
ZILEI DE

noastră o închinam Zilei Eliberării

ANA TAMAȘ, EMILIA RIGARD,

a obține noi succese, pen- 
dragi, Republica Populară

Imaginea de mai sus a fost surprinsă, In aceste zile la ștrandul Tineretului... Prima 
săptămină (din cele trei) a cursului de învățare a înotului s-a încheiat. Micii înotători 
execută acum, un start de... probă. Să le scuzăm, unora, ieșirea nesincronizată din bloc- 
starturi. La viitoarea repetiție, vă asigurăm că treaba va merge mai bine. Deocamdată, să 
privim această fotografie rare dovedește cît de mult îndrăgesc micii cur.sanți de la 

..Tineretului'' apa, soarele, aerul curat.
FLORlCA GHIUZELEA. 

LIA BULUGIOIU, ȘTEFANĂ BORISOV 
lomponente ale echipajului de 4-f-l campion european Ia cano

taj academic

Sintem deosebit de bucuroase că am cucerit primul loc in 
de 4-f-l rame a campionatului european de canotaj aca- 

lemic, in aceste zile, cind oamenii muncii din întreaga țară se 
regătesc să sărbătorească măreața zi de 23 August, ziua eli
berării patriei noastre de sub jugul fascist.

Am luptat cu toată ardoarea pentru a obține victoria și a 
le recunoștința pentru minunatele condiții de pre-
’ăfireX^- care le-am avut, pentru cinstea de a fi selecționate in 
chipa reprezentativă a țării.

închinăm victoria noastră zilei de 23 August și ne anga- 
ăm să luptăm și mai departe pentru 
ru gloria sportivă a patriei noastre 
lomină".

In primele rinduri ale întrecerii
Pentru a intim- 
'ia eu cinste ziua
23 August, mim- 

orii, tehnicienii, 
ținerii și funcțio- 
rii Fabricii de 
jpri „Elastic" din 
'jiu și-au luat an- 
jamentul de a da 
oduse mai*  multe

și de mai bună ca
litate.

In primele rin
duri ale întrecerii se 
situează sportivii 
Șerban Șerban din 
echipa de volei. Du
mitru Molrună din 
echipa de fotbal, con
trolorii de calitate 
Nicolae Igna și Uie 
Preda, voleibaliști,

ia r.ihcrării" a revenii scrinurilor fle la S.P.C.
Juminică, în sala de la sta
nul Republicii, a avut loc 

concurs organizat de co- 
orășenească de scrimă

și dotat cu „Cupa Eliberării". 
Au participat floretiste și sa- 
breri de categoria a 11-a și a 
Ill-a.

A;

începea fiecare zi... După cîteva minute... mingile de volei, 
fotbal, intrau în acțiune.

St ' •*

<»»»»« 
«mim

scrisoare
țecent, într-o dimineață, cer- 
înd maldărul de scrisori a- 
>e de poștaș, am desfăcut și 
tul care avea la adresa ex- 
litorului numele elevului Do- 

Tudoran. Dorin Tudoran nu 
î corespondent al ziarului 
itru. El e unul dintre nenu- 
rații pionieri și elevi care 
iu petrecut o parte din va- 
iță în tabără. Ne-au mai 
is și a Iți pionieri și elevi 
pre frumoasele activități deș
irate în taberele din care fă- 
eră parte. Totuși, scrisoarea

Dorin este deosebită. De 
? Pentru motivul că tabăra 

la Dîmbul Morii, unde a 
t Dorin, a cuprins în efecti- 

ei pe unii dintre cei mai 
ii membri ai secțiilor de 
jal, box, gimnastică și atle- 
n ale Centrului „23 August",

-
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rectificatorul Gheor- 
ghe Popa. lăcătușul 
Marin Cirloțescu, 
jucători în echipa 
de fotbal, jucătorul 
de tenis de 
Gheorghe 
popicarul 1 
Costea și alții.

masă 
Țăranu, 
Valentin

ILIE IONESCU
coresp.

Publicăm mai jos scrisoarea 
primită:

tn • tabăra sportivă de la Dîrn- 
bul Morii ! Noaptea din ajunul 
plecării a fost pentru noi toți, 
cea mai lungă! Am luat oare 
fot ce ne-au recomandat antre
norii și medicii noștri ?! — E- 
chipamentuî, cărțile, acordeonul, 
șahul... Da, totul era în ordine. 

Dîmbul Morii, o cabană plă
cută, așezată intr-un minunat

....... cnlț de natură de pe valea Tî-
tive, îndrumați cu grijă de pro- niîșului. ne oferă cele mai bune

- condiții. Cu poienile străjuite
de falnicii brazi ,și străbătute 
de cursul înviorător al Timișu
lui. Și, în plus, cu frumoasele 
și plăcutele terenuri de sport 
Dîmbul Morii este un adevărat 
colț de rai.

.TABĂRA NOASTRĂ 
SPORTIVĂ"

Mulți copii din școlile înve
cinate complexului sportiv „23 
August" din București prac
tică în mod sistematic și re
gulat diferite discipline spor- 

fesorii de educație fizică, antre
norii și medicii de ta Centrul 
„23 August".

După un an de activitate, 75 
de copii din secțiile de fotbal, 
box, gimnastică și atletism am 
avut bucuria să participăm, la 
tabăra sportivă organizată de 
centrul nostru.

Cite emoții și bucurii am sim
țit ci rid ni s-a anunțat plecarea

★

feminin a 
de către o reprezen- 

asociației sportive 
Olimpia Antonescu, 
baraj cu Eva Was- 
și Manuela Chira.

Concursul 
cîștigat 
tantă a 
S.P.C., 
după un 
serstrom

La sabie, cel mai bun s-a 
dovedit a fi Virgil Costache 
(S.P.C.) care a terminat ne
învins concursul (4 victorii). 
Pe locurile următoare s-au si
tuat sabrerii llie Tudor. Ion 
Dumitrescu și Ion Galan.

Vicepreședintele comisiei oră
șenești. prof. Dan Apostol, a 
înminat „Cupa Eliberării" re
prezentanților asociației spor
tive S.P.C.

Simultanul de șah 
al maestrei Alexandra Nicolau

La Casa de Cultură din Par
cul Herăstrău s-a organizat, in 
cinstea zilei de „23 August", 
un simultan de șah la care a 
fost invitată maestra interna
țională Alexandra Nicolau, cam
pioana țării.

Simultanul s-a desfășurat la 
16 mese. Simultanista a cîștigat 
10 partide, a remizat 2 și a pier
dut 4 partide.

In afară de jucători, la simul
tan au asistat numeroși iubi
tori ai șahului, vizitatori obiș- 
nuiți ai Casei de Cultură din 
Parcul Herăstrău.

După inaugurarea campionatului de fotbal

r e s i i...
Așadar, a început campionatul 

de fotbal.
Duminică, la primele semnale 

ale arbitrilor, echipele participan
te au pornit din nou întrecerea, 
fiecare cu speranțele, cu năzuin
țele sale. Desigur că după prima 
etapă nu se pot trage încă con
cluzii asupra posibilităților și 
perspectivelor echipelor. Totuși, 
partidele de duminică ne-au dat 
prilejul să facem cîteva aprecieri 
eu privire la pregătirea formați
ilor. la disciplina jucătorilor, com
portarea arbitrilor etc.

Performera etapei — ca joc și 
ca scor — a fost de departe 
tînăra formație Viitorul, care a 
arătat de la început că se poate

DORIN TUDORAN 
elev, 

membru al -secției de atletism

'Continuare in pag, a 2-a)

Un foarte atractiv program sportiv
ÎNTRECERI DE CĂLĂRIE, CICLISM, FOTBAL 

ȘI DEMONSTRAȚII DE AEROMODELISM, CU PARTI
CIPAREA UNOR SPORTIVI FRUNTAȘI

După cum am anunțat, în ca
drul acțiunilor cultural-sportive 
organizate de consiliul orășenesc 
UCFS București in cinstea zilei 
de 23 August, joi se va desfă
șura pe stadionul Republicii un 
foarte atractiv program sportiv, 

in deschiderea programului, 
cu începere de la ora 18, cei 
mai buni călăreți ai țării ne vor 
demonstra din nou măiestria 
lor, parcurgind un traseu de 
obstacole — gen durată (înălți
mea maximă a obstacolului 1,30

scorului a

măsura cu echipele noastre din 
prima categorie. Superioritatea ei 
în jocul de duminică seară a fost 
atît de evidentă incit s-ar putea 
spune că deschiderea 
fost așteptată dintr-un moment în 
altul. Cu alte cuvinte, timp de 
19 minute egalitatea dintre echipe 
a existat doar pe tabela de mar
caj nu și pe teren. E drept că 
Minerul a jucat în 10 oameni timp 
de 46 de minute (prin eliminarea 
lui Mihalv), dar acest fapt nu 
explică decît cel mult proporțiile 
scorului.

Din relatările corespondenților 
noștri reiese că și meciurile de la 
Iași și Constanta s-au ridicat la 
un nivel tehnic mulțumitor pentru 
început de sezon. In schimb, par
tidele de la București. Oradea și 
Cluj nu au corespuns nici pe de
parte așteptărilor.

Antrenorii, jucătorii și condu
cătorii secțiilor de fotbal, trăgînd 
învățăminte din prima etapă, tre
buie să-și unească eforturile pen
tru ca în viitoarele etape să satis
facă exigentele spectatorilor. Dacă (Continuare în pag. a 5-a)

b g.

(Rapid) inaugureazăI. Ionescu
seria golurilor din noul cam-

___ pionaț_____________

Fericitul, șutul
bară l-a... înghețat!!

m) și unul de obstacole de cate
gorie semigrea (înălțimea ob
stacolului 1.40 m). In parcursul 
de obstacole 
ciștigător va 
in timp de 1 
va sări fără 
mare număr 
această probă vor lua 
printre
Cristian Țopescu și lolanda La- 
zăr (Steaua), Alexandru Longo 
și Oscar Recer (Dinamo). In 
proba de obstacole de categorie

— gen durată — 
ieși călărețul care 
minut 30 secunde 

greșeală cel mai 
de obstacole. La 

parte, 
alții, Dumitru Hering.

după prima etapă pot fi invocate 
unele circumstanțe cum ar fi, 
poate, perioada pregătitoare rela
tiv scurtă, căldura prea mare, lo
turile incomplete și formațiile ne
omogenizate, este clar că ase
menea explicații nu vor mai put-ra 
fi luate în considerație în apro
piatele meciuri. Îmbunătățirea pre
gătirii și. deci, a jocului trebuie 
să fie o preocupare pentru toate 
echipele, dar mai ales pentru cele 
care în curînd vor fi angrenate 
în competiții internaționale. Ne 
referim la Steaua București, Pe
trolul Ploiești. St. roșu Brașov și 
Dinamo București.

Pînă atunci, să consemnăm cîte
va aspecte — pozitive și negati
ve — din partidele primei etape.

• Ne-a bucurat faptul că arbi
trajele, care pot aduce o contri
buție foarte însemnată la îmbu
nătățirea calității fotbalului, au

14 
a1

JOI SfARĂ Pf STADIONUL Df Pil BUCII

semigrea vor participa Vasile 
Pinciu (ciștigător al marelui 
premiu de obstacole de la con
cursul din primăvară de la Ni
sa), Gh. Langa, Constantin Vlad 
și Andrei Costea. De asemenea, 
se vor face demonstrații de 
dresaj olimpic. Printre sportivii 
care vor evolua, se va afla și 
maestrul sportului Ntcolae Mi- 
halcea, recentul ciștigător al 
marelui premiu de dresaj olim
pic de la concursul de călărie 
desfășurat cu puțin timp in 
urmă la Leipzig.

Punctul de atracție il consti
tuie desigur cele două meciuri 
de fotbal, adevărate derbiuri 
bucureștene. In prima intilnire 
Rapid va primi replica Progre
sului. In cea de a doua partidă, 
formația campioană Dinamo 
București va întilni actuala de
ținătoare a Cupei R P R., 
Steaua. Echipele vor folosi for
mațiile de bază, avind dreptul, 
conform regulamentului „Cupei 
Eliberării", să schimbe cite pa
tru jucători. Troieul pus in joc 
va fi atribuit echipei care va 
realiza cea mai mare diferență 
de scor. Dacă partidele vor lua 
sfirșit țu aceeași diferență .de 
goluri, atunci se va lua in con
siderație rezultatul executării a 
cite zece lovituri de la II m 
(la terminarea meciului Rapid — 
Progresul, fiecare jucător de 
cimp din echipa învingătoare 
va executa cite o lovitură de ia 

Portarii n au voie să 
Dacă va fi cazul vor

»

11 m. 
execute.
executa asemenea lovituri și ju
cătorii ~
Steaua).

In pauza
Steaua, cei 
bucureșteni 
cursă italiană.
In același timp, pe gazon.tvaero. 
modeliștii .fruntași Casian Ariton 
și Gheorghe Craioveanu vor 
prezenta spectatorilor construc
țiile personale de aeromodele 
acrobatice.

de la Dinamo sau

meciului Dinamo- 
mai burți cicliști 

se vor întrece intr-o 
demonstrativă.



In cinstea zilei de 23 Augus
La „Noua" Brașov...

zile

mijlocul na-

GH.Text și Foto :

«Ml

Inainte de intrarea in 
orașul Brașov, venind 
dinspre Predeal și ur- 
mînd șuvoiul tumultuos 
al Timișului, călătorul 
ajunge intr-un loc in- 
cintător: „Noua**,

Și dacă acest nume 
era înainte anonim, azi 
intilneșli aici nenumă- 
rați oameni ai muncii 
veniți să petreacă cite- 
va ceasuri plăcute la 
if ir ș it de săptămină.

După o baie pe „cin- J 
ste“ in apa limpede și» 
răcoroasă din bazin (fo
to 1), o partidă de Șah 
la soare, pe covorul ver
de de gazon, este o des
fătare atrage atenția, 
multor „spectatori*  (lo
to 2). Apoi o plimbare 
cu barca pe lacul de 

sub pădure (foto 3) adu
ce satisfacția unei 
plăcute, de neuitat, pe
trecută in 
furii.

CORCODEL 
coresp.

Spartachiada de vară a
IAȘI. De curînd, cei mai buni din

tre miile de participant la ediția 
din acest an a Spartachiadei și-au 
început întrecerile în cadrul etapei 
pe oraș. Primele concursuri au avut 
loc pe stadionul 23 August din loca
litate, la atletism. La majoritatea 

probelor lupta pentru intîietate s-a 
dat între atleții de ]a C.S.M.S. și a- 
sociația sportivă Prutul. Dintre cîști- 
gători o bună impresie au lăsat ju
niorii G. Galan, C. Boțic, Elena Co- 
teanu (cîștigătoare la 100 m„ săritura 
în lungime și înălțime) — de ia 
C.S.M.S. Iași și G. Buzoianu, V. Cer- 
cea, G. Cristodulu — de la „Prutul". 
Dintre senioare s-au evidențiat 
genia Bădicu 
(„Țesătura").

ciclism 
xim, muncitor 
Iași, la volei ......  — ___ ,
vJVnicilina", la handbal băieți Pro
gresul.

CONCURSURI... REZULTATE...
11 cei din Hîrșova. Lipsă de preocu
pare pentru pregătirea echipelor au 
dovedit asociațiile sportive din ra
ioanele Hîrșova. Negru Vodă și Med
gidia la volei.

ST. VĂDUV A-coresp.

BAIA MARE — Faza pe oraș a 
Spartachiadei de vară a tineretului 
s-a bucurat de un frumos succes.

(C.S.M.S.) și Ana
Eu-

Ticn

Ma-a cîștigat Aurel 
la fabrica de ulei din 
fete Voința, la băieți

GH. VASIL IU-coresp.
MEDGIDIA — Orașul nostru a 

găzduit zilele trecute faza interraio- 
nală a acestei competiții. La între
ceri au fost prezenți sportivi din 
patru raioane : Adamclisi, Hîrșova, 
Negru Vodă, Medgidia. La oină și 
volei merită să fie evidențiați sporti
vii din Adamclisi, iar la handbal în

Acțiuni turistice de mase în toată țar
Excursiile turistice, acest minunat mijloc de recreare activă, sînt din ce în ce mai îndrăgite de ma 

sele de oameni ai muncii. Cu ocazia sărbătorii naționale a poporului romîn, 23 August, au loc în toată țar; 
acțiuni turistice la care vor participa zeci și zeci de mii de pasionați ai drumeției. Pe lingă excursii ii 
munți, la cabane, concursuri de ori entare turistică și escaladări alpine, Ia sfirșitul acestei săptămîni se or- 

/ . - . • .. motociclete,
obiective culturale, industriale, serbări cultural-sportive în locurile pitorești din apropierea 
Dar, pentru a întregi tabloul turistic al acestor zile de sărbătoare, dăm mai jos spicuiri 
alcătuite de comisiile regionale de

ganizează o serie de acțiuni de mase: serbări cîmpenești, excursii pe biciclete 
unor

mele

iași
turism și alpinism, în colaborare cu organele U.T.M. și

lunii se vor 
odihnă, ser-

la sfîrșitul
în zilele de 
manifestații cultural-sportive.

vizitare; 
orașelor etc 
din progri- 

sindicale.

— Pînă 
organiza, 

bări cîmpenești îmbinate cu 
în ziua de 21 august vor merge la punctul turistic Ciric 
peste 5000 de persoane, unde vor asista la întreceri spor
tive de natație, canotaj, trintă ele. Peste două zile amatorii 
de excursii din 
urca la cabana 
ciațiile sportive 
ediție a cupei

orașul Iași și din comunele apropiate vor
Bîrnova. Totodată, 40 de echipe din aso- 
ieșene vor

„23 August"
participa la 
la orientare

cea de 
turistică.

Ill-a

Maramureș el^ %n
vor vizita cele mai frumoase
Baia-Mare, Vișeu și Cărei un mare număr de echipe vor 
lua parte la concursuri de orientare turistică La stațiunile 
Apa Sărată și Usturoi precum și la cabanele Izvoarele și 
Lacul Rodi vor teni sute de excursioniști. Programul 

și zeci

aceste zile 
orașele și 

stațiuni. In

sute și 
comunele 
apropierea

sute de 
regiunii 
orașelor

Strehaia.excursioniști din raioanele Gilort, Caracal, 
de Aramă, Corabia vor lua parte la diferite excursii, sl 
bări cultural-sportive ele.

Dobrogea
orașele - Brăila,
Bicaz iar alții
la Cernavodă, Călărași, Brăila, Galați. Excursii se vor or, 
niza și Ia Adamclisi, Istria și Topalu.
vor fi oaspeții 
cuprinde vizitarea 
ral-sportive etc.

— Aproape 3000 
vizita Bucureștiul, 

Mărășești, lacul de 
vor merge pe calea

dc constănțeni 1 
muzeul l)o f tai

acumulare de 
lină a Dună

Istria și Topalu. Cicloturi- 
pescarilor din Jurilofca. Programul n 
localităților de pe litoral, serbări cull

manifestații cultural-sporli'je în zeci
mai 

de

Hunedoara orvșme 
excuri 

cu ri:Ț
Rer.J 
la FI

— Clubul sportiv 
Deva va organiza o 

cu peste 300 de participanți la Gura-Zlatnei 
locuri pitorești din 
vor face o vizită 

o călătorie turistică cu autobuze la Câlimâneșii 
Câciulata iar cei cu motociclete și biciclete la Teliuc. ț 
ciația sportivă Minerul din Lupeni are în planul cj-J 
muncă organizarea unei competiții del o-1 urî st ic^. ci 
pentru posesorii de motociclete, precum și o 
titâ la Sur duc Iubitorii turismului din a
poposi pe muntele 
curs de orientare.

rea stațiunii și _ a unor 
Siderurgiștii liunedoreni 
șița,

din— 800 dc oameni ai 
orașul Calați vor face 

re cele mai plăcute in Delta Dunării, 
Menționăm din program : excursia 

cabanei vînătorilor „Brăila", • 
„Gîrboavele‘ 

pînă la Tulcea etc. In 
o sertare cultura l-spor- 
Tecuci), excursie ciclo-

Galați
dini
Crapina. Menționăm din program : 
cu \îzîtarea cabanei vînătorilor 
t ural-sport ivi din pădurea 
drumul cu vaporul pe Dunăre 
regiune s-a pregătit printre altele, 
tivi în pădurea Drăgănești (raionul 
turistică în Ciîngul Focșanilor ș.a.

muncii 
o excursie 

, la punctul 
i pe Dunăre 
serbarea cul- 

( raionul Galați),

de posesori de bici- 
tor pedalaO1 fonia — Peste 80flu II Iu clete din Turnu-Severin

plnâ la . Orșova și Herculane, luînd parte la o frumoa
să ieșire cicloturistică. Colectiviștii din Oprișoru 
și Almăjel vor merge în excursie la Băile ller- 
culane. Peste 5000 de craioveni vor petrece o zi frumoasă 
în Lunca Jiului. Iubitorii drumeției din Balș vor vizita 
Capitala, Timișoara și Brașovul, cei din Corabia gospodăria 
agricolă colecții â din comuna Izbiceni, 120 de cicliști din 
Calafat tor merge la Craiova și Poiana Mare. Mii de

IJ 
I
I

-
Sirianul unde vor lua parteTB v;i

Brașov
torii turismului să
raionul Rupea de exemplu se va organiza o serbare ci 
penească, excursii pe biciclete, cu motociclete pini i 
Cheile Bicazului. Sibienii vor merge în număr mare 
Valea Oltului, la Păltiniș, la Gîtul Berbecului.

Nu va lipsi nici tradiționala serbare cîinpenească de 
Dumbrava unde vin de regulă 7—8 mii de persoane I 
riștii din raionul Sf. Ghcorghe participă la excursiile de 
Băile Sugaș, Tușnady^Malnaș, Poiana Brașov, Lacul Rd 
și în alte puncte. turistice cu renume.

— Comîsiilt raionale de turism s 
pregătit intens ca în aceste zile iul 
aibă un program cit mai atracli*

O scrisoare
(Urmare din pag. 1)

Viața în tabără e plină de surprL 
i variat, înviorare, 

odihnă plăcută, 
tre
nai 
că- 
fot-
s-a 
le-

ze! Un program 
masă subslanȚală, 
excursii, concursuri etc. Aba au 
cut cîteva zile și fiecare dintre 
este azi» parcă mai puternic, mai 
lit. Din mica noastră tabără de 
bal'știȚ gimnaști, boxeri, at'eți, 
format un colectiv închegat, s-au 
gat trainice prietenii.

Excursiile ne-ati dat prilejul să 
noaștem multe din frumusețile și 
gățiile patriei * noastre.

Ne-am întărit sănătatea, am prins 
putere de muncă pentru noul an șep-

cu-
bo-

VEȘTI DE
CAMPIONAT D1E FOTBAL 

PENTRU COPII

Clubului sportiv muncita- 
a organizat, prin comisia 
de fotbal, un campionat 
rezervat copiilor, la care 
10 echipe. Scopul compe-

Consiliul 
resc Reșița 
orășenească 
inter-străzi 
s-au înscris 
tiției este acela' de a depista elemen
tele talentate care să fie introduse în 
echipele de pitici ale asociațiilor spor
tive din oraș.

După patru etape, în clasament con
duce echipa străzii Lunca I. La termi
narea campionatului se tor acorda pre
mii în echipament sportiv și plachete.

1ANCU PLĂVIȚU

CAMPIONATELE ASOCIAȚIEI 
ÎN PIJNA DESFĂȘURARE

în cadrul asociației sportive Energia 
Uzina mecanică Cîmpina, campionatele

tineretului

LA CORESPONDENȚI
asociației sînt în plină desfășurare. 
Recent s-a înerhiat campionatul celor 
10 echipe de fotbal, titlul fiind cuce
rit de echipa secției întreținere. In 
prezent este în plină desfășurare cam
pionatul de popice, la care participă 
14 formații. La volei se întrec 10 echi
pe. La ciclism s-au disputat întrecerile 
primei etape.

Consiliul asociației 
ocupat mai puțin de 
pionatelor de natație, 
și de ,, Spartachiada
ții programate în calendarul asociației. 
De asemeni, nu există preocupare și 
sprijin din partea organelor UCFS și 
chiar a organelor conducătoare 
uzină pentru 
lui necesar.

sportive s-a pre- 
organizarea earn- 
atletism, haltera 

fetelor", competi-

Rezultate frumoase au fost obț'n- 
în cadrul Spartachiadei de vară I 
echipa de fotbal și de sportivii 
orghe Urse și Victor Visa ion.

După zile de muncă rodnică | 
ogoare, muncitorii gospodăriei își | 
trec în mod folositor timpul liber | 
terenul de sport. Planul de activîtț 
al asociației prevede în continuare 
program și mai bogat.

NICOLAE IO\’IȚ/J

VACANȚĂ PLĂCUTĂ ÎN TABĂR

din
procurarea echipamentu-

DUMITRU PETRE

DIN ACTIVITATEA
SPORTIVE

UNEI ASOCIAȚII
SĂTEȘTI

întrecerile desfășurate în orașul 
ia Mare au fost urmărite de un 
blic numeros și entuziast. La volei 
masculin și feminin concursurile au 
fost cîștigate de reprezentativele a- 
sociației sportive Arta. Cei mai buni 
la trintă s-au dovedit a fi A. Tămaș 

kg), T. Mărieș (61 kg), I. Kiss 
kg), M. Cosma (78 kg), A. Toth’ 
kg) și I. Lăzan (cat. grea).

V. SASARANU-coresp.

Ba 
pu-

Recolta din co-

(56
(68
(84

din tabără
Iar, am învățat multe lucruri plăcute 
și utile nouă. Fiecare zi petrecută în 
tabără ne-a făcut să simțim din plin 
părinteasca grijă pe care partidul și 
guvernul nostru ne-o acordă nouă, 
copiilor. De aceea, noi elevii spor- 
t'vi din tabăra „Dîmbul Morii" ne an
gajăm să fim cu adevărat primii 
la învățătură, primii în sport . Toți 
75 sintem hotăriți să antrenăm și pe 
ceilalți tovarăși de școală și de sport 
în îndeplinirea angajamentului 
tru, iar tabăra anului 1963 să
tabăra spera uțeîor sportive. înzeciți 
ca număr și cu promițătoare realizări 
sportive", 1

nos- 
fie

Asociația sportivă 
muna însurăței se numără printre frun
tașele raionului Brăila. Astfel, numă
rul membrilor înscriși în UCFS a cres
cut în ultima lu~ m încă 50, ajun- 
gînd la 300.

La Recolta însurăței se 
multe discipline sportive 
atletism, ciclism, volei, 
dc masă, popice, șah și

practică mai 
cum ar fi 

fotbal, tenis 
lupte.

anul acesta, prin grija pârlit 
lui, tot mai mulți pionieri au r<*i  
să-și petreacă o parte din vacantă 
taberele organizate la Breaza, pe > 
nunata l aie a Prahovei. De curlnd. 
sosit aci, in tabăra pionierească .. t 
rel l'laicii*  peste 250 de copii din fi 
brogea înfloritoare. Aci i-a așteptat 
program cultural-sporliv bogat. Soeri 
cole, excursii, concursuri „Cine » 
ciștigă!“ etc, au atras aten/ia partt 
panfilor. Dur cele mai atcactive au 
întrecerile sportive.

Incepind cu gimnastica de înriorJ 
Și încheind cu disputele sportive, t,J 
se desfășoară în parcul sportiv S/e<J 
roșie. Au avut loc 
fotbal, sau 
concursuri de

O dală cu 
tece voioase, 
berei coboară 
o zi plină de bucurii.

meciuri de r«J 
organizat excursii 

orientare turistică elc\ 
lăsarea serii, răsună Ț 
după care drapelul I 

încet, încheind astfel H

A. VLÂSCEAN

Zile de tabără la Breaza... O priveliște de pe dealul Gurga



] Zile de școală la ștrandul
Tineretului...

In aceste zile călduroase de august, cuvintele 
din titlul paginii noastre au fost rostite în 
7.000 de familii bucureștene de către cei mai 

iaeri posesori ai brevetelor de înotător, absolvenți 
ii cursurilor organizate în acest an la cele 8 centre 
lin JteLj
lOTC

lă.
va organizării cu ani în urmă a unor astfel 

e cursuri de inițiere în natație a fost binevenită, 
'rima acțiune a început in anul 1955 cu 30 de elevi, 
'este doi ani, numărul cursanților a crescut la 1.000, 
n 1958 s-a depășit cifra de 2.000, iar în 1960, cea

de 4.000. !n sfârșit. în acest an, Consiliul orășenesc 
UCFS în colaborare cu comitetul orășenesc U.T.M. 
au luat măsuri pentru o mai bună mobilizare și des
fășurare a acestor cursuri. S-a muncit cu spor, iar 
rezultatele nu au întîrziat : peste 7.000 de partici
pant! au fost înregistrați la aceste cursuri, dublînd 
aproape cifra din anul 1961.

în pagina de față, publicăm o serie de materiale 
care oglindesc interesul cu care se lucrează la aceste 
cursuri, părerile unor antrenori, părinți și cursanți 
asupra utilității acestei frumoase acțiuni.

Opinii
CUV1NTUL ANTRENORILOR...

IUSTIN CARACAȘ.
ÎNOT: „Lucrez in 
muiți ani. In ca- 
rnot rezervate co
opt ani de zile,

PROFESOR 
■NIRENOR DE 
cest domeniu de 
rui centrelor de 
iilor activez de 
dicâ de la înființarea lor. In mun- 
a pe care am dus-o am intimpinat, 
tai ales în primii ani, o rezistență 
in partea părinților. Ei nu erau con- 
inși de utilitatea practicării inotu- 
li. Acum această stare de lucruri a 
ispărut in mare parte. Părinții sint 
ucuroși să-și știe copiii că prac- 
ta un sport, în mod organizat, sub 
onducerea unor profesori și antre- 
ori.
Calea pe care au străbătut-o cen- 

•ele de înot din București este lungă, 
.in început în anul 1955 iarna la 
a z in u Iz 'acoperit Floreasca cu 30 de 
âpii. ^Astăzi, centrele din București 
umăr'ă peste 7000 de cursanți. Este, 
esigur un lucru bun. Pe viitor va 
■ebui să acordăm o atenție sporită 
lobiiizării copiilor și a măririi capa- 
ității de lucru a bazelor sportive 
in București".

PROFESOR DUMITRU PI.OPA,
fn fiecare

pri-
selecționează

NTRENOR DE ÎNOT:
n trec sute și mii de copii prin 
ița antrenorilor noștri. Ochiul 
tput al antrenorului ‘ / 
e acei ce sint capabili să dea perfor- 
ianțe in viitor. Dintre cei care au 
ivățat primele mișcări de înot în 
adrul centrelor noastre s-au ridicat 
emente de reală valoare. Să amin- 
m în primul rînd de maestra spor- 
ilui Sanda Iordan, multiplă record- 
îană a țării, de Zoie Reznicenco, re- 
jrdmană la 100 și 200 m bras,.de 
icordmana la 1 
ristîna Balaban, 
e Grigore Săruleanu, 
ciuc și muiți alții. Aș 
onez că, anul acesta, 
in Capitală au lucrat
>dă de pregătire unică. Acest fapt a 
us la o mai bună pregătire a 
ursanților și respectiv ne-a ajutat să 
elecționăm și mai multe elemente 
entru n.atația de performanță.

100 și 400 m liber 
de Anca Trohani, 

George Ma- 
vrea să men- 
toți antrenorii 
după o me-

CUVINTUL PĂRINȚILOR...

N-aCONSTXNTIN SULTANA:
>st nevoie ca copilul meu să insiste 
rea mult, pentru a mă convinge să 
ică natație. Sint deplin convins de 
tilitatea practicării acestui sport. In 
celași timp, țin să mulțumesc con- 
ucerii Palatului Pionierilor care asi- 
ură condiții optime pentru inițierea 
opiilor în 
igrijit și 
oarte cu 
ragosle.

natație: un bazin bine 
antrenori care știu să se 
copiii, care-i înconjoară cu

BRATULESCU: Socot căMARIA
irganizarea cursurilor de ipițiere în 
not a copiilor de vîrstă școlară esîe 
[ treabă foarte bună. De la o vîrstă 
ragedă, muiți copii pot să învețe 
ceasta frumoasă disciplină 
are le va fi de folos mai 
iată. în același timp cu 
notului, copiii au prilejul 
n soare, în aer liber, într-un mediu

sportivă, 
tîrziu în 
învățarea 
să stea

despre cursuri
prielnic dezvoltării fizice și 
sănătății.
acele mame care vor face 
activă pentru îndrumarea 
tre aceste

menținerii 
printreMă voi număra 

propagandă 
copiilor că-

cursuri.

Fetița meaARONOV1CI :
într-o seară, cu un aer de

MARIA
mi-a spus 
vădită timiditate :

— Mămico, mă lași și pe mine ta 
Palatul Pionierilor ?

— Parcă activezi 
din cadrul școlii...

— Nu, acum este 
ceva. Un curs de 
lui.

Am lăsat-o. Mărturisesc sincer:‘cu 
din zile 

Am vrut 
mea. Am 
puțin de 
în gene

la cercul de balet

vorba despre a|t- 
învățare a înotu-

oarecare teamă. într-una 
m-am dus și eu la Palat, 
să văd cum lucrează fetița 
rămas impresionată. In mai 
o săptămînă, ea, un copil
ral fricos, se avîrita cu multă dezin
voltură in apa bazinului. N-aș vrea 
să exagerez, dar aceste cursuri re
prezintă pe lingă un prilej de petre
cere a timpului liber, în condiții mi
nunate, și o adevărată școală a cura
jului, a formării voinței. Ceea ce este 
foarte important pentru fiecare copil.

...Șl AL CURSANȚILOR

GABR1EL POPESCU, 
ștrandul Tineretului: Este

ciclul III 
al doilea

INSTANȚA
MameleE cald, teribil 

care-și așteaptă
de cald.

copiii se gîndesc cu 
jind că aceștia se bălăcesc, sau unii 
poate chiar înoată, în apa cristalină 
a bazinelor. Pentru a mai scurta 
timpul ■■ așteptării schimbă cîte un 
cuvînt. Cînd vorbesc despre copiii 
lor, în glas se simte puțină mîndrie 
și mai ales multă căldură.

— Duminică, la Floreasca, m-am 
simțit puțin jenată. Cei doi bărbați 
ai familiei, soțul meu și fiul meu, 
Nelu, in vîrstâ de 6 anișori, au in
trat în lac și au înotat. Numai eu 
am rămas pe mai...

— Ștefan al nostru, cam tot de 
vîrsta copilului dv., avea„. groază 
de apă. Acum de cînd cu ștrandul 
ăsta nu mai poți să-l scoți din apă.

★
E ora 10 fără cîteva minute. In 

marele semicerc din fața intrării 
ștrandului Tineretului lume multă. 
Apar, antrenorii și instructorii. Fie
care își preia grupa. Unul din ins
tructori se adresează unei femei care 
a venit cu 6 copii:

— Sint toți ai dv. ?
— Numai unii. Restul sînt copii din 

blocul nostru, blocul S de pe Calea 
Griviței. Facem cu rîndul, în fiecare 
zi vine una din mame...

★
Cristinel nu poate fi convinsă să 

intre în bazin pentru nimic în lume. 

an de cînd vin la ștrandul Tineretului 
pentru a învăța și a mă perfecționa 
in natație. Astăzi, pot spune cu toată 
convingerea că știu să înot Mai mult, 
sint hotărît ca din toamnă să mă în
scriu in secția de natație a Școlii 
sportive de elevi.

LUCIAN IONESCU: ciclul III 
ștrandul Tineretului: Prima oară am 
venit la bazin cu mămica, 
după două săptămîni de cursuri, 
mei mele nu-i mai este teamă să 
lase singur, 
vede din zi 
nu mai fac 
totuși mama 
mine: în ultima zi a cursului, cînd 
urmează să dau examenul pentru ob
ținerea brevetului de înotător...

Acum 
ma
mă 
mă 
că 
Și 
cu

este bucuroasă că 
în zi mai bronzat și 
mofturi la mîncare. 
va mai veni o dată

MONICA RAILEANU, seria a IV-a, 
Palatul Pionierilor: Pasiunea mea 
cea mai mare o constituie pianul. 
Dar, alături de aceasta, mai am o 
pasiune: înotul. M-am inițiat în tai
nele acestei frumoase discipline spor
tive acum, în aceste zile de vacanță. 
Nu pot afirma că sint o înotătoare 
prea talentată, dar în orice caz, pro
mit ca cele însușite la acest curs, 
să le cristalizez în toamnă, prin alte 
lecții pe care le voi urma la piscina 
de la 
spun, 
tației.

Floreasca. Fiindcă trebuie să 
rămîn o adeptă convinsă a na-

A făcut exercițiile de pe uscat și 
acum îi privește pe ceilalți cum au 
intrat în bazinul cu apă pînă la briu. 
Degeaba caută s-o lămurească ins- 
tructoarea. Cristinel nu poate fi con
vinsă. In mîna stingă își ține pă- 
pușica, de care nu s-a despărțit, și 
privește. Instructoarea are o idee, 
fi ia păpușica din mină și intră cu 
ea în bazin și-o așează pe malul 
celălalt. Cristinel are o clipă de ezi
tare. pășește în apa pînă la brîu. 
face cîțiva pași, vede că nu i se în- 
tîmplă nimic și începe să se bălă
cească. Uitase de păpușă...

★
Bazinul de la Palatul Pionierilor... 

După două săptămîni de lucru cu 
una din grupele sale, antrenorul Ni- 
colae Vînturici a reușit să-i facă pe 
copii să plutească frumos, să înoate 
liber, bras și chiar fluture. După ap
titudini. Un singur lucru n-a reușit: 
să-i determine pe copii să facă scu
fundări. ,Și cît i-a mai dădăcit Dar, 
degeaba. Toți manifestau un fel de 
rezervă. A recurs atunci la o... strata
gemă : în plină lecție, anti^norul a 
scăpat fluierul în apă. In clipele ur
mătoare, cîțiva copii țîșnesc de pe 
malul bazinului într-o scufundare de 
toată frumusețea. Dan Mihai Mânu 

Ne aflăm la ștrandul Tineretului 
din Capitală. De mai bine de o oră, 
antrenorul Dan Chiriș lucrează de 
zor cu un băiețel brunet, bine făcut, 
dar cu o mare teamă de... apă. 11 
cheamă Cristian Marinescu și este 
în clasa a IV-a la „Caragiale".

— Măi, Cristian, fii atent la ce-ți 
spun... întinde bine picioarele, așa... 
Miinile le ții vertical, încercînd să 
atingi fundul bazinului... Acum, bagă 
capul în apă. Eu am să număr piuă 
Ia 7... Gata!

Ascultător, Cristian a început pro
mițător lecția. O secundă, două. In 
secunda a treia, iată-1 ieșind speriat 
din apă 1

— Ce s-a intîmpiat ? l-a întrebat 
antrenorul.

— Nu știu... Simțeam cum mă 
scufund...

— Ți-a fost frică să nu te îneci...
Grupa antrenorului Chiriș, specta

toare la această scenă, ride copios. 
Cum te poți îneca într-un bazin de 
o jumătate de metru ? Apoi se trece 
la executarea plutei. Din nou Cris
tian rămîne... corigent. Gheorghe Co- 
jocaru. unul dintre elevii mai... vechi 
ai antrenorului Chiriș intervine in
sistent :

— Tovarășe antrenor, dați-mi voie 
să-i arăt eu.

Fără a aștepta aprobarea antre
norului, Cojocaru s-a și aruncat în 
apă. Face o plută de toată frumu
sețea.

— Ei, ai văzut ? Așa-i că nu-i o 
treabă prea grea?... Vrei să mai 
încerci ?

Cristian a intrat din nou în apă. 
/X întins picioarele. Brațele le-a dus 
pe verticală către fundul bazinului. 
De pe _ trepte, antrenorul Chiriș îl 
îndrumă, îl supraveghează. O nouă 
încercare. Apoi altele. Cine a stat 
să le mai numere ? Și, în sfîrșit, 
pluta a ieșit 1

— Bravo Cristian 1 I-a felicitat an
trenorul. Cînd te vei duce acasă vei 
putea spune părinților tăi că ai reu
șit să înveți pluta, încă din prima 
zi a cursului.

Cristian e mîndru, la fel ca și 
colegii săi de grupă care l-au în 

Moment cotidian la ștrandul Tine
retului, principalul centru de ini
țiere in înot pentru copiii din 

Capitală
N E E

este ■ cel 
fluierul... 
minarea

nici o pro- 
grupa antre-

Palatul Pio-

serie ? 
tîrziu.

după o săptămînă de 
primul concurs de verificarea 

o lățime

voie

ama-
tori, antrenorul 
o derogare de

— Bine, fie. 
facem cu colac.

Treaba a mers, se înțelege, mai 
ușor: au apărut doi p.uștani cu co
lace, alți doi cu rățuște pneumatice. 
Notați însă, la concursul următor cei 
patru concurenți, pe nume Drăgeanu, 
Cadet, Dănilă și Ștefănuț au fost 
primii care au înotat liber, fără mij
loace ajutătoare. Colacii și rățuștele 
le-au împrumutat altor copii, mai 
puțin curajoși...

să-1

conjurat și ii cer să le împărtășească.., 
impresiile.

Teama de apă este, de altfel, un 
fenomen obișnuit la copiii care se 
inițiază în tainele înotului. Iar efor
tul profesorilor și antrenorilor care 
funcționează aici este îndreptat toc
mai către îndepărtarea acestei difi
cultăți. Ne spunea profesorul Mircea 
Olaru :

— Din momentul în care copiii 
și-au învins această teamă, treaba 
merge foarte ușor, progresul în în
vățarea înotului are ioc vertiginos. 
Avem copii care în mai puțin de o 
săptămînă au reușit să-și însușească 
elementele de bază ale celui mai sim
plu stil, liberul.

Ne sînt prezentați cîțiva dintre 
aceștia : Cornelia Dumitrescu, Lucia 
Trandafirescu, Ancliese Hoprich, Ma
riana Tescaru... Toți au început 
cursul cu mai puțin de două săptă
mîni în urmă. Acum au o plutire 
demnă de orice înotător fruntaș.

In materie de copii talentați, cu 
aptitudini evidente în natație, an- 
trenoarea Minodora Florian se poate 
mîndri că a scos la iveală cele mai 
multe elemente. Florentina Geantă, 
Mariana Miiller, Mihaela Popescu, 
Clara Szoke, Cristina Hiușa sînt doar 
cîteva nume pe care antrenoarea și 
le amintește în grabă.

— Acești copii, ne spune antre
noarea, au și fost dirijați către șco
lile sportive de e’evi sau diferite 
cluburi sportive, unde se vor perfec
ționa, își vor mări bagajul de cu
noștințe tehnice.

Așadar, în aceste zile la ștrandul 
Tineretului avem de a face cu ade
vărate cursuri în plină vacanță. 
Scopul cursurilor rămîne, firește, în 
principal, acela de a învăța fiecare 
elev să înoate, să se bucure de soare, 
de apă, de aer curat. Muiți dintre 
cursanții de la „Tineretului" promit 
însă să devină veritabili înotători. 
Este ce! de al doilea aspect al muncii 
pe care profesorii și antrenorii de 
aici o desfășoară cu pricepere și pa
siune, cu mult simț pedagogic.

TIBERIU STAMA * *

care i-a adus antrenorului, 
De atunci și pînă la ter- 

cursului, procedeul scufun
dării n-a mai constituit 
blemă pentru copiii din 
norului Vînturici.

★
Tot la bazinul de la

nierilor. Antrenorul Alexandru Filip 
a organizat, 
curs, 
cunoștințelor. Distanța 
de bazin.

— Ei, cine pleacă în prima ■ 
Copiii fac fețe, fețe. într-un 

unul dintre ei întreabă :
— Tovarășe antrenor, avem 

să înotăm cu colac ?
— Nu, fără colac.
Și fiindcă nu s-au prea găsit

a fost nevoit să facă 
la... regulament : 
Primul concurs

în loc de concluzii
Un reportaj, cîteva instantanee, 

citeva opinii, citeva fotografii... Este 
greu, desigur, să cuprinzi r— chiar 
într-o pagină de ziar — toate as
pectele legate de viața acestor
cursuri. La ele participă, așa cum
am arătat, peste 7.000 de copii.

Important de reținut este însă
faptul că pretutindeni, în cele opt 
centre de inițiere în natație cite
funcționează în acest an in Capi
tală, se muncește fără preget, cu 
pasiune, cu pricepere.

Acțiuni asemănătoare au loc și în 
alte orașe ale țării — la Craiova 
și Ploiești, Ia Galați și Arad, la 
Cîmpina și Cluj. ’

Principalul este ca acțiunea să 
nu fie abandonată, ci, dimpotrivă, 
permanent extinsă. Să fie găsite 
noi forme de atragere a copiilor 
către bazinele de înot, iar colabora
rea dintre organele UCFS, organi
zațiile U.T.M. și secțiunile de in- 
vățămînt să fie tot mai strînsă.



Duminicile lui Dănuț
Nu s-a trădat cu nici un cuvînt, doar 

buzele îi erau ușor țuguiate. In colțul 
ochilor căprui i-a 
nemulțumire. „Ce 
sînt oamenii mari 
Înțelege ?“ Dănuț 
ce retrăia discuția 
mai înainte, cuta 
ca îndată unica.

S-a trezit în zori, ca de obicei. Mama, 
privind cerul fără pată, a zis satis
făcută: .Vreme ideală de plajă ! Uite 
un prilej să mai reținem bronzul de la 
mare !“ Tata a aprobat numai cu ju
mătate de gură. Apoi, din motive „tac
tice", de fapt dintr-un principiu bine 
definit, a găsit... ideea nimerită. S-a 
grăbit să adauge: _E bun ștrandul, dar 
după-am*ază  pe Republicii— Meciul e 
grozav !*.  „Iarăși fotbal și ștrand*  M 
stat pe buze Iui Dinul dar s-a răzgân
dit la timp. Trebuie sl Ei atent ciad 
vorbești cu cei mari, că uneori a: ta 
pricep. Nu că lui nu 
i-ar place fotbalul 
sau ștrandul. Dim
potrivă. Dar Dănuț 
are o lume a Iui, bo
gată și plină de 
neprevăzut. Nu voia

apărut un licăr de 
lipsiți de fantezie 

1 Cum de nu te pot 
gîndea și pe măsură 
avută cu puțin timp 
de pe frunte, d co

se desemna nșor, fin.
apropiau din ce In ce 

la cîțiva metri în spate 
Un uruit de nu mai

id.

o--
\ DE REPORTER

să le propună sl
mrargâ la toboganul adeuasikoe
parcul llerisXrlo, tuc la velodromul
eu biciielete, fixate âu spetele oria «ei
roti me talice, nici la avioanele captive.
care te fac si te simți pentra ciîeva

să se păzească de stingă adversarului. 
Ropote de aplauze pentru ambii, dar 
mai multe pentru Dănuț. Cucerind 
meci după meci se vedea campion. Ia
tă-! pe cel mai înalt podium încununat 
cu laurii olimpici. Înțelegea oare tă
ticul că cel din ring boxa așa cum 
tși dorea Dănuț din inimă să facă și 
el mai tîrziu?

Adversarii se 
■nai mult. Sint 
unul de aîtuL
înțelegi nimic și în ultima clipă, cura
jos, intrind în viraj, motociclistul cu 
nr. 74 atinge primul linia de sosire. 
Ce bine e să fii campion „Să venim 
mai des pe la motociclism, îmi place 
■uit !*

Altădată, asistind la întîlniri, Dănuț 
se vedea conducînd echipa de handbal 
în fala terenului advers, sau salvînd. 
în extremis, o minge pe linia de fund 
a teren uhu de volei. Și astea eînd setul 

pi rea pierdut. Cîte 
n-am mai puica po
vesti de ar 
redăm tot ce 
Dănuț. Avea 
devăr multe
pe care 
le știa.
e puțin bosumflat, 

numai ștrand și fot-

După finalele campionatelor republicane de tir

POLIGONUL TUNARI!
cei mai 
disputatțară și-au 

cucerirea titlurilor 
țării, liniștea s-a 
pe ștandurile po- 

Ediția 1962 a cam-

( După ce timp de șase zile 
jbuni trăgători din 
(întiietatea pentru 
; de campioni ai 
! așternut din nou 
i ligonului Tunari.
• pionatelor republicane pentru seniori 
( și senioare s-a încheiat.
j Față de edițiile precedente la a- 
îcest campionat s-a înregistrat o par- 
' ticipare mai mare la majoritatea 
I probelor. Au fost prezenți trăgători 
' din toate centrele unde se practică 
(tir de performanță (București. Bra- 
J șov. Ploiești, Alexandria, Giurgiu, 
Jciuj, Arad. Suceava, Iași, Bacău, Tg. 
’ Mureș etc). Probele la care au luat 
{startul cei mai mulți concurenți au 
»fost cele de armă calibru redus, atît 
la bărbați cît și la femei. Prezența 
elementelor tinere la aceste probe 
s-a făcut simțită, unii dintre ei cla- 
sindu-se chiar pe locuri fruntașe. 
Mircea Bazar (Dinamo București) 21 
de ani, a ciștigat proba de 60 focuri 
■culcat, Tr. Cogut (C.S.M.S. Iași), 
T. Ciulu (Steaua), I. Olărescu (Știin- 

| ța Buc.), G. Sicorschi (Olimpia Bra- 
i șov) etc. Trăgători tineri au mai 

li atît? E adevărat că Util, | concurat la talere (skeet) și la pistol

C să 
gtndea 
într-a- 

taine 
numai el

i

14
tl

ramurăcupă suficient de această 
tirului.

La proba de talere, în 
cea de „șanț“ se simte ca 
trecuți același decalaj 
curenți. Primii doi obțin
bune iar restul se clasează la o di
ferență mult prea mare (la proba de

laspecial
și în anii 

între con- 
rezultate

minute un cosmonaut pornit si înfrunte 
*1. Na. Dănuț le știa pe 

toate de mult De ani de zile. Lai i se 
par secole. De curtnd însă a desco
perit o lume noul pe care numai el • 
înțelege și cei de vîrsta lai, cei mari 
nu văd in ea deeit latura prozaică. 
Era intr-un splrgltor de gheață, bine
înțeles atomic, și despica năvalnic ghe
țurile care i se împotriveau. Din eînd 
in eînd spinarea neagră și amenință
toare a unei balene se ivea din ocean. 
Tata nu vedea din toate acestea decît 
lacul Floreasca ușor unduit în bătaia 
soarelui, frunzele îngălbenite ce pico
teau pe ape, și cîte o ramură înnegri
tă de timp. Dar pot oare pricepe cei 
mari mai mult? Apoi întrecerea transat
lanticelor care întîmpinau furtuni și fă
ceau fel de fel de manevre, una mai 
complicată ca alta. Căpitanul, bătrin 
lup de mare, se simțea in... apele lui. 
„Iți plac concursurile 
lism? — l-a întrebat 
din nou nimic.

Se vedea in colțul
<du-și încălzirea. Antrenorul îl sfătuia

ne<

Cal?

cei

de navomode- 
tata nepriceplnd

ringului, f ăcîn

Șî totuși. Dlnjț 
Vaslzîcl iarăși 
bal. Noma 
la vîrsta lui, nici măcar la așa ceva 
nu gîndea. Singura preocupare era 
gea făcută dintr-un ciorap vechi, 
nuț însă nu știe lucrurile acestea, 
i le-a spus încă nimeni, poate mai 
zru eînd va pricepe acest lucru.

min- 
Dă- 
Nu 
tîr- 
Aro 

uitat sl vl spunem că eroul nostru nu 
are deck 8 anișori, că nu-i plac dul 
dările 
serios așa ceva — și 
sl înfrunte ghețarii, 
în ring, să maree cît 
pe terenul de zgură...

trebui totuși 
procedează astfel: 

Ce-ai zice de o plimbare 
pe Floreasca? Mama poat*

im stă bine unui... bărbat 
dorește din inimă 
să-și 
mai

apere titlul 
multe goluri

I

să fie... di-Acum va 
plomat. Și

— Tată ! 
cu vaporul
merge și singură la ștrand ! Asta, nu
mai astăzi, în mod excepțional 1 Tatăl 
nu-1 refuză. Iar după-amiază Dănuț o 
va ruga pe mămica, care nu se supără 
dacă nu merge la fotbal, să dea o raită 
pe terenurile de volei și handbal din 
apropierea blocurilor. Să ne credeți că 
fiecare duminică 
problemă pentru 
atît de scurt...

reprezintă o serioasă 
Dănuț. Și timpul e

, precizie. Rezultatele obținute — ți- 
nind cont că sîntem în pragul cam
pionatelor mondiale — nu sint însă 
mulțumitoare. Dacă juniorii — ale 
căror recorduri nu sînt cu mult in
ferioare celor ale seniorilor .— au 
stabilit patru noi recorduri și au e- 
galat unul, trăgătorii „mari" au mo
dificat doar două cifre Pe tabelul 
celor mai bune rezultate. Ștefan Po- 
povici (Dinamo Obor) la talere a- 
runcate din turn (skeet) 200 din tot 
atitea posibile și echipa clubului Di
namo București la pistol calibru 
mare — 2290 p. (v.r. 2277 p.). Unele 
rezultate cu care s-au cîștlgat titluri 
de campioni, sînt la o diferență a- 
preciabilă față de recorduri și aceas
ta îndeosebi la probele pe echipe. 
Astfel, la 60 f. culcat bărbați cel 
mai 
dul 
(561 
375 
266
precizie 2139 p. (2179 p.), 60 f.
femei 1735 p. (1757 p.). Nemaivorbind 
de proba 3 x 20 — armă militară — 
la care nu s-a acordat titlul de cam
pion, rezultatul fiind foarte slab 

(496 p.) sub norma de clasificare la 
categoria I — 500 P. — iar recordul 
este de 529 p. O serioasă vină pentru 
slaba comportare a trăgătorilor la ă- 
ceastă armă au cluburile Steaua și 
Dinamo București, care nu se preo-

gătorilor talentați de la armă sport 
să treacă la armă liberă (exemple 
pozitive în această privință oferă 
secțiile de tir de la C.S.M.S. Iași — 
antrenor Keos Schor — și Olimpia 
Brașov — antrenor Cristea Marin). 
Deoarece se apropie campionatele 
mondiale — se impune ca federația 
să ia o serie de măsuri, întrucît tre
buie să confirmăm prestigiul de care 
se bucură tirul romînesc pe plan in
ternațional. La probele deficitare: 
pistol precizie, armă calibru mare și 
chiar la talere (șanț) pregătirea să 
Se tacă cu cea mai mare atenție și 
răspundere. Faptul că I. Dumitrescu, 
de exemplu, cel mai bun talerist al 
nostru, a ocupat 
să dea de gindit 
și lui Dumitrescu

Organizarea, în 
natului a fost bună, excepție făcînd 
funcționarea mașinilor la talere 
(șanț), calitatea talerelor și nerespec- 
tarea orelor de începere a progra
mului.

Cu toate lipsurile ei, această fi
nală de campionat a constituit un 
succes, dar pentru ca tirul nostru 
să aibă 
voie de 
aștearnă 
nari!

i 
f 
ț 
»

f.
bun punctaj este 
596 p.), la pistol 
p.), 40 f. genunchi 
P. (384 p.), 30 f.
p. (276 p.) ; pe

591 p. (recor- 
precizie
(calibru 
picioare 
echipe,

545 p. 
mare) 
femei 
pistol 
culcat

OTTO BENKO

înotătorii din raionul „30 Decembrie” au ciștigat 
Cupa ziarului Scinteia pionierului

cuPe Ion Chinda l-am cunoscut 
un an in urmă, la „școlarele" de na- 
tație de la Lugoj. Mezinul finalelor 
a ciștigat una din probe și a fost 
revelația concursul ui. Ce surpriză
plăcută pentru noi. revăzindu-1 du
minică la Palatul Pionierilor cu pri
lejul concursului organizat de ziarul 
i.Scinteia pionierului". Ion Chinda a 

■concurat la 66 m. La pocnetul pisto
lului a țișnit din blocstart și a par
curs două lungimi de bazin cu o ușu
rință remarcabilă. La sosire, pionie
rii din raionul „30 Decembrie" l-au 
felicitat călduros. Era cea de a cincea 
victorie Pe care micii înotători din 
■acest raion o realizaseră în concurs !...

Cea mai spectaculoasă probă a fost 
însă cea de 33 m. Valentin Dovgan 
a părăsit ultimul blocstartul. După 
un sfert de bazin, în frunte se afla 
Gheorghe Pop. Apoi, la jumătatea 

•cursei, Dumitru Gheorghe care a con
dus pînă aproape de sosire. Dar, cu 
•un finiș de veritabil înotător, micul 
Valentin a terminat primul, cu un 
avantaj de 2 metri față de principa
lul său urmăritor, Dumitru Gheor
ghe. Galeria raionului „30 Decem
brie" și-a făcut din plin datoria...

Și un moment din întrecerea fete
lor. In proba de 66 m, cele două 
concurente din raionul „Grivița Ro
șie", Carmen Simionescu și Eugenia 
Balezala au făcut totul pentru a so
si pe primele locuri. Ele au condus 
mai bine de jumătate din cursă dar, 
cu o mai bună plutire, Monica Mun- 
teanu n-a putut fi întrecută. La ieși
rea din bazin. Carmen și Eugenia 
n-au ezitat să-și felicite rivala.

Celor mai talentați înotători, cole-

un grafic ascendent este ne-„ 
mai multă muncă. Să nu se 

liniștea pe poligom

locul doi, trebuie 
atît federației cit 

însuși.
general, a campio-

Un reușit concurs de viteză
«

pe circuit la Galați
Noul campion la talere; Gh. Enache 
(Steaua). El a obținut 289 p. la proba 
de talere aruncate din șanț — 300 buc.

GALAȚI (prin telefon). Duminică 
avut loc, în frumosul oraș de pe

300 talere locul 1=289 t., 11 = 285,
111=275, IV=273, V=268). Pe echipe, 
aceeași situație. Nici cluburile cu 
taleriști fruntași nu au 4 sportivi 
din care cel puțin doi să aibă va
loare ridicată iar ceilalți doi valoa
re medie (Steaua, Dinamo Obor). Ast
fel a fost posibil ca formația Olim
piei, fără trăgători cu nume sonore, 
să cîștige titlul de campioană — în 
clasamentul individual, cele mai bu
ne locuri ocupate de taleriștii O- 
limpiei șînt 5 și 6.

Bine s-au prezentat la această fi
nală trăgătorii de la clubul Dinamo 
București (senioarele la toate probele 
și seniorii la pistol calibru mare și 
viteză), Steaua (seniori), Olimpia 
București, Mureșul Tg. Mureș, Știin
ța București și C.S.O. Arad (meri
tul revine exclusiv celor trei spor
tive ale familiei Quintus din Arad 
— mama și cele două fete ale ei — 
care au ocupat un loc 4 și 3 pe e- 
chipe). Cele 32 de titluri de campi
oni au fost cucerite astfel: Dinamo 
București 14 (7 la femei și 7 la băr
bați), Steaua 9 (bărbați), Olimpia 
București 3 (2 la bărbați și 1 la fe
mei), C.S.M.S. Iași 2 (bărbați), Mure
șul Tg. Mureș 2 (femei) 
Obor 2 (bărbați).

Pe viitor se impune ca 
de tir să fie pregătiți cu 

■ atenție . toți sportivii și 
cei tineri, șă se dea posibilitate, tră

și Dinamo

Start in proba de 66 m rezervată pionierelor, categoria a Il-a (12—14 ani)

în secțiile 
mai multă 

îndeosebiA’.. 1.

* î w

Foto : V. Bageac

de către 
întreceri

comisia locală moto, 
au participat, alături

a
malul Dunării, un reușit concurs mo- 
tociclist de viteză pe circuit, organi
zat 
La
de entuziaștii motocicliști localnici, 
sportivi fruntași de la cluburile Di
namo și Voința din București, aso
ciațiile sportive Poiana Cîmpina, Lo
comotiva Ploiești, Energia Focșani 
și Metalul Bacău. Cei aproape 30.008-1 
de spectatori Înșirați de-a lungul 

traseului au aplaudat cu căldură e- 
voluțiile palpitante ale alergătorilor, 
răsplătindu-i astfel pentru 
lor. Rezultate tehnice:

Clasa 125 cmc.: 1. I. Pasat 
2. N. Felea (Din. Galați), 3. 
dușel (Energia Focșani); i 
cmc. : 1. N. Felea, 2. 
(Poiana Cîmpina), 3. Șt. Florian 
Ploiești); clasa 250 
nescu (Din. Buc.), 
iana Cîmpina), 3. 
Galați) ; categoria 
Cernescu, 2, C. Coman, 3. C. Tănase; 
clasa 350 cmc. I. J. : 1. C. Tănase, 2. 
M. Niță (Metalul Bacău), 3. M. Me- 
zincescu (Loc. Ploiești).

măiestria

(V. Buc.), 
. V. Bur- 
clasa 175 

M. Termen tu 
(Loc. 
Cer- 
(Po- 

(Din.
1. M.

cmc.: 1. M.
2. C. Coman
C. Tănase
nelimitat:

GH. ZDRINCA 
antrenor

Finala campionatului masculin pe echipe

Olimpia Reșița a cucerit titlul pe anul 1961-1962

giul de conducere al ziarului „Scîn- 
teia pionierului", reprezentat prin 
tovarășa Constanța Niculescu, redac
tor șef și Ștefan Zaides, redactor șef 
adjunct, le-a^ioferit premii în cărți 
și material sportiv. Cupa oferită de 
ziar a revenit micilor înotători din 
raionul „30 Decembrie*̂  ciștigători 
a nu mai puțin de 6 probe (din cele 
opt ale concursului).

Iată și campionii pe probe: FETE. 
33 m (9-11 ani) : 1. Liliana Gruia (T. 
Vladimirescu) 23,2 ; 66 m (12-14 ani) : 
Monica Munteanu (30 Dec.) 48,4;

4 x 33 m : raionul „30 Decembrie" ; 
4 x 66 m : raionul „30 Decembrie" ; 
BĂIEȚI. 33 m: Valentin Dovgan (30 
Dec.) 24,6 ; 66 m: Ion Chinda (30 
Dec.) 44,0 ; 4 x 33 m : raionul T. Vla
dimirescu ; 4 x 66 m : raionul 30 De
cembrie. Clasament: 1. 30 Decembrie 
126 p. ; 2. 1 Mai 55 p. ; 3. 23 August 
49 p. ; 4. Grivița Roșie 45 p. ; 5. 
V. I. Leniri 43 p. ; 6. T. Vladimirescu 
38 p. ; 7. 16 Februarie 33 p. ; 8. N. 
Bălcescu 19 p.

I. BRADEȚEANU

La sfîrșitul săptămînii trecute s-au 
desfășurat pe arena cu patru piste din 
Zameșjtj, regiunea Brașov, ultimele în
treceri ale campionatului republican 
masculin de popice pe echipe.

Competiția a fost deschisă de echipa 
Electrica Sibiu prin jucătorul Victor 
Felszegi, urmat în ordine de primele 
schimburi ale echipelor Olimpia Reșița, 
Voința Arad, Industria Locală Baia 
Ațare, Rapid București, și Petrolul 
Ploiești. Chiar prin primul jucător, for
mația Olimpia din Reșița, acumulează 
un avantaj pe care-1 va mări substanțial. 
După prima reuniune a. finalei în care 
au evoluat cîte doi popicari din fiecare 
echipă, în clasament conducea Olimpia 
Reșița cu 1733 p.d., urmată de Voința 
Arad 1657 p.d.. Rapid București 1634 
p.d.. Electrica Sibiu 1612 p.d., Indus
tria Locală Baia Mare 1576 p.d. și Pe
trolul Ploiești 1575 p.d. în a doua reu
niune, desfășurată duminică dimineață, 
jucătorii de la Electrica Sibiu și Pe
trolul Ploiești au avut’ o comportare mai 
bună reușind să-și îmbunătățească situa
ția. La capătul unor întreceri dinamice, 
clasamentul final are următoarea înfă-

cam

țișare: 1. Olimpia Reșița 5061 p.d.; 2. 
Petrolul Ploiești 1926 p.d.: 3. Electri
ca Sibiu 4906 p.d.; 4. Voința 
4860 p.d. ; 5. Rapid București 
p.d. ; 6. Industria Locală Baia 
4662 p.d.

în general, întrecerile finale ale
pionatului republican pe anul 1961 —1062 
s-au desfășurat la un nivel tehnic 
ridicat, rezultatele obținute depășind pe 
cele înregistrate în ediția anterioară a 
acestei competiții. Noua campioană a 
țării, Olimpia Reșița, a totalizat un 
scor valoros ai cărui autori au fost Dit- 
ter Kridor 884 p.d., Alex. Mayer 819 
p.d., A. Mencu 782 p.d.. I. Brebenarl 
827 p.d., 0. Rădulescu 859 p.d. și Ion 
Micoroiu 860 p.d. Petrolul Ploiești, una 
din fayorîtețp acestei competiții, deși a 
ocupat locul II nu a jucat la valoarea 
posibilităților ei din cauza comportării i 
nesatisfăcătoare a sportivilor I. Constan- 
tinescu și Cristu Vînătoru. De asemenea. 
Rapid București și Industria Locală 
Baia Mare nu s-au ridicat la nivelul 
competiției. în schimb, echipele Electri
ca Sibiu și Voința Arad s-au prezentat 
în real progres față de anii trecuți.



5 minute înainte 
și după meciurile 

din București
Duminică, pe stadionul „23 Au

gust"... Toți cei cu care am stat de 
vorbă cu 5 minute înainte de înce
perea meciurilor, sperau în jocuri 
de bună calitate. Așa cum - de pil
dă — ne spunea arbitrul meciului 
Rapid - St. roșu, Stavru Nicolau din 
Constanța :

„Cred că meciul va fi frumos. Să 
ținem seama că se intilnesc două 
echipe care au ocupat la sfirșitul 
campionatului trecut locuri fruntașe".

Un fluierat scurt și cele două e- 
chipe se îndreaptă spre tunelul de 
intrare în teren. La Rapid, în frun
te sint Macrj și Dungu, „veteranii" 
echipei, care duminică au debutat in 
al 14-lea și, respectiv, al 13-lea cam
pionat sub culorile clubului fero
viar. La Steagul roșu în formație 
apar cîțiva jucători noi.

„Am multe speranțe in această e- 
chipă, ne spunea antrenorul Ploieș- 
teanu. Echipa cu care am terminat 
campionatul trecut avea media de 
virstă 28 de ani și 2 luni, iar acea
sta .numai 23 de ani Și 4 luni".
Âtk 90 de minute ale jocului au

In minutul... 95 îl interpelăm din 
nou pe arbitrul Stavru Nicolau': „Îmi 
pare rău, dar așteptam mult mai 
mult de la ambele echipe. Jocul a 
fost slab și aceasta înseamnă că pe
rioada pregătitoare n-a fost folosită 
așa cum trebuie".

Iată-1 din nou și pe Silviu Ploieș- 
teanu :

„La București nu reușim niciodată 
să realizăm un joc pe măsura posi
bilităților noastre. Dorim și nu reu
șim. La lipsa de omogenitate a echi
pei, s-a mai adăugat și handicapul 
marii diferențe de temperatură din
tre Brașov și București. De pildă, 
la Brașov, de joi plouă încontinuu 
și e frig, pe cind aici e înăbușitor 
de cald".

Prof. Nicolae Roșculeț, antrenorul 
Rapidului a ținut să arate că jocul 
ambelor echipe a fost influențat de 
căldură:

„Îmi pare rău că jocul n-a con
stituit o deschidere plăcută a noului 
campionat. Căldura a influențat In 
bună măsură comportarea jucători
lor^'.
~ Tntre timp, începuse partida Pro
gresul—Petrolul. Joc la fel de lent 
și neinteresant ca și primul. Lucru 
care ' se reflectă și în următoarele 
declarații;

• f
Gică Nicolae (antrenor la Pro

gresul): „Nu sintem suficient de bine 
puși la punct cu pregătirea. Caricaș, 
Ioniță, Baboe, Mafteuță s-au compor
tat slab. In scurt timp insă, defi
ciențele semnalate de acest joc vor 
fi remediate".

Ilie Oană (Petrolul): „înaintarea 
nu mi-a plăcut. Nu și-a creat situa
ții de gol, nu s-a preocupat de con
struirea acțiunilor pe poartă. S-a ju
cat mai mult la mijlocul terenului".

Concluziile celor două jocuri au 
fost trase de prof. Angelo Niculescu. 
antrenor federal:

„Se observă frămintări in toate e- 
chipele pentru aplicarea noului, a 
sistemului 4—2—4 sau 4—3—3 (in spe
cial la Petrolul și Progresul). Echi
pele tind spre o mai mare mobili
tate și elasticitate in cadrul jocului, 
dar execuțiile tehnice lasă mult de 
dorit. Este un obstacol serios in 
creșterea calitativă a fotbalului no
stru. Cele patru echipe pe care le-am 
văzut nu sint pregătite suficient în 
vederea noului campionat".

Să sperăm că declarațiile ce le 
vom culege după meciurile de dumi
nica viitoare, vor reflecta — de data 
aceasta — satisfacția echipelor de a 
fi practicat un fotbal de calitate.

De la I. E. B. S.
Pentru cuplajul de fotbal Rapid 

București—Progresul București și Di
namo București—Steaua cit și la con
cursul de călărie și ciclism ce se vor 
desfășura pe stadionul Republicii în 
ziua de 23 august 1962, în nocturnă, 
biletele de intrare s-au pus in vînzare 
la casele obișnuite.

Primele impresii... Surprize șî în campionatul de tineret
(Urmare din pag. 1)

corespuns. în mod specia! subliniem 
debutul bun a! lui Sotir Petre — Mediaș 
ca arbitru de centru în categoria A. 
Deși avea de condus un meci greu, în 
care Crișana lupta pentru menținerea 
avantajului de un gol în fata unei echi
pe, Steaua, care făcea eforturi să ega
leze, totuși arbitrul medieșean a reușit 
să conducă cu siguranță, nedînd nici 
un prilej de nemulțumire echipelor. Aș
teptăm din partea lui, ca de altfel și 
din partea celorlalți arbitrii tineri, evo
luții corespunzătoare și în viitor.

• Degajarea portarului nu este o sim
plă execuție care poate fi făcută ori
cum. Nu mai vorbim de cazurile cînd 
din neatenție, sau dintr-o greșită efec
tuare, portarii trimit mingea precis la... 
adversari. Dimpotrivă, degajarea — cu 
mina sau cu piciorul — trebuie făcută 
în așa fel îneît portarii să-și pună 

Panait (Progresul) — al doilea din dreapta — intervine la timp pentru a 
impiedica pe Badea (dreapta) să-i paseze lui A. Munteanu, in stingă. In 
fotografie se mai vede Caricaș. Fază din partida Progresul — Petrolul 0—0

echipa în atac cît mai repede și într-o 
situație cît mai favorabilă. Așa a pro
cedat de multe ori Dungu (Rapid), du
minică. La un moment dat, blocînd un 
șut al fundașului Campo, intrat în dis
pozitivul de atac al Steagului roșu, 
Dungu a sesizat imediat că aripa dreap
tă, Dinu, a rămas liberă (locul lui 
Campo n-a fost luat de un coleg) și i-a 
aruncat repede balonul. In felul acesta, 
Rapid a ieșit într-o clipă din apărare in 
atac.

• După patru ore de fotbal pe căl
dură pe stadionul „23 August", iată că 
mai bine de 10.000 de spectatori au 
tinut să asiste și la debutul în categoria 
A al echipei Viitorul. Ei au format o 
gater ie entuziastă, i-au susținut și aplau
dat ou căldură pe. tinerii fotbaliști, care 
— cu cîteva luni în urmă — și-au atras 
simpatia și dragostea publicului prin 
cucerirea Turneului U.E.FA. Iar echipa 
Viitorul a practicat un joc frumos care 
îi va mări numărul susținătorilor săi. 
Aceasta depinde însă, ■, de seriozitatea 
pe care o vor arăta tinerii jucători în 
pregătire și joc, de modestia lor, de 
întreaga lor atitudine în viață și pe 
terenurile de sport. .

• Meciurile au decurs în generai în
tr-o atmosferă de disciplină. Totuși unii 
jucători au arătat că nu au înțeles 
încă să se încadreze într-o comportare

IV. Viitorul—Minerul (cat. A) 1Prima etapă a campionatului de fotbal 
al R.P.R. -s-a disputat și cu aceasta pro
gramul concursului Proriosport ; din 19 
august a oferit participanților la Prono
sport satisfacțiile pe care le poate oferi 
un început de campionat;1 !

Cu toate că cele 7 meciuri nu au înre
gistrat nici un 2, toate întilnirile termi- 
nîndu-se fie cu victoria echipei gazdă, 
fie la egalitate, programul ■ concursului 
Pronosport de duminică 19 august. are 
asemenea rezultate care pun sub semn 
de întrebare apariția vreunui buletin cu 
12 rezultate exacte. La aceasta contri
buie desigur nu numai cele 7 înțîlniri 
din campionatul nostru ci și rezultatele 
înregistrate în campionatul R.P.U. în- 
tr-adevăr, un concurs cu 6 X-uri, un 2 
șl doar 5 de 1 este un concurs tare !

Intrucît două dintre meciurile din 
R.P.U. s-au disputat in nocturnă, în nu
mărul de ieri nu au putut să apară re*  
zultatele lor.

Iată mai jos cum arată un buletin cu 
12 rezultate exacte la concursul Prono
sport nr. 33 din, 19 august 1962 :

I. Progresul-rPetrolul (cat. A) X
II. Rapid—Steagul roșu (cat. A) 1

ni. știința Cluj—Știința Timișoara (cat.
A) 1 

perfectă, care începe prin a nu protesta 
pe teren. Or, Neacșu și Greavu (Rapid), 
Meszaros (St. roșu), Mihaly și Stanciu 
(Minerul) etc. au alunecat din nou pe 
această pantă, fiind necesară intervenția 
arbitrilor. Sperăm că avertismentele pri
mite vor fi suficiente pentru a nu mai 
da loc la asemenea manifestări.

• Nici n-a început bine campionatul 
și s-au și produs defecțiuni de organi
zare. Duminică la București, ultimul 
meci din ... triplaj'ul de la „23 August*.  
Progresul—Petrolul, s-a terminat pe în
tuneric, stînjenind foarte mult pe spec
tatori în urmărirea jocului. Intîrzierea 
s-a datorat faptului că primul meci, cel 
de copii, a fost programat fără să s« 
tină seama de faptul că ar putea avea 
nevoie de prelungiri, ceea ce s-a și 
întîmplat.

Este absolut necesar ca federația să 
acorde mai multă atenție alcătuirii pro-

Foto: V. Bageac

gramelor și să impună respectarea orelor 
de începere a partidelor.

• Acum o întrebare: secțiile de fotbal 
ale unor cluburi nu au aflat încă că 
există o dispoziție potrivit căreia jucă
torii trebuie să poarte numere pe tri
couri și că aceste numere trebuie să fie 
de o anumită dimensiune ? De ce atunci 
la Rapid o parte din jucători au avut 
și alții nu, la Petrolul erau aproape in
vizibile, iar la Viitorul au lipsit cu 
totul ?...

După prima etapă.. •

1. Viitorul București 1-1-0-0-7:0 2
2. Crișana Oradea 1-1-0-0-1:0 2

3- 4. Rapid București l-l-0-0-2:l 2
Știința Cluj l-l-0-0-2:l 2

5-10; Dinamo București l-0-l-0-2;2 1
C.S.M S. lași l-0-l-0-2:2 1
Farul Constanța 1-0-1-0-1:1 1
U. T. Arad 1-0-1-0-1:1 1
Progresul Buc. 1-0-1-0-0:0 1
Petrolul Ploiești l-0-l-0-0:0 1

11. Dinamo Bacău 0-0-0-0-0:0 0
12-13. Știința Tim. l-0-0-l-l:2 0

St. roșu Brașov l-O-0-l-l:2 0
14 Steaua București 1-0-0-1-0.-1 0
15. Minerul Lupeni 140-0-1-0:7 0

V. Crișana—Steaua (cat. A) 1
VI. C.S.M.S. Iași—Dinamo București 

(cat. A) X
VII. Farul—U.T.A. (cat. A) X

VIH. Vasas — Ujpestl Dozsa (Camp. 
R.P.U) X

IX. Ferencvaros — Honved (Camp. 
R.P.U.) 2

X. Debrecen — Salgotarjan (Camp. 
R.P.U.) X

XI. Szeged—M.T.K. (Camp. R.P.U.) X
XII. Gyor—Pecs (Camp. R.P.U.) 1

★

Și acum să vă facem cunoștință cu 
programul concursului din această săp- 
tămînă (nr. 34 din 26 august):

I. Petrolul—Rapid (cat. A)
II. U.T.A.—Viitorul (cat. A)

m. Minerul—Știința Cluj (cat. A)
IV. Steaua—Dinamo Bacău (cat. A)
V. Dinamo București—Farul (cat. A)

VI. știința Timișoara—Progresul (cat. 
A)

vn. Steagul roșu—C.S.M.S. Iași (cat. 
A)

O dată cu campionatul categoriei 
A a început și întrecerea echipelor de 
tineret. Primele jocuri au adus și cî
teva surprize. Astfel, cîștigătoarea 
campionatului precedent, Steaua, a 
fost învinsă la Oradea, de proaspăta 
promovată Crișana. De asemenea, o 
altă promovată, echipa C.S.M.S. Iași, 
a debutat cu o victorie, Intrecînd pe 
Dinamo București. Progresul, una din 
fruntașele ediției 1961-62, a pierdut 
la scor partida eu Petrolul

Intiinirile au fort In general intere
sante, însă nivelul tehnic a lăsat de 
dorit la unele echipe. De asemenea, în 
ceea ce privește disciplina, s-au în
registrat cîteva abateri care trebuie 
să atragă atenția in mod serios sec
țiilor de fotbal respective. Trebuie 
intervenit de la început cu severitate 
pentru a preîntîmpina pe viitor orice 
abatere asemănătoare.

Iată acum, cîteva amănunte în le
gătură cu meciurile de duminică:

RAPID - STEAGUL ROȘU BRA
ȘOV 2—0 (0—0). Ambele echipe — 
cu mulți juniori în formații — s-au 
străduit să ofere un joc bun. In pri
ma repriză ele eu avut perioade e- 
gale de dominare, dar n-au reușit 
nici una să fructifice. In repriza se
cundă, rapidiștii cu un plus de voin
ță au înscris două puncte prin Tu- 
tuianu și CSmpoca, obținind o vic
torie meritată.

PROGRESUL BUCUREȘTI - PE
TROLUL PLOIEȘTI 4 (0-2). Șl 
aceste echipe au prezentat mulți ju
niori. Jucătorii ploieșteni, mult mai 
bine pregătiți, au ciștigat prin punc
tele înscrise de către Păiș (2), Dă- 
năilă și Moroșan.

I
CRIȘANA - STEAUA 3-2 (3-2).

Victorie meritată. Jocul a fost de un 
bun nivel tehnic. Din min. 36. Steaua 
a jurat în 10 oameni, deoarece Cicu 
a fort eliminat pentru lovire Intențio
nată. Au înscria: Petrică (min. 4) și 
Arnotzki (min. 34 și 44), respectiv 
Tomeș (min 16) și Stanciu (min. 24). 
(I. GMșa și M. Rozta-coresp.).

C.S.MJS. IAȘI - DINAMO BUCU
REȘTI 3—1 (1-6). Localnicii au fost 
mai insistenți in fața porții și, tot
odată, an avut mai multă eficacitate.

Echipele de categoria Biși continuă 
meciurile de verificare

In continuarea pregătirilor pentru 
campionat, care — cum se știe — 
va începe la 3 septembrie, echipele 
de categorie B au susținut duminică 
noj jocuri amicale. Iată citeva rezul
tate Și amănunte:

eS.O. Galati - Metalul București 
2-2 (1-2). Au marcat: Coteț și Du- 
mitriu pentru Metalul. Dragomir și 
Gheorgbe pentru CS.O. (A. Schenk- 
man, coresp.).

ASA Crișul Oradea - ASMD Sa- 
tu Mare 3-0 (3-0). Crișul a confirmat 
rezultatele bone din ultimul timp. 
Au înscris: Pop ți Totan (2). (M. 
Pop, coresp.).

Laminorul Roman — Ceahlăul P. 
Neamț 6-3 (4-3). Meri frumos, cu nu

Vin. Szombathely — Szeged (Camp. 
R.P.U.—cat. A)

IX. M.T.K.—Honved (Camp. R.P.U. — 
cat. A)

X. Salgotarjan—Gyor (Camp. R.P.U. 
—cat. A)

XL Peca—Dorog (Camp. ILP.U.—cat. 
A)

xn. Tatabanya—Kcmlo (Camp. R.P.U. 
—eat. A).

Categoria I » variante » Ș0.5M lei

PBCMHLE CONCURSULUI
PSONOEXPBKS NB. Z3 DIN U AUGUST

■ Zt’VJ

Categoria a H-a 1 variante a 30.586 lei
Categoria a nr-a »1 variante a 1.343 lei
Categoria a IV-a 237 variante a 371 lei
Categoria a V-a 122S variante a 71 lei
Categoria a VT-a 40S9 variante a 30 lei.

Fond de premii. : 4B9.3U lei.
Tragerea următoare va avea loc

miercuri 23 august 1M2 la Mediaș.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

Punctele au fost marcate de Brîndu- 
șescu (min. 44 și 75) și Kupperman 
(min. 85) pentru C.S.M.S. și de D. Ene 
(min. 52) pentru Dinamo (Gh. Vasiliu- 
coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ - ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA 3-3 (0-2). Joc frumos, cu
multe faze palpitante de poartă, crea
te în speciaț de gazde. Golurile au 
fost realizate de Sețu (min. 6) și Gan
ga (min. 36 și 54) pentru oaspeți, res
pectiv Pop (min. 46), Cerchizan (min. 
59 din 11 m) și Szabo (min. 89).

FARUL — U.T.A. 1-1 (1-1). Joc 
disputat, de un bun nivel tehnic doar 
în prima parte a meciului. In min. 
43, Penzes (U.T.A.) a fost eliminat 
pentru injurii aduse arbitrului. Au 
marcat: Tirlea (min. 23 din 11 m) 
pentru U.T.A. și Abduraman (min. 
43 din 11 m) pentru Farul. (C. Rus- 
canu, coresp.).

VIITORUL BUCUREȘTI — MINE
RUL LUPENI nu s-a disputat; va ti 
programat la altă dată.

După aceste prime rezultate, cla
samentul se prezintă astfel:

1. Petroluț 2 puncte; 2. Rapid 2 p. ; 
3. C S.M.S. Iași 2 p. ; 4. Crișana Ora
dea 2 p.; 5—8 Farul Constanța, U.T.A.; 
Știința Cluj și Știința Timișoara 1 P. ; 
9. Steaua București 0 p. ; 10. Dina
mo București 0 p. ; 11. St. roșu Bra
șov 0 p. ; 12. Progresul București 0 
p. ; 13—15 Viitorul București, Mine
rul Lupeni și Dinamo Bacău 0 (nu au 
jucat).

DUMINICĂ —DIN NOU
PE STADIONUL .,23 AUGUST’*

Cele două partide care vor a- 
vea loc in etapa a doua a cate
goriei A, la București se vor dis
puta în cuplaj pe stadionul „23 
August", după următorul pro
gram :

Ora 15.30: Steaua — Dinamo 
Bacău.

Ora 17.15: Dinamo București — 
Farul.

meroase faze spectaculoase la ambele 
porți, aplaudate de cei 4.500 de spec
tatori. Au marcat : Lazăr, Birgăoanu, 
Bejan (2), Dobrin și Ștefănescu (ulti
mii doi autogoluri), respectiv Macri 
(2) și Toma. (O. Guțu, coresp.).

C.S.O. Brăila — Prahova Ploiești
3- 1 (2-1). Gazdele au ciștigat prin 
punctele înscrise de Avramescu (au
togol), Coteț și Potolea. Pentru oas
peți a marcat Babone. (I. Baltag, co
resp.)

C.S.O. Timișoara — C.S.M. Reșița
4- 3 (3-1). Echipele nu au insistat 
prea mult în joc. Apărările au făcut 
multe greșeli. La meci au asistat 
4.000 de spectatori. (L. Samuel, co
resp.)

Unirea Rm. Vilcea — C.S.O. Cra
iova 1-0 (1-0). Ambele echipe au ju
cat frumos. Jucătorii au o pregătire 
bună. Unicul Dunct a fost înscris de
Mateescu (min. 28). (Drag. Roșianu, 
coresp.)

Poiana Cîmpina — Progresul Ale
xandria 2-0 (0-0). Joc de factură
tehnică slabă. Cele două goluri au 
fost opera lui Coran în min. 63 și 
68. (Eugen Stroe, coresp.)

Metalul Tirgoviște — Dinamo Pi
tești 1-2 (0-0). Cele două foste par
ticipante în categoria A au desfășu
rat in general un joc viu, ța capătul 
căruia oaspeții au terminat învingă
tori prin golurile marcate de Lovin 
(min. 52) și Cîrciumărescu (min. 58). 
Punctul gazdelor l-a realizat Cazacu 
în min. 70 din 11 m. ( N. Diacones- 
cu, coresp.)

Flacăra Moreni — Carpați Sinaia 
3-1 (1-0). Joc destui de frumos. Echi
pele s-au dovedit satisfăcător pregă
tite în vederea campionatului. Disci
plina jucătorilor de la Carpați a lă
sat însă de dorit. Au marcat: Oanță 
(Carpați - autogol) in min. 35, Albină 
în min. 67 și Dumitran în min. 80, 
pentru Flacăra, Marin în min. 51 
pentru Carpați. (G. Ilinca, coresp.)

Vagonul Arad — Teba Arad (din 
campionatul regional) 6-1 (4-0). Meci 
la discreția echipei de categorie B. 
($t. Iacob, coresp.)



Pe lacul Va’iug, lingă Reșița, Muncă intensă pe bazele noastre hipice
ÎNTRECERI ECHILIBRATE IN FINALELE CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE JUNIORI

în pitorescul decor al lacului Vă- 
liug din apropierea Reșiței s-au desfă
șurat, la sfîrșitul săptămînii, finalele 
campionatului republican de juniori la 
caiac-canoe. Competiția a slrîns la 
start peste 200 de tineri mînuitori ai 
padelei și pagaiei, care reprezentau 
11 centre nautice din țară : București, 
Timișoara, Reșița, Arad, Galați, Tul
cea, Brăila, Cluj, Tg. Mureș, Reghin 
și Satu Mare. Mai populate, probele 
masculine au dat loc la întreceri strîn- 
sc, învingătorii sau cei care au ocupat 
locuri fruntașe detașîndu-se uneori de 
adversarii lor direcți doar prin frac
țiuni de secundă (6 zecimi la caiac 
dublu 500 m. 9 zecimi Ia caiac 4). Tot
odată, n-au lipsit nici surprizele, uncie 
echipaje favorite trebuind să se mul
țumească cu locul secund în clasament, .2:

— șița) 2:13,8, 
Buc.) 2:14,4, 
Arad) 2:23.2, 
Galați) 
(F.R.S.N.

a fost cazul la dublu caiac 1000 m. 
la K4. Probele feminine au 

cîștigate mai categorie, dar și aci 
înregistrat surprize. Printre aces- 

clasarca pe locul 3 a Miharlei Se-

cu m
sau 
fost 
s-au 
tea, 
celeanu (Olimpia Buc.) la caiac sim
plu și descalificarea pentru sosire în 
afara balizei a dublului Anca Olivier, 
Carmen Popescu (C.S.S. Buc.), care 
și așa nu trecuse linia de sosire decît 
pe locul 2.

Cele 9 titluri ale finalelor au fost 
împărțite astfel pe orașe : Timișoara 4, 
București 3, Reșița 1 și Arad 1. în

„Cupa Eliberării
FINALA COMPETIȚIEI 

REZERVATĂ JUNIORILOR

Astâ-searâ, cu începere de la ora 
19,30. pe velodromul Dinamo va avea 
loc o nouă gală de box. Cei mai buni 
pugiliști juniori din București își vor 
încrucișa mănușile în cadrul reuniu
nii finale a competiției dotate cu 
„Cupa Eliberării". Deosebit de atrac
tive se anunță întilnirile D. Diaco- 
nescu (Olimpia) — M. Ene (Dinamo): 
C. Costache (Olimpia) — M. Obretin 
(Șc. sp. UCFS) ; C. Negoescu (Olim’ 
pia) — P. Niculescu (Șc. sp. UCFS) ; 
Ion Pop (Dinamo) — A. Grosu (O- 
limpia). Vor mai evolua boxeri de 
la Pasteur, Metalul și Constructorul.

Farul —C. S. 0. Galați 22-13
In sala sporturilor din Constanța 

a avut loc intîlnirea amicală de box 
dintre echipele Farul și C.S.O. Galați, 
organizată in cinstea zilei de 23 
gust.

Iată rezultatele înregistrate: 
Răgălie (F) b.p. M. Dulgheru
G. Anton (F) b.a. rep. I N. Teodoru 
(G) ; S. Văcaru (F) b.ab. rep, III 
N. Munteanu (G) ; C. Lascu (F) m.n. 
M. Ciobotaru (G) ; N. Stoenescu (F) 
b.a.
(F) m.n. M. Constantin (G>; M. Ve- 
ronel (G) cîștigă prin neprezentarea 
adversarului. (CH. GOLDENBERG 
— coresp.)

Au-

D.
(G):

rep. I M. Ioniță (G) ; V*.  Neagu

ifeOacra. ut raai
Arădenii se pregătesc

Recent am avut prilejul să stăm de 
Vorbă cu tovarășul Teodor Blidariu, in
structor al secției de lupte din Arad, 
absolvent al cursurilor de antrenori or
ganizate de F.R.L. Bineînțeles, subiectul 
discuției a fost returul campionatului 
republican pe echipe. Printre altele, am 
reținut următoarele: «Echipa noastră se 
pregătește cu multă seriozitate. Cu oca
zia întrecerilor din tur cei de la „libere11 
s-au dovedit a fi foarte bine pregătiți, 
ocuphid un Ioc fruntaș în eiasament. In 
prezent ei își continuă pregătirea cu 
antrenorul Andrei Corodan. In formă 
deosebită se află fostul campion repu
blican. ion Keffer, Pavel Dascău, Mihai 
Gesner și Mihai Szekely. Punctul slab 
al echipei noastre a fost echipa de cla
sice. In această privință am luat o serie 
de măsuri printre care amintesc promo
varea cu curaj a unor juniori, cum ar 
fi Petre Boaru, Mihai lancu și alții.

In ceea ce privește returul, credem că 
va fi interesant, cu răsturnări de situa
ție, atit din fruntea clasamentului cît 
și la periferia lui. Dacă campionatele de 
acum eițiva ani se terminau eu un cișts- 
gător sigur — Dinamo București — de 
data aceasta nu se poate ști nimic pînă 
Ia ultima etapă. Formula aplicată, adi
ționarea punctelor din întrecerile de 
„clasice” cu cele de „libere”, se dove
dește bună, deoarece a sporit interesul 
și exigența antrenorilor fata de ultima 
disciplină. Dorința noastră este de a 
avea o comportare cît mai frumoasă în 
retur și sperăm să realizăm acest lucru”.

asociații și cluburi
ultima probă (K 4 

în frunte la egalitate 
Banatul Timișoara și 
Pînă la urmă însă

clasamentul pe 
sportive, pînă la 
băieți) se aflau 
de puncte C.S.S. 
C.S.S. București,
pe primul loc s-a situat clubul Olim
pia București, care a cucerit cele mai 
multe 
piei 
a fi

locuri fruntașe înaintea Olim- 
Reșița. In încheiere, merită 

remarcată strădania forurilor 
de specialitate locale, care, sprijinite 
de Federația roinînă de sporturi nau
tice, a 
condiții de 
tehnice și 
de juniori 
(500 m ) : 
2:07 fi, 2. 
2:11,4, 3. 
2:13,6, 4.

asigurat finalelor foarte bune 
desfășurare, lată rezultatele 
noii campioni republicani 

pe 1962: MASCULIN: K. 1 
1. I. Sipoș (Voinfa Arad) 
M. Doară (C.S.S. Buc.) 

I.
V.

Doară (C.S.S.
Popovici (S.S.E. Timiș.) 
Manolescu (Olimpia Re- 

D. Mitrea (Olimpia 
lledrr (Victoria 

Atanasiu
I.

2:31,0,

5.
6.
7.

2:25.1,
Tulcea)

(500 m) : 1. Voința București
bu, I. Pălăngea/iu) 1:59,6. 2. Voința 
Arad (M. Mrîicin, C. Bărbat) 2:00.2, 
3. C.S.O. Brăila (M. Curea, V. Gri- 
gore) 2:01,1, 4. C.S.O. Timișoara
2:05,4, 5. Olimpia Buc. 2:05,9, 6.
Olimpia Reșița 2:13,4, 7. Progresul 
Buc. 2:14,5, 8. S.S.E. Timiș. 2:18,6; 
K 2 (1.000 m): 1. C.S.S. Banatul 
(L. Horvath, W. Vonka) 3:53,0, 2. 
Olimpia Buc. (D. Galan, Gh. Pîslaru) 
4:03,1, 3. Progresul Buc. (D. Tarțău,
R. Rucăreanu) 4:11,0, 4. C.S.O. Reșița
4:11,5, 5. Voința Garați 4:13,4; 6.
S. S.E. Timi?. 4:22,0; K 4 (1.000 m): 
1. S.S.E. Timișoara (A. Sibek, V. Sum- 
bran. S. Koreck, A. Patlovici) 3:36,1,

s. 
V.

8.
(Voința 

Bocanov
K 2 
(I. Al-

5.
4.

2. Olimpia Buc. (V. Cocoreseu, C. Ne- 
leapcă, Gh. Galan, M. Cioc) 3:37,0,
3. Progresul Buc. (A. Trandafir, I. Ga- 
vrilă, A. Zlotcscu, M. Mușat) 3:45,7,
4. S.S.E. 11 Buc. 3:47,9, 5. Voința 
Galați 3:51.8. 6. Voința Arad 3:54,5, 
7. S.S.E. Timiș. 3:59,4, 8. C.S.O. Re
șița 4:04,8, 9.
C l (1.000 m): 1.
(Olimpia Buc.) 5:10,7, 
(C.S.O. Brăila) 5:11.8, 
bașu (S.S.E.
1. Schorscher
5. 1. Solnoy
A. Toth (S.S 
(1000 m):
Opriș. R. Mircea) 4:26,8, 2. C.S.S. Buc. 
(C. Iftode, A. Răduț) 4:47,8, 3. C.S.S. 
Banatul 
4:49.4,
F.R.S.N.
K 1 (500 m): 1. 
pia Reșița) 2:32.0, 
in|a Arad) 2:37,2,
(Olimpia Buc.) 2:38.6, 4. Magda Stî- 
opu (Olimpia Reșița) 2:40,0, 5. El- 
friede Debeleanu (C.S.O. Timiș.) 
2:42.0; K 2 (500 ~------ -----
miș. (Elisabeta Andrasy,
8 temper) 2:16,2, 2.
(Gabriela Schweilier, 
2.33,8r 3. CLS.O. Reșița 
toc, 
(500 m) : 
tina Șerban. Sanda Iorgulescu, 
Sersea,
S.S.E. 
Adina 
Cristei) 
(Ilona Maxim.
Bene, Elisabeta Farkas) 2:35,3.

Avîntul Reghin 4:08,0; 
I. Anastasescu 
2 

; i
II Buc.)

(C.S.S. Banatul) 5:19^2, 
(U.T. Arad) 5:34,0, 6. 

E. Timiș.) 5:59,0; C 2 
1. CS.S. Banatul (A.

M. Blîndu 
P. Geam- 

5:11.9, 4.

(K.
4. Voinfa

Tulcea

Pocioianu,
Galați

5:31,9.
Ana Arvay (Olim-

2. Ana llajas (Vo-
3. Mihaela Secelanu

A. Ribu) 
4:53.9, 5. 
FEMININ.

(C5.0.
>)-• 1- C.S.O. Ti-

Gertrude 
Olimpia Reșița 
Monica Brunet) 

(Dorina Mo- 
Gertrude Hohn) 2:43,1 ; A 4 

1. C.S.S. București (Valen- 
Maria 

Viorica Stoica) 2:10,0, 2.
II Buc. (Victoria Meliccscu, 
Iotta, Anca Popeseu, Ileana 

2:18,8, 3. Avîntul Reghin 
Judith Clementis, Ana

In noul decor de.., premiere al lacului Eâliug au urcat pe podium primii trei 
clasați in proba de canoe simplu

Pe parcurs, Anghel Donescu,

și în Bucu- 
calitativă a 
intr-o serie

Ultimele întreceri hipice desfășurate 
în diferite orașe din țară 
re ști au reliefat creșterea 
activității sportului călare
de cluburi cum sînt Dinamo, Steaua, 
C.S M. Sibiu, Petrolul Ploiești și C.S.O. 
Craiova.

De la concurs la concurs se afirmă 
noi sportivi, împreună cu cai debutanți, 
ale căror posibilități de creștere sint 
evidente. Explica fia ? Muncesc cu mai 
mult simț de răspundere atit antrenorii 
cit mai ales sportivii.

Am văzut în întrecerea de la Lugoj, 
ca și in cea recenta de la București, 
adevărate „butoaie de transpirație*  scăl- 
dind bluzele unor călăreți tineri ca An- 
ghel Donescu, I olanda Lazăr, Eugen 
Dobrogeanu și ale călăreților fruntași 
Gheorghe Langa, E ușile Pinciu, Nicolaie 
Mihalcea, Dumitru Iloring, Constantin 
Vlad, Oscar Recer, Cristian Țopescu 
etc. Urmare firească a acestui lucru, 
în ultimele concursuri s-au înregistrat 
cele mai multe parcursuri fără penali
zări, iar derobările, eliminările și căză
turile sînt tot mai rare. Se discută acum 
mai mult ca oricînd despre stilul de 
încălecare, despre tactica parcurgerii 
traseelor, rezolvarea combinațiilor puse 
în față de schițele probelor și despre 
alte probleme legate de măiestrie în 
sportul călare. în bună parte s-au schim
bat și relațiile dintre antrenori și spor
tivi. Discuțiilor aprinse, nervilor nestă- 
pîniți și atitudinilor nesportive le-au 
luat locul munca entuziastă, conștiin
cioasă, dorința de a se realiza perfor
manțe superioare.

La terenul de încălzire, ca și pe cel 
de concurs, colaborarea își arată din plin 
roadele. Duminică, de pildă, am asistat 
la două scene semnificative. După evo
luția dinamovistului Victor Dobeanu cu 
Văpaia, un cal greu de condus pe 
parcurs, colegul său de -echipă, cunos-

unul din cei mai talentați juniori

cutai călăreț Alexandru Longo, care îl 
urmărise cu atenție, l-a luat de o parte 
și i-a arătat toate deficiențele, explicîn- 
du-i totodată și particularitățile acestui 
cal. Cea de a doua scenă se petrece^ 
hi puțin timp în echipa militarilor.
Sebeș cu care concurase talentatul JurtHfî \ 
Anghel Donescu se dovedise în acea zi 
(poate și din cauza căldurii) ceva mai... 
leneș, dări mî nd mai multe obstacole. 
Dragostea și competența cu care călă
rețul fruntaș Dumitru Hering îi explica 
lui Donescu cauzele insuccesului erau 
de-a dreptul impresionante. Dar acestea 
nu sînt singurele exemple de colabo
rare intre sportivi. Maestrul sportului 
l'asile Pinciu s-a ocupat tot timpul de 
realizarea unui cuplu perfect între Lilia
na Nițulescu și calul său 
gătind-o cu minuțiozitate, 
sportului Gheorghe Langa 
în permanență „ortacii*  lui 
Th. Stanciu, lolanda hizăr 
cu. Iată atitudini care nu 
ne bucure și de pe urma cărora sportul 
călare are multe de cîștigat. Așadar, 
semifinalele campionatului republican 
de obstacole care vor avea loc la sfîrși
tul lunii la Ploiești au și înregistrat 
un prim succes.

Și acum o doleanță a sportivilor și 
deopotrivă a spectatorilor. Este știut că 
baza hipică din Calea Piei nei di spune 
de o instalație de nocturnă, 
putut fi scutiți atit sportivii 
spectatorii de căldura toridă care per
sistă, or goni zîn du-se concursuri hipice 
în nocturnă ? Cu puțină bunăvoință, cu 
mai mult simț gospodăresc din par tete 
federației de specialitate și a cluburilor > 
organizatoare acest lucru ar fi fost 
posibil. în asemenea condiții de vizio
nare ar fi crescut desigur și numărul 
spectatorilor. Timpul nu e trecut.

Giovani, pre- 
iar maestrul 
și-a dăscălit 

de la Steaua, 
și A. Dones- 
pot decît să

A’-ur fi 
cU și

I
OCTAVIAN GiNGU

kș masîț) Cum mtiiicim cu tinerii canotori ?

In peisajul sportiv timișorean, 
sporturile nautice defin de mul
tă vreme un „prim plan". Fe

luritele ambarcațiuni brăzdează Bega 
ziua întreagă obișnuindu-i lot mai 
mult pe tinerii sportivi cu „tameie' 
sporturilor nautice. De aici ș-au ri
dicat sportivi de frunte, campioni ai 
țării... Se muncește și astăzi cu pa
siune. Uneori rezultatele confirmă 
prestigiul sporturilor nautice din Ti
mișoara. Alteori însă se „bate pasul

D. CONSTANTINESCU, 
antrenor la C.S.O.

Âu cuvîntul tehnicienii timișoreni
pe loc", rezultatele înfîrzie. Mar ales 
în ceea ce privește evoluția juniori
lor, a tineretului. Se impune, desigur, 
9 analiză temeinică pe plan local și, 
poate, chiar pe linia federației de 
specialitate. Pînă atunci, am căutat 
răspuns la cîfeva probleme actuale 
din viața canotajului timișorean invi- 
fînd la „masa rotundă" pe cîțiva teh
nicieni și activiști sportivi. Am as
cultat păreri, critici, sugestii...

• „Plătim" acum lipsa de preocupare • O 
singură fată • Sînt multe posibilități

Sînt desigur multe lucruri frumoase care ar trebui amintite. Să vedem 
însă ce... nu merge. Multă vreme nu ne-am ocupat de tinerele cadre și 
acum... plătim. Este drept că acum se muncește mult pe această linie dar 
rezultatele vor veni mai tîrziu. La noi la club avem încă multe de făcut 
pentru atragerea tinerelor in practicarea sporturilor nautice. Deocamdată 
avem o singură fată : Lia Jude. Cred că, folosind mai bine posibilitățile 
existente, se poate realiza mult mai mult în munca cu tinerii canotori. 
Avem o bază materială corespunzătoare și sprijinul unor directori de școli 
(Dalea Trandafir — școala de meserii nr. 1, I. Miceang — școala profesională 
C.F.R.) cu ajutorul cărora putem selecționa un mare număr de tineri. Ce 
bine ar fi dacă și clubul nostru ar patrona o școală... Despre activitatea din 
ultima perioadă : în general, sint mulțumit de rezultate, s-a creat un echi
libru valoric îbtre echipe, unii tineri au trecut în echipele de seniori etc. 
Dar, de la Timișoara se așteaptă — pe bună dreptate — mult mai mult...

T. BOMPA,
antrenor la clubul spor- e Sînt „izvoare" ® „Să mergem în școli" 

tiv Știința ® Progrese în ceea ce privește selecția

Este un fapt de necontestat că in Timișoara există un teren propice 
pentru creșterea de cadre cu perspectivă in sporturile nautice. Principalele 
,izvoare“ sint școlile. Cred că C.S.O. ar trebui să se ocupe temeinic de se
lecționarea canotorilor dintr-o școală, Știința din altă școală etc. Selecția

s-a făcut multă vreme empiric, acum există preocupare și rezultatele sint 
mai bune. Dar, recrutarea tinerilor se face încă prin... cunoștințe și nu pe 
baza unei munci organizate. S-a văzut că atunci cind mergem maț mult in 
școli găsim cadre tinere talentate. Atunci au fost mai bune și rezultatele, 
performanțele. Aș vrea să remarc faptul că acum s-au creat baze pentru 
o activitate mai rodnică. La centrele nautice se desfășoară și o viață colec
tivă, există o preocupare generală pentru lichidarea lipsurilor.

I. VARGA, • Mai multe concursuri • ji totuși selecția
tehnician Ia C.S.Ș. lasă de dorit I

Nici la club, nici la Școala sportivă de elevi selecția tinerilor caiaciști 
și canoiști nu se face la nivelul cerințelor. In secții sînt încă multe ele
mente plafonate, menținute doar pentru că obțin in prezent rezultate mai 
bune decît începătorii. Cred, de asemenea, că sînt necesare cit mai multe 
concursuri. Ele stimulează activitatea noastră și acest lucru a fost dovedit 
de întrecerile care au avut loc în acest sezon. Avem rezultate bune la unele 
probe cum sînt C simplu și dublu 1.000 m, K dublu 1.000 m și K dublu 50(1 
fete dar, în rest, se poate vorbi despre o serioasă rămînere în urmă pe 
care va trebui s-o lichidăm cît mai grabnic.

DAN ȚĂRANU, • Mai multă încredere în activul obștesc
instructor obștesc • Se poate face mai mult

După părerea mea, s-au obținut unele rezultate care arată că acum 
există mai multă preocupare in munca cu juniorii. Cred insă că se poate 
face mai mult in această direcție. Avem o bază materială excelentă si o... 
tradiție in sporturile nautice. Ar fi bine ca toate cluburile să manifeste mai 
multă încredere in avutul obștesc și să-l folosească in munca cu juniorii. 
Personal, doresc să-mi aduc contribuția la dezvoltarea sporturilor nautice, 
din orașul nostru și voi activa cu multă bucurie in oricare centru. Mai ales 
că tovarășii de la Clubul sportiv școlar Banatul și de la Școala sportivă de 
elevi se plîng că au prea... multi elevi.

• „Batem pasul pe loc" • Activitate fără 
R. KOROS!, „bariere" • Antrenorii să fie apreciafi și după

tehiriciaji la C.S.O. munca cu juniorii I

Orașul nostru a fost multă vreme un izvor principal de cadre pentru 
sporturile nautice. Și acum se ridică din cind în cind elemente, dar această



DE-A LUNGUL CELOR APROAPE 900 DE Km Al „CURSEI SCÎNTEIIH r

ys
1 A XV-a ediție — jubiliară — a 
„Cursei Sctnteii**  care s-a încheiat dumi
nică după-amiază pe stadionul „23 
August**  din Capitală a prilejuit multe 
notații îmbucurătoare: întreceri specta
culoase, dîrze și rapide, un învingător 
neașteptat, dar deosebit de merituos, 
Walter Ziegler, organizare bună și un 
arbitraj ireproșabil. Pentru a ilustra va
loarea alergătorilor romîni și cehoslovaci 
participant la această ediție a impor
tantei competiții, este suficient să amin
tim mediile orare înregistrate : 15
august: dimineața: București—Buzău 102 
km—37,090 km ;
Galați 
august: 
42,500 
Piatra 
41,870 km; 
șov 170 km 
fii muntos , , __o__ _
dimineața : Brașov—Predeal—Cioplea 23 
km contra cronometru individual (cicliștii 
au escaladat Timișul și panta abruptă 
de la Cioplea) 33,146 km ; după-amiază: 
Predeal—București 153 km — 43,420 
km.

Mediile orare ar fi fost, fără îndoială, 
mai mari dar alergătorii au avut de 
înfruntat nu numai dificultatea traseu
lui și lungimea unor etape, neobișnuită 
pentru majoritatea alergătorilor noștri, 
ci și adversari nedoriți: ploaie toren
țială, grindină, vini puternic și căldura 
jkridă în primele trei etape. De aceea, 

^^^^kcicliștii care au terminat cursa me- 
feliei țări. Și acum iată citeva Im

presii notate de-a lungul celor aproape 
900 de km.

Citeva concluzii după cea de a XV-a ediție “
lor două etape, abandonînd deși, duDă 
părerea noastră, aveau suficiente resur
se pentru a termina competiția. Consi
derăm că antrenorii respectivi au apro
bat cu prea multă ușurință hotărtrea ele
vilor lor. Ar fi fost mai bine ca antre
norii să le insufle încredere in forțele 
lor, sâ-i obișnuiască cu greutățile curse
lor mari.

TACTICĂ DE ECHIPĂ 1N CURSELE 
INDIVIDUALE?

A. Șelaru și alții, s-au resemnat la 
gtndul că printre cei „evadați*  se aflau 
și coechipierii lor. In această situație se 
pune întrebarea : unde este prestigiul de 
alergător fruntaș care într-o cursă indi
viduală trebuie apărat cu toate resursele. 
Cu toate că s-a procedat astfel numai 
într-o singură etapă, a fost suficient ca 
eforturile depuse de cicliști în etapele 
următoare să fie zadarnice. Să sperăm 
că 
nu

JOI ȘI VINERI ÎNCEP TURNEELE INTERNATIONALE 
DE LA CONSTANTA ȘI BUCUREȘTI

SÎNT PREZENTE REPREZENTATIVELE MASCULINE ȘI FEMI
NINE ALE R. S. CEHOSLOVACE, R. P. UNGARE, R. D. GERMA

NE ȘI R. P, ROMÎNE

,1

după-amiază : Buzău—
135 km — 35,527 km;

Galați—Bacău 183 
km; 17 august :
Neamț—Bacău 125

16 
km — 

Bacău — 
km — 

18 august : Adjud—Bra- 
— etapă cu accentuat pro- 

— 38,300 km : 19 august :

CURSĂ A TINEREȚII

Majoritatea participanților la ediția 
jubiliară au fost tineri rutieri (și oas
peții noștri au avut în formație citeva 
speranțe ale ciclismului cehoslovar), 
ww/fi . dintre ei debutanți în „Cursa 
Scînieii*.  După rezultatele obținute, 
putem spune că unora dintre aceștia, 
actuala ediție a „Cursei Sein leii1* le-a 
deschis poarta consacrării. Ne referim, 
în special, la Franci sc Chera (Voința 
București), care a ocupat locul 5 în 
clasamentul general, Gh. Moldoreanu 
(Voința Ploiești), care a primit drept 
premiu o bicicletă pentru frumoasa lui 
comportare, Ștefan Padiu (Petrolul Plo- 
ie$ti), Șt. Petrescu (Steaua), C. 
Ciobanu (Voința Ploiești), C. Popes
cu (Unirea Buc.), Gh. Tâipescu (Unirea 
Buc.) și Paul Dulu (Petrolul Ploiești), 
care au reușit să termine această între
cere de lung kilometraj cu un accentuat 
profil muntos. De asemenea, merită să 
subliniem și comportarea alergătorilor 
Gh. Bâdără, 1 Ardeleanu. P. Ghițâ ele. 
care, numărindu-se printre fruntașii 
cursei, s-au dovedit din nou autentice 
speranțe ale sportului nostru cu pedale. 
In schimb, nesatis făcătoare evoluția 
cicliștilor S. Mihălțeanu, C. Moiceanu, 
Gh. Vasilescu, C. Ciocan și chiar a 
triplului campion la juniori N. Ciumeti. 
Ei s-au „temui*  de dificultatea ultime-

Desigur că citind rîndurile de mai sus, 
v-a[i mirat poate că nu am amintit nimic 
despre comportarea alergătorilor consa- 
craii. Ea a corespuns numai partial. 
Pentru că, in afară de IPaller Ziegler, 
Ion Cosma și Constantin Baciu, alergă
torii noștri fruntași au comis in etapa

aceasta va fi o bună lecție, pe care 
o vor uita cicliștii noștri fruntași.

CEL MAI BUN SPRINTER

Pină acum ttnărul alergător Ion Arde- 
leanu (Steaua) a cucerit In mai multe 
competilii primul loc în clasamentul 
sprinterilor. Și iată că, din nou, a reușit

aDoi din principalii animatori ai ediției
Ziegler cil cununa de lauri pe care a 
aproape 900 de km dintre care mai m uit de jumătate Ion Cosma a purtat 

tricoul

1 K
i XV-a a „Cursei Scînteii*. Walter 
cucerit-o pe merit la sfîrșitul celor

Noul sezon internațional de volei 
începe săptămina aceasta cu două tur
nee deosebit de interesante.

După cum s-a mai anunțat, la Bucu
rești se vor întîlni echipele masculine 
ale R.S. Cehoslovace, vicecampioana 
lumii. R.P. Ungare, R. D. Germane și 
R.P. Romine. Nu mai este nevoie de o 
prezentare specială a celor patru echi
pe care se vor întrece între 24—26 au
gust pe terenul ce va fi amenajat în 
incinta patinoarului artificial „23 Au
gust". Din formația R. S. Cehoslovace 
nu vor lipsi cunoscuții SmidI, Mușii, 
Paulus, Paldus, Humhal ; Tatar, Ga
loș, Janosi, Florian, Benke vor fi pre
zenți în formația R.P. Ungare. Echi
pa noastră, antrenată de Gh. Petrescu 
și Șt Roman, va fi alcătuită din urmă
torul lot: Nicolau. Plocon, Fieraru, 
Ganciu, Bărbuță. Coste, Drăgan, Cor- 
beanu, Derzei, Grigorovici, Miculescu.

Aceasta este cea mai importantă ve
rificare înaintea campionatelor mon
diale de volei, ce vor avea loc anul 
acesta între 13—27 octombrie în 
U.R.S.S. Formația noastră reprezenta
tivă a dovedit cu prilejul întrecerilor 
sportive disputate în timpul celui de 
al Vlll-lea Festival, că este într-un 
progres evident, lucru constatat prin

victoriile înregistrate în fața formații
lor R.S. Cehoslovace și U.R.S S

La Constanța, de-a lungul a cinci 
zile de joc (23—27 august), se vor în
trece echipele feminine reprezentative 
ale acelorași țări. în plus, va lua parte 
la turneu și echipa noastră de tineret, 
care va fi alcătuită pe scheletul forma
ției victorioase la întrecerile de la Hel
sinki. Cele două echipe romînești, an
trenate de Gh. Constantinescu și Gh. 
Bodescu, vor fi alcătuite din următorul 
lot; Doina Ivănescu, Lia Vanea. Flo
rina Popovici. Ana Mocanu. Elisabeta 
Goloșie, Natalia Todorovschi, Domrvca 
Costîc, Tinela Pieșoianu, Viorica Heri- 
șanu, Daniela Vernescu, Elisabeta No- 
dea, Magdalena Kondorossy, Ileana 
Enculescu, Alexandrina Berezeann, Doi
na Popescu, Judith Kohn, Daniela Go- 
limas, Sonia Coiceriu.

în încheiere, iată programul primelor 
zile de întreceri: BUCUREȘTI (turneul 
masculin), 24 august, de la ora 18: 
R.P. Romină—R.P. Ungară. R. S. Ce
hoslovacă—R. D. Germană. CONSTAN
ȚA (turneul feminin), 23 august: R.P. 
Romină II—R. P. Ungară, R.P Romi, 
nă I—R. D. Germană: 24 august: R.P. 
Romină I—R.P. Ungară, R.P. Romină 
II—R.S. Cehoslovacă.

Două meciuri care nu și-au atins scopul
galben

a doua, Galați—Bacău, o greșeală care 
i-a costat scump: C. Dumitrescu, Gh. 
Bădulescu, A. Șelaru, L. Zanoni, N. 
Grigore, G. Moiceanu etc. au fost scoși 
din lupta pentru primul Ioc în clasamen
tul general. Și închipuiți-tâ, numai după 
două etape ! Ce s-a intîmplat ? Văzind 
desfășurarea competiției numai prin 
prizma intereselor de club, ei au aplicat 
(culmea, într-o cursă individuală !) tac
tica care deobicci se folosește în com
petițiile cu clasament pe echipe. Adică, 
avînd colegi în grupul fugarilor, ei s-au 
mulțumit cu acest succes de club și nu 
au mai întreprins nimic 
fruntașilor. Ni se
chiar un obicei să se procedeze astfel, 
pentru că lot la fel s-a întimplat și în 
cursa UCECOM în care G. Moiceanu 
s-a „sacrificat1* în favoarea lui 1. Cos- 
ma ; aceeași situație s-a repetat șl tu 
campionatul individual de fond cînd C. 
Dumitrescu, G. Moiceanu, L. Zanoni,

Foto: P. Romoșan
să obțină șefia intr-o alergare în care 
a avut adversari redutabili din țară șl 
de peste hotare. Ion Ardeieanu a învins 
categoric, lăsînd la 14 puncte pe al 
doilea clasat, Simion Ariton (Voința 
Buc.), ceea ce ne îndreptățește să aștep
tăm și de acum înainte cit mai înalte 
victorii din partea lui la capetele de 
etapă cu sosire în bloc.

TR. IOAMȚESCU

SUCEAVA, 19 (prin telefon). - 
Vineri și sîmbătă s-au disputat în 
localitate meciurile amicale de volei 
Fulgerul Suceava—C.S.M.S. Iași. In 
ambele partide, care constituiau pen
tru Fulgerul o verificare înaintea fi
nalei campionatului de calificare, vic
toria a revenit echipei locale cu 3—2 
și 3—1.

Dacă sportivii de la Fulgerul au 
luptat cu multă însuflețire, avînd 
dorința de a realiza un joc cit mai 
bun, nu același lucru îl putem spune

despre voleibaliștii de la C.S.M.S.. in
vitați în mod special pentru calitatea 
lor de sportivi cu mai multă experien
ță. Prezenți cu echipa completă, el 
și-au desconsiderat pur și simplu ad
versarii, evoluind cu mult sub posi
bilități, fără nici un pic de interes, 
atrăgîndu-și astfel dezaprobarea pu
blicului. Amatorii de volei din Sucea
va nu au nevoie de astfel de „de
monstrații" cum au făcut voleibaliștii 
de la C.S.M.S. Iași.

C. ALLXA-coresp. reg.

în urmărirea 
pare că a devenit

IIJ J.'UiUld.TOAfflll

Cea mai valoroasă ediție
modern, 
pe dife-

creștere este sub posibilități și ea nu ne mulțumește. După părerea mea se 
„bate pasul pe loc". A scăzut numărul secțiilor de sporturi nautice și acea
sta se resimte. Unii antrenori se ocupă cu elemente fără perspectivă : la clu
bul sportiv școlar sînt încă destui... foști elevi care, in loc să-și continue 
activitatea la Știința sau la C.S.O., ocupă locurile altor tineri care doresc 
să se afirme. Aceasta doar pentru că C.S.S. dorește cu tot dinadinsul să 
obțină... puncte la diferite concursuri. Cred că o frină serioasă o constituie 
activitatea izolată a tehnicienilor din sporturile nautice din orașul nostru 
care, în loc să colaboreze permanent, să-și împărtășească experiența și să 
se ajute în munca cu juniorii, încă se ceartă, ridicind „bariere*  între dife
ritele centre de sporturi nautice. Dar, in ceea ce privește activitatea antre
norilor, ar mai trebui spus ceva : munca acestora să fie apreciată nu numai 
după rezultatele... seniorilor, așa cum încă se mai întimplă, ci și după roa
dele muncii cu tinerii canotori. Am dori să adresăm și tovarășilor de la 
Reghin rugămintea de a depune eforturi mai susținute pentru calitatea băr
cilor. Ne-ar ajuta mult în îndeplinirea importantelor sarcini ce ne revin pe 
linia popularizării sporturilor nautice și pentru creșterea performanțelor.

A. STRAUB, 
vicepreședinte al comi

siei regionale

• Rezultate sub posibilifăfi • Să nu uităm 
baza de mase • Muncă colectivă, nu secta
rism.

In ciuda condițiilor existente, în special la clubul sportiv școlar și la 
asociații, rezultatele la „academic" nu ne pot mulțumi. Locurile 4 și 5 obți
nute de echipajele 8-f-l cu ocazia campionatelor republicane de juniori sini 
rezultate mediocre, de neînțeles. Cu atît mai surprinși am fost de echipajul 
de 44-1 al Voinței, care pornea cîștîgător cert, dar a pierdut... titlul. Oare 
nu reiese că, față de progresul realizat de alte centre din țară, noi ne-am 
mișcat prea încet ? Cred că da. Poate la această stare de lucruri a contribuit 
și slaba activitate a colegiului de antrenori, care s-a intîlnit rar și nu a dis
cutat principalele probleme ale pregătirii tinerilor canotori (am dori însă ca și 
F.R.S.N. să ne sprijine mai mult cu materiale tehnice). Antrenorii nu mun
cesc colectiv, nu colaborează între ei chiar în cadrul aceluiași centru. Va 
trebui să acordăm mai multă atenție bazei de mase a sporturilor nautice. 
Au dispărut canoele de 10 și gigurile, care făcuseră la un moment dat să 
crească considerabil numărul celor care practicau sporturile nautice. De ase
menea. cred că vor trebui organizate mai multe concursuri pentru catego
riile inferioare.

★
Nu est-o surprinzător că tehnicienii 

timișoreni apreciază cu multă exi
gență activitatea lor și că nu ocolesc 
deficientele ci, dimpotrivă, vorbesc 
mai puțin de lucruri bune și spun pe 
nume lipsurilor. Este în aceasta o sin

ceră dorință de a îndrepta lucrurile, 
de a munci mai bine pentru ca spor
turile nautice să cunoască în orașul 
Timișoara o dezvoltare corespunză
toare condifii'or existente și cerințelor 
actuale.

DAN G1RLEȘTEANU

Pasionații pentatlonului 
prezenți timp de cinci zile 
rite baze sportive ale Capitalei, ca 
și cei care au urmărit din paginile 
ziarelor disputa pentru cucerirea tit
lurilor de campioni republicani, au 
fost in unanimitate de acord că ediția 
din acest an a campionatului a de
pășit sub toate aspectele întrecerile

nu sînș în nici un caz pe 
așteptărilor. In mod normal

aceștia 
măsura 
ei ar fi trebuit să se întreacă cu 
Tomiuc pentru primul Ioc Ia indivi
dual, dar în ultimele săptămînl pre- 
gătindu-se mai puțin temeinic ei 

n-au putut rivaliza cu colegul lor, 
fiind întrecuțj de alți concurenți mai 
puțin experimentați.

și a cîtorva sportivi. Astfel, 
Craiova nu s-a îngrijit deloc de 

care nici

buri 
cso 
pregătirea sportivilor săi, 
n-au putut lua parte la campionat 
iar pentatloniștii de la Știința Bucu
rești și Dinamo Oradea și-au început 
pregătirea, în mod organizat, cu prea 
puțin timp înaintea concursului. In

celor opt ediții anterioare ale aces
tei importante competițit

Un adevărat record de participare, 
un evident echilibru valoric care a 
existat intre mai mulți concurenți 
și care a făcut incerte clasamentele 
pină la ultima probă, rezultate mul
țumitoare înregistrate la fiecare dis
ciplină, asaltul tinerilor sportivi a- 
supra pozițiilor fruntașe ale penta
tlonului nostru etc., iată înșiruite, 
pe scurt, citeva din caracteristicile 
campionatului republican al anului 
1962.

La capătul unei dispute splendide 
titlurile de campioni republicani au 
fost cucerite de cei mai buni sportivi 
la ora actuală: GHEORGHE TO
MIUC (Steaua) la individual și for
mația clubului STEAUA (Gh. To
miuc, Nic. Marinescu și D-tru Țin
tea) pe echipe. Tomiuc a meritat in
discutabil titlul de campion. Este cea 
mai frumoasă recompensă pentru se
riozitatea și conștiinciozitatea exem
plară cu care s-a pregătit în tot tim
pul acestui an. Cu mai multă atenție 
la proba de spadă și mai ales la cea 
de tir Tomiuc ar fi putut realiza un 
punctaj general cu mult mai bun și 
ar fi fost scutit de emoții înaintea 
desfășurării ultimei probe, a crosu
lui. In ziua în care se va prezenta 
și la aceste două probe la fel de bine 
ca la călărie, înot și, maj ales, la 
cros, Gh. Tomiuc va putea aspira 
la poziții de frunte în ierarhia euro
peană a acestui dificil sport.

Prima formație a clubului Steaua 
și-a trecut în palmares cea de a șap
tea victorie consecutivă în întrecerea 
pe echipe. Este un frumos succes 
care vine să probeze seriozitatea mun
cii desfășurate pe tărîmul pentatlo
nului modern la acest club. Din e- 
chipa campioană, în afara lui To
miuc, au mai făcut parte Nicolae Ma
rinescu și Dumitru Țintea. Vreau să 
arăt insă că rezultatele obținute de

Campionul țării, Gh. Tomiuc, in timpul asaltului cu dinam&vistul T. Mun
te a nu

Revelația întrecerilor au fost echi
pa CASA OFIȚERILOR BRAȘOV, 
clasată pe locul doi, și componenții 
ei, dintre care Gheorghe Panciu și 
Gavril Pușcaș au demonstrat cali
tăți remarcabile, în special o mare 
putere de luptă. Dacă se vor pregăti 
în continuare la .fel de serios ca pînă 
acum, Panciu și Pușcaș vor putea 
atinge o valoare care să le dea drep
tul să fie promovați în echipa re
prezentativă a țării.

Ediția din acest an a campionatului 
republican a marcat, fără discuție, 
un salt calitativ. Totuși trebuie să a- 
rătăm că maț sînt încă și o serie de 
lipsuri care provin din subaprecierea 
acestei activități din partea unor clu-

ceea ce privește faptul că materialele 
de tir și scrimă nu sînt în totul co
respunzătoare, ca de altfel și numărul 
cailor afectați pentatlonului modern, 
federația noastră va depune toate e- 
forturile pentru a remedia această 
situație.

Cu învățămintele acumulate la a- 
cest campionat, să trecem cu toată 
hotărîrea la o muncă temeinică și 
organizată pentru progresul pentatlo
nului modern în țara noastră 1

prof. DUMITRU NEDELEA 
secretar general al Federației 
de călărie și pentatlon modern



Campionatele europene de natație

Rezultate de valoare în ziua a doua a întrecerilor
CAMPIONATELE MONDIALE
DE PARAȘUTISM SPORTIV

La polo: R. p. Romînă—Suedia 4-0 - Echipa ieininină a R.P.R., pe locul li, după primele sărituri —
LEIPZIG 20 (prin telefon de la tri

misul nostru special).
întrecerile campionatelor europene de 

natație, sărituri și polo au continuat 
luni dimineața cu desfășurarea seriilor 
în probele de 200 m bras femei, 100 m 
liber și ștafeta 4x100 m mixt bărbați. 
Cu acest prilej a intrat în concurs și 
campioana țării noastre Sanda Iordan, 
care a luat startul în seria a 11-a a 
probei de 200 m bras. Concurînd cu 
mult sub posibilități. Sanda Iordan a 
înregistrat un timp slab (3:02,0), ra- 
tînd astfel calificarea pentru finală. 
De reținut că dacă inotătoarea noa
stră ar fi marcat o performanță apro
piată de cele înregistrate în ultima vre
me, (2:57,0 — 2:58,0), ea ar fi putut 
intra in finală. Iată rezultatele tehnice:

200 M. BRAS FEMEI: Seria I: 1. 
Enfield (Anglia) 2:54.0; 2. Beyer
(R.D.G.) 2:56.4; 3. Egorova (U.R.S.S.) 
2:56,5: 4. Pareva (R.P.B.) 3:03.8: 5. 
Marcelini (Italia) 3:04,5; Seria a ll-a:
1. Heukels (Olanda) 2:54.3; 2. Kuper 

I (R.D.G.) 2:54.6; 3. Ericsson (S.-edla) 
f 2:58.1; 4. Klemensova (R.S.C.) 2:59.4; 
ș 5. Varvenne (Franța) 3:00.9; 6. Cas- 
1 tane (Spania) 3:01.3; 7. S. Iordan
! (R.P.R.) 3:02.0; 8. Kleminska (R.P.P.) 
i 3:06.1; Seria a lll-a: 1. Biemo-’t (O- 
'landa) 2:5122: — record al campiona
telor; 2. Lonsborough (Ang n 2:52.0; 
3. Petuhova (U.R.S.S.) 2:58.4; 4. Ko
vacs (R.P.U.) 3:01.8; 5. Plaiat (Fran
ța) 3:01.8

în preajma „europenelor41 de atletism
JANKE A RENUNȚAT!_

Pentru formarea echipei unite a 
Germaniei, atleții din R.D.G. și cei 
din R.F.G. au participat la două 
concursuri de selecție, care au avut 
loc recent la Praga și la Malmoe. 
Majoritatea probelor s-au desfășurat 
sub semnul unui evident echilibru 
de forțe, inregistrîndu-se multe re
zultate bune. La aceste concursuri 
n-au lipsit insa nici surprizele. Cea 
mai mare a fost desigur necalificarea 
iui HANS GRODOTZKI in proba de 
10.000 m. Recordmanul R.D. Germa
ne, al doilea perforjner mondial al 
acestui sezon cu 28:49.4. a condus 
detașat, dar s-a împiedicat și a că
zut, ratîndu-și astfel selecționarea. 
Tn felul acesta s-au calificat, de 
drept, PETER KUBICK1 (R.F.G.) 
29:44.4 și FRIEDRICH JANKE 
(R.D.G.) 29 45.8 iar ca rezervă ROT
HE (R.D.G.) 29:47,6. Apreciind fap
tul ÎT Grodotzki este, alături de 
PIOTR BOLOTNIKOV, unul din

Concursul internațional de tir 
de la Budapesta

BL'DAPESIA. 20 (prin telefon). — 1 
Concursu. internațional de tir care se 
desfășoară in capitala R.P. Ungare a 
continuat luni cu probele de pistol ca
libru mare și armă liberă calibru re
dus. Trăgătorii romini au înregistrat 
o serie de performanțe frumoase, lată 
rezultatele tehnice :

PISTOL CALIBRU MARE, indivi
dual : 1 Bakalov (U.R.S.S.) 586 p.,
2. Surlies (R D. Germană) 585 p„ 3. 
Gavrilă Maghyar (R.P. Romină) 581 
p. La această probă, echipa noastră 
a fost alcătuită din Maghyar (581 p), 
Mocuță (571 p), Ene (586 p), Tripșa 
(563 p) și s-a clasat pe locul al IV-lea, 
conform următorului clasament: 1. 
U.R.S.S. 2321 p„ 2 R.D.G. 2312 p„ 3. 
R.S.C. 2284 p.. 4. R.P.R. 2281 p.

ARMA LIBERA CALIBRU REDUS, 
3x40 focuri, seria I. poziția culcat : 1. 
Velicikov (R.P. Bulgaria) 392 p., 2. 
Borisov (U.R.S.S.) 390 p., 3. Traian 
Cogut (R P. Romină) 389 p, ...Mircea 
Lazăr (R P.R. 383 p.; poziția genun
chi: 1. Krebs (R.P. Ungară) 382 p.;
2. Velicikov (R.P.B.) 381 p., 3. Traian 
Cogot (R.P.R.) 378 p. ...Mircea Lazăr 
(R.P.R.) 375 p.; poziția picioare; 1. 
Hoiup (R.P.U.) 365 p., 2. Evdokimov 
(U.R.S.S.) 362 p.. 3. Krebs (R.P.U.) 
361 p. ...Tr. Cogut (R.P.R.) 354 p. ...M. 
Lazăr (R.P.R.) 353 p. Clasament ge
neral individual: 1 Hoiup (RPU.) 
1128 p„ 2 Krebs (R.P.U.) 1125 p , 3. 
Traian Cogut (R.PR.) 1121 p, ..Mir
cea Lazăr (R.P.R.) till p. Clasament 
pe națiuni: 1. R.P. Ungară 2253 p.,
2. R.P. Romină 2232 p„ 3. U.R.S.S. 
2221 p.

Marți încep tragerile din cadrul se
riei a H-a ia armă liberă calibru re
dus. Vor lua parte trăgătorii noștri 
Constantin Antonescu și Marin Fere
ca tu.

100 M. LIBER FEMEI: Seria I: 1. 
Amoh (Anglia) 1:05,6; 2. Grub (Sue
dia) 1:05,7; 3. Uschinwa (U.R.S.S.) 
1:05,7; 4. Tobisova (R.S.G) 13)7,1-re
cord: 5. Egli (Elveția) 1:16,3; Seria 
a II-a; 1 .Madarasz (RJ* *.U.)  1:05,2;

• Pugilistul italian Alberto Serti 
este noul campion european al cate
goriei pană. El l-a deposedat de titlu 
pe francezul Gracieux Lamperti de 
care a dispus la puncte în 15 re
prize.

• Cu scorul de 4—1 echipa Mexi
cului a învins echipa Iugoslaviei în 
finala zonei americane a „Cupei 
Davis“ desfășurată la Mexico City.
Pilic (I) a cîștigat la Contreras 
(M) cu 6—2, 6—2, 9—7 iar Llamas 
(M) a întrecut cu 6—0, 6—1, 6—1 
pe Presecki (I). In urma acestei vic
torii Mexicul va juca in finala inter
zonală cu echipa Suediei.

• In ultima zi a campionatelor 
de natație ale S.U.A., înotătoarea 
Sharon Finneran a stabilit un nou 
record mondial în proba de 209 m 
fluture cu timpul de 2’31”2/10. Ve
chiul record era de 2’32”8/10 și apar
ținea lui Becky Collins.

• Marele maestru Paul Keres con
duce cu 3—2 în meciul de șah cu 
Efim Gheller. în cea de-a 5-a par
tidă s-a jucat apărarea Nimzovici. 
Keres a obținut inițiativa în faza de 
debut a partidei, dar Gheler a echi
librat situația și la mutarea 19-a 
arbitrii au consemnat remiza. Pînă 
Ia sfîrșitul meciului mai sînt de dis
putat trei partide. (Agerpres)

2. Schumacher (R.D.G.) 1:05.5; 3. Be-
neck (Italia) 1:06,0; 4. Rolsijanska 
(R.P.P.) 1:11,6; 5. Duim (Belgia)
1:11,9; 6. Korsvold (Norvegia) 1:12,1; 
Seria a lll-a: 1. Terpstra (Olanda) 
1:03,6; 2. Pechstein (RD.G.) 13)3.9;
3. Frank (R.P.U.) 1:04.4; 4 Saini (Ita
lia) 1:04.6; 5. Strange (Danemarca) 
1:07.4, 6. Fejer (R.P.F.l.) 13)8.7; 7. 
Paukerl (Austria) 13)93: 8. Sineva 
(R.P.B.) 1:09,8; Seria a IV-a: 1. Wil
kinson (Anglia) 13EA 2. Tigelaar 
(Olanda) 1:04,1; 3. Hagberg (Suedia) 
1:05.1; 4. Pulido (Spania) 1:07,8; 5. 
Lujkovskaia (U.R53.) 158,0; 6. Mul
ler (Elveția) 13BA 7. Baeten (Belgia) 
1:10.6.

4X100 M MIXT BARBAȚI: Seria 1:
1. R. P. Ungară 4:14.7 — nou record 
maghiar și record al campionatelor:
2. Olanda 4:15,1 — record; 3. RD.G.
4:173: 4. Suedia 4.193—record; S. 
Spania 4:20.4-record; 6. RJ*.  Polonă 
4:22,7; Seria a U-fc 1. U.RÂ5 4:133 
nou record al campionatelor; 2 R. S. 
Cehoslovacă 416,9-record; 3. Franța 
4:175: 4. Anglia 4:18A i Italia
4:183 Iată fi cine a-a caliicat pentru 

marii favorit*  ai probei de 10000 ni 
și că fără acest stapid acodeot el 
ar fi avut posăbifitatea să lupte 
pentru titlul de eaapioa european, 
colegul său Janke a r muțit, în fa
voarea acestuia, la locul cîștigat în 
echipa pentru Belgrad. Un gest care 
vorbește de 1*  sine_

ROELANTS — DA.
KRZYSZKOW1AK — NU 1

Belgianul GASTON ROELANTS a 
obținut In acest seaoa • serie de re
zultate remarcabile la 5.000 ■ — 
13:53,8; 10.000 u>— 29:185 și 3-000 
m obstacole — 8:40,8. Cutn la Bel
grad nu va putea participa la toate 
aceste probe. Roeiaâts a declarat re
cent că la campionatele europene el 
nu va lua startul decît In proba de 
3.000 tn obstacole. Iată dar un ad
versar puternic pentru recordmanul 
nostru ZOLTAN VAMOȘ.

In schimb campionul olimpic al 
orobei de obstacole, recordmanul mon- 
dial ZDYSZLAW KRZYSZKOW1AK 
nu va putea participa la Întrecerile 
de la Belgrad. El se află suferind In 
spital de pe urma unei complicații 
renale.

ÎNSCRIERE- ÎNSCRIERI...

Federația de atletism a OLANDEI 
a comunicat lotul oare va participa 
la campionatele europene; Din lot fac 
parte trei băieți: REN® VAN ASTEN 
(1:47,9 pe 800 m), CEES KOCH 
(58.05 m la disc) și EEF KAMER- 
BECK (7.196 p la decatlon) și cinci 
fete : T1LLI VAN DER ZWAARD 
(55,0 sec pe 400 m), GERDA KRAAN 
(2:06,0 pe 800 tn). JANI VAN EYCK- 
VOSS (2:08,0, 800 m), PETRONELLA 
ZWIER (1,70 m Ia înălțime) și JOKE 
BILJEVELD (6,30 m la lungime).

GRECIA va fi reprezentată la „eu
ropene" de următorul lot de atlețit 
GEORGOPOULOS (100 m și 200 m). 
SYLLIS (400 m), METSIMERTZIS 
(800 m și 1.500 m), MARSSELOS 
(110 mg), FROUSIOS (400 mg), 
PAPAVASILIU (3.000 m obst), 
PAPANIKOLAU (prăjină), PARAS- 
KEVAS (lungime), SFIKAS (triplu), 
POL1T1S (ciocan) și P1ERAKOȘ (su
liță). Un fapt interesant: an fost 
înscrise și două atlete: LERIOU 
(disc) și MUSURI (100 an).

Valeri Piciujkin campion al U. R. S. S. 
la pentatlon modern

MOSCOVA 20 (Agerpres).
Titlul de campion unional la pen

tatlon modern a fost cîștigat la ediția 
din acest an de sportivul ucrainean 
Valeri Piciujkin. El a intrat în posesia 
titlului cu un rezultat excelent — 4.954 
puncte. Campionul mondial Igor No
vikov s-a clasat pe locul doi cu 4.814 
puncte. Ultima probă a competiției, 
crosul, a revenit iui Novikov. 

finalele probelor respective: 200 m bras 
femei — Enfield. Beyer, Egorova, Heu- 
kels, Kuper, Ericsson. Biemolt și 
Lonsborough; 100 m liber femei: Ma- 
darasz, Terpstra. Pechstein, Frank, 
Saini, Wilkinson, Tigelaar și Hagberg; 
4x100 m mixt bărbați: R.P.U., Olanda, 
R.D.G., U.R.S.S. R.S.C., Franța, An
glia și Italia.

Jocurile de polo desfășurate dumi
nică noaptea s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate: U.R.S.S.—Olanda 
4—0 (0—0. 0—0. 4—0. 0—0): R 1).G - 
Italia 3—1 (1—0, 0—t. 0—0, 2—0). 
Ultimul rezultat este surprinzător fi
nind seama că Italia deține actual
mente titlul olimpic. De reținut ..însă 
că „Squadra azzura“ prezintă la acest 
campionat o formație de tineret intru- 
cit jucătorii care au alcătuit echipa 
italiană prezentă la turneul internațio
nal de la Tasmajdan au fost suspen
dați de federația de specialitate din 
Italia.

Echipa de polo a R.PJȚ a debu
tat in competiț'e intiln'nd Iun: seara 
reprezentativa Suediei pe care a în
trecut-o cu 4—0 (0—o 2—0. I—0, 
1—0). Prima repriză s-a desfășurat 
sub semnul egalității. In repriza a 
doua Culineac fructifică o pasă 
.ideală*  trimisă de Zahan: I—0. A- 
poi, echipa noastră esie in inferiori
tate numerică prin eliminarea lui Bă
diță. Efectuind însă o zonă de ne
trecut poloiștiî noștri apără b:ne poar
ta lui Ștefănescu și la primul contra
atac Szabo ridică scorul Ia 2—0. Go
lurile următoare au fost înscrise de 
Zahan. A jucat formația: Ștefănescu- 
Bădiță. Zahan, Szabo. Kroner, Culi
neac, Firoiu, Grințescu. Mărculescti.

In altă partidă Olanda a învins R.P. 
Polonă cu 5—2.

Iată rezultatele înregistrate în 
întrecerile de înot: 100 At LIBER 
BARBAȚI (FINALA): L Gottwal 
(Fra.) 55,0 — record european ega
lat; 2. Lindberg (Sued.) 55.5; 3. 
Kroon (Ol.) 55.5 — record: 4 Mc 
Gregor (Ang.) 55,7; 5. Wiegand
(R.D.G.) 56,1; 6. Burihin (U.R.S.S ) 
56.1; 100 M LIBER FETE (FINALA):
I. Pechstein (R.D.G.) 1:03,3 — nou 
record; 2. Wilkinson (Ang.) 1:03.3: 
3. Tigelaar (Ol.) 1:03.3; 4. Terpstra
(Ol.) 1:03.6; 5. Frank (R.P.U.) 1:04.3; 
6. Saini (It.) 1:04,8; 400 M MIXT 
INDIVIDUAL BARBAȚI (FINALA):
I. .Androsov (U.R.S.S.) 5:01.3 — nou 
record; 2. Jiskoot (Ol.) 5:05,5 -v 
nou record; 3. BacTimann (R.D.G.) 
5:05,9; 4. Pfeifer (R.D.G.) 5:08,4; 5 
Vaahtaranta (Fini.) 5:11,6 — nou re
cord; 5. Toivonen (Fini.) 5:11,9; SĂ
RITURI DE LA TRAMBULINA FETE:
1. I. Krămer (R.D.G.) 153,57 p; 2. 
Langske (R.D.G.) 137,78 p.; 3. Kuz- 
nețova (U.R.S.S.) 133,78 p.; 4. Safro
nova (U.R.S.S.) 128,73 p.; 5. Swobo
da (Austr.) 122,20 p.j 6. Sindelar 
(Austr.) 119,98.

Marți concurează Cristina Balaban 
la 400 m liber, Pantelimon Decuseară 
la trambulină și echip.a de polo joacă 
cu R.P. Ungară.

G. NICOLAESCU

Joi, întîlnirea internațională 
de lupte R. D. G. — R. P. Romînă

Peste două zile va avea loc la Aue 
prima întîlnire internațională de lup
te libere dintre reprezentativele de se-

Noul campion al U.R.S.S. este foar
te tinăr. Piciujkin și-a început activi
tatea sportivă în anul 1957, iar doi 
ani mai tîrziu, datorită rezultatelor va
loroase înregistrate, la această probă, 
i s-a decernat titlul de maestru al 
sportului. In anul 1960, Piciujkin a 
(Aținut cel mai bun punctaj cu ocazia 
meciului dintre echipele U.R.S.S. și 
R.P. Ungare.

NEW YORK 20 (Agerpres). —
Pe aeroportul din apropierea ora

șului Orange (S.U.A.) au continuat 
campionatele mondiale de parașu
tism sportiv. In proba de săritură 
la punct fix de la altitudinea de 
1000 m, pe echipe conduce formația
R. S. Cehoslovace cu 2.266,079 puncte 
din 2.400 puncte posibile. Pe locu
rile următoare se află echipele S.U.A. 
— 2.226 puncte și Canadei cu 
2.225,849 puncte.

în proba feminină conduce echipa
S. U.A. cu 553,437 puncte din 600 po
sibile. Echipa R.P. Romine alcătuită

Lotul de tineret continuă seria de succese 
în turneul de baschet din R.D.G.

BERLIN 20 (prin telefon). Progra
mul turneului echipei reprezentative 
masculine de tineret în R. D. Germa
nă a cuprins alte două întîlniri, de 
data aceasta la Berlin. în compania 
echipelor Dynamo și Rotation. Aces
tea au fost cele mai grele meciuri 
de pină acum și scorul reflectă destul 
de bine acest lucru : cu Dynamo 
73-71 (37-29. 60-60) și cu Rotation
(fostă Humboldt Universitât) 59-54 
(25-21). Deși primul meci a fost ciș- 
tigat cu mai multe... emoții, echipa 

DE PE PISTELE
• In meciul de atletism R. P.

Polonă — R.S.F.S. Rusă, încheiat 
duminică la Varșovia, victoriile au 
fost împărțite: la masculin au cîș- 
tigat atleții sovietici cu 107—102 
puncte, iar la feminin gazdele cu 
59—58 puncte. Rezultate mai impor
tante; masculin: 200 m plat Foik
(R.P.P.) 21,2; lungime Bondarenko 
(R.S.F.S.R.) 7,52 m; disc Trușenev 
(R.S.F.S.R.) t>7,92 m ; feminin : greu
tate Zîbina (R.S.F.S.R.) 15,83 m;
80 m garduri Ciepla (R.P.P.) 10,7; 
400 m Parliuk (R.S.F.S.R.) 54,7; 
înălțime Cencik (R.S.F.S.R.) 1,66 m.

• La Tatabanya a luat sfirșit du
minică triunghiularul de atletism 
dintre echipele R.S.S. Ucrainene, 
R. S. Cehoslovace și R. P. Ungare. 
Concursul masculin a fost dominat 
de echipa R.S.S. Ucraineană care a 
dispus cu 111—101 puncte de R. P. 
Ungară și cu 107.5—104,5 puncte de 
echipa R. S. Cehoslovace. Echipa 
cehoslovacă a întrecut cu 113—99 
puncte echipa maghiară. La feminin 
concursul a fost cîștigat de echipa 
maghiară (R.P.U. — R. S. Ceho
slovacă 70—34 și R.P.U. — R.S.S. 
Ucraineană 62—44).

Cîteva rezultate din ultima zi: 
masculin: 200 m plat Mandlik
(R.S.C.) 20,9; 10.000 m Tomas
(R.S.C.) 30:27,2; 400 m garduri
Anisimov (R.S.S. Ucraineană) 51,3; 
prăjină Tomasek (R.S.C.) 4,40 m; 
ciocan Zsivotski (R.P.U.) 68,55 m; 
disc Szecsenyi (R.P.U.) 60,66 m (re
cord maghiar); feminin: lungime 
Roszavolgy (R.P.U.) 5,99 m; greu
tate Kuznețov (R.S.S. Ucraineană) 
15,34 m.

niori ale R. P. Romine și R. D. Ger
mane. Echipa țării noastre va alinia 
următoarea formație : 52 kg: Gheorghe 
Tăpăloagă; 57 kg: Ion Vasile; 63 kg : 
Alexandru Geantă ; 70 kg : Carol Hat- 
hazi; 78 kg: Ștefan Tampa; 87 kg: 
Francis Ballo; 97 kg: Nicolae Pavel; 
grea-. Ion Herman. Rezerve: Cornel 
Uibariu și Paul Cîrciumaru. Antreno
rul lotului va fi Vascul Popovici iar 
Ca arbitri vor funcționa Victor Dona 
și Dumitru Petrică.

In zilele de 25 și 26 august spor
tivii romini se vor deplasa la Leip
zig, unde se va desfășura un mare 
turneu internațional. 

din parașutistele Elena Băcăoanu,- 
Elisabeta Popescu, Angela Năstase, 
Elisabeta Minculescu, ocupă locul doi 
cu 545,721 puncte, urmată de R.P. 
Bulgaria cu 539,566 puncte.

In clasamentul individual al probei 
de săritură ia punct fix (masculin) 
de la 1.500 m după cea de-a doua 
lansare în fruntea clasamentului a 
trecut francezul Girard Treves cu 
191,162 puncte. Fostul lider Bob 
Brydon (S.U.A.) se află acum pe 
locul 3 cu 190,234 puncte. Locul doi 
este ocupat de Lothar Rutzel (R.F, 
Germană) cu 190,698 puncte.

Rotation este cea care ne-a plăcut 
mai mult, datorită jocului său mo
dem, rapid.

Sperăm într-o comportare la fel 
de bună ca și pină acum în meciuri
le pe care le mai susținem în ca
drul turneului — două întîlniri cu 
reprezentativa secundă a R.D.G. 
tul nostru revine în țară sîmbă 
prinz.

AUREL PREDESCU 
antrenor federal

DE ATLETISF1
• Desfășurată in localitatea Lou

vain întîlnirea internațională de 
atletism dintre echipele masculine 
ale Belgiei și Greciei a luat sfîr- 
șit cu rezultatul de 106—106 puncte 
(atleții greci au cîștigat 11 probe, 
iar belgienii 9). Iată cîteva rezultate 
înregistrate în ultima zi: 110 m gar
duri Marsselos (G) 14,5; 1500 m 
Lambrechts (B) 3:51.0; lungime Sal
mon (B) 7,24 m; prăjină Papani- 
colau (G) 4.30 m ; suliță Pierakos 
(G) 67,91 m.

• La Aosta (Italia) s-a disputat 
meciul internațional de atletism din
tre echipele feminine ale Italiei și 
Franței. Gazdele au terminat învin
gătoare cu scorul de 59—56 purrct^. 
Cel mai bun rezultat a fost obținut 
de Guenard (Franța) care a par
curs 80 m garduri în 11 secunde.
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