ziua 
respectivă.

5. Iolanda Balaș, cău
tată pînă și pe stadion 
de amatorii de auto
grafe, semnează în car
nețelul unui elev fin
landez.
Fotografii de TEODOR 
ROIBU

Intr-una din serile Festivalului, pe 
cînd o parte din membrii delegației 
noastre sportive se îndrepta spre 
restaurantul Casei de Cultură din 
Helsinki, un grup de tineri entu
ziaști din Italia și Franța au ținut 
să ne facă o frumoasă surpriză. Vă- 
zîndu-ne de la distanță, cei aproape 
40 de italieni și francezi au făcut 
un culoar viu prin care ne-au invitat 
să trecem. In clipa în care am ajuns 
în dreptul lor, prietenii noștri au în
ceput să ne strige în limba romînă : 
„PAGE ȘI PRIETENIE BRAVO RO- 
MINIA, BUCUREȘTI — HELSINKI". 
Am fost foarte emoționați de această 
primire. Am aflat apoi că mulți din- 
trei ei fuseseră la București cu pri
lejul celui de al IV-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților. Cu

0 bună posibilitate de verificare
„La Helsinki, în zilele Festivalului, 

am urmărit toate întrecerile feminine 
și masculine de volei. Despre talen
tatele noastre jucătoare de volei s au 
scris multe rinduri. Aș vrea să vor
besc cite ceva și despre turneul mas
culin. Participarea la această compe
tiție a fost deosebit de valoroasă dacă 
ținem cont că alături de echipa noas
tră au mai luat startul Cehoslovacia 
și U.R.S.S.. formații care au de spus 
un cuvint greu pe plan mondial. Acest 
lucru a fost subliniat de întreaga 
presă finlandeză și de numeroșii spe
cialiști prezenți la întreceri. Turneul 
care s-a desfășurat in apropierea sta
dionului olimpic a fost bine organizat 
și s-a bucurat de participarea unui 
public numeros. Timpul rece, însă, a 
influențat calitatea partidelor. Întrece
rile ne-au dat posibilitatea să verificăm 
forma sportivă a jucătorilor noștri și 
pregătirea unora dintre viitorii noștri 
adversari la campionatele mondiale 
de volei de ia Moscova. Voleibaliștii

Concursurile sportive la care am par
ticipat au fost interesante și dificile. 
M-am inttlnit in Întreceri cu jucători 
puternici, bine pregătiți. Pentru mine 
aceste Întreceri au fost o școală cu multe 
lHvăfăminle“.

DORIN GIURGIUCĂ 
câștigătorul medaliei de argint 

la tenis de masă 

toții păstrau amintiri din cele mat 
frumoase despre patria noastră. In 
cîteva minute în jurul nostru s-a 
strîns o mare de oameni, curioși să 
ne cunoască, dornici să ne vorbească, 
pasionați ai insignelor și autografelor.

Din inițiativa tinerelor franceze am 
făcut în fața clădirii Casei de Cul-i 
tură din capitala Finlandei tradițio-i 
nala fotografie a prieteniei. Cunoștin
țele noastre nu uitaseră de zilele 
frumoase petrecute la București, de 
vestita „Periniță". In cîteva clipe cu 
toții ne prindem într-o „Periniță", 
în seara aceea tinerii romîni, italieni 
și francezi au demonstrat trecătorilor 
finlandezi pît de dragă le este tine, 
rețea, prietenia.

noștri au ciștigat acest turneu după 
partide foarte disputate, oferind jocuri 
frumoase și spectaculoase. Nu de 
puține ori ei au fost aplaudați Ia scenă 
deschisă".

ȘTEFAN ROMAN
antrenor secund al reprezentativei 

masculine de volei a R.P.R. ;

Noi prietenii
,,Cu toate că am ciștigat locul I fi». 

tr-o probă din cadrul concursului in
ternațional de atletism de la Helsinki, 
eu personal nu am adus o medalia de 
aur deoarece împreună cu 1 olanda Ba
laș am luat startul la întrecerile orga
nizate în afara Jocurilor sportive prie
tenești ale Festivalului. Sînt nespus de 
bucuroasă de succesele reprezentanților 
noștri. Ana Beșuan și Maria Diaco- 
nescu au obținut cite o medalie de aur, 
iar Eugen Ducu, Olimpia Cataramă, 
Ol ga Borangic și soțul meu, Constantin 
Grecescu, medalii de argint. Este un suc
ces care face cinste atletismului romi- 
nesc.

Și acum cîteva cuvinte despre între
cerea probei de 800 m plat. Am luai 
startul lingă o serie de adversare tinere, 
dar cu performanțe bune. Mă gîndeam 
la toate posibilitățile acestor atlete. Un 
lucru insă îmi era clar. Trebuia să ac
ționez puternic încă de la început. Așa 
am și făcut. După 400 m adversarele 
mele începuseră să cedeze pasul. M-am 
distanțat din ce în ce mai mult. Auzeam 
însă de pe marginea pistei îndemnurile 
membrilor delegației noastre sportive 
care parcă îmi dădeau noi aripi. Am 
trecut prima linia de sosire. Imediat 
după cursă oficialii, sportivele cu care 
mă întrecusem m-au felicitat pentru vic
torie. Figura unei tinere care îmi strîn- 
gea mina strălucea de bucurie. Era Jua
na Menendez din Cuba, una dintre con
curente. Mi-a spus că este fericită de 
victoria mea, că a fost încintată de 
modul cum am obținut-o. La rindul meu 
eram impresionată de gestul acestei noi 
prietene, venită de departe, din Cuba 
eroică. I-am dăruit o insignă sportivă 
rominească*.

FLORICA GRECESCU 
cîștigătoarea probei de 800 m plat 
din concursul internațional de atletism

însemnări din zilele Festivalului
• La stadionul Olimpic din Hel

sinki există o Carte de aur in care 
sportivi străini care s-au întrecut aici 
sau au vizitat stadionul iși aștern 
impresiile. Căutînd din curiozitate la 
anul Olimpiadei din 1952 am găsit 
și -semnăturile unui grup de sportivi 
romîni. Acum, li s-au adăugat altete...
• Pe străzile capitalei Finlandei 

puteai vedea deseori tineri și tinere, 
delegați la Festival, purtînd pe haine, 
șepci sau saci de sport, sute și sute 
de insigne din diferite țări. Un ziar 
din Helsinki a publicat fotografia 
unei tinere din Anglia care colecțio
nase nu mai puțin de... 670 de in
signe 1
• Locuitorii orașului Helsinki au 

manifestat o grijă deosebită față de 
toți participanții la Festival. Au fost 
cazuri cînd participanții întîrziau 
noaptea la diferite spectacole sau în- 
tîlniri între delegații și din cauza 
multor lacuri și margini de țărm nu 
mai reușeau să se descurce. Așa s-a 
întîmplat într-o noapte și cu doi ti
neri din Grecia, pe care însă un tînăr 
finlandez s-a oferit să-i conducă la 
cantonamentul lor, în ciuda celor 
8 km de drum.

SPORTUL POPULAR
Nr. 4083 Pag- a 3’a



rata în îațo cu normele pentru campionatele europene
Iată un bilanț comparativ al cla

samentelor celor trei întâlniri:
Băieți Fete Total

1>51: RPR-RPB 120— 91 54—48 174—139
«61: RPR—HPB 99-115 69—49 IM—164
1S62: RPR-RPB 129— 94 64—53 193—147

După cum se poate vedea atletii
noștri au obținut acum cea mai clară 
victorie. De altfel, din cele 21 de 
probe ale întrecerii masculine ei s-au 
<4asat pe primul loc la 14, realizînd 
9 victorii duble (locurile 1 și 2), iar 
ta fete am cîștigat 8 din cele 11 
probe, obținînd 2 duble victorii. Este 
desigur un bilanț frumos al echipelor 
de seniori ți senioare ale R. P. Ro
mine

Acest bilanț poate că totuși ar spune 
prea puțin dacă n-ar fi fost întregit 
cu cîteva performanțe deosebite, cu o 
bună rezonanță pe plan internațional. 
Și pentru că ne aflăm cu cîteva săptă
mîni înaintea evenimentului atletic nr.

Cu 55.66 m Maria Diaconescu a obținui 
al treilea rezultai mondial al sezonului

1 al anului 1962, Campionatele euro
pene, vom face aprecierile noastre în 
funcție de normele stabilite pentru 
participarea la Belgrad. In meciul cu 
R. P. Bulgaria 8 sportivi au îndepli
nit aceste cerințe, unii dintre eî re- 
confirnwndu-le: Zolian Vamoș 8:41,2 
la 3.000 m obstacole (.standard 
8:45,0), Eugen Ducu 2,07 m la înăl
țime (2,05 m). Sorin loan 15,76 m la

CEA DE A TREIA INTÎLNIRE DIRECTĂ DINTRE ECHIPELE DE A- 
TLETISM ALE R. P. ROMlNE Șl R. P. BULGARIA, DESFĂȘURATĂ ÎN 
NOCTURNĂ PE STADIONUL REPUBLICII, S-A ÎNCHEIAT CU CATEGO
RICA VICTORIE A REPREZENTANȚILOR NOȘTRI, CARE — ÎN MAREA 
LOR MAJORITATE — AU AVUT COMPORTĂRI REMARCABILE.

certe posibilități de a le obține. Au 
dovedit-o doar în atîtea și atîtea o- 
c.azii.

★

Din buchetul performanțelor cu re
zonantă mondiala se cuvine să insis
tăm puțin asupra cîtorva. începutul i 
se cuvine desigur [olandei Balaș, dar 
valoarea ei aproape că nici nu mai 
are nevoie de o subliniere in plus. 
Maria Diaconescu a realizat 55,66 m, 
un rezultat care-i dă dreptul să aspire 
cu toată încrederea la o medalie la 
„europenele" de la Belgrad. Care va 
fi insă această medalie ? Avem încre
derea că Maria va fi asfle] pregătită 
ca să poată lupta pentru una cit mai 
strălucitoare.., Și un amănunt intere
sant, campionatul U.R.S.S. a fost cu- 
ccrit simbătă de Elvira Ozolina cu 
55,35 tn.

Recordmanul nostru la 1.580 m, 
Zoltan Vamoș și-a făcut în ultimele 
săptămîni debutul io două noi probe. 
La Helsinki a alergat 5.000 m 
(14:10.6) iar duminică l-am aplaudat 
în cursa de 3.000 m obstacole. Aler- 
gind practic de unul singur, fără să 
aibă încă to mate deprinderile trece
rii obstacolelor și mai ales a gropii 
cu apă, Vamoș a doborit totuși cu 7,4 
sec recordul republican al acestei 
probe. Apreciind acest rezultat trebuie 
să ținem seama și de faptul că ilu
minația destul de scăzută a gropii cu 
apă i-a impus acestuia o oarecare re
ținere. Sintem convinși insă că, in a- 
ceastă probă, Vamoș are încă „in pi
cioare" o serioasă rezervă de secunde 
care va putea fi concretizată nrintr-un 
nou record și mai valoros. Și de ce 
nu și printr-un toc fruntaș la campio
natele europene ?

Eugerr Ducu a obținut o victorie 
clară la Înălțime și un non record de 
2,07 m și promite să-i adauge aiți 
centimetri. Depinde numai de el cît va 
fi de substanțială această adăugire. 
Să sperăm că 2,07 m nu va cămine 
numai o simplă promisiune Așa cum 
a făcut anul trecut Cornel Porumb cu 
recordul său de 2.06 m. Viorica Bel- 
mega a depășit, in sfirșit „granița" 
celor 6 metri și a lăsat să se între
vadă că noul eî record de 6,05 m nu 
va a<vea o viață prea tihnită.

Aoltan I amoș are toate motivele să fie 
fericit. A înregistrat un valoros record 

la 3.000 ni obstacole

Valeriu Jurcă ti-a stabilit nici un 
record republican, ci doar unul perso
nal în cursa de 400 m garduri 
<52,3 sec), dar a vădit asemenea ca
lități care nu lasă nici un fel de du
biu că, înir-o bună zi, in dreptul nu
melui său vor figura performanțe re
cord la 400 mg, 200 m și — de ce 
nu — și la 100 metri. El nu are încă 
perfect pus la punct ceea ce se chea
mă simțul ritmului la 400 mg (de alt
fel, in acest sezon nici n-a prea aler
gat pe această distanță), a avut și 
un vint destul de tare din față, mo
tive pentru care apreciem că rezulta
tele obținute duminică vor putea fi se
rios ameliorate.

O surpriză mai mult decit plăcută 
ne-au oferit-o sulițașii noștri. După o 
serie de comportări „șterse", Al. Bi- 
zîm și Gh. Popescu au realizat per
formanțe bune care-1 situează, la ora 
actuală, printre cei mai valoroși arun
cători europeni. Pe cind și performanțe 
de peste 80 de metri ? La rhidul lor, 
Ion Cristea și juniorul Wolf Sokol 
și-au realizat recorduri personale, ulti

mul reușind cu 66,53 m un nou record 
republican de juniori,

★

Recorduri personale au mai fost în
registrate și de alți atleți: Nicolae 
Popov schi (7,48 m la lungime), Afa- 
nasie Savin (4,30 m la prăjină), Con
stantin Drăgulescu (60,97 m la cio
can), Ion Mesaroș (52,9 sec pe 400 
mg), Șerban Ciochină (15,69 m la 
triplu), Octavian Viscopoleami (15,43 
m la triplu). Florentina Stancu (56,6 
sec pe 400 m), Simona Dăscălescu 
(1,60 m la înălțime) etc.

Dacă, in general, întîlnirea cu echi
pele R. P. Bulgaria au prilejuit sume
denie de constatări pozitive, totuși nu 
putem trece cu vederea unele rezultate 
nesatisfăcătoare (în consecință și 
locuri modeste) înregistrate de A. Sta- 
matescu și A. Tudorașcu la 100 m, V. 
Manolescu și V. Sălăgean la disc, L. 
Preda la 110 mg. Olimpia Cataramă 
la disc fete, Cornel Porumb la înăl
țime etc. De la ei așteptam, în orice 
caz, mai mult...

Pînă la 12 septembrie (data începe
rii campionatelor europene) n-a mai 
rămas prea mult timp. Totuși, în ră
gazul acestor cîtorva săptămîni antre
norii noștri au posibilitatea să mai 
facă corectările care se impun și să-și 
aducă elevii în forma lor cea mai 
bună. La campionatele europene atle-

Gheorghe Popescu și-a îmbunătățit cu 
cițiva metri cel mai bun rezultat la arun

carea suliței

ții noștri au datoria să se prezinte cît 
mai bine, la înălțimea așteptărilor, pe 
măsura condițiilor create. Și să nu 
uităm că imediat după „europene" 
(19-20 septembrie), vor avea loc cam
pionatele internaționale ale R. P. 
Romine, iar la 28-30 septembrie este 
programată la Ankara cea de a XXl-a 
ediție a Jocurilor Balcanice...

( 
ROMEO VILĂRA

A doua încercare la 2,07 m. De dala aceasta Eugen Ducu vo trece peste ștachetă, 
stabilind un nou record republican

Foto : P, Romoșan
triplusalt (15,70 m). Alexandru ——————————————————————————————————————————————————————————
ți Gheorgtie Popescu, 78,80 m și res
pectiv 78,76 m la suliță (77,00 m), 
Viorica Belmega 6,05 m la lungime 
(6,00), lolanda Balaș 1,83 m la înăl
țime (1,67 m). Maria Diaconescu 
55,66 m la suliță (52,00 m). In afara 
acestora, în concursurile premergătoa
re, au mai îndeplinit standardul: Ana 
Sălăgean 15,95 m la greutate (15,50 
m) și Lia Manoliu 53,18 m la disc 
(52,00 m). Trebuie de asemenea, să a- 
rătăm că lui Șerban Ciochină i-a lip-

Valeriu Jurcă termină pe primul loc în 
proba de 200 metri

•it un buclucaș de centimetru pentru 
a realiza și el norma la triplusalt, iar 
pe Florentina Stancu o mai despart 
doar 0,6 sec de standardul de 56,0 sec 
la 400 m. Cu rezultatele din acest se
zon, tn vecinătatea normelor se mai 
aâă Valeriu Jurcă, Mihail Calnicov, 
Petre AsJafei, Constantin Grecescu, 
Ebsabeta Teodor of și F lorica Grecescu. 
Pâru:e numai ca în săptătnînile urmă- 
Kare și pceștia să dea asaltul hotărî- 
ăflT cifreicr impuse, Majoritatea lor au

VACANȚĂ STUDENȚEASCĂ-1962
SUB CULMILE CARPAȚILOR

De la Predeal la Pîrîul Rece mașina 
nu face decit 20 de minute. Cu 
puțin înainte de a ajunge îți 

apare în față un grup impunător de vile, 
i care mai de care mai pitorești. In aceste 
1 vile sînt peste 300 de studenți, veniți 

acum în aceasta serie din patru cen
tre universitare : Cluj, București, Tg. 
Mureș și Galați, în tradiționala tabără 
a U.A.S.R. de aici de la Pîrîul Rece.

— Cum își petrec cele douăsprezece 
zile studenții în tabără ? a fost întreba
rea pusă de noi tov. Antonescu, di rect o- 

i rul taberei.
— Y-aș propune să discutați cu stu

denții. Ei vă vor lămuri pe deplin.
Am pornit să colind tabăra. Primul 

popas l-am făcut la club. Iată, ...și pri
mul interlocutor :

— Alexandru Sabău, anul III Facul
tatea de Geologie-Geografie București, se 
prezintă studentul din fața mea.

— Înseamnă că nu faceți acum prima 
dată cunoștință ,cu munții.

— Desigur, cunoștința mea cu munții 
este mai veche. 0 datorez practicii și 
nenumăratelor excursii de studii făcute 
în cadrul facultății împreună cu ceilalți 
colegi.

— Dar acum ?
— Acum tocmai venisem să discut cu 

tovarășul asistent Danciu, responsabilul 
sportiv al taberei, despre cele două 
excursii ce ne-au mai rămas de făcut : 

i La Rîșnov și Poiana Brașov. Trebuie să 
știți că pînă acum noi am organizat 
foarte multe excursii : la cabanele Trei 
Brazi, Diham, la Predeal, Sinaia, Buș- 

^leni...
— Care a fost cea mai frumoasă din 

aceste excursii ?
— Indiscutabil cea de două zile orga

nizată pentru vizitarea cabanelor din 
Bucegi. Am plecat pe itinerarul : Diham 
•—Valea Mălăieștilor—Pichetul Roșu— 
Poiana Izvoarelor—Omul. Aici am înop- 
tat, iar dimineața ne-am sculat să pri
vim un fermecător răsărit de soare și 
să admirăm minunata panoramă ce se

deschide de la munții Făgăraș, pînă la 
bătrînul Danubiu. Apoi am coborît pe 
la Babele, Caraiman și Valea Jepilor.

/ată că în discuție intervine un alt 
student :
— Moldoveanu Aurel, anul III 

Za Institutul Agronomic Cluj. As vrea 
să vă vorbesc despre întrecerile noastre 
sportive.

•— Ce sport practicați ?
— Eu joc volei. (Aici am fost selec

ționat în echipa centrului nostru univer
sitar care participă în campionatul ta
berei). M-am înscris însă și la concursul 
individual de tenis de masă.

— în ce stadiu se află întrecerile ?
— Im volei, alît la băieți cît și la 

fete s-a terminat turul, iar la șah și 
tenis de masă astăzi urmează să se 

desemneze semi finali știi...
n poiana de lîngă club am găsit 
numeroși studenți. Făceau plajă 

și citeau. Mai precis se documen
tau pentru concursul : ,,Cine știe cîș- 
tigă“ cu tema „Munții Bucegi*4...

Discuțiile cu studenții din tabără au 
continuat: la cantină unde alți studenți 
pregăteau programul pentru focul de 
tabără, pe terenul de volei al centrului. 
Studenții petrec aici, la Pîrîul Rece, 
zile minunate de vacanță.

RADU BOGDAN

ZILE ÎNSORITE 
PE MALUL MARII...

Popas matinal la Costinești. Dinspre 
mare adie un vint ușor. Culorile 
răsăritului nu s-au revărsat încă 

peste stațiune. Mergem agale spre ținta 
noastră : tabăra studențească a U.A.&R. 
O recunoști ușor, după puzderia de cor
turi (aproape 200) așezate într-o 
aliniere perfectă. în tabără, nici țipenie. 
Doar în apropiere, ritmic, dintr-o ciș
mea, apa clipocește. Parcă ar fi un ceas 
care măsoară vremea. Pînă ce tabăra 
va prinde viață facem o scurtă incursiu
ne pe plajă. Marea ne Inlîmpină calmă,

liniștită. Cu cît se luminează, pîcla no
rilor se destramă. Orizontul se limpe
zește. Se ivesc pescărușii. Aci săgetează 
văzduhul, aci plutesc 
Tabăra începe să se 
Urmărim discreți îi 

inului obiectiv al 
mul rl/x învinr'i

lin pe apa mării, 
anime
îndeplinirea pri- 
I zilei : progra- 

mul de înviorare. Participă toți 
studenții. După verva care domnește 
peste tot, se pare că avem de-a face cu 
o activitate foarte plăcută. Reflecția ne 
este confirmată mai tîrziu, pe plajă, de 
sute de studenți și studente. La fel ca 
și o altă reflecție despre pasiunea pen
tru sport a celor peste 1.000 de parti- 
cipanți în seria a III-a a taberei de la 
Costinești. Studentului Constantin Nica 
din Timișoara îi place tenisul de masă, 
unui coleg al său, Ion Mirel, șahul ; 
clujeanului Vasile Bura-fotbalul. Aceeași 
pasiune o au craiovenii loan Minat ș 
Sabin Bîscă. Dar, lăsînd la o parte 

aproape 
cursul de

i 
pre- 
toți 
înot 
Unii 
per-

— Mai bine să-i spunem despre ce 
este vorba — hotărîră alții.

Și Florin a fost pus în temă
— Mîine la 6 voi fi și eu la start — 

le-a răspuns cu vocea lui domoală, cal
dă, talentatul șahist.

Crosul — de la care n-a lipsit nimeni
— a avut un succes desăvîrșit. Primul 
a sosit clujeanul Nicolae Ledroiu. dar 
Florin Gheorghiu a parcurs cei 1.000 de 
metri cu multă ușurință, sosind înlr-un 
grup fruntaș, spre satisfacția deplină 
a colegilor și admiratorilor lui.

e la capitolul sport nu trebuie tre
cute cu vederea campionatele 
inter-centre universitare orga

nizate la handbal, șah, volei, te
nis de masă și fotbal, excursiile 
la Mangalia (de Ziua Marinei), Eforie 
și Constanța (cu o călătorie de agre
ment cu vaporul), precum și vizitele la 
colectiviștii din comuna 23 August. 
Colectivul de asistenți și lectori dc 
educație fizică (Alice Luca — lași, Gh. 
Bistriceanu — Craiova, Remus Murateli
— Timișoara, N. Sîrbu și Florin Balaiș
— Galați, ajutat de cîțiva studenți <le 
la I.C.F., Ștefănescu, Pruncu și Patrau- 
lea) au meritul de a fi asigurat studen
ților programe variate care le-au trezit 
interesul pentru întrecerile sportive.

★

Cîteva cuvinte și despre activita
tea cultural-arlistică. Este de 
amintit aici faptul că studenții 

au avut drept oaspeți cîteva persona
lități de cearnă ale vieții noastre cultu
rale, ca, de pildă, artistul poporului 
Costache Antoniu și poetul Cicerone 
Teodorescu. De asemenea, în tabără a 
fost primită o delegație de studenți din 
R.S.S. îtioldovenească, cu care s-a făcut

ferințele și aptitudinile, 
studenții sînt atrași de 
predat de lectorul Nicolae Sîrbu. 
se inițiază, alții (cei mai multi) își 
fec(ionează cunoștințele.

După amiază, în sala clubului, tină- 
rul fi talentatul șahist Florin Gheor
ghiu ne-a oferit o adevărată lecție 

de măiestrie, la un simultan la 20 de 
mese, 20 de adversari și tot attția învinși. 
I' iitond profesor de limba romînă se 
bucură de multă simpatie, datorită bine
înțeles virtuozității sale de șahist, multi
tudinii de cunoștințe tn domeniul artei, 
literaturii și muzicii, dar și unei Intim- 
plări pe care am vrea s-o povestim... 
A doua zi, în cadrul programului spor
tiv urma să aibă loc un cros de masă.

— Ar fi de dorit să nu lipsească ni
meni.

Aceasta a fost indicația pe care di- un foarte rodnic schimb de experiență 
rectorul taberei, tov. Ilie Văduva, a 
dat-o, seara, responsabililor de corturi. 
Dăieții de la „filologie" se gindeau însă 
Ia Elorin Gheorghiu.

— Ce facem cu el ? — s-au consul
tat ei.

— 11 lăsăm să doarmă — au propus 
unii. Poate că e obosit...

★
Desfă.șurînd o activitate atît de boga

tă, studenții nici nu știu cît de repede 
trece timpul. Ei petrec în tabăra de la 
Costinești zile fericite, ei simt dhi plin 
gri ja părintească pe care partidul o 
poartă tinerei generații

TIBERIU STAMA



MHfic, in nocturna, lie stadionul Republicii

RtVfOfRf CU CISTIGĂIOIIII TURHUI U. I. f. A.J

— Echipa Viitorul intiliic$(c selecționata orașului Leipzig

Corespondenții noștri transmit:

DIN PREGĂTIRILE ECHIPELOR PENTRU CAMPIONAT
Seria meciurilor internaționale in 

București continuă miine cu partida 
dintre noua participantă în campio
natul categoriei A. Viitorul, și Selec
ționata orașului Leipzig. Intîlnirea va 
avea loc pe Stadionul Republicii, cu 
începere de la ora 20.30.

Iubitorii fotbalului, care păstrează 
încă vii momentele de mare satisfac
ție prilejuite de reprezentativa de ju
niori în cadrul Turneului U.E.F.A. din 
acest an, vor avea plăcuta ocazie de 
a revedea mîine marea majoritate a 
acestor juniori (Suciu, Dumitrii!, Pe- 
tescu, Jamaischi, Matei, Popescu, Pal 
etc.). Ei fac parte acum din echipa 
Viitorul, cu care iși vor face debutul 
intr-o partidă internațională de se
niori. Meciul constituie un bun prilej

*

F« mai aminti fi ? Finalul emoționant al Turneului U.E.F.A. — ediția 1962: 
In entuziasmul tribunelor, juniorii noștri fac un tur de onoare. Pe primul plan, 
de la stingă la dreapta : Petescu - cu Cupa in mină —, Suciu și Pal, trei din 
jucătorii pe care ii ceti revedea mîine seară in echipa Viitorul.

Si acum, cîteva invătăminte
Campionatul mondial de fotbal din 

Chile a pus in „fierbere” pe toți cei 
ce îndrăgesc acest sport. Discuțiile ce 
se poartă au trecut de stadiul primelor 
impresii și încet, dar firesc, alunecă 
pe făgașul comentariilor mai amănun
țite, urmărind mai ales să toarcă firul 
învățămintelor.

$i pentru fotbalul nostru aceste învă
țăminte ale campionatului mondial pot 
fi dintre cele mai prețioase.

După campionatul mondial de fotbal 
care a avut ioc in 1958 in Suedia, suc
cesul final al Braziliei a atras mai mult 
atenția asupra așezării pe care a folo- 
Mt-o echipa încoronată campioană mon
dială: acel 44-2+4 care a provocat apoi 
insomnii specialiștilor și nesperialiștilor 
din lumea întreagă. Rețeta a fost consi
derată... miraculoasă și peste toi s-a 
pornit in iureș la folosirea ei. Că reu
șita n-a fost și nici nu putea fi identică 
pentru toți nu e de mirare. Pentru că 
nu așezarea în sine a fost totul. La bra
zilieni (și la oricare alții) ea a organi
zat numai jocul, ca orice așezare tac
tică bine gindită, iar reușita a venit de 
la superioara folosire și îmbinare a tu
turor factorilor: fizic, tehnic, tactic, 
moral-volitiv, teoretic-metodic.

Pe urmele copierii „rețetei" braziliene, 
la turneul final din Chile s-a putut 
vedea că foarte multe dintre echipele 
participante au venit cu așezarea 
44-2+4. Prima care s-a singularizat de 
ea a fost tocmai... Brazilia, cea care a 
lansat-o în urmă cu patru ani. Brazilie
nii au folosit răstimpul dintre două edi
ții ale campionatului mondial ca să gă
sească o așezare tactică și mai potrivită 
posibilităților lor și urmarea a fost acel 
«4-3+3 care a constituit tiparul așeză
rii lor în această ultimă ediție din Chile. 
Dacă brazilienii au ajuns la această 
soluție, ea s-a datorat probabil conclu
ziei că in formula aceasta „atacul4 in 
trei oameni, strîns pe o parte a tere
nului (la ei in dreapta), va ajuta mai 
mult jocului colectiv-constructiv, în 
sensul că anropiați între ei acești ju
cători (Garrincha — Vava — Amarildo) 
vor putea acționa mai decisiv (cu aju
torul 1—2-iuri!or, triunghiurilor, pasei 
înapoi etc.). Așezarea 44-3+3 probabil 
că a fost dictată și de vîrsta jucătorilor 
pe care o arată media ridicată de 30 
de ani și o lună. Stabilind o forță de 
șoc cu cele trei vîrfuri ale atacului, bra
zilienii și-au lăsat restul echipei în li
mitele unei așezări care să le permită 
o folosire mai economicoasă a forțelor. 
Dovadă că al doilea eșalon al echipei 
(Zito—Didi— Zagalo) nu a ajuns aproape 
niciodată la nivelul poziției pe teren al 
primului eșalon sau val, pentru că rar 
Zagalo (extremul stingă) și Zito (mijlo
cașul dreapta) s-au alăturat vreunei ac
țiuni a terțetului Garrincha—Vava—Ama
rildo, iar Didi (interul stingă) niciodată.

Care ar mai fi învățăminte principale 
ale campionatului mondial din Chile 
pentru fotbalul nostru? Dacă nu toate 
sînt inedite în schimb toate sînt mai 
puternic conturate ca oricind.

Mai întîi că poate fi pregătită o echi
pă națională alimentată de un lot bogat 
de jucători, destinată de pildă pentru 
viitoarea participare la campionatul 
mondial al anului 1966. E ceea ce a re
alizat mai cu seamă Chile, cum am ară
tat intr-un articol precedent.

Prețioase sînt și învățămintele expe
rienței echipei cehoslovace, care a făcut 
o strălucită figură in această ediție a 

pentru verificarea formației înainte 
de începerea campionatului. De altfel, 
duminică Viitorul a mai susținut o a- 
semenea partidă, la Constanța, în 
compania Farului, o altă echipă pro
movată în categoria A. Ambele for
mații au furnizat un joc spectaculos, 
de bun nivel tehnic, ca urmare a unei 
pregătiri avansate pentru noul sezon, 
atrăgîndu-și simpatia numeroșilor 
spectatori.

Echipa Viitorul va alinia mîine 
seară, după toate probabilitățile, »- 
ceeași formație ca la Constanța. Se
lecționata orașului Leipzig, care iși 
încheie cu acest prilej turneul în țara 
noastră, nu și-a definitivat formația 
pentru mîine seară.

campionatului mondial. Cehoslovacii au 
pus in valoare ceea ce multi considerau 
a fi tocmai „călciiul lui Achile“. Tempe
ramental mai lenți, cu mișcări mai do- 
moale, lipsiți de explosivitate, ci 
s-au străduit și au reușit să facă o 
virtute din aceasta, și-au organizat un 
joc calm și liniștit, cu pase scurte, len
te, cu răbdare construite, bazat pe o 
rezistență fizică magnifică la eforturi 
și șocuri, pe un suflu inepuizabil, pe o 
tehnică avansată, pe un pian tactic a- 
decuat, pe coeziunea ansamblului practi- 
cind un fotbal colectiv rațional con
struit. In finală însă, în partida 
cu Brazilia, au făcut față cu succes 
la un ritm de joc cu mult mai susți
nut. Au alergat mai mult, au pasat mai 
iute și au practicat, in totalitate, un 
joc care le-a cîștigat unanimitatea apre
cierilor. Aici i-a adus pe cehoslovaci fo
losirea cu prieepere a calităților tem
peramentale ale jucătorilor lor. Punerea 
in valoare a calităților temperamentale 
trebuie să călăuzească în munca lor și 
pe specialiștii noștri; ei trebuie să cre
eze o școală fotbalistică romînească în 
care specific să fie temperamentul ju
cătorilor noștri. Fizic pot fi dezvoltate: 
viteza, viteza de reacție, rezistența și 
chiar forța. Iar prin prisma condițiilor de 
pregătire: o muncă susținută pentru 
însușirea unei tehnici la nivelul tempe
ramentului, accentul căzind pe finețe, 
fantezie, imaginație etc. Tactic: orien
tarea să fie către un joc colectiv su
perior, dominat de susținerea reciprocă 
atît in atac cit și în apărare.

E vorba aici de o pregătire științifică, 
de o muncă colectivă pină la cele mai 
mici amănunte, dar cu răspundere indi
viduală. Redresarea fotbalului nostru, 
prin aplicarea și a învățămintelor oferi
te de campionatul mondial din Chile, 
e în directă legătură și cu jucătorii. Lor 
li se cere dăruire, muncă neîntreruptă, 
volum mare de repetări care să le asi
gure, de la o vîrstă timpurie o măiestrie 
pe bază relaxată.

Orientarea lor să se facă către un joc 
în care, indiferent de compartimentul 
in care joacă să aibă viu sentimentul 
responsabilității, după care fiecare e 
jucător și de atac și de apărare. A- 
ceasta vă duce la dezvoltarea simțului 
de anticipație, la crearea personalității 
în cadrul colectivului. E bine, chiar ne
cesar, ca jucătorii noștri să înțeleagă 
că fără însușirea tuturor factorilor ni
meni nu poate ajunge să aibă o per
sonalitate pe teren.

In însușirea tehnicii trebuie să existe 
și o mare variație. Și jucătorii noștri 
pot face execuții braziliene. De pildă, 
lovirea mingii în așa fel, incit traiec
toria ei să nu fie anticipată de adver
sari. Sau preluarea cu coapsa și 
pasarea din voi6 etc. Pentru aceasta 
trebuie început la o vîrstă mult mai 
timpurie și eu un volum de repetări 
căruia să nu-i fie fixată limita supe
rioară.

In marea rezerva a fotbalului nostru 
se găsesc fără doar și poate jucători 
capabili, care bine pregătiți, pot să-și 
câștige un prestigiu înalt. Ei — și îm
preună cu ei toți specialiștii noștri tre
buie să gîndească cu seriozitate de ce 
fotbalul nostru a lipsit de la ultima e- 
diție a campionatului mondial și de ce 
el este atît de timid prezent în activi
tatea și confruntările mari internațio
nale. Totodată, să gîndească și la ceea 
ce au de făcut și mal ales, să o și facă.

Duminică, o serie de echipe — 
de categorie A și B — au susținut 
partide de verificare în vederea 
campionatului. Iată cîteva relatări 
asupra lor.

JOC BUN LA CLUJ

CLUJ (prin telefon). — Tntîlni- 
rea Știința — Progresul București 
a prilejuit un joc de bun nivel 
tehnic, încheia’, cu victoria forma
ției gazdă la scorul de 3—2 (1—2). 
Primul gol l-a marcat Petru Emil, 
în min. 5, la un corner executat 
de Ivansuc. După patru minute 
insă, bucureștenii au egalat prin 
Protopopescu, iar după alte patru 
minute au preluat conducerea, golul 
fiind marcat de Voinea. în această 
parte a meciului, inițiativa a apar
ținut Progresului, care a dominat. 
La reluare, Știința a prezentat o 
formație în care a făcut 5 schim
bări, care s-au dovedit bine inspi
rate (mai ales înlocuirea lui Gane 
prin Adam). Gazdele au preluat 
inițiativa, au dominat mai mult și 
au marcat două goluri prin același 
Petru Emil, in minutele 49 și 76. 
Aspectul frumos al jocului a fost 
umbrit, din păcate, de atitudinea 
unor jucători care au cam uitat de 
disciplină (Nedelcu, Kromely și 

Protopopescu).
ȘTIINȚA : Moguț (Ringheanu) — 

Kromely, Mureșan (Costin), Cim- 
peanu — Georgescu, Popescu (Cri- 
șan) — Ivansuc, Petru Emil, Gane 
(Adam), Marcu (Suciu), Suciu (H. 
Âloldovan).

PROGRESUL: Opanschi — Ne
delcu, Pănait, Smărăndescu II — 
loniță, Pașaanu — Copil III, Pro
topopescu, Smărăndescu I, Voinea, 
Baboie.

I. Tămaș și V. Cacoveanu-coresp.

Poate la aceasta ii va ajuta și ceea ce 
mi-a spus argentinianul Stabile, cel care 
a fost strălucitul centru atacant al Ar
gentinei la finala cu Uruguay din prima 
ediție a campionatului mondial, din 
1934. Stabile, care acum este comentator 
de specialitate la radio și televiziune, 
făcind caracterizarea lui Pele, pe care 
el îl consideră cel mai mare jucător 
al tuturor timpurilor, a ținut să sub
linieze ceea ce în plus îl situează peste 
toți jucătorii: „Plăcerea cu care joacă. 
Ea nu-i dă răgaz în tot timpul jocului 
și-l face să caute el mingea și nu aș
teaptă ca ea să-1 caute sau să-1 nime
rească”.

Drumul acesta e la indemina tuturor.

CONSTANTIN TEAȘCĂ
N.R. — Cu articolul de față se încheie 

ciclul de materiale ale antrenorului C. 
Teașcă, în legătură cu campionatul mon
dial din Chile, la care a asistat în cali
tate de observator al federației noastre. 
Firește, autorul nu a putut urmări toate 
meciurile și, deci, nu ne-a putut oferi 
o imagine completă a campionatului, 
cu toate aspectele lui. Considerăm că 
articolele au fost interesante și utile, 
ele adresîndu-se deopotrivă atît marii 
mase de iubitori ai fotbalului, cît și spe
cialiștilor. Antrenorii, metodiștii pentru 
fotbal și jucătorii ar trebui să aprofun
deze aceste materiale, să tragă conclu
ziile cele mai juste cu privire la căile 
dezvoltării măiestriei sportive, să ia tot 
ceea ce este bun și se potrivește la con
dițiile fotbalului nostru, în așa fel incit 
să nu fie vorba de o copiere mecanică 
și, deci, fără eficientă — lucru combă
tut și de autor — ci de o aplicare crea
toare a învățămintelor ultimei ediții a 
campionatului mondial.

ACTUALITĂȚI
CUM SE JOACA MECIURILE 

DE CATEGORIA A DIN CAPITALA

După cum se știe, prima etapă a 
campionatului categoriei A progra
mează trei partide în București. Cum 
se vor disputa ele ? Federația a sta
bilit ca una din ele, Viitorul—Mine
rul Lupeni, să albă loc simbătă pe 
stadionul Republicii, avînd în deschi
dere întîlnirea de tineret. Se proiec
tează ca meciul să se dispute în noc
turnă — la ora 20,30 — dacă Minerul 
va fi de acord. In caz contrar, va 
începe la ora 17,30.

Celelalte două, Progresul—Petrolul 
și Rapid—St. roșu, au fost programa
te duminică, în cuplaj pe stadionul 
„23 August", orele de începere fiind 
15,45 și 17,30. Ordinea meciurilor va 
fi stabilită prin tragere la sorți, 
miercuri în ședința comisiei de com
petiții a federației. Jocurile respective

PREOCUPARE PENTRU FOTBAL 
DE CALITATE

CONSTANȚA (prin telefon). — 
Fumizînd un joc frumos, de nivel 
tehnic ridicat, echipele Farul și 
Viitorul și-au atras simpatia spec
tatorilor, care le-au apreciat pre
gătirea în general bună și — mai 
ales — preocuparea constantă pen
tru un fotbal de calitate. Judecind 
după comportarea compartimentelor, 
liniile de înaintare s-au arătat mai 
bine puse la punct decît apărările, 
care au „șchiopătat" în decursul 
meciului: a echipei Viitorul în pri
mele 15 minute, cind atacul insistent 
al gazdelor a dezorganizat-o și a 
marcat trei goluri prin Dinulescu 
(min. 2) și Ciosescu (min. 3 și 12), 
apoi a Farului, care a fost net de
pășită în prima parte a reprizei a 
doua, cînd a primit două goluri 
marcate de Popescu (min. 53 și 
55). Celelalte puncte au fost în
scrise de Dumitriu (min. 11) și 
Alănescu (miri 79).

FARUL: Ghibănescu — Firică, 
Brinzei, Florescu — Bibere, P'eșa— 
Atoroianu. Bukossy (Nunu), Cio
sescu, Dinulescu, Vasilescu (Mă- 
nescu).

VIITORUL: Suciu — Pal, Pe
tescu, Râcelescu — Jamaischi (Po- 
joni), Popescu (Neșu) — Matei, 
Dumitriu, Pavlovici, Nagy (Popescu), 
Sorin Avram (Ștefănescu).

Gelu Ruscanu-coresp.

DIN PREGĂTIRILE ECHIPELOR 
DE CATEGORIE B

FOCȘANI. — Rapid din locali
tate și Știința din București au fur
nizat un meci plăcut, dovedind o 
pregătire destul de bună. Știința a 
cîștigat cu 3—1 (2—1) prin punc
tele marcate de Spătaru, Zăinescu 
si Nertea. Pentru Rapid a înscris 
Dragu.

MEDIAȘ. — Cu un joc mai or
ganizat și mai eficace, C.S.M. Sibiu 
a obținut victoria asupra formației 
locale C S M. cu scorul de 4—3 
(3—1). Cele șapte goluri au fost

Carnet de reporter

ARAD: Pregătiri, antrenamente și... dorințe, 
în ultimele zile de „vacanță"

Cîteva zile încă și. din nou, cei 
mai credincioși și pasionați supor
teri ai echipei UTA, „uitînd" desigur 
necazurile și emoțiile din campionatul 
trecuȚ își vor îndrepta ochii spre Con- 
stanța, unde va avea loc primul joc 
al textil’Știlor din acest nou cam
pionat de fotbal. Numeroșii suporteri 
ai echipei, doresc ca UTA să nu repete 
seria prelungită a insucceselor de anul 
trecut și care erau cit pe ce să... dar, 
mai bine să nu mai vorbim despre 
retrogradare. „Ceva" a fost însă a- 
tunci cu UTA. Vreme îndelungată — 
după terminarea campionatului — ju
cătorii au fost lăsați să facă ce vor, 
adică să nu facă nimic! Se pare că 
antrenorilor și conducătorilor secției 
de fotbal le-a fost de învățătură „pă
țania" din ultimul campionat și în 
această „vacanță" s-a muncit cu nă
dejde pentru ca echipa să confirme 
de la început încrederea și așteptă
rile numeroșilor suporteri.

de tineret se vor disputa în cuplaj 
duminică dimineață (de la ora 8,30), 
pe stadionul din Giulești.

SCURTE ȘTIRI

• Noul antrenor al echipei Arieșul 
Turda este los-tul internațional Gh. 
Vaczi.

• In locul fui I. Petschowski. care 
a trecut antrenor la U.T.A., proaspăta 
promovaită în categoria B A. S. Cu- 
gir l-a angajat în această calitate pe 
Boitoș, un ait fost internațional.

® La Măgura Codlei și C. Lung 
Muscel, Steaua București a folosit ur
mătoarea formație: leremia — Zavoda 
II, Cojocaru, Staicu (Hălmăgeanu) — 
Crișan, Crăciun (Ivănescu) — Caco- 
veanu (Creiniceanu, Tătarii), Torneș, 
Voinea, Maleianu, Tătaru (Creini- 
ceanu).

marcate de: Cherciu (min. 3 și 
12), Dombrovschi (rrun. 34) și Onu 
(min. 64), respectiv Ziegler (min. 
19 și 62) și Noian (min. 82)

P. Popescu-co:esp.

ROMAN. — Echipa de categorie 
B Foresta Fălticeni a jucat dumi
nică cu Laminorul, cu care a ter
minat la egalitate, 3—3, după ce 
la pauză era condusă cu 3—I. Jocul 
a plăcut celor peste 2.500 de spec
tatori. Au marcat: Bela, Barta și 
Lazăr pentru Laminorul, Anghel, 
loniță și Stanciu (din II m) pentru 
Foresta.

O. Guțu-coresp.

SATU MARE. — Duminică s-au 
disputat două partide amicale :

Unio S3tu Mare — Unirea Dej 
3-1 (1-1),

A.S.M.D. Satu Mare — A.S.A. 
Crișul Oradea 1—0 (1—0).

„CUPA MINERUL" LA DEVA

DEVA (prin telefon), — Sîir.- 
bătă și duminică, în organizarea a- 
sociației sportive Minerul din lo
calitate, s-a desfășurat — în cinstea 
„Zilei Minerului" — un interesant 
turneu de fotbal cu participarea a 
patru formații Iată rezultatele:

Simbătă: C.F.R. l.RT.A. Arad — 
Sebeșul Sebeș 3—1 (0—II și Mi
nerul Deva — A.S.A. Sibiu 4—1 
(1-1).

Duminică: Sebeșul Sebeș —
A.S.A. Sibiu 2—"2 (I — 1) și Minerul 
Deva — C.F.R. I.R.T.A. Arid 1—0 
(1-0).

In urma acestor rezultate, Mine
rul Deva a cucerit „Cupa Minerul".

I. Sîmion-coresp.

ROȘIORI. — Din cauza ploii, întîl- 
nirea C.F.R. — Dinamo Pitești s-a în
trerupt după prima repriză. La între
rupere, rezultatul era 4—4, stabilit de 
Lovin (2), Florescu și Cîrcimărescu 
(Dinamo), Milea, Mihalache, Capatos 
si Gheorghevici (C.F.R.). Jocul a fost 
frumos. Cele două linii de înaintare, 
s-au comportat excelent.

Sînt cunoscute evoluțiile de pînă 
acum ale echipei arădene. Tn plus... 
antrenamente conștiincioase, pînă a- 
cum cîte 5—6 pe săptămînă. Se insista 
în mod deosebit pe perfecționarea exe
cuțiilor tehnice, pe îmbunătățirea pre
gătirii fizice specifice, omogenizarea 
echipei — problema „nr. 1“ a forma
ției arădene. Foarte utilă diviziunea 
pregătirii pe grupe: Mețcaș, Vați (un 
talentat mijlocaș și centru atacant 
promovat din lotul de tineret) și! 
Czako lucrează intens la antrena- ' 
mente pentru „cizelarea" execuțiilor 
tehnice; Szucs, Băcuț. Mețcaș, Savu 
etc. muncesc pentru dezvoltarea re
zistenței; Ca.paș, Țîrlea, Savu, Vați, 
au ca obiectiv principal dezvoltarea 
forței. In ceea ce privește viteza, 
absolut toți jucătorii — inclusiv Cza
ko, cel mai rapid fotbalist de la UTA ■
— luptă cu dîrzenie pentru fiecare 
zecime de secundă.

Așadar, pregătiri intense. Antreno
rul arădenilor este — de cîteva zile
— ...Petschowski I După fructuoasa 
activitate desfășurată în ultima vreme 
la Cugir, maestrul emerit a] sportu
lui losif Petschowski revine fa echipa 
al cărei tricou l-a îmbrăcat cu cinste 
de-atîtea ori. Să sperăm — așa cum 
speră toți iubitorii fotbalului din A- 
rad — că Petschowski — ajutet de 
antrenorul secund, Reinhardt — va- 
reușj să „dirijeze" cu aceeași măies
trie „ll“-le arădean și să-1 conducă 
spre locurile fruntașe ale ejasamentu- 
lui.

Stadionul atît de familiar din Arad»( 
a fost pus la punct pentru a găzdui 
primele partide pe care spectatorii, fot», 
baliștii și antrenorii, le așteaptă cu 
aceeași nerăbdare și emoție. Și, desi
gur, că toți doresc ea echipa lor favori
tă să joace bine și să câștige de fie- 
care dată...

D. G.



Întrecerile de duminică au confirmat CAMPIONATELE REPUBLICANE
PROGRESUL TINERILOR MOTOCICL1ȘTI

Duminică, Ia concursul motociclist de 
viteză pe circuit de la Arcul de Triumf 
am reținut cu satisfacție progresul deo
sebit al unor motocicliști fruntași dar, 
mai ales, saltul valoric al unor alergă
tori tineri care s-au întrecut de la egal 
la egal cu încercații specialiști ai vite
zei. Astfel, la clasa 125 cine s-a remar
cat tînărul Ion Pasat (antrenor Gli. 
Zdrinca), care nu s-a intimidat de nu
mele celor cu state vechi în această pro
bă și a pornit vijelios din start hotă rit 
să se claseze pe un loc cît mai bun. 
în turul 5 a trecut chiar la conducerea 
plutonului, dar pînă la urmă experiența 
motocicliștilor fruntași și-a spus cuvin- 
tul. Totuși, Ion Pasat s-a clasat pe 
un merituos loc 3. La clasa 175 cmc am 
reținut numele lui Ion Penciu (antrenor 
N. Să dea nu) și M. Termentu (antrenor 
I. Spiciu), care au făcut o cursă fru
moasă și s-au clasat pe locurile 4 și 
respectiv, 5. De menționat că timp de 
4 ture (6, 7, 8, 9 )I. Penciu a fost 
pe locul 3 în cursă. La 250 cmc sport, 
tînărul C. Co man (antr. I. Spiciu), deși 
la prima sa cursă de viteză pe circuit, 
a reușit să se mențină pe primul plan 
al probei trecînd pe locul 4 din turul 
3 și pînă la linia de sosire. De aseme
nea, o mențiune pentru St. Balogh și 
I. Orbonaș (antr. N. Sădeanu) care s-au 
clasat, în ordine, pe locurile 5 și, res
pectiv, 6. La startul acestui concurs au 
luat parte, printre alți concurenți din 
provincie, A. Chițău și I. Burdușel de la 
Focșani care însă, datorită mașinilor 
lor mai slabe n-au reușit să țină „pasul* 
cu ceilalți motocicliști.

Concursul de duminică a mai scos la 
iveală și numărul mare de abandonuri 
datorate defecțiunilor mecanice. Astfel, 
concurentul maghiar Laszlo Szabo a 
abandonat după primul tur la 125 cmc ; 
la fel s-a întîmplat cu Ludovic Szabo

Demonstrație de karturi
Duminică dimineața, cu prilejul con

cursului de viteză pe circuit, spectatorii 
au urmărit cu interes demonstrația celor 
două karturi (microautomobile de curse) 
care s-au întrecut pe distanța a două 
ture. în fotografie : Petre Sică (Unirea 
Buc.) pilotindu-și mașina printre fanioa
nele așezate în piața Arcului de Triumf.
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PRIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI R. P. R., ÎN PROGRAMUL CONCURSULUI DL DUMINICĂ!
• Două dintre meciurile cuprinse în 

I pnogramul concunsului Pronosport 
' de duminică 12 august a.c. (me
ciurile VII — Ferencvaro6 — Uj- 
pesti Dozsa și VIII — M.T.K. — 
Komlo) s-au disputat în nocturnă 
astfel că în numărul de ieri nu 
au apărut rezultatele înregistrate la 
aceste două intilniri. Iată mai jos 
cum arată un buletin cu 12 rezul
tate exacte la concursul din 12 au
gust a.c.:

b 1. Steaua (tin.) — Rapid 2
2. Crișana — U.T.A. 1

. 8. Metalul Buc. — Dinamo Obor 1
4. Prahova — Poiana Cîmpina 1
5. Carpați Sinaia — Metalul Tir-

goviște 2
6. C.SO. Timișoara — Vagonul

Arad I
j 7. Ferencvaros — Ujpesti Dozsa x 
J 8. M.T.K. — Komlo x
- 9. Salgotarjas — Vasas 1
30. Pecs — Debrecen x
11. Tatabanya — Gyor 2
12. Dinamo București — Levski

Sofia 2
• Evenimentul cel mai așteptat de 

către iubitorii fotbalului este de
sigur începerea campionatului R.P.R. 
Tocmai de aceea, concursul Prono
sport de duminică 19 august se

SPORTUL POPULAR
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(Din. Buc.) la 250 cmc, care a aban
donat după 2 ture sau M. Cernescu la 
500 cmc și St. Iancovici la 350 cmc 
curse, care au abandonat după 2 și, res
pectiv, 8 ture. Ca urinare a acestor 
abandonuri competiția a avut de sufe
rit și sperăm că la viitoarele concursuri 
de viteză pe circuit (pe care publicul 
spectator ie așteaptă cu nerăbdare) ma
șinile să fie puse la punct cu inai multă 
grijă.

Cîteva cuvinte și despre organizare. 
Ea a fost foarte bună și pentru acest 
lucru merită felicitări atît clubul Dina
mo cît și organele care prin munca lor 
au asigurat buna desfășurare a concursu
lui. Nu trebuie uitat însă faptul că unii 
Spectatori n-au ajuns la deplina înțele
gere a disciplinei și anume de a nu tra
versa traseul MAI ALES IN TIMPUL 
ALERGĂRII. Trebuie semnalat că acești 
cetățeni pot provoca accidente. Astfel, 
semnalăm cazul de la antrenamentul 
oficial de sîmbătă 11 august a.c. cînd 
Ana Tulbuțeanu din str. Abrud nr. 54 
a traversat strada prin fața concurenți* 
lor. Numai prezența de spirit și calmul 
deosebit al maestrului sportului Mihai 
Dănescu au ferit-o de accident, ea ale- 
gîndu-se numai cu spaima și cu o... 
amendă de 150 lei aplicată dc organele 
de Miliție prezente. Facem și pe această 
cale apel la spectatori să păstreze dis
ciplina cerută de concurs, pentru a nu 
se expune la accidente atît pe ei cît și 
pe concurenți.

I. DUMITRESCU

deosebește mult de cele cu care 
am avut de-a face in ultima vreme

Așadar. începe campionatul de 
fotbal ediția 1962/63 și cu aceasta 
crește interesul participanților pen
tru concursurile Pronosport. Desi
gur, foarte mulți dintre dumnea
voastră ați’aflat din' presă care sînt 
meciurile primei etape a campio
natului. Pentru a avea posibilitatea 
să vă documentați temeinic, iată 
programul concursului Pronosport 
de duminică 19 august a.c.:

1. Progresul — Petrolul (cat. A)
2. Rapid. — Steagul roșu (cat. A)
3. Știința Cluj — Știința Tim. 

(cat. A)
4. Viitorul — Minerul (cat. A)
5 CiS AV.S. Iași — Dinamo B jc. 

(cat. A)
6. Crișana — Steaua (cat. A)
7. Farul — U.T.A. (cat. A)
8. Vasas — Ujpesti Dozsa (camp. 

R PU.)
9. Ferencvaros — Honved (camp. 

R.i’U.)
10. Debrecen — Salgotarjan (camp. 

R.P U )
11. Szeged — M.T.K. (camp. RP.U). 
12 Gyor — Pecs (camp R.P.U)
• După cum știți la concursul Pro

noexpres din I august, Buzași Ma
ria din Arad a obținut un premiu 
de 50 000 lei. La 8 augus* a fost 
concurs special astfel că lista pte-

• DINAMOVIȘTII AU DOMINAT 
ÎNTRECERILE LA PISTOL VI

TEZA • LA PROBELE DE 40 
FOCURI ÎNVINGĂTORI — N. RO
TARU (STEAUA) POZ. GENUN

CHI ȘI T. COGUT (C.S.M.S. 
IAȘI) POZ. PICIOARE • OLIM
PIA BUCUREȘTI CAMPIOANA 

LA TALERE • Ml INE ÎNCEPE
CONCURSUL SENIOARELOR

Ziua a doua a campionatelor de 
pe poligonul Tunari a adus prețioase 
victorii trăgătorilor dinamoviști — la 
pistol viteză — celor de Ia Steaua
— 40 focuri poziția genunchi, C.S.M.S. 
Iași — poziția picioare — și „vînăto- 
rilor" de la Olimpia — talere (200). 
Cea mai disputată întrecere a avut 
loc la pistol, probă al cărei câști
gător a fost cunoscut doar după 
focurile de barai. Rezultatele de Ia 
pistol sînt de valoare internațională
— Petrescu și Maghiar cite 587 
puncte, iar pe echipe 2337 p. cu două 
puncte sub record. La fel și puncta
jul lui Rotaru la 40 f. genunchi, 385 
reprezintă o cifră mulțumitoare. La 
talere, echipele particinante, atît Di
namo Obor cit și Steaua, au cite 
un trăgător sau doi foarte buni dar 
ceilalți doi sînt foarte slabi. Echipa 
Olimpia, ciștigătoarea probei de 2001. 
este compusă din trăgători de aceeași 
valoare medie care au obținut însă 
toți rezultate apropiate, cucerind ast
fel titlul.

Rezultate tehnice: Pistol viteză: 1. 
St. Petrescu (Dinamo Buc.) 587 p 
(292+295) în bara j 149 p.; 2. G. 
Maghiar (Din. Buc.) 587 p. (295+ 
292) în baraj 143 p.; 3. I. Tripșa

tr.iaților la Pronoexpres s-a îmbogă
țit cu no’ nume, lată, mai jos, re
zultatele omologării conclusului spe
cial Pronoexpres d'G 8 august 1962:

PREMIILE CONCURSULUI 
SPECIAL PRONOEXPRES NR. 32 

DIN 8 AUGUST 1962
i 

Categ I 1 variantă a 50.000 lei; 
Categ. a lt-a 13 variante a 10.455 

lei:
Categ. a IIl-a 88 variante a 1.663 

lei; -
Categ. a IV-a 867 variante a 217 

lei;
Categ. a V-a 2.303 variante a 81 

lei;
Categ. a Vl-a 13.666 variante a 

24 lei.
Fond de premii: 1.045.500 lei. 
Premiul de categ. 1 a fost ciștigat 

de Vereș loan din Cluj.
Premii suplimentare
Categ. I un autoturism „Moskvici* 

ciștigat de participantul Bratiloveanu 
. Vasile din București;

Categ. a il-a 8 variante;
Categ. a IH-a 91 variante;
Categ. a IV-a 545 variante,' 
Categ. a V-a 2.243 variante.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

Mircea Lazăr (Dinamo Buc.) a devenit campion al țării la proba de 60 f. culca.' 
(591 p ). El are 21 de ani, practică tirul de cinci ani, este student in anul 

II, la Institutul de construcții

(Din. Buc.) 586 p.; 4. M. Dumitriu 
(Steaua) 582 p.; 5. V. Atanasiu
(Știința Buc.) 578 p. Echipe: 1. Di
namo București (Petrescu, Maghiar, 
Tripsa, Mooută) 2337 p.: 2. Steaua 
2229 p.; 3. Știința Buc. 2227 p.; 4. 
Progresul Buc. 2150 p. 40 focuri poz. 
genunchi: 1. N. Rotaru (Steaua)
385 p. (97+97+95+96) ; 2. I. Sîrbu 
(Steaua) 383 p.; 3. C. Antonescu 
(Olimpia Buc.) 383 p.; 4. 1. Olă- 
rescu (Știința Buc.) 383 p. ; 5. Tr. 
Cogut (C.S.M.S. Iași) 381 p. Echipe: 
1. Steaua (Rotaru, Sirbu, Ciulu, Cris- 
tescu) 1518 p.; 2. Știința Buc. 1499 
p.; 3. Olimpia Buc. 1495 p.; 4. Di
namo Buc. 1492 p.; 5. C.S.M.S. Iași 
1485 p. 40 f. poz. picioare: I. T.
Cogut (C.S.M.S. Iași) 364 p.; 2. M. 
Ferecatu (Steaua) 359 p.; 3. I.
Georgescu I Petrolul Ploiești) 358 p; 
4. T. Ciulu (Steaua) 358 p.; 5. V. 
Enea (Steaua) 354 p. Echipe: 1. 
Steaua 1414; 2. C.S.M.S. Iași

De la campionatele juniorilor...
Cele mai multe titluri de campioni 

au ciștigat Margareta Filip — Olim
pia Brașov — și Troian Cogut — 
CSMS Iași. Muncitoarea filatoare de 
la „Partizanul roșu“ a urcat pe po
diumul învingătorilor de cinci ori. 
Ea a ocupat locul I la probele : po
ziția genunchi, picioare, trei poziții 
la armă liberă calibru redus 3x30 
și a fost componenta echipei Olimpia 
Brașov, cîștlgătoare la poziția pi
cioare, trei poziții.

Cel mai valoros rezultat al ei este 
cel de la poziția picioare, 263 p. din 
300 posibile.

Studentul în anul III la Facultatea 
de mecanică din Iași, Traian Cogut, 
a devenit campion la trei probe (3x30 
poziția culcat, picioare și trei poziții) 
și în echipă la două (genunchi și cul
cat).

• Cea mai tînără dintre campioane 
este Irina Mar șic, CSMS Iași (locul I 
la 3x30 poz. culcat, 292 p.). Ea are 
16 ani și este elevă în clasa a Xl-a 
la școala medie „Mihail Eminescu“ din 
Iași. Irina Marșic practică tirul din 
iunie 1962 ! (antrenor Keos Schor).

• Cele 20 de titluri de campioni 
republicani la juniori au fost cîștiga- 
te de următoarele cluburi : CSMS Iași 
7 (5 la băieți și 2 la fete) ; Știința 
București 6 (4 la băieți și 2 la fete) ;

Se organizează tabere pentru stu- 
denți, elevi și școlari. Condiții opti
me de cazare și masă.

Informații la I.G.R. Caransebeș, 
str. V. Roaită 2 (pentru Muntele Mic) 
și I.G.O. Reșița, str. Fintînilor 1 (pen
tru Semenic și Văliug.

1393 p.; 3. Dinamo Buc. 1380 p.: 
4. Petrolul Ploiești 1366 p.; 5. Știința 
Buc. 1360 p.

Talere (200 buc.) echipe: 1. Olim
pia Buc. (A. lonescu, N. Albină, P 
Filoti, A. loanițescu) 700 t.; 2.
Steaua 687 t.; 3. Dinamo Obor
683 t. La talere (300 buc ), concurs 
individual, după manșa a Il-a con
duce G. Enache (Steaua) 191 t. ur
mat de I. Dumitrescu (Din. Obor) 
189 t.; 3. V. Treistaru (Steaua) 185 t.

Programul întrecerilor. AZI: armă 
liberă calibru redus 3X40 f. (clasa
ment pe trei poziții), talere aruncate 
din șanț manșa a IlI-a. MHNE: armă 
liberă calibru redus 3X30 f. senioare, 
pistol precizie (60 f.) — ora 14, armă 
liberă calibru mare 3X40, talere 
aruncate din turn (skeet) manșa 1,

T. R.

Olimpia Brașov 6 (5 la fete și 1 la 
băieți) ; Dinamo București 1 (la fete).

• In cele două zile de întreceri 
juniorii noștri au stabilit 4 noi re
corduri republicane și au egalat unul. 
1. Știința București (echipe băieți) 
762 p. la 3x30 poziția picioare (v. rec. 
761) ; 2. Știința București (echipe fe
te) la 60 focuri culcat 1715 p. (v. rec. 
1712 p.) ; 3. Margareta Filip (Olimpia 
Brașov) 263 p. la 30 focuri poziția pi
cioare (v. rec. 262 p.) ; 4. Olimpia 
Brașov (echipe fete) 716 p. la 30 focuri 
poziția picioare (v. rec. 703 p.). Record 
egalat : CSMS Iași și Știința Bucu
rești (echipe băieți) 828 p. la 30 
focuri poziția genunchi.
• Cea mai mare surpriză a cam

pionatului a fost victoria lui Marius 
Labeș (Olimpia Brașov) la proba de 
60 focuri culcat (586 p.) Labeș a fost 
considerat de către antrenorul său, 
Panait Dumitru, trăgătorul nr. 4. El 
nu a figurat între cei trei trăgători 
care au alcătuit echipa Olimpiei la 
această probă. Marius Labeș are 18 
ani și este matrițer la Uzinele de 
tractoare din Brașov. Practică tirul de 
3 ani.



MASSDLIN DE JUNIORI
Ca și întrecerile echipelor feminine, 

urneul rezervat formațiilor masculine 
jarticiparrte la etapa finală a carnpio- 
i ațelor republicane de juniori, s-a 
jucurat de o atenție deosebită din 
aartea organizatorilor și a publicului 
1h> Alba luha. In cele trei zile de 
'oncurs, mii de spectatori au asistat 
la jocuri, au încurajat pe cei mai buni 
?i i-au aplaudat îndelung pe ciștigă- 
lori — aceasta cu atît mai. mult cu 
cit titlul de campioană a țării 
niori a fost obținut de echipa 
Știința.

lulîa, pe care an 
nu au știut să mea- 
momentele decisive. 

Oricum, comportarea elevilor din Bu
zău a fost o surpriză plăcută. Din 
rindul lor evidențiem pe loan Muntea- 
nu și în special pe Maxim Bogdan, 
două adevărate talente.

cu Știința Alba 
pierd ut-o fiindcă 
țină ritmul in

la ju- 
loială

ÎNFUMURARE + NERVOZITATE 
LOCUL Ill I

D VICTORIE NEAȘTEPTATA, 
MERITATA PE DEPLIN

DAR

A fost o adevărată performanță 
drumul tinerilor elevi din echipa de 
volei a școlii medii „Horla, Cloșca 
ți Crișan", drum încheiat prin obți
nerea titlului. Formația din Alba lu- 
Jia s-a prezentat bine pregătită din 
punct de vedere tehnic și fizic și a 
jvenit cu un plan de joc minuțiosostu- 

aplicare cu puțîne 
fost rolul tînătului

Idiat și pus în 
greșeli Aici, a 
[antrenor Emil Rotaru, și el jucător 
|de volei, care a știut să-și pregă- 
■L.scă foarte bine echipa cu toate 
că a început să se ocupe de ea 
cu foa ițin timp înainte de fi
nalei /iplicînd sistemul de așezare 
în teren „3 cu 3“ (adică 3 ridică
tori și tot atîtia trăgători) legat 
de posibilitățile lotului re-l avea 
la dispoziție, el a reușit să pună 
în valoare cunoștințele elevilor săi 
și, în același timp, să creeze probleme 
noi echipelor cu care a jucat Știința 
Alba lulta. Manițiu, Muntean, Cri
șan — cei trei ridicători, ca și Nis- 
tor, Vasile Dorin, Drăgan — cei trei 
trăgători, au meritat călduroasele fe
licitări ale amatorilor de volei din 
Alba lulia. Aceasta cu atît mai mult 
cu cit toți s-au prezentat „in formă" 
și la școală, luîndu-și cu succes 
examenul de matnrtate.

Despre echipa masculină Rapid 
București (antrenor prol. Sonia Col- 
ceriu) trebuie să vorbim cam în a- 
ceiași termeni ca și cu prilejul finalei 
campionatelor republicane de volei 
juniori disputată anu] trecut: tinerii 
feroviari, prea siguri de pregătirea lor 
au privit de sus celelalte echipe, au 
pierdut de două ori cu 3—0 și s-au 
clasat abia pe locul al lll-'ea. Ce să-i 
faci, înfumurarea se plătește...

în plus, la insuccesele Rapidului < 
contribuit și nervozitatea excesivă a 
antrenorului N. Găleșeanu cel care 
a condus echipa la finale, nervozitate 
care s-a transmis și jucătorilor.

Trebuie să remarcăm d:n nou buna 
pregătire tehnică a echipei, iar din
tre jucători pe Victor Fedoreac, Lu
cian Guțu și, numai penlru locul 
practicat în meciul cu S.S.E. Buzău, 
pe Nicolae

NUMAI 
NU

Picu.

CALITĂȚILE FIZICE
SINT SUFICIENTE

PREGĂTIREA BUNA ÎȘI SPUNE 
CUVINTUL

Atunci, cînd au apărut pe teren la 
primul ]or joc, cel cu l.C. Arad, volei- 
xaliștii de la Ș.S.E. Buzău păreau 
victime sigure: între cele două echipe 
exista o vizibilă diferență de înălțime 

favoarea arădenilor, ceea ce eon- 
ează foarte mult în voleiul modern. 
Și totuși, învingători au ieșit școlarii 
lin Buzău (antrenați de prof. Mircea 
Dumitrescu) care s-au arătat supe
riori adversarilor lor din punct de 
vedereațc^noșt'ntelor țehniee și tacti. 
?e. BunaJnor pregătire a ieșit în^ evi
dență șî în meciul cu Rapid 
rești (cîștigat cu 3-0), ca și in

I.C. Arad (antrenor Ghfță Mărgă
rit) a impresionat din primul mo
ment prin statura jucătorilor săi, foar
te bine __ 1 _
Blaj și losif Stoianov, fiecare avind 
1.90 m, . ....................“ ’ '
pregătiți din punct de vedere tehnic. 
De aceea, calitățile lor nu au putut 
fi puse în valoare cu prilejul acestei 
competiții. Ceea ce nu înseamnă 
că in viitor ei nu vor putea să 
greseze pe măsura posibilităților 
să ajungă voleibaliști de frunte, 
mai complet jucător al echipei 
poate al finalelor) a fost Andrei 
Schreiber, un tînăr care ar trebui ur
mărit de antrenorii noștri pentru ca
litățile și talentul lui.

aleși pentru volei. Dumitru

s-au arătat însă insuficient

iasă 
pro- 
lor. 
Cel 
(și

k

Bucu- 
partida

Patru echipe — patru moduri dife
rite de a privi pregătirea jucătorilor. 
Tocmai de aceea le-am scos și noi în 
evidență aci: cele bune pentru a fi 
urmate și de alte formații, cele rele 
pentru a fi înlăturate. Și toate aces
tea în vederea progresului voleiului 
romînesc.

MIRCEA TUDORAN

FOST CiȘTIGATA DE PORTUL CONSTANȚA
Desfășurată pe parcursul a cinci etape 

n stațiunile de pe malul mării, „Cl’PA 
LITORALULUI" pusă în itx. de Con
siliul regional Dobrogea al DCFS • 
•eunît șase echipe constănțene de volei 

a fost câștigată surprinzător de volei- 
jaliștii de la Portul.

Victoria formației Portul Constanța 
iste meritată. Toți jucătorii au luptat 
:u ardoare, obținînd numai victorii : 
2—1 cu Farul. 2-1 eu C.F.R., 2—1 
:u Ș.S.E., 2—0 cu Voința și 2—0 cu 
ă.S. Gr. De menționat că Farul a folo
sit același lot din campionatul catego- 
•iei A.

rite de sute de spectatori. Clasamentul 
final al competiției arata astfel: l. 
Portul; 2. Farul; 3. Ș.S.E.; 4. G.F.R.;
5. Voința; 6. A. S, Gr.

COSTEL COMAN — coresp.

Meciurile susținute la Constanta, Efo
rie Nord, Eforie Sud și Mamaia și-an 
Flins scopul propagandistic fiind urma-

Rezultata din campionatul 
de calificare

Iată cîteva din rezultatele înregis- 
rate în ultima etapă a' fazei interre
gionale a campionatului de calificare:

GRUPA I, feminin : Corvinul De- 
'a - Știința Timișoara 1-3 (7-15, 15-4, 
?-la, 13-15), ȘSE Oradea - CSO Baia 
Vlare 1-3 (12-15, 15-12, 10-15, 13-15).

GRUPA a I.I-a, masculin : CSO 
3răila, - Fulgerul Suceava 3-2 (15-10, 
5-9, 13-15, 10-15, 15-13).

GRUPA a III-a, masculin: Indus- 
ria Sirmei C. Turzii - Victoria Bu- 
:ău 3-0 (1, 3, 4), Știința Brașov - 
Banca Tg. Mureș 3-1 (16-14, 15-3,
2-15, 15-10) ; -feminin : Partizanul
oșu Brașov - Sanitarul Tg. Mureș 

1-2 (17-15, 15-10, 14-16, 7-15 15-9).

GRUPÂ a IV-a, mas cu lin : Stuful 
Tulcea - Electroputere Craiova 3-0 
neprezentare), Metalul Colibași - Ce- 
atea Giurgiu 3-0 (neprezentare).

COTITURĂ SPRE CALITATE
Intre copertele dosarului cu eticheta 

„Campionatele republicane de juniori", 
aflat in dulapul federației de speciali
tate, a fost clasată o nouă ediție: a 
XV-a : o ediție cu valoare de docu
ment. prin cotitura spre calitate făcută 
de tehnicienii forului nostru, dispuși 
să îmbunătățească regulamentele în
vechite, ce ne țin în Ioc cam de mult

In ce constă noul ivit în desfășura
rea „ediției 1962“?

Jn primul rind, în măsura cu ca
racter de esență care a venit să inter
zică înscrierea pe foile concursurilor 
de inot a jucătorilor de polo. Cu alte 
cuvinte s-a oficializat SPECIALIZA
REA în natatie (înotători sau jucători

""----------------------------------------------- --------------------------------

CELE MAI BUNE PERFORMANȚE 
ALE FINALELOR

1. Zoe Reznlcenco (1:25,5 — 160 m 
bras) 850 p.

2. C. Georgescu (59.4 — 100 m li
ber) 810 p.

3. Maria Klosz (3:06,3 — 200 m bras) 
800 p

4. Mărluca Rotaru (1:19,1 — 100 m 
fluture) 775 p.

5. M. Potoceanu (1:09,1 — 100 m 
spate) 760 p.

S. V. Horvath (1:0»,» — 100 m liber) 
TM p.

7. Anca Trohani (1:19,1 — îoo m 
spate) 753 p.

8. G. Malareiuc (1:17,9 — 100 m
bras) 725 p.

recție — Ia înot — folosind poloul 
numai ca sport complimentar in ca
drul pregătirii multilaterale.

tehnice care a ftincfio- 
intrecerilor. Așa de 

înotătorul Mircea Că- 
util de știut (cel puțin

Și dacă-i vorba de specializare s-o 
facem cum trebuie și-au zis tehnicienii 
natației noastre. Și au interzis tineri
lor concurenți (in probele de viteză) 
întoarcerea clasică, de pe timpul buni
cilor, la procedeele erau! pe piept șî 
pe spate. Obligativitatea întoarcerii 
prin rostogolire, MULT MAI RAPIDA' 
este o altă noutate tehnică trecută în 
regulamentul competiției pe care o 
subliniem ca pe o măsură binevenită.

Pe aceeași linie, de interes primor-'- 
dial față de calitate se situează și pre
zența comisiei 
nat în timpul 
pildă, -pentru 
prărescu va fi
de aci înainte) că frecvența brațelor 
sale variază insensibil, fie că e vorba 
de o cursă pe 100 m, 400 m sau... 
1.500 m. Sau că la un singur ciclu 
de brațe, el folosește doar patru bătăi 
de picioare într-o probă pe distanța de 
100 m.

Salu+ăm, așadar,.eforturile îndreptate 
pentru introducerea unui spirit știin
țific în munca de instruire sportivă cu 
tinerii noștri înotători. Peste puțini 
ani roadele cestei concepții mai să
nătoase nu vor întîrzia să apară. îno
tători capabili de mari performanțe 
sint și la noi în număr suficient. Ne-am 
convins de aceasta în timpul celor 
patru zile de desfășurare a finalelor. 
Rămîne ca și antrenorii să facă mai 
mjjl£_apel la_cunoștințele lor.

G. NICOLAESCU !

i

PENTATLON»^'*'

Aspect din timpul finalelor 

de polo?), problemă atit de mult dis
cutată în ultimii ani.

Au fost mai puțini concurenți la a- 
ceste finale, din cauza restricției mai 
sus-amintite (fapt reflectat, firește, in 
probele procedeului tehnic craul), însă 
inconvenientul este inerent oricărui 
început Măsura luată este cu „bătaie 
mai lungă" și-i vom afla binefacerile 
peste cîțiva anî. N-a considerat nimeni 
ca dăunătoare participarea jucătorilor 
de polo în competițiile de înot (așa 
cum am auzit voci în zilele concursu
lui)! rostul deciziei este acela de a 
îndemna antrenorii să recruteze șî 
să formeze mult mai mulți înotători 
decit au înțeles s-o facă pină in pre
zent Pentru că, așa cum se exprima 
unul din tehnicienii natației noastre 
— cu prilejul unei anchete pe această 
temă — .specializarea nu admite im- 
prăștiere". Exemplele date (Fritz Den- 
nerlein, Paolo Pucci etc) cu largă 
circulație printre susținătorii tezei „Și 
înot și polo", nu stau de loc in picioare 
la o analiză puțin mai atentă. Atît 
Dennerlein. cit și Pucci, pentru ca să 
ajungă pe lista recordmanilor la inot 
s-au instruit serios într-o singură di-

Gavril Pușcaș și Casa Ofițerilor Brașov
conduc in campionatul republican

Proba de spadă din cadrul campio
natului republican de pentatlon mo
dern a prilejuit o luptă foarte intere
santă și aprig disputată. Victoria a 
revenit în mod surprinzător tînărului 
concurent brașovean Gheorglie Pan
ciu, care a totalizat ce! mai mare nu
măr de victorii (17). intrecînd spe
cialiști recunosc uti ai acestei arme. 
Iată rezultatele înregistrate: 1. Gh. 
Panciu 17 v — 1003 p: 2—5. C. Țin
tea, D. lonescu. G. Pușcaș. V. Teo- 
dorescu 16 v—944 p: 6. Gh. Tomiuc 
15 v—885 pi 7—8 V Poruțiu și N. 
Marinescu 14 v—826 p etc. Clasa
mentul pe ectfpe: l Știința II 2.535 
p; 2. Steaua I 2 275 p: 3 Casa Ofi
țerilor Brașov 2.210 
1.755 p; 5. Steaua II 
namo Oradea I 1.105 
individuală valoarea 
fost de 59 puncte, iar la concursul 

echipe ea a fost de 65 p.

O finală reușită
Fără îndoială că iubitorii iacului de 

popice din țara noastră au fost surprinși 
în mod plăcut a fiind că titlul de cam
pioană a țării a fost cucerit anul acesta 
de Voința Constanța, o echipă tînără 
ale cărei jucătoare — după cum ne 
spuneau chiar ele la • închiderea festivă 
a competiției — nu aspirau la primul 
loc. In finala pe țară, desfășurată în 
cele mai bune condițiuni pe arena rafi
năriei din Cîmpina, se calificaseră două 
foste campioane ale țării, Rapid și Uni
rea București precum și alte formații 
experimentate. Și totuși a învins echipa 
cea mai puțin experimentată al cărei an
trenor este un instructor voluntar: Bo
ris Milcescu.

OMOGENITATEA Șl-A SPUS 
CUVINTUL

Ce factori au contribuit la obținerea 
acestui frumos succes al echipei con- 
stănțene ? Bineînțeles mai mulți (o su
perioară pregătire fizică, un plus d’e 
voință, o mai marc putere de luptă 
etc.) dar unul a fost hotărîtor: omo
genitatea. Spre deosebire de celelalte fi
naliste, care fiecare au avut cel puțin 
un gol în formație (Unirea : Erika A- 
rion — 367 p.d., Rapid : Aurelia Nico- 
laescu — 356 p.d., Voința Tg. Mu
reș : Iuliana Koncsag — 364 p»d.t

Voința Cin j: Irina Balogh — 374 p.d.. 
Voința Oradea : Rozalia Kosa și Irina 
Szasz 343 și, respectiv, 346 p.d.), Voin
ța Constanța a avut jucătoare de forțe 
sensibil egale care au alcătuit o forma*  
ție omogenă. La realizarea acestei mult 
dorite omogenități a contribuit și buna 
inspirație a instructorului voluntar Bo
ris Milcescu care a stabilit jucătoarele 
pe cele mai nimerite posturi, astfel că 
ultimul schimb a realizat cel mai mare 
rezultat : 429 p.d. Stana Emil ian. Anas
tasia Ion, Viorica Petre, Ecaterina An- 
tonovicu Iozefina Burla(*u,  Florica Biru 
și Maria Marin, care au cucerit primul 
lor titlu, trebuie să dovedească că suc
cesul lor la Cîmpina nu a fost întimplă- 
tor. Și sîntem siguri că ele vor con
firma bunele aprecieri pentru că sint 
clemente tinere (cu excepția Florieăi 
Biru, restul au vîrsta între 17—23 ani) 
cu reale perspective de dezvoltare.

MAJORITATEA JUCĂTOARELOR 
AU FOST LA ÎNĂLȚIME

Bilanțul comportării individuale a ma
jorității jucătoarelor, din cele 6 echipe 
finaliste, este mai mult decît mulțumi
tor. Din cele 36 de sportive care au 
evoluat pe pistele arenei Flacăra, 16 au 
depășit granița celor 400 p.d., una a 
atins cifra de 400 p.d., 6 au trecut de 
390 p.d., 5 de 380 p.d. și numai 2 jucă

p: 4 Știința I 
1.625 p; 6 Di- 

p. în întrecerea
a

pe
unei victorii

în urma desfășurării celor două' 
probe ale campionatului clasamentulI

■ general are următoarea înfățișare» 
i INDIVIDUAL: 1. G. PUȘCAȘ (Casa 
I Ofițerilor Brașov) 2,101,5 p: 2. Gh.

Panciu (C.O.Br.) 2.030 p: 3. Gh. To- 
miuc (Steaua I) 1.988.5 p: 4. V. P®-|

■ ruțiu (Știința II) 1.799 p : 5. V. Teo- 
. dorescu (Știința II). 1.758 p; 6. G. 
. Țintea (Știința 11) 1.672,5 pi 7. W. 
• Roman (Știința I) 1.639,5 pi 8. F.
■ Măriuță (Steaua — individual) 1.631,5 
! p: 9. N. 
’ p i 10.
i 1.540.5 p

ECHIPE:
5.065 p:

■ Steaua I 4.833.5 p: 4 Știința I 3.401 
1 p; 5. Steaua II 3.246,5 p; 6. Dinawio 
1 Oradea II 1.991,5 p.

★
întrecerile continuă marți dimineața, 

~ de la ora 8.30. cu desfășurarea pro
bei de pistol (poligonul Tunari) ți 
miercuri, de la ora 11. cind va avea 
loc proba de 300 m înot (ștrandul 

‘ Tineretului).

toare au înregistrat rezultate mai m‘ci 
de 350 p.d. In mod deosebit trebuie 
subliniată comportarea sportivei Ecate
rina Damo I (Voința Tg. Mureș), care, 
fiind posesoarea unei aruncări eficace, 
a doborît 458 popice din 100 bile mixte 
Performanța ei constituie un nou record 
al țării (v.r. 452 p.d ).

CELE ZECE SPORTIVE CALIFICATE 
ÎN „ZONELE*  INDIVIDUALE

Conform regulamentului, jucătoarele 
care au ocupat primele 10 locuri în cla
sament se califică direct în faza de 
zonă a campionatului republican indi
vidual pe anul 1962. Iată-le pe cete 
zece sportive care își vor disputa întîie- 
tatea alături de celelalte jucătoare, cali
ficate în zonele de la Reșița și Roman : 
1. Ecaterina Damo 458 p.d., 2. FL Bi
ru (Voința Constanța) 429 p.d., 3 Ol
ga Diainandescu (Unirea Buc.) 428 
p.d., 4. Margareta Kelemen (Voința 
Cluj) 427 p.d., 5. Fi. Lăpușean (Rapid 
Buc.) 425 p.d., 6. Ioana Gotthard (Uni
rea Buc.) 419 p.d., 7. Elisaheta Mitrik 
(Voința Oradea) 417 p.d., 8. Viorica 
Petre (Voința Constanța) 413 p d.. 9 
Regina Schenker (Voința Tg. Mureș) 
408 p.d., 10. Valeria Amzulato (4L>nid 
Buc.) 407 p.d.

1. TRAIAN

Atarmescu (Steaua I) 1.586 
Th. Sîrbulescu (Știința I)' 

etc CLASAMENTUL PE 
I. Casa Ofițerilor Brașov 

2. Știința I! 5.050,5 p; 3.

CAMPIONATUL REPUBLICAN

| IAȘI. 13 (prin telefon). Intreee- 
j rile campionatului republican de pla

norism ce se deslășoară la lași au 
continuat cu proba de 100 km' fel 
fix (Iași — Birlad). Cei 21 de con- 
curenți rotnîni și oaspeți au ajuns 
la Birlad, după parcurgerea traseu
lui în bune conditiuni. și s-au cla
sat în ordinea următoare: 1. Mir
cea Finescu (Aeroclubul centra!) 
1.000 puncte: 2. Mihai Bindea (Ae
roclubul central) 999,37 puncte; 3. 
Cornel Thuri (R.P. Ungară) 956.08 
puncte.

Clasamentul general după trei 
probe arată astfel: 1. M. Bindea
2893,27 p.: 2. G Vribațki (R. S. 
Cehoslovacă) 2880,15 p.; 3. C.
Thuri 2863,84 p. în continuare se 
vor desfășura probele: linie Irîntă. 
triunghi viteză 300 km și triunghi 
viteză 200 km.

PETRE CODREA-coresp. leg.
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CAMPIONATELE MONDIALE DE PARAȘUTISM 1 -*• ■'z z '

> ORANGE, 13 (Agerpres). — Pe ae
roportul Orange (Massachussetts) a 
avut loc duminică festivitatea oficială 
de deschidere a celui de-al 6-lea cam- 

'pionat mondial de parașutism sportiv 
: la care participă echipele U.R.S.S., 
j Australiei, Austriei, Belgiei, R.P. Bul-
1 garia. Canadei, R.S. Cehoslovace, El- 
1 veției, Franței, Angliei, R.P. Romine, 
I R. P. Polone, S.U.A., R. F. Germane,

Irlandei, Japoniei, Olandei, și altor

pînă
300

de

țări. La întreceri, care vor dura 
la 4 septembrie, participă peste 
de parașutiști sportivi.

După desfășurarea festivității 
deschidere participant au evoluat în
cadrul unui concurs de antrenament. 
O impresie deosebită au lăsat parașu- 
tiștii sportivi din U.R.S.S., Franța și 
R.S. Cehoslovacă.

Miercuri sînt programate primele 
întreceri oficiale.

„Cursa Scinteii" 0 competiție ciclistă care a intrat
in tradiția mișcării sportive din țara noastră

(Urmare din pag- 1)

pentru că au alergat impre-jnă 
„Cursa Păcii". Cunoscind valoa- 

concurențiior romîni și ceno-

tri 
in 
rea 
slovaci, sîntem îndreptățiți să spe
răm câ vom asista la întreceri vin 
disputate, încheiate cu medii orare 
ridicate.

va 
km 

la

G. MOICF.ANU NU APĂRE 
PE TABLOUL CIȘT1GATORILOR 

„CLRSEI SCINTEII"

Populând nostru rutier Ga trei 
Moieeauu ca-re in ultima vreme s-a 
dovedit a fi in cea mai bună formă 
nu apare pe tabloul de onoare al 
câștigătorilor „Cursei Scinteii", care 
are următoarea T-țfttisare: 1948: 
M Niculescu. 1949: M. N icul eseu. 
1950; G1. Negoescu. 1951: X. Ma
xim, 1952: AL .Niculescu. 1953: I. 
Consta rtinescu. 1954: C. Șandru. 
1955: B Funda (R DG.). 1956: Gh. 
CaicișcA î - - - - —
Poreceaou. 
1959:
1961: 
ne-a 
mai 
Scinteii" 
să ocig> prinț»! loc in clasamentul 
general. Continui să sper, deși știu 
ci v» fi destul de greu pentru câ 
întrecerile care încep miine consti
tuie și un criteriu de selecție in ve
derea apropiatelor campionate mon
diale din Italia. M-am pregătit se
rios și de aceea aștept încrezător 
„Cursa Scinteii".

Noi 
altfel 
tuala

Dtsn: traseu și Șt 
C Dumitrescu.

I960: L. Za no. ti.
A Șelarii. „Eu mă număr — 
spus Moiceami — printre cei 
vechi participant! la .Cursa 

și doresc de mai multi ani

1957: C 
. 1958:

L_ Zanoni.

îi dorim succes deplin, ca de 
tuturor participa nților la ac- 
ediție a „Cursei Sckiteii"..Cursei

TRASEUL 
PLECĂRILOR

$1
51

ORARUL 
SOSIRILOR

După cum
„Cursa Scinteii’ 
soară aproape 900 km, impărțiți m 
cinci etape, după
miercuri 15 august: prima sem’etapă. 
București — Buzău 105 km. Startul 
festiv se va da la ora 8.30 din fața

am 
din

mai anunțat 
acest an ma

cum urmează:

U ciclism pr pista

Sofia—București 2-2
După ce la Kazanlîk reprezentativa 

orașului București a fost întrecută de 
; selecționata Sofiei, pistarzii celor două 
* capitale s-au întilnit duminică, in meci 

revanșă, la Burgas. întilnirea s-a in- 
I cheiat, de data aceasta, cu scorul de 

2—2. Din echipa Bucureștiului s-au 
' remarcat în mod deosebit Dan Po- 
’ povici. Petre Tache și Victor Voloșin. 
; în proba de viteză. Dan Popovici și 
1 Petre Tache s-au calificat in finală. 
1 disputindu-și intre ei primul ioc in a- 
ceastă spectaculoasă întrecere.

Iată acum rezultatele: viteză: 1. Dan 
i Popovici, 2. Petre Tache; 400 m: 1.

Zabrianov (Sofia); 2. Petkov (Sofia); 
3. E. Bărbulescu ; semifond 81 ture cu 
sprint la trei ture: 1. Victor Voloșin 
2 ture avans și 53 p., 2. M. Voinescu 
1 tur avans. Cursa italiană a fost ciș- 
tigată de echipa Sofiei.

Selecționata de box

a regiunii Lodz — la Constanța
• I

i

î

Selecționata de box a regiunii I.odz 
va apare mîine seara în fața publicu
lui constănțean, întîlnind reprezentativa 
regiunii Dobrogea.

Boxerii constănțeni sau pregătit 
cu asiduitate în vederea acestei partide. 
Localnicii prezintă o formație combati
vă, în rindul căreia figurează și cam
pionii republicani Ion Dinu și Vasile 
N’eagu, precum și Ameții Nuri. Osman 
Chenan, Dumitru Răgălie. Oaspeții vor 
folosi — în linii mari — aceeași echi
pă care a evoluat și în Capitală.

AONMWAm
Peste 3 zile, la Berlin

începe întrecerea celor mai bune canotoare din Europa
La handbal în î:
Steaua—Lcvshî 32-14

„Casei Scinteii". Plecarea tehnică 
fi marcată in dreptul bornei 
11.500 de pe șoseaua Urziceni, 
ora 9.30 Sosirea la ora 12 în cen
trul orașului Buzău. Plecarea in a 
doua semietapă la ora- 14,30. Cicliștii 
vor trece prin Brăila la ora 17,15 
iar la Galați, sosirea
ora 18 în fața Sfatului popular re
gional. Joi 16 august: etapa a doua
Galați — Bacău 185 km. Startul
se va da din centrul orașului Galați 
la ora 13. Caravana va trece prin 
Tecuci la ora 15.15 prin Adjud la 
ora 16.30. iar sosirea la Bacău va 
avea loc pe stadionul „23 August" 
in jurul orei 18. Vineri 17 august: 
etapa 
Neamț 
se va da 
ora 14.30. Cicliștii
Buhuși la ora 15,30, Piatra Neamț 
la ora 16.15, la reîntoarcere prin 
Buhuși, la ora 17.15, iar sosirea va 
avea loc în centrul orașului, la 
ora 18. Simbătă 18 august: etapa 
a patra Adjud — Brașov 175 km. 
După startul festiv din Bacău (ora 
9—10) cicliștii 
dare pînă 
ora 14 se 
ravana va 
15.15. Tg. 
Ia Brașov 
fața telefoanelor in jurul orei 
Duminică 19 august: prima semi 
tapă Brașov — Predeal (28 km 
contracrooometru individual). Star
tul tehnic al cicliștilor va dura de 
la ora 9 pînă la ora 10. Sosirea 
pe Cioplea. între ora 10—II. A
doua sem:etapă; Predeal — Bucu
rești (145 km cu clecare în bloc). 
Startul tehnic se dă la ora 14.30. 
Caravana va trece prin Sinaia la 
ora 15. prin Cîmpina. Ia ora 15.30 
si Ploiești, la ora 16.30 Sosirea in 
București va avea loc pe stadionul

August" în jurul orei 18.

Grunau, în Berlinul de- 
vor reuni la start eon
ii țări.
după numărul echipaje- 
la fiecare probă a cam-

..23

are loc la

a treia Bacău — Piatra
— Bacău 125 km. Plecarea

din centrul orașului la
vor trece prin

vor face transbor- 
la Adjud. de unde 

va da startul tehnic, 
trece prin Onești Ia 
Secuiesc ora 16.30, 
sosirea se va face

la 
Ca- 
ora 
iar
în

18.
e-

ULTIMELE AMĂNUNTE 
ORGANIZATORICE

Unul din cele mai importante eve
nimente sportive internaționale ale 
sfirșituluj acestei săptămînj îl cons
tituie campionatele europene femini
ne de canotaj academic. Ele se vor 
desfășura vineri, sîmbătă și dumi
nica pe bine cunoscuta pistă nautică 
de la lacul 
mocratic, și 
curente din

Apreciind 
lor înscrise
pionatelor feminine, se pot pronostica 

, dispute deosebit de dirze, de echili- 
' brațe. Firește, cele maj multe șanse 
j sînt de partea sportivelor sovietice, 
i deși în acest an ele au pierdut cîteva 
curse în unele competiții internațio
nale. la începutul sezonului, iar la 
unele probe timpurile realizate de ele 
au fost sub nivelul anului trecut. 
Marile resurse ale canotajului aca- 

! demic sovietic ne fac să le acordăm, 
j în continuare, șanse la primul loc 
[ in clasamentul pe țări și la cucerirea
* celor mai multe medalii. Cunoscind 
! valoarea din totdeauna a vîslașelor 
I țării gazdă, și ținînd seama și de ma-
* rele avantaj pe care-1 prezintă „te- 
! renul propriu" intr-un asemenea con-

!
curs internațional, socotim că și ca
notoarele din R. D. Germană au im- 
j portante șanse în această a 9-a ediție 

i a „europenelor" și că — dacă nu vor

SOFIA, 13 (Agerpres). — La Soția 
s-a disputat meciul internațional de 
handbal în 7 dintre echipele Steaua 
București și Levski Sofia. Handbaiiștii 
bucureșteni au prestat un joc specta
culos, terminînd victorioși cu scorul 
de- 32—14.

PE SCURT
protago-

I 
i 
ț I
1
i

Tenismanul american Donald Deli

care

Cu 
XV-a
Loto-Pronosport va acorda învingă
torului o motocicletă MZ. De aseme
nea, organizatorii.
Tineretului",
„Munca", 
serie de 
din orașele 
numeroase

Ședința tehnică va avea loc azi 
după-amiază, începînd de la ora 17 
la „Casa Sckiteii".

ocazia desfășurării celei de a 
ediții a „Cursei Scinteii“, I.S.

ziarele „Scînteia 
„Rominia Liberă", 

„Sportul popular" și o 
întreprinderi și instituții 
capăt de etapă, vor oferi 
premii.

despre „Vostok3”și „Vostok4”
MOSCOVA 13 (Agerpres). —
La Moscova au început campiona

tele internaționale de tenis la 
participă sportivi din 10 țări.

Cu acest prilej, cunoscutul tenisman 
* american Donald Dell a făcut urmă- 
Stoarea declarație unui corespondent al 

Agenției TASS în legătură cu zborurile 
} în Cosmos ale celor două nave sovie- 
’ tice — „Vostok-3" și „Vostok-4“:
I „Particip pentru a doua oară la tur- 
j neul internațional de tenis de la <Mos- 
»cova. dar actuala vizită o voi ține 
| minte totdeauna. Am aflat despre lan- 
ț sarea navei „Vostok-3“ încă pe aero- 
i portul Șeremetievo. Dar în dimineața 
j zilei de astăzi am lost profund impre- 
i .sionat de lansarea unei noi nave cos- 
| mice. După părerea mea — a spus în 
{încheiere
J realizări 
' constitui 
J a anului

putea cîștiga vreun titlu — în schimb 
au mari perspectiva de a-și păstra 
locul 2 pe națiuni.

Sportivele țării noastre s-au pre
gătit și ele cu seriozitate pentru com
petiția care începe peste 3 zile. Ele 
au tras sîmbătă, la Snagov, ultimele 
piste de verificare, în cadrul cărora 
au obținut timpuri bune (mai ales la 
4-f-l rame). De altfel, la această pro
bă, la care noi deținem de mai mulți 
ani locul II în Europa, sportivele 
noastre contează printre
niște și vor căuta să-și confirme 
valoarea și victoriile internaționale 
din acest an.

în cursul acestei zile, lotul nostru 
pleacă la Berlin. Urmează să facă 
deplasarea, printre altele : Maria Dră- 
ghici, Ana Tamaș, Florica Ghiuzelea, 
Margareta Stoian, Maria Triniks, Vio
rica Moldovan, Olimpia Bogdan etc. 
Sportivele noastre sînt înscrise la : 
simplu, dublu, 44-1 rame, 44-1 vîsle 
(cu aceeași garnitură de la rame) 
și 84-1. Antrenorii lotului: Felicia 
Urziceanu și Ion Bulugioiu.

Din informațiile primite de la FISA, 
reiese că cele maj multe înscrieri 
sînt la simplu, dublu și 4-(-l vîsle, la 
care concurează cite 9 țări. La 84-1 
s-au înscris 7 țări. La toate aceste 
probe va fi, deci, nevoie de probe 
eliminatorii pentru calificarea în fi
nală pista de la Grunau avînd 6 cu
loare. Singura probă la care se trage 
direct în finală este — surprinzător — 
proba care pînă acum era cea mai 
„tare" : 4-j-l rame și la care în acest 
an s-au înscris numai patru echipaje.

Buna pregătire a echipajelor noas
tre, dorința puternică a fiecărei spor
tive de a răspunde printr-o compor
tare cit mai bună încrederii ce i s-a 
acordat prin selecționarea în echipa
jele reprezentative ne fac să sperăm 
că și la această ediție a europenelor 
canotoarele noastre vor concura la 
nivelul prestigiului de care se bucură 
canotajul nostru academic feminin în 
arena internațională.

• Echipa feminină de handbal în 7 
R.P. Polone a susținut primul meci 

al turneului pe care-1 întreprinde in 
U.R.S.S. evoluînd la Kiev în compa
nia reprezentativei R.S.S. Ucrainene. 
Jucătoarele sovietice au cîștigat cu 
scorul de 13—9 (5—2).

a

• Prima partidă a meciului supi;- 
mentar dintre șahiștii sovietici Ghelier 
și Keres, pentru desemnarea locului 
doi la turneul candidaților la titlul 
mondial s-a terminat cu un rezultat 
de remiză, la mutarea

• Cu prilejul campionatelor'de na- 
tație ale S.U.A. au fost stabilite mai 
multe recorduri mondiale. Tom Stock 
a parcurs 200 m spate în 2T0”9/10 și 
100 m spate în l’Ol’T/IO, iar Robie a 
fost cronometrat în proba de 200 m 
fluture cu timpul de 2T0”8/10.

• Au fost desemnate echipele cam
pioane de baschet ale U.R.S.S. pe 
acest an. La feminin titlul a revenit 
din nou echipei TTT Riga care cîștiga 
pentru a treia oară campionatul, tn 
competiția masculină din nou cea mai 
bună echipă s-a dovedit 
cova. în ultimul meci 
din Moscova au învins 
Uralmas (Sverdlovsk).

T.S.K.A. Mos- 
baschetbaliștii 
cu 88—58 pe

De pe pistele de atletism
a doua a camptona- 

de atletism de la

• Iată

sportivul american — aceste 
ale oamenilor sovietici vor 
vestea cea mai senzațională 
1962“.

primele rezultate înregistra
te în campionatele internaționale de 
tenis ale U.R.S.S.: masculin: Tretih 
(R.D.G.) — Kedars (U.R.S.S.) 1—6;
6— 2; 3—6; 6—4; 6—4, Borovski
(U.R.S.S.) — Kadar (R.P.U.) 6—2; 
9—7; 4—6; 6—4, Dell (S.U.A.) — 
Mdzinarșviili (U.R.S.S.) 6—4; 6—0;
7— 5, feminin: Troskina (U.R.S.S.) —
Szabo (R.P.U.) 7—5; 6—2; Mofitt
(S.U.A.) — Sorokina (U.R.S.S.) 6—3; 
6—2.

• Și în ziua 
telor unionale 
Moscova au fost înregistrate perfor
manțe valoroase. Recordmana mon
dială la aruncarea greutății lamara 
Press a cîștigat titlul de campioană 
a țării cu 17,50 m. Discobolul Tru- 
șenev a aruncat 58,57 m. Proba de 
săritură în lungime s-a încheiat cu 
victoria recordmanului Igor Ter 
Ovanesian cu 7,89 m. De remarcat 
că recordmanul mondial la săritura 
în înălțime Valeri Brumei a partici
pat la această probă clasîndu-se pe 
locul 5 cu 7,41 m. O performanță 
remarcabilă a realizat la aruncarea 
suliței Lusis cu 82,15 m. 
zultate: masculin: 
10”5/l0; 50 km

• La Linz s-au disputat campio
natele naționale ale Austriei. Iată 
cîteva rezultate mai valoroase: 800 
m: Klaban 1:50,0; 3000 m- obstacole: 
Gansel 8:59,0 (record 400
m fete : Pfeffer 58,1 (record naț.).

• Din 
Franței : 
Davaze 
2:15,8; 80 m garduri: Guenard 11,6 
(record egalat); înălțime: Parenty 
1,61 m; Lungime: Delcellier 5,83 m; 
Disc: Bretelle 43,72 m.

campionatele feminine ale
100 m: Davaze 11,9; 200 in: 
24,6; 800 m: Gouilleux

Disc: Bretelle 43,72

MOSCOVA. — Pe stadionul V. 1. 
Lenin, in fața a peste 80.000 de spec
tatori s-a disputat finala „Cupei 
U.R.S.S." la fotbal. S-au intîlniț echi
pele Sahtior Donețk și Znamia Truda 
din Orehovo Zuevo. Fotbaliștii de la 
Sahtior au intrat in posesia invidia
tului trofeu obținind 
rul de 2—0 (2—0) 
scrise în min. 5 și 
Savelev.

PARIS. Echipa Partizan Bel
grad. care întreprinde un turneu în 
Franța a jucat la Nancy cu echipa 
Reims. Jocul s-a 
tate : 2—2.

terminat la egali-

victoria cu sco- 
prin punctele in- 
6 de Zaharov și

NEW YORK.
echipa de fotbal Dukla Praga a în
vins cu 2—I (0—0) echipa braziliană 
F. C. America, cîștigătoarea turneu
lui din acest an de Ia New York. 
Fotbaliștii- cehoslovaci au prestat un 
joc eficace mai ales în ultimele mi
nute. Punctele au fost înscrise de 
Adamec și Masopust, respectiv Car
los. în urma acestei victorii, Dukla 
Praga a cîștigat cupa oferită de fede
rația americană. Primul meci dintre 
Dukla și America, disputat săptămina 
trecută se terminase la egalitate: 
1 — 1.

în meci retur

MOSCOVA. — 
neul in U R.S.S., 
Olimplakos Pireu a jucat la Moscova 
cu Spartak. Fotbaliștii sovietici au 
desfășurat un joc spectaculos termi
nînd învingători cu scorul de 3—1 
(2—1) prin punctele înscrise deRein- 
gold, Sevidov și Adamov. Golul echi
pei oaspete a fost realizat de Sadilis.

Continuîndu-și tur- 
echipa de fotbal

BUDAPESTA. — Campionatul R.P. 
Ungare a continuat cu jocurile eta
pei a Jl-a. Iată rezultatele înregis
trate: Honved — Szeged 4—1, Salgo- 
ta-rjan. — Vasas 1—0, Pecs — Debre
țin 0—0, Tatabanya — Gyor I—2,- 
Sombathely — Dorog 1—4, M.TK— 
Komlo 2—2. Ferecvaros — Ujpest 
2—2. In clasament conduce Dorog 
cu 4 p la egalitate cu Gyor.

Alte re-
100 m Ozolin 
marș: Klimov

4 h 04’32“, prăjină Petrenko 4,60 m; 
Koseleva

11 “8/10; 
m Lîsen-

» ii \j~t , piuțiiia rent
feminin: 80 m garduri 
11 “2/10; 100 
400 m Parliuk 
ko 2’08“ 1/10.

m Itkina
50“2/10; 800

dintre e-• In meciul 
chipele Angliei 
tortile au fost 
lin au cîștigat 
puncte, iar la 
54—52 puncte, 
zultatele înregistrate în ultima 
400 m garduri Surety (A) 52,1; cio
can Rut (R.P.P.) 62,17 m; 800 m 
Purkis (A) 1:52,0; lungime Howell
(A) 7,26 m; disc Piatkowski (R.P.P.) 
55,17 m; prăjină Sinski (R.P.P.) 
4,00 m; feminin: 100 m Hyman (A) 
11,8; 800 m plat Jordan (A) 2:09,8.

de atletism ____ _
și R.P. Polone vie- 
împărțite: la mascu- 
oaspeții cu 108—104 
feminin gazdele 
Iată cîteva din

cu 
re- 
zi:

• Cîteva rezultate înregistrate la 
campionatele R.F. Germane: BĂR
BAȚI: 100 m: Schumann 10,7 (cu 
vînt contra); 200 m: Germar 21,0; 
400 m: Reske 46,1; 800 in: Schmitt 
1:49,2; 1500 in: Norpoth 3:42.8; 5000 
m: Kubicki 14:03,0; 10.600 m Ku- 
bicki 29:15,8; 110 m garduri: Nueske 
14,3; 400 m garduri: Janz 51,0; Lun
gime : Steinbach 7,74 m; Prăjină : 
Moehring 4,50 m; Triplu salt: Zeiss 
15,78 m; FEMEI: 100 m: Heine 11,6; 
200 m: Heine 23,8; 400 ni: Nenning 

.54,6; 800 m; Kummerfeld 2:10,2; 
80 m garduri: Fisch 10,7; înălțime: 
Becker 1,67 m; Lungime: Hoffmann 
6,35 m; Greutate: Klein 14.82 m; 
Disc: Haussmann 51,91 m; Suliță: 
Gerhardt 51,57 m.

• Pe stadionul 
s-a desfășurat un 
țional de atletism, 
smusen a cîștigat proba de aruncarea 
suliței cu o performantă de 74.42 
m. Beatty (S.U.A.) a parcurs 1500 
m plat în 3:39,4 (record american). 
Hovik (Norvegia) s-a clasat pe pri
mul loc la săritura cu prăjina, rea- 
lizînd 4,49 m.

Bislet din Oslo 
concurs interna- 

Norvegianul Ras-

• Cîteva din ultimele performanțe 
ale atleților italieni : 110 m garduri: 
Cornacchia 13,9 (nou record italian); 
suliță: Lievore 77.29 m, Radman 
75.68 m; disc: Dalia Pria 54.58 m; 
200 m: Fraschini 21,8; 400 m: 
chini 48,2.

• In concursul internațional 
Shertogenbosch (Olanda): 400 
Yerman 
£1 talia) 
(Italia) 
(RFG) 
7,56 m; 
4,55 m; 
(record
(Austria) 64,25 m.

Fras-

de (a 
rn: 

(SUA) 46,5; 800 m: Bianchi 
1:50,6; 110 rn garduri: M’azzâ 
14,4; 400 m garduri: Haa? 

51,4; lungime: Horn (SUA) 
Prăjină: Wadsworth (St1 . • 
Coppejans 

belgian);
(Belgia):

ciocarș:

• Rezultate din
ționaie ale Elveției: Laeng 20,7 pe 
200 m plat (nou record elvețian); 
Galliker 52,4 pe 400 m garduri și 
Mehr 51,33 m

campionatele na-

la disc.

» In timpul 
pentru Jocurile 
nezi au bătut 
nale: Ijima 51,1 la 400 m garduri,
Hayaze 47,4 la 400 m plat și Jama- 
zaki 4.50 m la prăjină.

reuniunii de selecție 
Asiatice, ătleții japo- 
trei recorduri națio-
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