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Pregătiri j 
pentru „mondialele" j
de aeromodelism
De citeva zile, în „Parcul 

de. cultură și odihnă Herăs
trău", pe un teren special a- 
menajat, se desfășoară pre
gătirea aeromodelișlilor care 
vnr participa la campionatul 
mondial de aeromodele cap
tive de la Kiev, programat 
între 1 și 7 septembrie. Aero- 
modelișlii noștri vor participa 
la întreceri In probele de aero
modele de viteză (2,5 cmc), a- 
crobație și aeromodele de 
curse. în cadrul antrenamen
telor ei au ridicat simțitor va
loarea performanțelor stabilite 
pînă acum în țara 
în cadrul acestor 
Astfel, la categoria 
maestrul sportului 
PURICE a stabilit un nou re
cord al R.P.R.

Folosind combustibil stan
dard, aeromodelistul Ștefan 
Purice, campion al R.P.R. pe 
anul 1962 in categoria vite
ză, a stabilit performanța de 

/oră. Vechiul record îi 
tot lui — 18~

m oră.

PROLETARI DIN TOATE ȚÂRI LE, UNIȚI VÂ! Cu aparatul de fotografiat 

printre sportivi

noastră, 
categorii, 

viteză, 
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Sportul ne ajută
să creștem tineri viguroși

★ Marți 28 august 1962

I
„In categoriile acrobație șî 
curse — ne-a declarat maes
trul sportului 
Georgescu — 
noștri au făcut 
seamă. Sperăm 
concursurile de 

fruntașe*.

ing. Ionel ? 
aeromodeliștii 8 
progrese de x 
să ocupăm in * 
la Kiev locuri 5 g

V. TONCEANU

în comunele ți satele raionului 
nostru sportul și-a ciștigat în 
ultimii ani numeroase simpatii. 
NumSrul celor ce își petrec timpul 
liber pe terenurile de sport, o|e- 
lindu-și astfel corpul, devenind 
mai riguroși, mai puternici, mai 
curajoși. crește necontenit. In 
prezent în cele 32 de asociații 
sportive sini cuprinși aproape 
6.000 de membri UCFS.

Competițiile de mase au atras 
pe terenuri și stadioane mii și mii 
de tineri și tinere. «Duminicile 
sportive**,  organizate în comunele 
Seleuș. Ineu. Beliu, Agrișul Mare, 
Bocsig și altele s-au bucurat de 
o larga participare, deoarece au 
avut un program bogat și atrăgă
tor. Colectiviștii din Ineu. Bocsig 
și Beliu au vizitat gospodăriile 
colective din Sîntana și Mădăras, 
făcmd astfel un util schimb de 
experiență. Oamenii muncii din 
lii’u au admirat frumusețea pei
sajului de la Căsoaia, Moneasa 
și lacul Rozina. Elevii și profe-

FLORIAN LABĂU
prim secretar al comite tului r«io- 

iul de paitid Ineu
★ ★ ★

Intlfloind cu 3 1 echipa R. s. cehoslovace

Reprezentativa feminină a R. P. Romine
a ciștigat turneul international de volei

de la Constanța
CONSTANTA, 27 (prin telefon 

de la trimisul nostru) Ora tîr- 
zie la care s-au încheiat partidele 
disputate^ duminică, nc-a împie- 
di-£|a*ă  dăm amănunte cu pri
vire Ia desfășurarea lor. Revenim 
deci, asupra acestor jocuri.

Nu este lucru ușor să joci 4 
meciuri împotriva a 4 dintre cele 
mai bune echipe feminine de volei 
din Europa. Acest lucru l-au în
cercat voleibalistele din reprezen
tativa de tineret a țării noastre 
care, după ce în primele două me
ciuri (3—0 cu R.P.U. și 2—3 cu 
R.S.C.) au jucat bine, au înregis
trat o scădere, în primul rînd a 
potențialului fizic. In plus, din 
echipă a ieșit — după cea de 
a doua partidă — Daniela l er- 
nescu, accidentată (entorsă). Cu 
toate acestea, echipa de tineret

a dat o replică frumoasă primei 
formații a țării noastre, cîștigînd 
primul set și dîndu-i i 
furcă în cel de al doilea 
următoarele două seturi, 
a decurs intr-o atmosferă 
niștită, 
noastre 
cel mai 
cadrul 
Domnica 
Elisabeta Goloșie (R.P.R. I) 
Daniela Goîimaș, Doina Popescu, 
Alexandrina Berezeanu (R.P.R. t.).

Meciul care â 
marea 
ma ția 
saltul

sorii din comuna Craiova au făcut 
o interesantă «i instructivă ex
cursie la Șoimoș, raionul Beiuș. 
Această activitate sportivă e spri
jinită și îndrumată îndeaproape 
de organizațiile de partid din 
G.A.C.-uri și G.A-S.-uri și din 
diferite instituții și întreprinderi. 
O contribuție rodnică aduc comu
niștii care activează în cadru» con
siliilor asociațiilor sportive. Ln 
exemplu demn de urmat îl oferi 
comuniștii Anton Dupac — colec
tivist din Ineu, Ion Csuncic — 
muncitor Ia S.M.T. Siculea, Elena 
Cizmaru — funcționară la fabrica 
de cherestea din Bocsig, Gh. Mio 
iău? — profesor la școala medie 
din Ineu, Iosif Sass — secretar 
al organizației de bază de la 
Jiril din Ineu, precum și multi 
alții, pentru felul cum contribuie !a 
mobilizarea 'inerilor, La organi
zarea diferitelor întreceri și mai 
ales prin bunele rezultate obținute 
în munca de educare a tineretu
lui. Manifestațiile sportive, da
torită caracterului ior atractiv-re- 
creativ, au o importantă contri
buție în lupta împotriva misticis
mului și obscuratismului.

A fost acordată — în cadrul 
asociațiilor sportive din raionul 
nostru — o grijă deosebită creș
terii măiestriei sportive a tineri
lor. în afara muncii depuse de 
unele cadre tehnice existente tn 
secțiile noastre pe ramuri de sport

am fost ajutați și de asociații 
sportive ca U.T.A.. Vagonul și 
C.F.R. din Arad, care ne-au trimis 
echipe pentru demonstrații spor 
live în mediul sătesc.

Așa cum arată Salutul C.C. al 
P.M.R., Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri adresat 
Conferinței pr țară a UCFS tre
buie să acordăm o atenție spori
tă desfășurării unei munci perse
verente pentru a cuprinde în aso
ciațiile sportive un număr din ce 
în ce mai mare de oameni ai 
muncii, de la orașe și sate, întreg 
tineretul. Va trebui să existe 
preocupare ca întreaga masă a 
tineretului să practice în timpul 
liber exercițiile fizice și sportul 
în mod organizat și sistematic, 
începînd încă din anii premergă
tori școlii, potrivit cu vîrsta și 
dorințele fiecăruia.

Pentru a înd-plini această sar
cină, activiștii sportivi vor 
bui să elimine lipsurile care 
persistă în activitatea 
și care frinează munca și să obțină 
noi succese pentru care slnt crea
te condiții. Acurdînd atenție spo
rită muncii organizatorice, preocu
pării pentru întărirea bazei mate
riale, prin stringerea la timp a 
cotizațiilor de membru UCFS, iar 
organizația de partid controlînd, 
îndrumînd și sprijinind îndeaproa
pe asociațiile sportive, vom reuși 
să atragem întreg tineretul pe te
renurile de sport. Acest fapt va 
duce la creșterea și educarea unei 
generații sănătoase și viguroase.

tre
ma i 
tor

Tribunele au strigat... gol 1 Dridea a șutat puternic și mingea 
părea că va intra in poartă, dar cu un reflex exlrordinar Dunga 

a respins tn corner »
Foto : M. Popescu — coresp. 1

Un nou atac al reprezentativei noastre. Plocon va realiza încă ua 
punct in partida finală cu echipa R. S. Cehoslovace 

Foto : P. Romoșan

mult de 
set. In 

, meciul 
i mai li- 

primeidînd posibilitate 
garnituri să desfășoare 

valoros joc al său din 
turneului. Evidențiate t 

Costîc, Ana Mocanu.
Ș>

urmat a adus 
surpriză a turneului. For- 

I». D. Germane, confirmînd 
de valoare făcut, a obținut

MIRCEA TUDORAN

(Continuare in pag. a 8-a)

Reprezentativa de baschet tineret a R. P. Romine:
12 jocuri = 12 victorii in R. D. Germană

Reprezentativa masculină de 
tineret a R P Romine. a ob
ținut in ultimele jocuri susți
nute in R.D. Germană noi 
torii. Baschetbalist» romini 
învins pe Dynamo Berlin 
73—71 - “ ~
Rotation 
(21—25) 
a RD. 
(25-15) 
Intr-un

vic- 
au 
cu

(29 - 37, 60-60).
Berlin cu 59—54 

și echipa de tineret 
Germane cu 47—34 

și cu 5S—47 (28—28).
meci demonstrativ

OAMENI CARE IUBESC SPORTUL
înfloritoarea viață sportivă ară

deană te întîmpină la tot pasul. 
Și, fie că urmărești din tribună 
pasionantele întreceri ale copiilor, 
fie că ești prezent la antrenamen
tele fotbaliștilor de la UT A sail 
la sărbătoreștile competiții de 
mase, ai să întîlnești pretutindeni 
activiști sportivi care muncesc că 
pasiune pentru reușita fiecărei 
acțiuni. Dar, pol ei cuprinde in
tensa activitate din cele peste 50 
de asociații sportive ? Pot ei re
zolva, singuri, numeroasele pro
bleme ridicate de 
cu aproape 200 de 
tiționale ? Sau — 
treba — ar reuși 
celor peste 33 000
UCFS o activitate continuă, bine 
organizată ? Aceasta, ca să nu 
mai amintim de campionatele aso
ciațiilor, campionatele raionale, 
orășenești, și alte competiții, de 
mase, campionatele școlare și alte 
întreceri pentru succesul cărora 
trebuie depusă multă, multă 
munca.

Slnt însă în Arad — ca în toate 
celelalte orașe și sate ale țării —■ 
mulți oameni care iubesc sportul, 
oameni a căror muncă neobosită 
constituie ajutorul căi mai pre
țios în îndeplinirea principalelor 
obiective ale mișcării sportive. 
-r apa—ini irrn/ riiK'l 1

CU PRICEPERE $1 ÎNCREDE
RE, nici n-ar putea fi vorba de 
rezolvarea, la nivelul cerințelor 
actuale, ă sarcinilor complexe care 
stau astăzi în fața mișcării noas
tre sportive. Cunosc bine acest 
lucru și activiștii sportivi din ora
șul de pe malul Mureșului care, 
în general, au dovedit că știu să 
folosească ajutorul activului ob
ștesc, să stimuleze inițiativa aces
tuia.

un „calendar 
acțiuni c'ompe- 
am putea tn- 
ei să asigure 

membri ai „Avem sute de activiști obștești 
care muncesc cu pasiune-*,  ne 
spun tovarășii din conducerea clu
bului sportiv orășenesc. Multi 
activează ta comisiile pe ramură 
de sport, aducindu-și aportul la 
dezvoltarea bazei de mase a aces
tor discipline, la buna organizare 
a activității cojnpetifionale, la 
creșterea continuă a performante
lor. Așa muncesc activiștii obștești 
din comisiile de baschet (Arcadie 
lilindu), popice (E. Morat), șah 
(A. llerșco), canotaj și alții, 
care tși dau concursul și răspund 
la orice acțiune sportivă, fără a 
se limita la activitatea din cadrul 

’ ,!a

Gacs, care muncește în comisia de 
fotbal de 14 ani, cu rezultate 
deosebit de bune !

Nu-i ușor să organizezi între
ceri de mase. Trebuie doar atîtea 
de făcut. Să amintim numai una 
din probleme : arbitrii. La ultimul 
campionat de... pitici au răspuns 
CU entuziasm 9/7 de arbitri. Și 
nu s-au mulțumit cu atît. Ade
sea, ei au găsit timp și au discu
tat pe larg cu micii fotbaliști pro
bleme tehnice privind pregătirea 
lor viitoare.

Alți oameni care iubesc spor
tul : instructorii obștești. Sînt 
zeci și zeci, îi vezi muncind cu 
pasiune la organizarea campiona
tului asociației sau la amenajarea 
unei noi baze sportive. Multe din 
succesele obținute slnt strîns le
gate de bogata activitate a in
structorilor obștești.

Dintre acei numeroși 
care iubesc sportul" 
amintim și pe cei mai 
cei mai inimoși activiști 
din consiliile asociațiilor 
oameni care folosesc cu 
o bună parte din timpul 
pentru dezvoltarea sportului în 
uzina, în fabrica sau instituția 
unde muncesc. N-am notat decît

susținut la Wiinstdorf. jucătorii 
noștri au întrecut o formație 
locală cu 67—62 (28—25). in 
sfirșit, component ii lotului au 
mai participat la un turneu 
fulger (2 reprize X 15 minute). 
Impărțiți in trei echipe, jucă
torii echipelor Dynamo Berlin, 
Rotation Berlin. ai lotului 
R.P.R. și formația V’orwirts 
s-au intrecut intr-o competiție 
care a avut drept scop schim
bul de experiență intre jucători 
și antrenori Pe primii Ioc 
s-a clasat, neînvinsă, echipa 
B. din care au făcut parte și 
baschetbaiiștii romini Predu- 
lea. Balint și Bîrsan.

In total, reprezentativa mas
culină de tineret a țării noastre 
a susținut in R.D. Germană 
12 partide oficiale, încheiate cu 
tot atitea victorii. Lotul a fost 
alcătuit din: Cimpoiaș, Visner, 
Predulea, Bîrsan, Balint, Dit- 
descu, Popov iei, Tedula, Cîm- 
peanu. Viciu, Antrenor: prob 
Grigore Costescu.

de 
de 
la

Canoiștii noștri Ia- 
covici — Sidorov 
au ciștigat dumini
că, la Praga, proba 
de dublu 1000 m, 
întregind astfel fru
mosul buchet 
victorii realizat 
canotorii romini
acest mare concurs 

international

.oameni 
ar trebui să 

buni, pe 
obștești 

sportive, 
dragoste 
lor liber

DAN GIRLEȘTEANU

Duminică au avut o zi „plină" și pescarii sportivi. Cei mai 
tineri dintre el s-au întrunit la un concurs staționar, pe țară, 

pe malul lacului Floreasca din Capitală 
l’oto: V. Bageac

Veliștii bucureșteni se pregătesc intens în vederea finalelor campionatului republican de iahting ce 
se vor ține la Constanta, pe Marea Neagră, între 9—17 septembrie. In imaginea noastră aspect din 
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Gîfîind puternic, locomotiva trage 
tu greu cele 12 vagoane ale accelera
tului. încet, încet primele așezări de 
pe Valea Prahovei rămîn în urmă. 
Ne apropiem de Sinaia — perla Car- 
paților sudici — minunatul oraș de 
munte de la poalele Bucegilor. In 
zare, în ambianța dintre verdele bra
zilor și albastrul cerului se contu
rează gara Sinaia. Locomotiva și-a 
încetinit mersul. Apoi lin s-a oprit.

de rulmenți din

tov. Luca pentru 
pornit să vizităm, 
de cultură. La me- 

adevărat

compensate de nenumărate priveliști 
care ne-au încintat privirile".

PRIMA CUNOȘTINȚĂ Șl PRIMUL 
INTERVIU

cian la Fabrica 
Bîrlad.

I-am mulțumit 
amabilitate și am 
mai departe Casa
sele de șah începuse un 
campionat. Am notat cîțiva dintre 
protagoniști: Toader Olteanu, lam- 
pist*  la întreprinderea minieră Comă- 
nești. Ion Tănase, lăcătuș la Combi
natul siderurgic Hunedoara, Miliai 
Pop, mecanic la depoul C.F.R. Te
cuci etc.

JEAN SIRBU : „Totul ne-a plăcut 
nespus de mult. Deși am mai urcat 
pe munte, trebuie să vă spun că am 
avut impresia că urc pentru prima 
oară spre înălțimi".

CITEVA COMPLETĂRI...

Peronul gării s-a umplut de oa
meni ai muncii veniți la odihnă. 
Pornim spre Casa de cultură.

Prima cunoștință : responsabilul
■ 6portiv al casei de cultură, tovarășul 

Dumitru Luca. Ne roagă să-l aștep
tăm citeva minute. Este foarte soli
citat. Numeroși tovarăși dornici să 
meargă în excursiile organizate zil
nic de Casa de cultură din Sinaia 
îi cer fel de fel de relații. In sfirșit, 
tov. Luca are cîteva momente de 
răgaz. Discuția noastră se încheagă 
firesc. Tema ? Bineînțeles, tot des
pre excursii, despre sport.

— Programul nostru de excursii, 
ne spune interlocutorul nostru, este 
foarte bogat. In cele 12 zile de odih
nă, oamenii muncii care poposesc Ia 
Sinaia pot vedea Cota 1400, Poiana 
Stînii, Piscul Ciineiui. Stînca Ana. 
Totodată se organizează, pentru fie
care serie, cite o excursie de două 
zile cu vizitarea cabanelor din masi
vul Bucegi.

— Dar celelalte localități
Valea Prahovei ?...

— Desigur, sînt cuprinse 
tea. La Bușteni, de pildă,
fează grădina zoologică și se merge 
la cascada Urlătoarea. La Predeal 
se vizitează orașul și cabana de la 
Pinul Rece. Excursii pe un traseu 
mai lung sint organizate la Brașov, 
Cimpina și Doftana, cu sprijinul 
O.N.T.-ului care ne pune la dispoziție 
autocare. Pentru 
de la Brașov, de 
500 de înscrieri.

— Ce ne puteți 
vitatea sportivă, i

— Deși baza activității sportive o 
formează turismul, pe lingă Casa de 
cultură se organizează și concursuri 
de șah, tenis de masă și volei. Luna 
trecută am 
pe maestrul 
care a dat 
A cîștigat 
aingură :

PRIETENII...

de pe

și aces- 
se vizi-

excursia de 
pildă, avem

i spune despre 
in general?

mi ine 
peste

acti-

avut in mijlocul nostru 
internațional Th. Ghițescu, 
un simultan la 19 mese. 
18 partide, pierzind una

la Virgil Petrescu, tehni-

Mai întîi să facem prezentările: 
Carol Altenhoîer, lăcătuș la Între
prinderea de industrie locală din 
Arad, Cornelia Dumitru, studentă la 
1 M.F. Iași, Jean Sirbu. inginer în 
Ministerul metalurgiei și construcției 
de mașini, Emilia Lazăr. laborantă 
la întreprinderea industrială de stat 
„Zarea" din București, Zenovia Ro- 
mega, învățătoare în comuna Frasin, 
regiunea Suceava și Gheorghe Min
ciună, învățător din Sibiu.

După cum vedeți, distanțele dintre 
localitățile de domiciliu ale celor șase 
prieteni sînt destul de mari. Vre
mea la odihnă a scurtat însă aceste 
distanțe; mai mult, minunata ex
cursie de două zile organizată în 
Bucegi a făcut ca ele să dispară 
cu totul. împreună au urcat cot la 
cot, împreună au înfruntat înălțimi
le. Dar despre această excursie ar fi 
bine să vă povestească ei înșiși...

ZENOVIA ROMEGA: „Mai întîi, 
citeva cuvinte despre itinerar. Am 
plecat din Sinaia ia Poiana Stînii și 
apoi la Piatra Arsă și de acolo la 
cabana Caraiman pentru a vizita 
Monumentul Eroilor. In continuare, 
am atins cabana Babele, am coborit 
la Peștera lalomicioarei, am vizitat 
Padina și am urcat din nou Ia Vîrful 
cu Dor. In sfirșit, la înapoiere 
trecut pe la cota 1500 și 1400. 
înnoptat la cabanele Caraiman și 
bele. Cea mai mare
care am urcat: pe vîrful 
la 2384 m".

am 
Am 
Ba

laaltitudine 
Caraiman

Și acum, 
dificultăți

făcut tot la Casa 
Sinaia. Unele din 
răslofnd fișele citi- 
biroul tov. director 
ne-a vorbit despre 
artistică desfășura- 

muncii veniți la 
teatrale, concerte 
și ușoară, confe-

acestea, înțelegi

Acestea le-am 
de cultură din 
ele, la bibliotecă, 
torilor. Altele, în 
Radu Moise care 
intensa activitate
tă pentru oamenii 
odihnă : spectacole 
de muzică populară 
rințe etc.

Ascultind toate
mai bine de ce minerul Mihai Coman 
din Baia Atare, telegrafista Florica 
Enache din Constanța, impiegatul Ion 
Cristea din Timișoara ca și toți cei
lalți oameni ai muncii veniți la odih
nă la Sinaia spun: „Ne simțim mi
nunat. Avem totul la dispoziție".

RADU BOGDAN

SE EXTINDE GIMNASTICA 
IN PRODUCȚIE

CAROL ALTENHOFER: 
detalii... Cele mai mari 
le-am intimpinat între cabana Poiana 
Stînii și Piatra 
Caraiman și 
Bineînțeles, nu 
ficilul drum la 
Toate eforturile

Arsă și între cabana 
Monumentul Eroilor, 
trebuie uitat nici di- 
Peștera lalomicioarei. 
noastre au fost însă

Consiliile de conducere ale multor 
asociații sportive din regiunea Mara
mureș se ocupă intens de extinderea 
gimnasticii în producție.

De curînd, 100 de muncitori de la 
IPRODCOOP, Baia Sprie au început 
să participe zilnic între orele 10,20— 
10,30 la această formă a gimnasticii. 
De un frumos succes se bucură gim
nastica în producție la fabrica de în
călțăminte „Talpa" (instructor Vasile 
Papp) și la Direcțiunea trustului mi
nier (instr. Ion lederan) din Baia 
Mare. La Direcția regională P.T.TR. 
din Baia Mare, repriza de gimnastică 
este practicată de cei 90 de luncționari 
și tehnicieni pe... etaje (etajul 1 30 de 
persoane, et. 11 10 persoane și et. III 
50 de persoane).

Cu rezultate bune 
nastica în producție 
„Mondiala" din Satu

se practică gim- 
la întreprinderea 
Mare.

UN NOU ȘTRAND LA BAIA MARE

ECHIPA ȚESĂ TORIEI
Printre spectatorii prezenți la întîlni- 

fea finală de handbal fete de pe sta
dionul Olimpia — jucau echipele Bum
bacul și Steagul roșu, in cadrul etapei 
pe Capitală a Spartachiadei de vară a 
tineretului — era și o femeie cu doi 
copilași pe lîngă ea. Ea alerga pe tușă 
de la un capăt la altul a! terenului, 
unde se aflau fetele din echipa pe care 
o încuraja — în atac sau în apărare.

— Fiica dv. joacă cumva în vreuna 
din echipe ?

— Toate sînt fetele mele 1 — nc-a 
răspuns ea. dar a lăsat vorba neter
minată căci „fetele" ei marcaseră in 
momentul aceia încă un gol și entuzias
ta suporteră nu mai termina eu aplau
zele ! Pînă la urmă ne-am lămurit. Fe
tele ei, erau de fapt colege de muncă 
de la jesătorie.

★
Moment de fericire. lat megafon se 

anunță : Campioana orașului București, 
echipa Bumbacul. Îmbrățișări, sărutări, 
felicitări. Același tablou — în proporții 
reduse, bineînțeles — ca in urmă cu 
o lună și jumătate pe stadionul Repu
blicii, cînd fetele 
titlul suprem...

Cine sînt aceste 
invidiatul titlu ? Să 
O echipă de o omogenitate rar întilnită. 
Sînt toată ziua împreună. Dimineața lîn
gă războaie, 
Noiembrie" i 
după-amiezete 
asociației Bumbacul. Căpitana 
comunista Steliana Cirstoiu, 1 
la trei războaie și conduce o 
fruntașă. Joacă handbal de 5 
început ca jucătoare de cîmp 1 
și acum în handbal in 7 joacă 
tul de portar. Celelalte compone

joritatea sînt fruntașe. Unele dintre ele 
învață la școala serală. Tica Iacob de 
exemplu a promovat anul acesta cu suc
ces clasa a X-a.

Consiliul asociației sportive Bumbacul 
se interesează de echipă : nu de mult 
a fost amenajat un teren de handbal 
deși —- cum spun fetele — slăbiciunea 
ntare a consiliului asociației, ca și a 
majorității iubitorilor de sport din 
uzină, este echipa de fotbal, cunoscuta 
formație Bumbacul din campionatul Ca
pitalei. Faptul că fotbalul are mai mulți 
adopți nu le descurajează însă pe hand
balistele de la țesătorie. „Fiecare echipă 
cu suporterii ei" — ne-a spus zîntbind 
tehnicianul echipei, Apostol Tegu care, 
pînă la venirea antrenorului voluntar, 
maestrul emerit al sportului Otto Tel
man, se ocupa de pregătirea echipei.

Prin grija sfatului popular orășe
nesc Baia Marc, sute de oameni ai 
muncii din oraș au prestat mii de ore 
de muncă voluntară la șantierul de pe 
rîul Lăpuș, amenajînd aici un frumos 
ștrand.

Ștrandul este prevăzut cu chioșcuri 
pentru răcoritoare, plaje, terenuri pen
tru jocuri sportive etc.

V. SÂSARANU-coresp. reg.

noastre au cucerit

fete care au
vi le prezentăm.

cucerit

, la țesătoria uzinelor 
de pe Calea Dudești, 

pe terenul de sport al 
echipei, 
lucrează 
brigadă 
ani. A 

la „11“ 
în pos- 

t . ... ,—ente ale
echipei, utemistele Mariana Niculcioiu, 
Angela Budumac, Tica facob, .Aglaia 
Stoica, Elisabeta Hărbulescu, Maria Du- 
mitroiti și Felomenia Siieiu sînt la fel 
de active pe micul teren de handbal ca 
și în marea hală a țcsătoriei, unde ma-

„7 
iar

Participind pentru a doua oară la campionatul republican, echipa femi
nină de popice Voința Constanța a realizat excelenta performanță de a cu
ceri titlul suprem. In fotografie, campioanele țării zimbesc mulțumite de 
frumosul lor succes. Iată numele noilor campioane: Iozefina Burlacu, Flo- 
rica Biru, Anastasiu Ioan, Boris Milcescu (instructor voluntar), Maria Marin, 
Stana Emilian, Viorica Petre și Ecaterina Antonovici (de la stingă la 
dreapta).

Text și foto : Costel

PARTICIPARE NUMEROASA 
LA SPARTACKIADA DE VARA

8.585 de tineri și tinere din 39 de 
asociații sportive au participat la în
trecerile de mase ale Spartachiadei 
de vară a tineretului. Dintre aso
ciațiile care s-au preocupat în mod 
deosebit de organizarea acestei com
petiții cităm pe cele din Crusetu, 
Stoina și Răcari. La etapa raională 
desfășurată la Filiași au luat startul 
291 de concurenți.

V. CIRSTOCEA-coresp.

CURS DE INSTRUCTORI SPORTIVI 
LA CLUJ

Mergînd pe linia traducerii în viață 
a Hotărîrii Conferinței pe țară a UCFS 
privind pregătirea de noi cadre de 
instructori sportivi, consiliul regional 
Cluj a organizat recent un curs cu 57 
de participanți, din care 37 țărani co
lectiviști.

Cursa nții au fost pregătiți pentru a 
deveni instructori la 5 ramuri sporti
ve: atletism, fotbal, handbal, oină și 
volei. Pe lîngă pregătirea teoretică, o 
atenție deosebită s-a acordat și însu
șirii practice a celor învățate.

Viitorii instructori s-au pregătit con
știincios pentru seminarii. După exa
menul ținut, toți cei 57 de participanți 
au obținut calificarea de „instructori 
voluntari", mulți cu calificativul de 
„foarte bine". Printre cei care au ter
minat cursul cu nota 10 se numără co-

Oameni care iubesc sportul
(Urmare din pag. 1)

citeva nume: Liviu Cirîn (Vagonul), 
losif Mandici (Tricoul roșu), Ion Mure- 
șan (JCA)...

★
Și totuși treburile nu merg „pe roa

te". Consiliul clubului sportiv n a reușitT. RABȘAN

Componentele echipei la o discuție profesională. Prima in dreapta, căpitanul

încă să activizeze toate comisiile și aso
ciațiile sportive din orașul Arad. Comi
sia de gimnastică manifestă insuficientă 
preocupare pentru răspîndirea acestui 
sport în școli și asociații, la box activi
tatea este nesatisfăcătoare, la atletism 
se simte insuficienta atenție acordată 
elementelor de perspectivă, la tenis și 
tenis de masă comisiile muncesc spora
dic și rezultatele pot fi mult mai bune. 
Să amintim, de asemenea, că unele aso
ciații (CFR, Strungul, Victoria) au încă 
multe lipsuri în activitatea lor etc.

Oare nu reflectă această stare de 
lucruri faptul că nu peste tot activul 
obștesc este folosit așa cum trebuie 
pentru realizarea cit mai multor suc
cese ? Poate tocmai de aceea activiștii 
obștești din comisiile de ciclism, gimnas
tică, turism etc. vin prea rar pe la 
clubul sportiv orășenesc, iar unii se plîng 
că nu stat stimulați 
și că munca lor nu 
cum se cuvine.

Credem că in viitor
sportiv orășenesc va trebui să lărgească 
preocuparea pentru angrenarea cil mai 
largă a activului obștesc în rezolvarea 
sarcinilor sale și să caute să se apropie 
cit mai mult de acești oameni care pot

tu activitatea lor 
este prețuită așa

consiliul clubului

lectiviștii Vasile Domșa, Toderaș Enea 
(Cimpeni), Ștefan Seuieanu, ~ 
Sortoc (Gherla) și alții.

Trebuie să amintim și de 
depusă cu acest prilej de tov. prof. Ni- 
colae Dragomir și Ionel Nagy, precum 
și de lectori ca loan Vereșe?an, dr. 
Ioan Arnăut, Gheorghe Comănaru, 
Ioan Lorincz, Teodor Gorea și dr. O- 
noriu Chețianu.

Așadar, regiunea Cluj și-a mărit cu 
57 numărul instructorilor sportivi pen
tru asociațiile sportive sătești.

Cornel

munca

PAUL RADVANYI coresp.

■ ■

la Halmeu
Recent s-a organizat în comuna 

Halmeu, raionul Satu Mare, o du
minică cultural-sportivă care sA^bu- 
curat de o mare popularitate 
dul tineretului și al tuturor oameni
lor muncii din localitate precum și 
din satele din împrejurimi.

La această serbare sportivă au 
fost invitate formații culturale din 
Satu Mare precum și diferite echipe 
sportive. După programul artistic 
dat de către formațiile sătmărene și 
cele locale au continuat întrecerile 
sportive.

La șah, în urma unor partide dis
putate, cel mai bun s-a dovedit 
Gheorghe Balaș iar la popice pe 
primul loc s-a clasat Mihai Medve. 
Concursul de ciclism a fost urmărit 
cu deosebit interes de numeroși spec
tatori prezenți pe traseu, și a dat 
cîștig de cauză participantului Arpad 
Toth.

Pe
s au întrecut echipele Recolta Hal- ț 
meu
a revenit gazdelor cu scorul de 3—0. 
La ora 16, pe terenul de fotbal din 
comună a avut loc o demonstrație 
de box, cu participarea sportivilor 
de la Electrica Satu Mare. Apoi, s-a 
desfășurat meciul 
Recolta Halmeu 
Mare. Partida a fost viu disputată 
și a pasionat pe 
tatori. Victoria a revenit meritat 
tinerilor fotbaliști de la Recolta cu 
scorul de 2—1. Pentru gazde au 
înscris Alex. Fănățan și loan Turti 
iar pentru oaspeți Nemeș.

Oamenii muncii din Halmeu nu 
vor uita repede această frumoasă 
sărbătoare cultural-sportivă. In 
pul desfășurării ei, sportivii 
Halmeu au legat prietenii cu 
ciin oraș și probabil curînd vor 
ca în vizită la 
lor prieteni.

Ar fi bine ca 
lie organizate 
ele sînt așteptate cu interes atît de 
sportivii cît și de locuitorii comu
nei Halmeu.

terenul de volei al comunei

și I.L.M. Satu Mare. Victoria

de fotbal dintre 
și Recolta Satu

cei 400 de spec- 
revenit

Satu Mare, la

tim- 
din 
cei 

ple- 
noii

asemenea acțiuni să 
mai des pentru că



mai despart două săpfămîni
ÎN CURÎND—START! Scurtă discuție telefonică

recent, prin cîteva

laboratoa- 
invenlarul 

ți chimie, 
științe na-

Ne 
de data la care școlile își vor 
redeschide, într-un cadru sărbăto
resc, porțile. In întîmpinarea a- 
cesfui eveniment, aproape în toa
te școlile au loc, în momentul de 
față, pregătiri febrile. Se schimbă 
înfățișarea claselor, a 
relor, se completează 
pentru orele de fizică 
de istorie, geografie și
turale. In unele școli poți vedea, 
încă de pe acum, afișate pe fron
tispiciul clădirilor, lozinci pe care 
scrie: „Bine ați venit, dragi elevi !r*

Din suita pregătirilor pentru noul 
an școlar, nu sînt neglijate nici 
sălile și terenurile de sport, ma
gaziile cu echipament și mate
rial necesar desfășurării unei bo
gate activități în cadrul orelor de 
educație fizică, de colectiv spor- 

■ tiv. Pe această ultimă temă 
Orientat cuprinsul 
față...

O vizită făcută 
școli din Constanța ne-a întărit con
vingerea că pregătirilor pentru noul 
an școlar, li se acordă toată atenția.

Primul popas: la școala medie 
nr. 1 „Mircea cel Bâirin**.  Ne-a in- 
timpinat directorul școlii, tov. prof. 
Marin Chiru. împreună am vizitat 
școala, am admirat frumoasa sală de 
sport, rea mena ia tă. 
gimnastica frumos intrețimr.e, 
magazie bogată 
teriale sportive 
elevi care vor 
condiții optime 
educației fizice.

„Numai cu sala aceasta, nu vom 
putea rezolva totul — ne spunea 
tov. prof. Chiru. De aceea, cu spriji
nul Sfatului popular al orașului, am 
primit un k>c. in apropierea școlii, 
unde vom amenaja un teren de volei. 
De asemenea, am convenit cu con
ducerea școlii tehnice de comerț, ca 
să folosim in comun bazele sportive 
de care aceasta dispune**.

Am poposit apoi la școala de 8 
ani nr. 12. Despre pregătirile ce se 
fac in vederea noului an școlar, ne-a 
vorbit tovarășa directoare Luța Se- 
laru: „După cum vedeți, la noi sint 
in plină reparație, clădirea școlii, 
sala de sport, încăperile anexă. In

am procurat echipament 
baschet, jocuri de șah. 

vechi a fost recon di-

am rămas cîteva minute

cu aparate de 
cu o 

in echipament și ma- 
Cei aproape 1.700 de 
învăța aici, vor avea 
și pentru practicarea

același timp 
nou pentru 
Echipamentul 
ționat* 4.

La plecare
în curtea școlii unde au fost ame
najate un teren de handbal în 7 și 
o groapă pentru sărituri.

Cel de-al treilea obiectiv al vizi
tei noastre a fost școala medie nr. 2. 
Aici, o plăcută surpriză: elevii au 
primit în dar un splendid teren de 
baschet, cel mai frumos din oraș, 
construit cu ajutorul Sfatului popular 
și al comitetului de părinți. Tn loc 
de zgură, terenul a fost pardosit cu 
bitum. El dispune și de o tribună 
d:*n  beton. La nevoie, pe acest spațiu 
se vor putea amenaja terenuri de 
voie*  sau de tenis, pentru care au 
și fost procurate accesoriile nece
sare. așa cum a rezultat din discuția 
purtată cu tov. director al școlii, 
prof. Severin Ba vara.

.sâ

nu

MIRCEA TUDORAN

Am format 09. Am așteptat cîteva 
clipe.

— Ce doriți ?...
— Vă rugăm Școala medie nr. 13, 

cu program special de educație fizică 
din Cluj.

După 5 minute aveam legătura.
— Cu tororășul director, am vrea 

stăm de vorbă...
— Nu este în școală. Cu altcineva 

se poate ?...
— Ba da. dacă vreți cu tovarășul 

director adjunct.
Am recunoscut vocea apreciatului pro

fesor, pedagog și antrenor. Gavrîlă 
Oroș. I-am arătat ce anume forma obiec
tul chemării noastre telefonice:

— i'-am ruga să ne spuneți cile ceva 
despre pregătirile pe care le faceți, 
acum. înainte de deschiderea cursurilor 
Bineînțeles, pregătiri pe plan sportiv.

.— Sini multe de spus, am auzit de 
la celălalt capăt al firului, vocea do- 
raoală a profesorului Oroș. Iată... Să

paginii

[Liniștea e încă stă/nnă in sala Școlii medii nr. 5 din Capitală. In curînd însă...

Atitudine
Proastă gospodărire...

Foto : V. Bageac

Noul an școlar poate să înceapă!...

N
e este cunoscută dragostea elevilor 

din Orafîen pentru sport Ne-a 
dovedit-o prezenta lor pe primul 

plan în toate competițiile rezemate șco 
larilor și juniorilor, ne-o confirmă grija 
cu care, în toate școlile din acest oraș, 
sînt amenajate bazele sportive sau sini 
întreținute sălile de gimnastică.

l)ar, pentru a putea practica sportul 
la nivel de performanță, elevii din ora
șul de pe Criș duc dorul unui stadion 
în toată puterea cuvîntului. Un stadion 
care de altfel există și unde an acces 
din cfnd în ci nd. Stadionul acesta este 
administrat de asociația sportivă Uni- 
rea-Metalul. Numai că felul în care este 
întreținut acest stadion lasă de dorit 
lată, de pilda, ce ar avea de constatat 
cel care îl vizitează în aceste zile...

L-ar surprinde, mai intîi, starea 
proastă a pistei de atletism, pe 
care zgura n-a mai fost reîmpros

pătată, probabil, de mulți ani. Aceeași 
constatare și în ce privește terenul de 
handbal din spatele tribunei centrale. Un 
alt teren, de rezervă, pentru antrena
mente are mai mult înfățișarea unui 
maidan. Clădirea, alcătuită din mai muite 
încăperi și care deservește bază sporti
vă, a fost afectată integral tenisului de 
masă (cînd acolo s-ar mai putea practi
ca gimnastica, șahul și luptele). In
stalațiile sanitare ale acestei clădiri sînt 
Intr-o stare jalnică, la fel ca și magazia

de materiale și vestiarele. Și mai gravă 
se prezintă situația la poligon, care nu 
este izolat așa cum se cere și cum e și 
firesc de restul bazelor sportive. în 
sfîrșit. ar mai fi de (tratat că datorită 
lot proastei gospodăriri, unde spații 
verzi care ar putea fi amenajate — fără 
cheltuieli, prin muncă patriotică in 
terenuri de volei, baschet și chiar de 
tenis (sporturi populare în localitate) 
sînt lăsate pradă bălăriilor...

S-au făcut încercări pentru ca aces
tui stadion să i se schimbe inte
gral înfățișarea. Cel mai serios 

proiect aparține Școlii sportive de elevi, 
în schimbul preluării treburilor adminis
trative. Școala sportivă de elevi se obli
gă să readucă acest stadion pe... linia 
de plutire. Iar în programul de .activi
tate al stadionului au fost cuprinse ore 
atît pentru școlarii din localitate cit 
și pentru membrii asociației sportive 
Unirea Metalul. în acest sens au fost 
întocmite documente, s-a obținut aproba
rea organelor de resort ale Ministeru
lui învâțămîHtului și Sfatului popular. 
De asemenea, pentru această transferare 
și-a dat avizul și Consiliul 
UCFS. Așadar, toată lumea 
acord, afara de... consiliul 
sportive Unirea-Metalul care 
o inexplicabilă rezervă, în loc să gră
bească traducerea în viață a acestui fru
mos proiect. T. ST AM A

începem cu sălile de sport. Sala cea 
mare a fost complet reamenajată — vă
ruită, cu podele noi, cu instalații și 
aparate verificate. Reparații capitale au 
suferit atît sala mică din incinta clădirii 
școlii, cît și cea de a treia sală pe care 
o folosim, în comun, cu școala medie nr. 
S „Nicolae

— După 
școlii aveți 
tism și un

— Asta a fost în primăvară ! Acum, 
a fost refăcută complet pista de atletism, 
s-au amenajat două terenuri de volei, cu 
stîlpi demonlabili. astfel ca să se poată 
practica și handbalul în 7 și baschetul. 
Panourile, din metal, ne-au fost reparti
zate prin grija Ministerului Învâțâmîn- 
tului.

—0 ultimă întrebare : cum stați cu 
materialele și echipamentul sportiv ?

— Foarte bine. în vacanță, din fon
durile ce ne-au fost repartizate, am com
pletat inventarul de materiale și echipa
ment, în special cu obiecte pentru prac
ticarea atletismului, pantofi de tenis și 
treninguri. în acest fel, cei aproape 500 
de elevi ai .școlii vor avea tot ce le tre
buie pentru desfășurarea, în condiții 
bune, atît a orelor de educație fizică cit 
și a color de colectiv sportiv.

I-am mulțumit tovarășului profesor 
Oroș pentru amabilitatea și... operativi
tatea cu care ne-a pus în temă și l-am 
rugat să transmită elevilor și colectivu
lui de profesori ai școlii, urări de suc
ces pentru noul an de învățămînt.

Bălcescu". vecina noastră. 
cît% ne amintim, în curtea 
amenajate o pistă de at le- 
teren de volei...

Dacă mîine
s-ar deschide cursurile...

regimud 
este de 

asociației 
manifestă

Asociația sportivă a școlii medii 
nr. 5 „Mihail Sadoveanu" din Capi
tală (cu peste 700 membri UCFS) 
are o frumoasă tradiție sportivă, fn 
rîndurile ei au activat, obținînd re
zultate meritorii, elevi fruntași la 
învățătură ca Sever Dron, la tenis 
de cimp, Marina Svilocpsici, la bas
chet, Cornelia Paraschiv și Violeta 
Segărceanu. la atletism, Elisabeta 
Totan și Andrei Moraru, la înot și 
mulți alții. începerea noului an șco
lar este așteptată cu nerăbdare, fn 
atenția catedrei de educație fizică și 
a conducerii asociației stă în aceste 
zile buna pregătire a activității spor
tive viitoare.

In ce constă aceasta? Frumoasa 
sală de sport a școlii este gata pen
tru a găzdui fie meciuri de volei, 
fie de ' 
nastică 
capră, inele etc.). Mica bază spor
tivă din curtea școlii în curs de 

^reamenajare, dispune de o pistă de 
alergări (viteză), o groapă de sări
turi. un teren de 
handbal redus. Nu 
vor fi instalate și 
chef. Echipamentul 
ției va fi completat cu noi trenin
guri, tricouri, costume de gimnastică 
pentru fete, teniși, bascheți, pantofi 
de gimnastică. Ca materiale sportive 
se vor procura noi aparate de gim
nastică (trambuline, inele, birnă), 
mingi de baschet, volei, handbal și 
fotbal. saltele pentru gimnastică, 
coșuri de baschet, plase pentru volei.

Din punct de vedere organizatoric, 
în primele săptămirii ale anului șco
lar, consiliul asociației se 
ocupa, in primul rînd, de 
numărului de membri UCFS 
gerea cotizațiilor la zi. Vor 
ganizate secțiile pe ramură de 
la volei, baschet, handbal în 7, 
nastică și fotbal, lucrindu-se pe grupe 
de începători și avansați. Se vor 
organiza întreceri la șah. și tenis 
de masă — în cadrul unor compe
tiții de. mase .oficiale — faza pe

clasă, ca și primele întreceri ale 
crosului „Să întîmpinăm 7 Noiem
brie". De asemenea, 
întreceri la atletism, 
handbal și fotbal. în 
natului pe asociație, 
tează pe participarea 
echipe la fiecare disciplină.
sânt de remarcat că atît întrecerile 
sportive cit și antrenamentele de 
pregătire au o judicioasă programare, 
astfel îneît să nu se stingherească 
cu nimic programul de învățămînt 
al elevilor. De altfel, colectivul de 
profesori de educație fizică 6e pre
ocupă permanent 
elevi fruntași la

se preconizează 
volei, baschet, 

cadrul campio- 
unde se con- 
a circa 30 de 

In fere

ca sportivii să fie 
învățătură 1

baschet, fie întreceri de gim- 
la aparate (cal cu minere,

volei și unui de 
peste multă vreme 
panourile de bas- 
sportiv al asocia-

va pre- 
mărirea 

strîn- 
reor- 
sport 
gim-.

Și 
fi

DECEBAL ȚOCA coresp.

Pregătirile
Dacă stai de vorbă cu vreunul din 

profesorii de educație fizică ai școlii 
medii nr. 1 „I. L. Caragialett din Ploiești 
— în total sînt 5 — îți va vorbi nea
părat, de altfel cum e și firesc, despre 
performanțele sportive ale elevilor. în 
primul rînd va aminti de titlul de cam
pioni republicani școlari, cucerit anul tre
cut la handbal în 7 băieți. Apoi, din 
vorbă în vorbă, îți va vorbi de Teodor 
Costache, gimnast, Care a ocupat locul 
secund în finala campionatului pentru 
juniori, de Anton Rusa (atletism), de 
Cornel Dumitrescu (handbal în 7), 
de Tudor Andre;an (handbal în 7) și 
de mulți alții. Interiorii torul nu va uita 
să amintească, ba chiar să sublinieze cu 
mîndrîe în glas, că acești sportivi frun
tași au numai notele 9 și 10 în catalog.

Discutînd cit directoarea școlii, tova
rășa Astasia Vasiliu și cu tovarășul pro
fesor Mircea Simion despre întîmpinarea 
noului an școlar am aflat multe lucruri 
interesante. „Pregătirile sînt în toi — 
ne-au spus ei — iar multe din cele 
propuse au și fost terminate, în primul

Desen de Neagu Râdulescu

î n toi
rind amintim de sala noastră de sport. 
Ea a fost complet reamenajatâ și în 
momentul de față cuprinde tot inventa 
rul necesar unei bune desfășurări atît 
a orelor de curs cit și a programului de 
colectiv sportiv. în acest local putem 
face antrenamente de handbal în 7, vo
lei, baschet, gimnastică etc. Cu ajutorul 
comitetului de părinți vom trece la fini
sarea pistei de alergări și a gropii de 
sărituri. La pista de alergări, — s-a 
terminat pină in prezent drenajul, 
urmînd să așezăm și să nivelăm zgura. 
Terenul de volei și baschet a fost și el 
terminat.

Tovarășul profesor Mircea Simion a 
ținut să adauge : „O dată cu începerea 
anului școlar vor începe și pregătirile 
elevilor pentru diferite campionate șco
lare și oficiale. Nu vom neglija nici dife
ritele competiții de mase. De altfel par
ticiparea în acest domeniu a devenit o 
tradiție în școala noastră. Vom depune 
eforturi pentru a angrena cît mai mulți 

elevi în întreceri*  *

Aceste cuvinte au fost urmate de o 
completare : „Ne vom strădui ca presti
giul școlii pe tărim sportiv — ne-a spus 
tovarășa directoare Astasia Vasiliu — 
să fie la înălțime și pe viitor. Elevii și 
profesorii de educație fizică au la dis
poziție toate condițiile necesare. Totul 
depinde de ei. Sperăm că în finalele 
campionatelor școlare și în campionatele 
republicane de juniori să avem cit mai 
mulți participant! și mai ales cîștigălori* .

OTTO BENKO

...elevii de la școala medie nr. 12 
„Spiru Horei*  din Capitală ar avea tot 
ce le trebuie pentru a-și desfășura, în 
condiții optime, atît orele de educație 
fizică, cît și cele de colectiv sportiv.

Fiindcă de ani de zile s-a statornicit 
în această școală, o puternică tradiție 
nu numai în ceea ce privește învățătura 
ci și în materie de spirit gospodăresc.

Așa se face că, oricînd vei păși pe 
porțile școlii, vei fi îneîntat să constați 
cită ordine și curățenie domnește peste 
tot, cită gri jă manifestă conducerea aces
tei instituții de învățămînt, pentru fie
care detaliu.

Bazele sportive n-au fost, firește, oco
lite. în curtea școlii, complet asfaltată, 
panourile terenului de baschet, proaspăt 
vopsite, te îmbie să încerci o aruncare 
la coș Pe imensul spațiu al curții, ele
vii vor putea practica, în același timp, 
atletismul, gimnastica, diferite jocuri 
dinamice. Atît timp cit vremea va per
mite, profesorii de specialitate vor 
tentați, desigur, să desfășoare orele 
educație fizică în aer liber.

La fel de îmbietoare este și sala
sport, una din cele mai bine dotate din 
întreaga (ară. Cei aproape 2.000 de elevi 
care vor învăța aici vor putea practica, 
în afara orelor de educație fizică, după 
preferințe sau aptitudini, gimnastica, 
voleiul, baschetul, luptele, boxul, sala 
fiind prevăzută cu instalații speciale 
pentru toate aceste discipline.

Im data la care am vizitat școala, 
bazele sportive ale școlii, sala, erau gata 
pentru primele ore de cursuri. Aceasta, 
spre bucuria elevilor care vin în aceste 
zile să se înscrie și care își manifestă 
deschis dorința ca zilele ce au mai ră
mas pînă la deschiderea noului an școlar 
să treacă cît mai repede...

fi 
de

de

C o ii e 1 u z i a • ..
...noastră este că, în general, conducerile țcolilor s-au străduit să rezolve d*n  
timp toate problemele pe care le ridică noul an de învă|ămînt. In multe 
jocuri am întîlnit inițiative frumoase, spirit gospodăresc.

Au fost Insă și cazuri în care unii directori de școli sau administrații de 
baze sportive au dovedit neglijență, delăsare. Obiceiul de a rezolva totul 
în ultimele zile n-a dispărui.

Nădăjduim însă că exemplele bune Ii vor face pe cei căzuți în... greșea» 
să-și impună alt ritm de muncă șl, în general, să dea dovadă de mai mult 
spirit de răspundere.
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in luna septembrie După turneul international masculin

V

1)

ATLETISM Campionatele europene 12-16 Belgrad
Campionatele internaționale alt 

R.P.R. 19—20 București
Balcaniada seniori 28—30 Ankara

BASCHET Campionate europene fetninine 23-30 Mulhouse

R.P.R. — R.P. Bulgaria (fem.) 7—9
(Franța)
București

Turneu U.S.I.C. 11 — 16 București
BOX Dinamoviada 3—10 Lodz

București — Varșovia 24 București
CICLISM Turul R.P. Polone 16—23 R.P.P.
CĂLĂRIE Participare in concurs 8-16 R.P. Ungară
CANOTAJ Campionate mondiale (masculin ) 6—9 Lucerna
HALTERE Campionatele mondiale și euro

pene 16—22 Budapesta
CAIAC-CANOE Participare 15—16 R.P. Ungară
POPICE Campicnate mondiale 23—30 R.S.C.
TIR Cupa țărilor latine 6—9 Lisab-ia

Participare concurs talere' 14-17 R.S.C.
Participare talere 22—30 R.P.B.

ȘAH Olimpiada 15.1X. -- I0.X. Varna
VOLEI Turneu international 20—23 București

AEROMODELISM

R.P.B., R.S.S. Azerbaidjeană și 
Japonia

Campionate mondiale 1—7 Kiev
LUPTE CLASICE Turneul echipei Japoniei 8—20
FOTBAL R.P R. — Maroc 30 București

Dinamo — Galatasaray 9 București

Start în „finalele” juniorilor
sezon competițional in- 
jucâtoarele noastre de

Sîntem in plin 
tem, jucătorii și „_______________ _
tenis, fiind solicitați zi de zi să parti
cipe la diferite concursuri. După ce te
renurile centrului de antrenament nr. 2 au fost „scena" campionatelor pe Capi
tală la juniori și seniori categoria a n-a, 
iată că a venit rîndul terenurilor din parcul sportiv Progresul să găzduiască 
noi întreceri. Ieri, după desfășurarea 
probelor de control și a unei frumoase 
festivități de deschidere, au început fi
nalele campionatului republican de ju
niori. Competiția, tn cadrul căreia se

(de la 8,30 și 15 30) pinâ la 1 septembrie 
a. c.

Paralel se desfășoară pe aceleași tere
nuri întrecerile pentru desemnarea cam
pionilor orașului București la seniori ca
tegoria I și maeștri. Partidele au fost 
în general interesante, oferind spectacole 
atrăgătoare și unele autentice surprize. 
Mai avansate sînt probele de simplu care 
au ajuns pină la finale : MASCULIN : 
„sferturi" : Gh. Boaghe — D. Irimescu 
6—2, 6—1, 6—4; C. Nastase — P. Mărmu- 
reanu 6—1, 6—1, Năstase — S.
Basarab 6—4, 6—4; G. Bosch

uilimdor întreceri, reiuînd
o

Talentatul junior llie Năstase, rezt

va decerne titlurile de campioni 
pentru categoria 17—18 ani. preve 
și întreceri pentru alte două categcni. 
atît la simplu fete cit și la simplu băieți: 
13—14 și 15—16 ani. Pe tablourile celor 
două probe de simplu și trei de dubiu 
(aci se vor țir.e meciuri numai la cate
goria superioară), sînt înscriși peste 100 
de juniori și junicare reprezentând centre 
din țară cu tradiție în sportul cu racheta 
sau unde tenisul a „prins- de-abia in ultimii ani: București. Brașov, Cluj. Ora
dea. Tg. Mureș. Arad, Timișoara. Cimpia 
Turzii. Iași, Ploiești, Tg. Jiu. Cîmpina. 
Lupeni etc. Iată și primele rezultate : 
simplu băieți (15—1S ani) : A. Burcea — 
R. Quitt 2—6. 6—3. 6—0 : D. Tereanu — 
O. Negru 6—3. 6—1: A. Rigani — E. Wei
ner 6—1. 6—2; F. Kakucs — M. Popescu 
6—3, 6—4; R. N icul eseu — V. Marcu 

*—2, 6—4. Jocurile continuă în fiecare zi

A apărut

SPORT Șl TEHNICA

(Foto: Șt. Petrici)
— A. Cruceanu 6—3. 6—4, 6—1; semifi
nale : C. Năsoase — Gh. Bcaghe 6—0,
6— 3 6—1; G. Bosch — I. Năstăse 6—3,
7— 5. 6—1. De loc impresionat de expe
riența adversarului său. Ilie Năstase — 
care a împlinit de curind 16 ani — a 
avut deseori inițiativa și mai ales în 
setul n la 4—4. după ce egalase de la 
1—4. era cit pe ce să câștige încă un 
ghem, hotăritor pentru ac*st  set. De alt
fel. Hie Năstase a dovedit aceleași cali
tăți și in partidele anterioare in special 
in fața lui Dumitru Viziru de care a 
dispus cu 2—6. 6—3, 6—1. FEMININ — 
„sferturi” : Eca te rina Horșia — Mariana 
Ciogolea 3—6. 6—1. 6—7 (med spectaculos 
in care învinsa a fost de mai multe ori 
la... doi pași de victorie. în setul decisiv 
ea conduci nd cu 5—I. 36—6 și 7—6 30—0); 
Sanda Ciogolea — Doina Sotiriu 6—4, 
6—1; Eleonora Roși an u — Mihaela Cru
ceați u 6—2. 6—1; Maria Andrută — Cris
tina Do boși u w.o.; SEMIFINALE: Horsia
— Andruță 6—4, 6—3; Roșianu — S. Cio
golea 6—3, 6—4. Astăzi de la ora 16 au 
loc finalele de simplu iar in zilele urmă
toare partidele de dublu. ,

revistă lunară a Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport din R.P.R.

Nr. 8/1962
în cele 32 pagini — în culori 

revista publică numeroase articole și 
materiale din următoarele domenii: 
aviație, radio, motociclism, tir, tu
rism sportiv, cosmonautică, tehnica rachetelor etc.

Scurte consider ați u n i
Turneul internațional masculin de 

volei de la București s-a încheiat cu 
un frumos succes al reprezentativei 
R.P. Romîne. Victoria' obținută du
minică seara în fața puternicei echipe 
a R.S. Cehoslovace se înscrie prin
tre cele mai valoroase rezultate ale 
echipei noastre. Voleibaliștii ceho
slovaci se bucură de aprecieri deose
bite pretutindeni. Actualii vicecam- 
pioni mondiali s-au situat de fiecare 
dată printre primele locuri la marile 
competiții internaționale, lăsînd în
totdeauna o excelentă impresie dato
rită tehnicii lor superioare și al 
jocului complet pe care îl practică. 
Iată de ce prezența lor la concursul 
internațional, ca și a tinerelor for
mații ale R.P. Ungare și R.D. Ger
mane a fost așteptată cu mult in
teres.

Campionatele mondiale de la Mos
cova „bat 
confruntare 
echipele se 
conturat de acum loturile, se retu
șează ultimele amănunte și, ca în
totdeauna, au loc competiții de ve
rificare. Acesta a fost și scopul tur
neului din Capitală. El ne-a arătat 
gradul de pregătire al celor 4 echipe 
participante. Am văzut la lucru două 
formații tinere — R.P. Ungară și 
R.D. Germană — cu posibilități de 
afirmare pe plan european dintre 
cele mai mari. Apoi o echipă — 
R.S. Cehoslovacă — de la care, ca 
întotdeauna, se poate învăța mult în 
ceea ce privește voleiul modern. Dar 
faptul cel mai important pentru noi

la ușă". Pentru marea 
a voleiului mondial 
pregătesc intens. S-au

Clasamentul turneului :
31. R.P. ROMINA

2. R. S. Ceho
slovacă

3. R.P. Ungară
4. R.D. Germană

3 0 9:1
3
3
3

2 1 6:4
1 2 5:6
O 3 0:9

(145- 98)
(136-116) 
(131-145) 
( 82-135)

6

5
4
3

P

P 
P 
P

reprezentativei R.P.e comportarea 
Romine.

Victoria categorică obținută în fața 
echipei R.S. Cehoslovace e fără în
doială rezultatul unei pregătiri temei
nice, conștiincioase, pentru care ju
cătorii și antrenorii lotului (Gh. Pe
trescu și St. Roman) merită felicitări. 
Comportarea bună în acest meci, 
acum în preajma campionatelor mon
diale, ne dă speranțe, ne arată că 
voleiul nostru masculin se află pe 
un drum bun. Totuși, pe parcursu] 
celor trei întîlniri au ieșit la iveală 
și unele deficiențe spre care vor 
trebui să-și îndrepte în mod deosebit 
atenția antrenorii și jucătorii noștri.

In primul rînd „startul" în partide 
și chiar în seturi. In meciurile cu 
R.P.U. și R.D.G. cei care au condus 
au fost oaspeții. In partida cu volei
baliștii germani în primul set eram 
conduși cu._ 7—0 l 
întimplat și 
afirma oare 
puterea de 
In decursul 
ținute ea a

Acest lucru s-a 
în alte seturi. Se poate 

că echipei îi lipsește 
concentrare? Nicidecum, 
celor trei întilniri sus- 
demonstrat că posedă

Luptătorii din Galați
învingători la Chișinău

Echipa de lupte clasice a orașului 
Galați, aflată in vizită în R.S.S. Mol
dovenească cu prilejul zilei de 23 Au
gust. a susținut în orașul Bender o în- 
tîlnire prietenească cu o selecționată 
a Chișinăului. Victoria a revenit luptă
torilor romîni cu scorul de 4,5—3,5 
puncte. Cel mai bine s-au comportat 
din echipa orașului Galați, G. Szabad, 
N. Popescu și 1. Chiriță.

(Agerpres)

Componenfii lotului R.P.R. zîmbesc fericiți. Au obținut o splendidă victorie și 
locul 
rîndul

I în turneul internațional de la București. De la stingă la dreapta: In 
de jos : Coste, Fieraru, Nicolau, Drăgan, Bărbuță. Rîndul de sus: Corbea- 

nu, Grigorovici, Mlculescu, Derzei, Ganciu, Plocon
Foto: P. Romoșan

calitate, că jucătorii au oaceastă 
putere de luptă demnă de remarcat. 
Să recuperezi de la 0—7 la 15—11 
(cu R.D.G. în setul I) sau de la 
4—13 la 16—14 (cu R.S.C. în setul 
111) este un lucru remarcabil. Se 
pare însă că începutul de meci sau 
set nu e tratat cum se cuvine. Va 
trebui în cel mai scurt timp ca aceste 
perioade de „acomodare" sau „rela
xare", să fie eliminate.

In perioada care a mai 
pînă la „mondiale" va trebui 
lucreze mult și în ceea ce privește 
jocul din linia a doua, dublarea 
blocajului și în special serviciul. In 
partida cu R.P. Ungară s-a greșit 
nepermis de mult față de valoarea 
jucătorilor noștri. Nu se poate spune 
că Nicolau, Drăgan sau ' 
stăpînesc acest element. 
Dar în perioadele cînd 
strîris, sau eram conduși 
rînd pe rînd în fileu fără 
la alt stil de a servi decît cel ro
tativ. Ce se poate spune despre atac. 
Șuturile năpraznice ale lui Nicolau, 
Plocon. Corbeanu și Derzei au creat 
„panică" în echipele adverse. Totuși, 
aceste atacuri vor trebui alternate 
mai mult cu mingile liftate și în 
acest sens jucătorii cehoslovaci sînt 
un bun exemplu. Doar Corbeanu s-a 
străduit într-o măsură oarecare să 
realizeze acest lucru.

In ceea ce privește jucătorii Nico
lau, Corbeanu. Plocon, Derzei, Micu- 
lescu, Drăgan, Fieraru , Coste și 
Ganciu ei au alcătuit un lot destul 
de omogen. Credem că ar fi fost 
bine ca în partide sau seturi mai 
puțin grele să fi fost însă folosiți 
toți j’ucătorii (Grigorovici și Bărbu
ță n-au fost de loc întrebuințați) pen- 
iru a se putea face o părere despre 
pregătirea lor.

rămas 
să se

Fieraru nu 
Dimpotrivă, 
scorul era 
ei serveau 
să apeleze

CONSTANTIN ALEXE

►
I► ► Semnificata lui 4-13]
► Duminică seara, în setul III, ecKt-j
► pa noastră marcase doar 4 puncte în 4
► timp ce cehoslovacilor le lipseau doar 4
► 2. Mulți spectatori își aprinseseră 4
► țigările, în așteptarea pauzei pentru 4
► setul IV. Nimic mai firesc, lmpotri- 4
► va cehilor, posibilitatea unei remon- 4
► țări de la 4—13 e la fel de imprevi- 4
► zibilă ca și la hochei. ◄
► Și totuși, miracolul s-a produs. ◄ 
* Hora țiu Nicolau și-a nituit „pîrghia <
► de fier“, Drăgan și-a plasat „joc- 4
► ker“-ul în toate golurile terenului, ◄
► Corbeanu a servit ca... Țiriac, Plo- <
► con a arătat în numai 10 minute tot *
► ceea ce a învățat în 10 ani, iar cei- <
£ lalți au tras cu dîrzenie de năvodul < 
£ care a împiedicat mingea să cadă 4 
f pe planșă. Valoarea tehnică a seriei 4 
f de 12 puncte a fost certă. 5
£ Dar, atributul cel mai important al j 
J acestei suite victorioase trebuie cău- 4 
£ lat în forța de stăpînire și de orga- J 
» ni zare a echipei. Remontarea spec ta- J 
£ culoasă din setul III echivalează
£ găsirea unor rezerve interne ascunse. *
► Acel frecvent „vice**  care însoțește t
► echipa noastră după marile turnee 4
► internațiojiale și care se datorează, <
► de multe ori, unei incomplete mobili- < 
f zări a voinței, poate fi eliminat. Dîr- 5
► zenia cu care a luptat echlyva^i^J-
£ tră duminică seara trebuie să capete 4
► un caracter de permanență. <
£ Cam aceasta este semnificația lui 4
► 4—13 în preajma campionatelor mon- «
► diale de la Moscova. 4| 4
t IOAN CHIRILA X4

C. S. 0. Baia Mare și fulgerul Suceava, la băieți,
Știința București și Partizanul roșu Brașov, la fete,

au promovat în prima categorie
(prin telefon). — 
în orașul nostru

BAIA MARE 27
Timp de trei zile 
au avut loc întrecerile turneelor îi-N. MARDAN

La siirșHul sâptăminii, la Constanta,

Interesant turneu internațional feminin
DIN CUPRINS :

1) în grup spre stele
Racheta globală — o rachetă 
poate fi interceptată

Cu schiurile pe apă 
Auto am f i bi ii e 
Electronica și automobilele 
Ce sînt rablele cc-axiale 
Antenă de televiziune Zi de cimp
Emițător-receptor pentru 430—440

ce: 2> nu
: 2)
< «>i 5)6)
i 7)8)

9)
MHz *
10) Pentru a deveni bun trăsător
11) Magazin (noutăți, știați că..., cu
vinte încrucișate etc.).

1------------

SPORTUL POPULAR
4091 Pag. a 4-a

Apropierea campionatului european 
feminin, ce se va desfășura in luna 
septembrie ........................
simțită și prin întrecerile 
nale de 
turnee sau 
neul de la Messina unde 
putat întîietatea echipele 
five ale R.P. Bulgaria, I 
slovacă, R.P. F ’ 1 ~
și R.P.F. Iugoslavia, 
tiție va reuni 
participante la „europene". Este 
vorba de turneul internațional femi
nin de baschet care se va desfășura 
la sfîrșitul acestei săptămîni la Con
stanța.

la Mulhouse,, se face 
in terna țio- 
formă de

. După tur-
■ și-au dis- 

reprezenta- 
R.S. Ceho- 

Polonă, Franța, Italia 
o altă compe- 

cîteva din viitoarele 
„europene".

verificare, sub 
întîlniri directe.

Palatul sporturilor din localitate 
va găzdui vineri, simbătă și dumi
nică reprezentativele R.P. Ungară,nică reprezemtadivele R.P. Ungară, 
R.P.F. Iugoslavia, R.S.S. Ucrainiană 
și R.P. Romină, într-o competiție 
așteptată cu mult interes de iubitorii 
baschetului din Constanța. Din cele 
trei echipe oaspete, singura care și-a 
anunțat lotul nominal este cea a 
R.P.F. Iugoslavia. Ea va fi alcătuită 
din același lot care a participat la 
turneul de la Messina, adică Smilj- 
ka Kalusevici (1,78), Kornelija Meg
laj (1,70), Julijana Pavlik (1.67), 
Cizela Ferenc (1,70), Darinka Sara- 
novici (1,71), Gordana Baraga 
(1,66), Mitica Radovanovici (1,71),

Jelica Kalenici (1,78), Bosiljka Pe- 
sici (168), Zagorka Simici (165), 
Sonia Mrak (1,92) și Ruzika Meglaj 
(1,71).

Toate cele trei formații oaspete 
sînt așteptate să sosească în țara 
noastră joi, cînd vor face și antre
namente de acomodare cu sala 
panourile Palatului sporturilor, 
joi simt așteptați să sosească și 
doi arbitri care vor conduce, 
turi de arbitrii romîni, meciurile 
neului internațional. Este vorba 
Klima (R.S. Cehoslovacă) și Takev 
(R.P " • ■ ■ - ...........
rominesc 
prilejul altor competiții internaționale.

Și 
Tot 
cei 

ală- 
t ar

de

Bulgaria), cunoscuți publicului 
prin arbitrajele presate eu

nale de calificare pentru campiona
tele republicane de volei. Intîlnirile 
au prilejuit întreceri interesante iar 
multe dintre ele au fost de nivel 
tehnic ridicat. Un public numeros 
— peste 3.000 de spectatori — au 
asistat la partide care s-au carac
terizat printr-o luptă pasionantă. Cu 
această ocazie s-au făcut remarcați 
o serie de jucători talentați ca: 
Gh. lonescu, Ov. Condor, V. Agir- 
biceanu (C.S.O. Baia Mare), Tra
ian Căldare, M. Roll (Fulgerul Su
ceava), Elena Verdeș și Mihaela 
Vlădeanu (Știința Buc.), 
Mihoc (Partizanul roșu
Lucia Dobrescu (C.S.O. Brăila). în 
ultima zi s-au disputat partidele 
care opuneau formațiile neînvinse 
și s-au înregistrat rezultatele: FE
MININ : Știința București — Parti
zanul roșu Brașov 3—0 (7,8,10). 
MASCULIN: C.S.O. Baia Mare —■ 
Fulgerul Suceava 3—1 (10, —12,
II, 8). CLASAMENTE: masculin: 
1. C.S.O. Baia Mare 6 p 2. Fulge
rul Suceava 5 p., 3. Știința Brașov 
4 p., 4. Metalul Colibași 3 p. Femi
nin : 1. Știința Buc. 6 p., 2. Partiza
nul roșu Brașov 5 p., 3. Știința Ti
mișoara 4 p., 4. C.S.O. Brăila 3 p.

Elisabeta
Brașov),

V. SASĂRANU-coresp. reg.



însemnări după etapa a doua
Ceva mai „încălzite", echipele au 

reușit, în etapa a doua a campiona
tului categoriei A, jocuri mai intere
sante, în general de un nivel tehnic 
mulțumitor. Relatările primite din 
țară, arată că la Arad, de pildă, 
disputa dintre U.T.A. și Viitorul s-a 
soldat cu un joc bun. De asemenea, 
la Ploiești Petrolul și Rapid au 
oferit un meci spectaculos. Știința 
Cluj a făcut o partidă foarte bună 
la Ltipeni, unde tripleta sa Adam— 
Gane—Marcu în special a lăsat o 
bună impresie prin mobilitate, clari
tate și eficacitate. Interesante au fost 
și celelalte întîlniri, dar mai mult 
prin lupta sportivă angajată între 
echipele respective. In comportarea 
lor au stăruit lipsuri, cu deosebire 
în jocul liniilor de atac, ca ritm, 
coeziune și eficacitate. De pildă, 
cuplajul de la București poate fi 
calificat drept un „cuplaj al atacurilor 
ineficace". Sperăm însă, și le dăm 
acest credit, că în etapele imediat 
următoare echipele se vor pune pe 
picioare și in scurt timp vor realiza 
meciuri frumoase, pe măsura posi
bilităților lor reale, ridicînd nivelul 
tehnic al acestui campionat. De alt
fel, o dorință unanimă a iubitorilor 
fotbalului.

DE CE NU IN NOCTURNĂ I...
Căldura de duminică — insupor- 

tabUJ^ pentru spectatori, dormite 
pfntnT jucătorii care trebuiau să 
alerge timp de 90 de minute — a 
pus problema modificării programă
rilor de jocuri. Cel puțin pentru 
București, unde există posibilitatea 
disputării unui joc in nocturnă, scu
tind astfel pe jucători să mai joace 
la ora cind temperatura este mai 
ridicată, cum s-a intimplat dumini
că. Fără doar și poate că echipele 
Steaua și Dinamo Bacău au resimțit 
căldura, dînd un randament scăzut 
ca ritm și vigoare in fața porții.

Considerăm că, in cazul cind se oa 
menține această vreme extrem de 
călduroasă, federația ar trebui să 
programeze un joc in nocturnă sau 
— dacă nu există un acord comun 
al echipelor r- simbătă d„„ă- 
amiază.

înaintările In dificultate
Echipele noastre dovedesc că nu 

se simt prea bine atunci cînd se 
văd puse în situația de a acționa 
împotriva unor apărări aglomerate. 
Duminică, de pildă, Steaua abia a 
reușit să străpungă sistemul defensiv 
supranumeric al dinamoviștilor bă- 
căoani, iar Dinamo București a eșuat

Raksi și Tătaru (Steaua) : „A fost 
greu. Băcăoanii au jucat destul de 

, bine, iar Publik și Gram au dat, 
ca-ntotdeauna, de furcă apărării 
noastre. De la noi credem că „bătri- 
nul**  Fosile Zavoda a jucat cel mai 
bine !**.

Iosif Lazăr, stoperul echipei Dinamo 
Bacău: „Eu cied că meciul nostru 
cu Steaua a fost frumos. N-au lipsit 
fazele palpitările la porți. înaintașii 
de la Steaua „ne-au păcălit**  de două 
ori și au cîștigat**.

Nunweiller III (Dinamo București): 
„Sint, bineînțeles, afectat de „pune- 

. tul**  cedat Farului de către înainta
rea noastră. Înaintașii noștri au ținut 
prea mult mingea. Pe jucătorii de 
la Farul i-arn admirat pentru voința 
cu care au luptat. Dar — să nu se 
supere — jucind ca în repriza a 
Il-a fotbalul nostru nu va putea pro
gresa. Apărîndu-se cu 7—8 oameni. 
Farul a cîștigat un punct, dar folba- 

' Iul a pierdut două**.
\ Augustin Botescu (antrenorul Fa

rului): „Am cîștigat un punct pre- 
ițios în deplasare, acela pe care l-am 

pierdut acasă în fața arădenilor. In 
intenția noastră a fost să închidem 
drumul înaintării dinamoviste spre 
poartă și să contraatacăm ori de cîte 

2 ori s-ar fi ivit prilejul. Este adevă- 
) rat că contraatacurile noastre nu s-au 
7 desfășurat organizat și eficient. Mai 
( avem mult de lucrat cu „tripleta**,  
| neomogenă încă. De la Dinamo mi-a 
{ plăcut Nunweiller III, „sufletul**  echi- 
' Pri“.
| Al. Toth, Oradea: „In unele mo- 
j mente victoria a surîs cind echipei 
J Rapid cînd celei ploieștene. Ca fac- 
| tură de joc meciul a fost interesant 
j și spectaculos. A învins pînă la urmă 
Z Petrolul care a controlat mai mult 
| balonul, care s-a mișcat mai mult 
t Șt a tras continuu pe poartă. In ge- 
» neral, meciul a fost dinamic, cu faze 
! palpitante de la o poartă la alta**.  

pînă la urmă în fața apărării aglo
merate și ferme a Farului, cedind 
un punct pe teren propriu. Jucătorii 
nu dispun de un suficient bagaj de 
cunoștințe teoretice și practice, nu 
gîndesc suficient și nu au preocupa
rea de a găsi soluții pentru a putea 
combate asemenea apărări. Una din 
„armele" destul de eficace împotriva 
jocului. închis în apărare este jocul 
pe extreme, care silește apărările să 
se desfacă. Intr-o măsură Steaua a 
folosit acest joc și cu destul succes, 
ținînd seamă că ambele goluri le-a 
înscris în urma unor acțiuni pe ex
treme. Dinamoviștii însă, au ignorat 
această „armă" și au încercat pă
trunderi numai pe centru, ceea ce 
evident a convenit apărătorilor con- 
stănțeni. De asemenea, pasele „un- 
doi", executate rapid și precis, nu 
sînt folosite in mod curent, iar atunci 
cînd jucă'.orii recurg la ele dovedesc 
o pregătire prealabilă insuficientă și 
de aceea le greșesc.

Cum jocurile de campionat șichiar 
cele internaționale oficiale vor mai 
ridica această problemă echipelor 
noastre, e bine ca antrenorii să in
siste mult mai mult în această di
recție in pregătirea jucătorilor.

(P- g)
TIGRUL $1 ȘOARECELE

Cind megafoanele au anunțat for
mația Farului, cu Florescu fundaș 
stingă, amatorii de spectacol și-au 
spus, frecindu-și miinile, că duelul 
Pircâlab-Florescu se va transforma in
tr-un joc „de-a tigrul și șoarecele'.

„Pe aici vine golul!" — murmurau 
tribunele, ori de cite ori Pircălab pri
mea mingea.

La al 10-lea contact cu balonul, 
publicul nu-și pierduse încă speranța. 
Se miza mult pe „bătrinețea**  fostului 
și actualului coechipier al Iu» Dinu- 
lescu, Ciosescu, Brinzei.

La al 20-lea au început glumele. 
Pircălab a incecat să lase impresia că 
zburdă, a dansat bătuta in fața lui 
Florescu, care a privit calm și îngă
duitor această nu prea nouă demons
trație semicoregrafică si de loc eficace, 
prin exces, apoi a căutat să pătrundă 
spre „corner"; a reușit insă mai pu
țin decit se aștepta și, in cele din 
urmă, s-a străduit să intre spre cen
tru. Aici insă a venit, simplu și na
tural, inimosul Pleșa, i-a luat citeva 
mingi și astfel, spre sfirșit, miile de 
spectatori și-au dat seama că golul va 
putea veni doar dacă mingea va ricoșa 
favorabil din capul lui Unguroiu.

Cam cu atit a rămas publicul din 
mult așteptatul „recital" Pircălab.

In ultima vreme se constată o oare
care stereotipie in jocul extremului 
dinamovist. Tendința de la simplu 'a 
simplist e tot mai evidentă. Se pare 
însă că fundașii și-au dat seama că 
nu pot fi depășiți doar cu... renumele. 
Iar Pircălab, care se bucură de atitea 
simpatii, trebuie să reflecteze serios 
la faptul că orizontul se lărgește doar 
prin muncă și prin permanente cău
tări. (I. C.H.)

Ca în fiecare an, federația a organi
zat tabăra de vară de juniori, la Si
ghișoara, in perioada 14 iulie-8 au
gust. Aceasta este a 14-a tabără de 
juniori, care a funcționat din anul 
1948.

Taberele de juniori au constituit 
și constituie una din realizările im
portante din fotbalul nostru. An de 
an, din aceste tabere au ieșit juniori 
talentați, care au asigurat „scheletul" 
echipelor reprezentative de juniori și 
care în scurt timp s-au afirmat, fiind 
promovați in primele echipe și chiar 
in loturile naționale A și B. Exem
plele sint numeroase. Este suficient 
să amintesc de Voinescu, Bone, Mln- 
dru, Ene II, Țîrcovnicu, Georgescu, 
Koszka, Nagy, Czako, Mateianu, Mu- 
reșan etc. etc. De aceea, federația a 
acordat toată importanța acestor ta
bere, organizîndu-le cu regularitate.

Anul acesta tabăra de juniori a 
fost privită cu și mai multă grijă, 
deoarece succesul strălucit obținut 
de reprezentativa noastră la Turneul 
U.E.F.A. 1962 creează obligații mai 
mari fotbalului nostru : apărarea tit
lului de cea mai bună echipă de ju
niori din Europa, la ediția 1963 (Lon
dra) a Turneului U.E.F.A.

Scopul taberei din acest an a fost, 
pe de o parte, instruirea la un nivel 
ridicat a juniorilor selecționați șl al
cătuirea unei evidențe a celor mal 
bune elemente din țară, iar pe de 
altă parte depistarea jucătorilor sus
ceptibili de a fi promovați în lotul 
reprezentativ de juniori și pregătirea 
lor preliminară.

In tabără au fost prezenți 84 de 
juniori, selecționați în urma unor 

jocuri de trial pe regiuni și în urma 
observărilor făcute în jocurile de 
campionat. întregul lot a fost supus 
după un prealabil control medical 
și efectuarea probelor de control, u-

Jocuri de nivel tehnic mai bun în campionatul de tineret
In general mai echilibrată, etapa a 

doua a campionatului de tineret a 
programat jocuri interesante, în care 
echipele aflate în deplasare au reușit 
performanțe mai bune: Știința Cluj 
și Viitorul au cîștigat, iar Rapid și

Col! întreaga apărare a constănțenilor. in frunte cu portarul Pituru, care se 
află în afara careului de 6 m. a fost depășită. Fază din meciul Dinamo Bucu

rești — Farul Constanța (tineret) 4—2
Foto: N. Tokacek

Progresul au obținut rezultate de ega
litate. In celelalte trei partide, for
mațiile gazdă au avut cîștig de cauză, 
una dintre ele — St roșu — invîn- 
gind chiar la scor (6-2). In general, 
meciurile au fost mai bune din punct 
de vedere tehnic.

In urma acestor rezultate, clasamen
tul se prezintă astfel:

1. Petrolul 2 1 1 • ca 3
X Rapid 2 1 1 • ca 3
X Știința Cluj 2 1 1 • 4:3 3

4-C. Crișana 1 1 0 0 3:2 2
Viitorul 1 1 0 0 3:2 2
St. roșu 2 1 0 1 C:4 2

7-9. Știința Timișoara 2 1 0 1 5:5 2
Steaua 2 1 0 1 5:5 2
Dinamo București 2 1 0 1 5:5 2

10. C.S.M.S. 2 1 0 1 5:7 2
11. U.T.A. 2 0 1 1 3:4 1
12. Farul 2 0 1 1 3:5 1
13. Progresul 2 0 1 1 2:0 1
14. Dinamo Bacău 1 0 • 1 2a 0
15. Minerul 1 0 0 1 0:1 0

Desigur că acest clasament va su
feri multe modificări după etapele vii
toare. Echipele abia se „încălzesc" in 
întrecere și mai tîrziu vor stabili o 
ordine mai apropiată de valoarea fie
căreia. Pînă atunci, iată citeva amă
nunte din partidele disputate dumi
nică.

PETROLUL—RAPID (2-2). — In 
ciuda căldurii, echipele au jucat bine 
și au avut pe rind superioritatea teri
torială. La început a dominat Petro
lul, iar spre sfîrșitul meciului Rapid. 
Rezultatul de egalitate este just. Au 
marcat: Asa.i (min. 16 și 77 — din 
11 m), Dinu (min. 52) și Cimpoca 
(min. 60). (C. Negulescu și M. Popes
cu, coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA - PROGRE
SUL (2-2). — Joc de factură modes
tă. Golurile au fost marcate de San-

TABĂRA DE JUNIORI 
A SCOS LA IVEALĂ NOI 
nui program de instruire pe echipe, 
completat cu un bogat program cul- 
tural-educativ. La îndeplinirea pro
gramului de antrenament a fost an
grenat un colectiv de 7 antrenori, 
specializați in probleme de juniori. 
Aceștia au ținut seamă și de fișele 
personale ale juniorilor, cu care au 
venit de la unele colective și în care 
erau consemnate deficiențele mai im
portante. Obiectivele principale în in
struire au fost: ridicarea capacității 
de efort, însușirea procedeelor teh
nice, corectări, pregătirea tactică în 
lumina orientării de joc.

La încheierea taberei s-<a putut 
trage concluzia că aceste obiective 
au fost atinse în mare măsură. Ma
joritatea juniorilor au înregistrat 
progrese însemnate din toate puncte
le de vedere. Probele de control au 
fost edificatoare în această privință, 
iar jocurile susținute de echipele ta
berei la Sighișoara și in alte locali
tăți și, în special, întîlnirea de la 
București dintre două selecționate ale 
taberei au fost cît se poate de con
cludente. Dintre juniori, cele mai 
mari progrese s-au constatat la Du
mitru Niculae (Petrolul), R. Nunweiller 
VI (Viitorul), Kis (Mureșul Tg. Mu
reș), Mureșanu (Viitorul), Popeț (St. 
roșu Brașov), Bozsany (Mureșul Tg. 
Mureș), Argeșeanu (Farul Constanța) 
etc. Acești jucători — dintre care o 
serie pot intra în lotul R.P.ll, — ca 

du (min. 15) și Copil (min. 85) pen
tru Progresul, Pelger (min. 44—11 
m) și Ciacîr (min. 55). (St. Marton, 
coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — FARUL 
CONSTANȚA (4-2). — Joc frumos, 

pasionant și prin evoluția scorului. 
Partida a fost echilibrată în prima re
priză, pentru ca în a doua Farul să 
slăbească în fața ritmului impus de

Meciuri dini ca le ale
C.F.R. ROȘIORI — BUMBACUL 

BUCUREȘTI 3—1 (1 — 1)
ROȘIORI. — Intîlnirea a prile

juit un joc frumos, în cursul căruia 
C.F.R. a dovedit mai multă efica
citate și a cîștigat prin punctele 
marcate de Capatos (2) și Milea.

C.S.M. CLUJ — IND. SIRMEI
C. TURZII 3—3 (1—3)

CLUJ. — Jocul a plăcut prin di
namism, prin fazele clare și spec
taculoase. Păcat că echipele nu au 
avut continuitate din acest punct 
de vedere. Echipele au manifestat 
insă lipsuri în pregătirea fizică și 
chiar în omogenitate. Au marcat: 
Raab (min. 27), Drăghici (min. 32) 
și Chețan (min. 35 — 11 m), pentru 
oaspeți, Băluțiu (min. 25 și 46 — 
11 m) și Nedelcu (min. 49) pentru 
gazde. (V. Cacoveanu, coresp.).

LA SATU MARE
SATU MARE (prin telefon). — 

Vineri în nocturnă A.S.M.D. Satu- 
Mare a terminat la egalitate cu Di
namo Obor: 1—1 (1—0). Au înscris 
Tiron pentru A.S.M.D. și Stoenescu 
II pentru Dinamo Obor. Meciul a 
avut loc cu ocazia inaugurării in
stalației de nocturnă.

DE LA SIGHIȘOARA 
ELEMENTE VALOROASE 

și toți ceilalți, de altfel, s-au caracte
rizat printr-o bună dezvoltare fizică, 
o tehnică îmbunătățită și o orientare 
tactică corectă.

Desigur că rezultatele taberei ar 
fi putut fi mai bune. Munca antre
norilor însă, a fost frînatâ de unele 
dificultăți. In primul tind, selecțio
narea unor juniori n-a fost făcută in 
unele regiuni cu exigența cuvenită. 
Așa se explică prezența unor juniori 
de valoare scăzută, cum au fost 
Dunca (Recolta Cărei), Tiglea (Pra
hova Ploiești), Popescu Marcel (CSO 
Timișoara), Czetzele (CSO Baia Mare) 
etc. Faptul acesta a îngreunat des
fășurarea muncii de instruire la un 
nivel mai ridicat. Pe viitor va trebui 
să se acorde mai multă atenție 
selecționării. De altfel, criteriile de 
selecție folosite (meciuri de trial) nu 
pot duce la aprecieri definitive și de 
aceea socotesc câ pe viitor juniorii 
trebuie urmăriți pe o perioadă mai 
mare, la jocurile de campionat, care 
dau o imagine mai clară asupra va
lorii și perspectivei juniorilor.

Gradul de pregătire cu care ju
niorii s-au prezentat în tabără a fost 
diferit, după preocuparea existentă 
la cluburile și asociațiile sportive din 
care fac parte, precum și după ca
tegoria de competiție în care au ac
tivat. Bună a fost pregătirea unor 
juniori proveniți de la echipe ca 
Dinamo București, CSM Cluj, Mure
șul Tg. Mureș, St. roșu Brașov, Cri
șana Oradea etc. In schimb a lăsat 
de dorit stadiul de pregătire atins 
de juniorii de la Victoria Giurgiu, 

dinamoviști. Au marcat: Ene (min. 
25), I. Ștefan (min. 56), Frățilă (min. 
74) și Wetzer (min. 83), respectiv 
Toma (min. 26) și Nunu (min. 51).

STEAUA—DINAMO BACAU (3-2). 
Oaspeții au făcut un joc foarte fru
mos in repriza întîi. După pauză, însă, 
au cedat pasul și Steaua și-a impus 
jocul. Au marcat; Varga (min. 38), 
Donciu (min. 57) și Stanciu (min. 66), 
respectiv Panait (min. 22—11 m) 
și Meder (min. 84). (N. Tokacek, co
resp.).

U.T.A. — VIITORUL (2-3). — Joc 
tehnic, de bun nivel, cu multe șuturi 
la poartă. Un rezultat egal era mai 
just. Au marcat: Petschowski III (min. 
23) și Radu (min. 58 — 11 m) pen
tru U.T.A., Nagy (min. 28) și Nun
weiller VI (min. 77 și 85) pentru Vii
torul. (St. lacob, coresp ).

MINERUL — ȘTIINȚA CLUJ (0-1). 
— Unicul punct a fost înscris de Sza
bo. In cursul partidei arbitrul Oniga— 
Teiuș a eliminat de la Minerul pe 
Baudean și Hoda. (1. Ciortea, co
resp.).

ST. ROȘU - C.S.M.S. ,6-2). — E- 
chipele au practicat un joc frumos, cu 
multe faze spectaculoase. St. roșu a 
avut inițiativa aproape tot timpul, în
scriind de șase ori prin Necula (min. 
2, 6, 51), Berekmeri (min. 41, 90) și 
Dodu (min. 89). Pentru C.S.M.S. au 
marcat Ailoaiei (min. 35) și Teodosiu 
(min. 53). (Gh. Corcodel, coresp.).

echipelor din „B“
Duminică A.S.M.D. Satu Mare a 

întrecut Selecționata Satu Mare cu 
3—1 (0—1). Au marcat Tiron (2)
și Milea pentru A.S.M.D. și Vigh 
pentru Selecționata Satu Mare.

Crișul Oradea a întrecut cu 2—1 
(2—0) formația Dinamo Obor. Au 
marcat: Arnoti (2) pentru Crișana, 
respectiv Iancu. (M. Dumitrațcu, 
coresp ).

C.S.O. BAIA MARE — CRIȘANA 
ORADEA (tin.) 1—1 (0—1)

BAIA MARE (prin telefon). — 
C.S.O. Baia Mare a întîlnit într-un 
meci amical Crișana Oradea (tine
ret). Partida s-a terminat la ega
litate: 1 — 1 (0—1). (V. Săsăranu-
coresp. regi.

JIUL PETRILA — TRACTORUL 
BRAȘOV 4-1 (1—1)

PETROȘENI (prin telefon). — 
Jiul Petrila a întrecut Tractorul Bra
șov cu 4—1 (1 — 1). Meciul a plă
cut prin subtilitatea fazelor și prin 
numărul mare de goluri înscrise. Au 
marcat : Ghibea (2), Frank și Ga
vrila pentru Jiul. St. Băloiu-coresp.

CSO Craiova sau CSO Galați. La 
aceste echipe se impune ca preo
cuparea pentru pregătirea cadrelor 
tinere să fie mai mare și mai 
atentă. La alte secții de fotbal, cum 
sint Metalul Pitești, Torpedo» 
Steaua București etc. se impune în
tărirea muncii educative, deoarece 
elementele din tabără provenite de 
la aceste echipe s-au făcut vinovate 
de repetate abateri de la disciplină.

In sfirșit, consider că numărul an
trenorilor afectați taberei a fost in
suficient în raport cu numărul ju
niorilor. Cei șapte antrenori s-au 
străduit, prin eforturi mari, să reali
zeze întregul plan de pregătire, dar 
nu au putut cuprinde toate sarcinile 
antrenamentului și în special indivi
dualizarea, lucrul cu fiecare junior 
în parte, în raport cu deficiențele 
prezentate. In mod deosebit trebuie 
să remarc activitatea desfășurată de 
Hidișan Ștefan, Bociardi Martin» 
Garbeloti Constantin Și Miu Ștefan,

La buna desfășurare a activității 
taberei au contribuit din plin orga
nele locale din Sighișoara, care au 
acordat tot sprijinul lor reușitei a- 
cestei acțiuni, asigurînd condiții de 
cazare și instruire din cele mai bune.

In concluzie, o nouă tabără reuși
tă, care a scos la iveală numeroase 
elemente de valoare. Lor, ca și ce
lorlalți juniori, trebuie să Ii se acor
de în continuare o atenție deosebită 
în pregătire la cluburile și asociațiile 
lor. Este de datoria comisiei centrale 
de juniori din F.R.F. de a urmări 
activitatea juniorilor din tabără la 
echipele lor, precum și evoluția lor; 
pentru a preîntâmpina eventuala loc 
pierdere pentru fotbal.

C. DRĂGUȘIN, antrenor 
responsabilul tehnic al taberei



Discuție despre luptele și boxul reșițeua...

Nu sînt singurele ramuri sportive fruntașe în sportul reși|ean. Dar, pen
tru că n-am putut cuprinde în aceste rînduri și experiența handba- 
liștilor, sfielilor, canotorilor, fotbaliștilor sau mofocicliștilor, am invi

tat Ia „masa rotundă" doar pe cîfiva din activiștii sportivi care muncesc 
pentru pregătirea tinerilor luptători și boxeri. Am notat cu atenfie păre
rile celor invitați (chiar și pe cele... contradictorii) și credem că ele vor 
trebui studiate cu grijă de consiliul clubului orășenesc, de comisiile 
locale și de federațiile de specialitate.

Și, pentru început au cuvîntul tehnicienii boxului reșifean :

„MUNCA MERGE BINE!"

Spre deosebire de o perioadă nu 
prea îndepărtată, activitatea de pre
gătire a boxerilor a căpătat un ca
racter organizat ți acest lucru se 
vede atit in munca comisiei cit și 
a secții or de box. Există o perma
nenta legătură și colaborare între 
tehnicieni și s-au făcut pași însem
nați spre pregătirea de noi cadre. 
Asțfcțl. cu toate că în ultimul timp 
ne-au plecat muiți boxeri de valoare, 
oralii nostru continuă să fie repre
zentat cu cinste în marile competi
ții" pugilist.ee. Tinerii boxeri sînt 
mpneitori harnici la secțiile oțelărie, 
laminoare, furnale, locomotive etc. 
Dacă am avea un sprijin mai con
sistent din partea clubului sportiv 
orășenesc...

N. BRINZE.ANU — arbitru

„MUNCA NU MERGE BINE T

Nu poți împărtăși părerea că bo
xul reșițean se dezvoltă în pas cu 
cerințele actuale. Ne pot, oare, face 
succesele (cele. trei titluri la „ju
niori" — Buzuluc, Hodoșan și Gru- 
escu) să uităm că există încă mul
te lipsuri? Cred că nu. După părerea 
mea, comisia orășenească de box 
muncește slab; noi am cedat în 
fața cîtorva greutăți inerente și a- 
niînăm luarea măsurilor care se im
pun pentru ca boxul reșițean să se 
afirme la nivelul condițiilor create. 
Nu trebuie să ne... ascundem. Unii 
boxeri se pregătesc slab, alții vin 
numai cînd și cînd la antrenamente 
iar alții... de loc. Am început anul 
cu o activitate bogată: in 3 luni 
s-au organizat la Reșița 12 gale 
care au contribuit la popularizarea 
boxului (veneau cîte 3.000 de spec
tatori) dar și la pregătirea ridicată 
a boxerilor. In ultimele trei luni nu 
s-a mai organizat însă nici o în- 
tîlnire pugilistică. Cum ne pregătim, 
în aceste condiții, pentru campionat?

ANDREI RUDEANU 
membru al comisiei orășenești

toare. In special pentru boxerii de 
categoria 1. A fost promovat un tî- 
năr boxer — D. Sandru —, au cres
cut mult tinerii Schiopu. Filip, Man- 
driș, dar e prea puțin. Trebuie făcut 
mai mult pentru popularizarea box
ului în orașul nostru. Aici, ar avea

— după părerea mea — un cuvint 
de spus consiliul clubului. Să nu 
uităm că, in ciuda unor rezultate 
evidente, stăm încă foarte slab la 
unele categorii: cocoș, semimijlocie 
și muscă.

VASlLE SECOȘAN 
antrenor la C.S.M.R.

Boxul reșifean este îndeajuns de 
bine recomandat de tradiția și rezul
tatele sale. Poate că cei invitați sini 
prea „severi" dar e mai bine așa. 
Cele cîteva păreri exprimate trebuie 
să reamintească Clubului sportiv oră
șenesc că această ramură sportivă are 
mari posibilități de dezvoltare |a Re
șița și că este bine să-i acorde toată 
atenția. Și, chiar să mai participe la 
unele ședințe ale comisiei, la antre
namente...

★
Și acum, despre lupte I

PROGRESE, SATISFACȚII 
Șl_ LIPSURI

Am „avansat" Ia echipe. Locul 4 
din 16 formații foarte puternice nu 
este rău. Echipa noastră a dovedit 
destulă omogenitate și valoare con
stantă. Ne bucură. Mai ales că, 
acum un an am „terminat" pe locul 
VII. Să amintesc și faptul că noi 
ne-am completat echipa cu mulți ti
neri luptători de clasice. Juniorii ți

tineretul pregătiți la școala profesio
nală ne-au ajutat să mergem înain
te. Din cei promovați amintesc pe 
Vlădescu. Ghineț, Dragu și Husar. 
In schimb, acum avem mai puține 
rezultate la juniori. Este — într-un 
anumit fel — un regres. Dar, nădăj
duim să avem iarăși campioni...
1ACOB LOVAȘ — antrenor de lupte 

clasice la CSO Reșița

DESPRE SCHIMBUL DE MIINE„

Peste 40 de copii și juniori se 
ptegătesc acum în sportul luptelor. 
Dintre cei tineri, Vela, Olaru și 
alții s-au remarcat de pe acum. 
Muncim cu drag cu ei și au în
ceput să se arate rezultatele. Au însă 
prea rar prilejul să participe la com
petiții organizate pe plan local. 
Este și vina noastră că nu am insis
tat suficient, că nu am cerut sprijin. 
Cred că va trebui să sporim numărul 
celor care practică luptele și pentru 
aceasta avem mari posibilități la Re
șița. Prea puțin se discută însă la 
clubul nostru despre juniori. Și chiar 
în secțiile de lupte. Și, doar ei sînt 
schimbul de mîine.„

F. COȚUR
antrenor de lupte clasice și libere

MAI MULTA ATENȚIE 
ÎNTRECERILOR DE MASE

I
Este bine că la competițiile de 

mase sînt tot mai adesea prezenți teh
nicienii de lupte. Așa a fost desco
perit losif Covaci — la Spartachiada 
de iarnă. Ion Cojocaru — la etapa ra
ională a Spartachiadei, Ștefan Stîn- 
gu — la întrecerile aceleiași com
petiții. Mai este oare nevoie să a- 
mintesc că aceste întreceri sînt un 
izvor necesar de cadre pentru spor
tul luptelor?

In altă ordine de idei aș vrea 
să amintesc — și o fac cu regretul 
omului care muncește în acest sport 
de peste 35 de ani — că de doi ani 
de zile nici unul din luptătorii re- 
șițeni nu se poate mindri cu titlul 
de campion al țării. Dacă vom munci 
mai bine, atunci...

VASlLE ORZ — președintele 
secției de lupte de la C.S.M.R.

Alte păreri, alte sugestii. Și oamenii '' 
au mult mai multe probleme. Pe cînd 
o analiză din partea federației de 
lupte f

DAN GIRLEȘTEANU

Terenul de sport din Săliște 
și... oaspeții lui

Fotografia vorbește de la sine: un 
teren de fotbaț și-a schimbat peste 
noapte destinația, devenind un ade
vărat obor de vite ! Dacă nu s-ar ve
dea porțile, nici n-ai zice că pe-aici 
au călcat vreodată fotbaliștii, ci ai 
crede că, de cind e lumea, aici e locul 
de intilnire al vițelor, mari și mici, 
din comuna Săliște și din împrejurimi. 
Una din vaci, obișnuită, se pare, cu 
aceste locuri și simțindu-se bine Pe 
teren, a ținut să se și pozeze lingă 
bară, ca un portar gata să intervină 
la un „corner"...

Ce e drept, oborul de vite a fost 
bine organizat. Datorită faptului că 
vitele au fost... cazate pe gazon, nici 
una din ele nu și-a zdrelit unghiile, 
așa ci cumpărătorii degeaba au cău
tat nod in papură, pentru a „ciupi" 
ceva din preț. Si, dacă priviți cu aten
ție fotografia, mai puteți descoperi 
ceva care, pe căldura aceasta, in nici 
un caz nu vă poate lăsa indiferenți: 
un butoi cu bere !

După cum se vede, ta toate s-au gîn- 
dit tovarășii de la sfătui popular și 
îndeosebi tov. președinte Nicolae 
Pustea, numai la faptul că aici este 
un teren de sport, nu ! Și, să nu cre
deți cumva că e vorba de o bază spor
tivă lăsată în păragină. Dimpotrivă. 
De curind, prin muncă patriotică, ti

nerii din Săliște au pus serios umărul, 
pentru a completa și înfrumuseța baza 
sportivă. Și au făcut treabă bună. 
Ei au amenajat o pistă de atletism — 
n-o fi ca cea de la „Republicii", dar 
nu e rea de loc — au făcut gropi de 
sărituri și nu s-au lăsat pină ce n-au 
pus la punct și un teren de handbal 
in 7. Nu se știe de unde se ivesc cam
pionii mondiali !

Si cit de necesară este această^j^ă 
sportivă! Săliște este una din 'î'eie- 
mai mari comune din raionul Sibiu. 
In asociațiile sportive Decorativa^ Co
vorul, Școala medie și Crinț activează 
peste 700 de membri UCFS. Unii joacă 
fotbal, alții preferă handbalul sau a- 
tletismul. Cu toții insă au o dorință 
comună : tovarăși*  de la sfatul popu
lar să le lase terenul in pace. Să nu-l 
maț transforme in obor de vite, așa 
cum o fac de cîteva ori pe an. La 
urma urmelor, vitele n-o să se supere 
dacă nu li se asigură un teren cu ga
zon, bine nivelat și marcat cu var de 
jur împrejur. Sint mai puțin preten
țioase !

i
I
■ BÂursjai alese

Dam -

Ce ziceți, tovarășe președinte Pus
tea ? Păstrăm terenul pentru sport ? 
Dacă da, hai să batem palma și să 
bem aldămașul ! Bere, după cite ve
dem in fotografie, este din belșug!

„MAI MULT SPRIJIN 
DIN PARTEA CLUBULUI”

Cred că activitatea din acest an 
a cam lăsat de dorit. Clubul nu ne-a 
ajutat prea mult pentru activizarea 
comisiei, pentru asigurarea unei ac
tivități competiționale corespunză-

Coacurs de viteză pe circuit 
la Cluj

CLUJ 27 (prin telefon). — Dumi
nică s-a desfășurat la Cluj un in
teresant concurs de viteză pe cir
cuit, urmărit de numeroși specta
tori. La întreceri au luat parte spor
tivi din mai multe orașe ale țării. 
Iată rezultatele tehnice :

125 cmc : Gh. Dan (Tg. Mureș), 
175 cmc: Ion Filip (Cluj), 250 cmc: 
Mihai Covaci (Tg. Mureș), 350 cmc
I.J. : Dumitru Pop (Tg. Mureș) ; 
350 cmc sport: Alex. Godea (Bis
trița), ataș: G. Csorba -j- A. Csorba 
(Tg. Mureș), nelimitat: R. Rau- 
tenstrauch (Sibiu). Clasament pe 
orașe: 1. Tg. Mureș 47 puncte, 2. 
Cluj 20 puncte, 3. Brașov 18 punc
te, 4. Bistrița 8 puncte, 5. Sibiu 6 
puncte, 7. Baia Mare 3 puncte.

St. Tămaș și 
V. Cacovea nu-coresp.

tțJS'xcursionî sli
I53EKZE3ȘI 
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Semifinalele campionatului republican feminin
La București, Cluj și Galați s-au 

încheiat zilele trecute semifinalele 
campionatului republican ■ individual 
feminin de șah. Cu excepția celei 
de la Cluj, unde jucătoarea de ca
tegoria a doua Rodica Ghișa s-a 
clasat înaintea candidatelor de maes
tru Sanda Filipescu și Eleonora Go- 
gîlea, în toate celelalte grupe s-au 
înregistrat rezultatele așteptate. 
București: M. Teodorescu, N. Sama
rian 6‘/2, D. Turturea, V. Simu 6, 
E. Urzică, D. Sutiman 5lft, A. Jigău 3, 
Petri Hilda, Z. Karibian 2'/2, V. Dia- 
conu 1 punct; Cluj : S. Makai, E. Ră
dăcină 71/,. R. Ghișa 7, S. Filipes
cu 6‘/2, E. Gogîlea 6, V. Săndules- 
cu 5*/ 2, V. Zsigmond 4>/2, N. Eber- 
fein 3‘/„ V. Kuznețov, E. Manoliu3, 
E. Paloș 1 punct; Galați: G. Baum- 
starck, M. Pogorevici 5, R. Mano- 
lescu, M. Desmireanu 4*/ 2, H. 
Brantsch 4, E. Chiș 2*/ 2, Z. Gabri- 
lovici l‘/2, A. Gesticone 1 punct.

CU O.N.T. „CARPAȚI" LA OLIM
PIADA DE ȘAH DE LA VARNA

Pentru a da posibilitatea iubitori
lor șahului să asiste la marea între
cere mondială din cadrul celei de a 
XV-a Olimpiade de șah, O.N.T. 
„Carpați" organizează două excursii 
în R. P. Bulgaria, în perioada de 
timp în care întrecerea va intra în 
faza finală. Prima excursie se va 
face de la 4 la 11 octombrie, pe 
ruta București-Plovdiv-Sofia-Tîmova- 
Varna, cu autocarul iar a doua de 
la 6 la 11 octombrie, pe ruta Bucu- 
rești-Varna, cu trenul.

înscrierile se primesc pînă la 30 
august crt. la toate agențiile O.N.T. 
„Carpați" din țară, unde se pot ob
ține și informații suplimentare.

PRONOSPORT
Iată că x-a consumat și cea de a doua 

etapă a campionatului categoriei A. Cu 
această ocazie concursul Pronospwt a 
înregistrat cîteva surprize. „X“-ul de la 
,,Dinamo București—Farul" este desigur 
, surpriza" cea mal mare. La fel șl cu 
rezultatul de la Lupenl: cu toate că 
Minerul pierduse la București în fața 
echipei Viitorul la un scor categoric, 
asta nu însemna că trebuie să fie în
vins și în meciul următor, la Lupenl. 
Referitor la meciurile din campionatul 
R.P.U., cuprinse în programul nostru, 
remarcam 2-ul de la Szombathely. care, 
e drept, a fost prevăzut de „Programul 
Loto-Pronosport", dar fiind vorba de o 
victorie în deplasare, este tot o surpriză.

Așadar, a inceput campionatul, au în
ceput și surprizele și ca atare vom avea 
premii interesante la concursurile Pro
nosport. De altfel aceasta ne-o confirmă 
premiile omologate la concursul de du
minică 19 august.

Deoarece am rămas datori participan- 
ților cu rezultatul unui meci din cam
pionatul R.P.U. disputat in nocturnă, 
iată cum arată un buletin cu 12 rezul
tate exacte la concursul Pronosport nr. 
34 din 26 august a.c. :

1. Petrolul—Rapid 1
2. U.T.A.—Viitorul x
3. Minerul—Știința Cluj 2
4. Steaua—Dinamo Bacău 1
5. Dinamo București—Farul x
6. știința Timișoara—Progresul 1
7. Steagul roșu — CSMS Iași 1
8. szombathely—Szeged 2

patru pepeni într-o minăCu...
Unul din cei mai ocupați oameni din 

lume este — fără discuție tov. Gh. 
Sălceanu din Constanța. Cel puțin, cu 
prilejul etapei regionale a campionatu
lui republican de oină nu și-a putut ve
dea bietul om capul de treburi. Păi 
puțin lucru este să fii, în același timp, 
președinte al comisiei regionale de oină, 
președinte al comisiei de organizare a 
competiției, antrenor al echipei A. S. Ma
rea Neagră, participantă la întreceri, 
și... arbitru principal ? Nici Napoleon 
n-ar fi putut face atîtea treburi deodată! 
Tov. Sălceanu le-a făcut insă.

Ca să fim sinceri, treaba n-a fost chiar 
atît de grea. în calitate de președinte 
al comisiei regionale de oină și al comi
siei de organizare, tov. Gh. Sălceanu a 
putut rezolva ușor problema arbitrului 
principal: s-a desemnat pe el însuși ! 
Lucrurile s au complicat atunci cind 
juca echipă' pe care o antrenează, A. S. 
Marea Neagră. In meciul cu Recolta 
Lipnifa, tov. Gh. Sălceanu s-a încurcat 
pur și simplu în funcții: pe de o parte

9. M.T.K.—Honved X
10. Saigotarjan—Gyor 1
11. Pecs-^Dorog 1
12. Tatabanya—Komlo 1

★
Și acum să vă facem cunoștință cu 

programul concursului Pronosport din 
această săptămînă (duminică 2 septem
brie a. c.).

De altfel cu conținutul lui ați luat con
tact și în numărul de ieri al ziarului.

Atragem atenția încă odată asupra 
unui lucru și anume : meciul 10 din pro
gramul acestui concurs este : „C.S.O.
Galați—Omonia (Cipru)“, așa cum apare 
In programul Loto-Pronosport. Deci flu- 
turașii și afișele de etapă se vor citi cu 
corectura respectivă. Reamintim progra
mul concursului :

1. R.P. Polonă—R.P. Ungară
2. Rapid—Dinamo București (Cat. A)
3. Știința Cluj—Petrolul (Cat. A)
4. Dinamo Bacău—Steagul roșu (Cat. 

A)
5. Viitorul—Progresul (Cat. A)
6. UTA—Minerul (Cat. A)
7. C.S.M.S. Iași—Crișatia (Cat. A)
8. Știința Timișoara—Farul (Cat. A)
9. Flacăra Moreni—Metalul Tîrgoviște

(Cat. B)
10. C.S.O. Galați—Omonia (Cipru)

11. Foresta Fălticeni—Ceahlăul Piatra 
Neamț (Cat. B)

12. I.M.U. Medgidia — C.F.R. Pașcani 
(Cat. B) 

făcea pe arbitru, iar pe de altă parte 
dădea sfaturi celor de la A. S. Marea 
Neagră ! Sesizîndu-se de acest lucru, ar
bitrul secund, Tiberiu Dumitrescu, a 
îndrăznit să-l întrebe :

— Dv. ce sinteți acum ? Arbitfl^satț 
antrenor ?

Supărat, tov. Gh. Sălceanu i-a răs
puns, de data aceasta, in calitate de pre
ședinte al comisiei de organizare:

— Te rog să părăsești imediat tere
nul ! Mă dispensez de arbitri, cu atitu
dini neprincipiale, ca dumneata !

Firește, se impune intervenția foruri
lor de resort, ca să-l mai despovăreze pe 
tov. Sălceanu de treburi. (Na, că era 
să ne adresăm... comisiei regionale de 
oină din Dobrogea. Și o pățeam ca bie
tul Tiberiu Dumitrescu. Așa că rîndurile 
de față au un alt destinatar; Consiliul 
regional UCFS Dobrogea).

JACK BERARIU 
VASlLE GODESCU

(După corespondentele trimise de 
Ilie lonescu și M. Spiridon).

Nu uitați !
AZI ESTE ULTIMA ZI ÎN CARE MAI 

PUTEAI JUCA LA CONCURSUL PRO- 
NOEXPRES DE MÎINE, MIERCURI 29 
AUGUST a. c.

Tragerea Pronoexpres de mîine va 
avea loc în București în grădina din 
Calea Victoriei 117, îhceplnd de la o- rele 19.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO- 
EXPRES NR. 34 DIN 22 AUGUST 

1962

Categoria a Il-a 5 variante a 12.361 
lei.

Categoria a III-a 33 variante a 
2.016 lei.

Categoria a IV-a 214 variante a 
399 lei.

Categoria a V-a 799 variante a 107 
lei.

Categoria a Vl-a 3966 variante a 
44 lei.

Fond de premii: 375.432 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 29 august 1962, în București, 
calea Victoriei nr. 117, ora 19.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

pugilist.ee


Sc intensities activitatea ccmpetițională internă
Activitatea competițională internă la 

natație se reia zilele acestea cu o in
tensitate mai mare decît în ultimele 
zile: astfel la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni cei mai buni înotători, săritori și 
jucători de polo, dintre elevi, vor par
ticipa, timp de trei zile, la finalele 
campionatelor republicane școlare. La 
Baia Mare, unde se va desfășura 
competiția, vor participa aproape 400 
de elevi.

★
O altă competiție 

desfășura la Arad, 
tembrie. Este vorba 
al campionatului republican de polo,
rezervat juniorilor, la care participă 
șase echipe calificate la turneele zo
nale. Acestea sînt: Rapid București, 
Progresul București, Știința Cluj, Mu
reșul Tg. Mureș, Voința Oradea 
Industria Linii din Timișoara.

★

Campionatele republicane de seniori 
sînt programate la București. între
cerile se vor desfășura la ștrandul 
Tineretului in zilele de 13, 14, 15 și 16 
septembrie.
— ★ /

In campionatul republican de polo 
pe apă ,au mai rămas de disputat cite
va joj^^restanță din prima parte a 
eaftîpîonatuhji. Aceste partide au fost 
programate astfel: la 8 septembrie: 
Știința București—Știința Cluj; 9 sep
tembrie: Dinamo București — Știința 
Cluj; 10 septembrie: Steaua — Știința 
Cluj.

A fost stabilit ți programul primelor 
cinci etape din cadrul returului cam
pionatului republican.

ACTUA LIT ATI

atletism ale R.

important con- 
de atletism a 

tri j^^Jfivitații de participare 
dintre cei mai valoroși atleți 
continent. Cei mai mulți dintre 
rii noștri oaspeți vor veni la 
rești direct de la campionatele 
pene.

seriozitate de pînă acum, în 
în direcția omogenizării forma-

• In

ETAPA I (16 sept.)

Mureșul I

Mureșul 
Dinamo Buc.

ETAPA A III-A (23 sept.) 
I.C. Arad — Steaua
Rapid Buc. — Progresul Buc. 
Știința Cluj — C.S.
Crișarta Oradea —

C.S.

I.G. Arad — Dinamo București
Steaua — Industria Linii
Rapid București

Tg. Mureș
Știința Cluj —
Crișana Oradea

(30 sept.)

importantă se va 
între 4 și 9 sep- 

de turneul final

Progresul 
— Știinta

I.C. Arad — Rapid 
Știinta Buc.

Buc. 
Steaua Buc.

ETAPA A IV-A

Iară de poartă tntr-o partidă Steaua—Dinamo. disputată In turul campionatului

ETAPA A ll-A (20 sept.)

I.C. Acad — C.S. Mureșul 
Progresul Buc. — Steaua 
Știința Cluj — Crișaoa Oradea 
Știința Buc. — Dinamo Buc. 
Ind. Linii — Rapid Buc

I

pe echipe reprezentative de regiuni. 
După cum se știe această competiție 
se va desfășura în două etape; prima 
(6—7 octombrie) — întreceri pe zone 
la Bacău, Constanța, Cluj, Timișoara 
și București și a doua (13—14 octom
brie) — finala la București, la care 
vor participa echipele de regiuni ciș- 
tigăfoare ale celor cinci zone.

Dată fiind importanța acestei com
petiții consiliile regionale ale L’CFS 
au datoria să se preocupe îndeaproape 
de selecționarea și de pregătirea echi
pelor.

i
Recenzii

0 carte originală de
literatură fotbalistică*̂

• La citeva zile după terminarea 
întrecerilor din cadrul campionatelor 
europene de la Belgrad, la 19 și 20 
septembrie, va avea loc pe Stadionul 

►Republicii dn Capitală cea de a 
XlV-a ediție a tradiționalelor campio
nate internaționale de 
P. Romine.

In vederea acestui 
curs federația noastră

unora 
de pe 
viito- 

Bucu- 
euro-

• In zilele de 28. 29 și 30 septem
brie se vor desfășura la Ankara între
cerile din cadrul celei de a XXI-a edi
ții a Jocurilor Balcanice de atletism. 
Pentru a se comporta cît mai bine la 
Ankara, atleții și atletele noastre se 
pregătesc cu toată sîrguința. Ei au 
posibilități certe — au dovedit-o doar 
în întîlnirile cu echipele Greciei și 
R.P. Bulgaria, doi dintre viitorii ad
versari — să realizeze rezultate din- 

. tre cele mai bune și să se lupte chiar 
pentru primul loc în clasamentul pe 
țări. Pentru aceasta însă trebuie ca 
scurtul răgaz de timp rămas pînă la 
Balcaniadă să fie folosit cît mai bine, 
în așa fel ca majoritatea membrilor 
echipei noastre masculine să dețină 
cea mai bună formă în partea a doua 
a lunii septembrie! Nu trebuie să se 
uite însă, că în calitatea lor de gazde 
a „europenelor", atleții iugoslavi (ciș- 
tigătorii ultimelor două ediții ale J.B.) 
s-au pregătit și ei mai bine ca nici
odată și că dețin o formă superioară.

In ceea ce privește întrecerea echi
pelor feminine, în mod normal, orien- 
tîndu-ne după rezultatele realizate în 
acest sezon, atletele noastre dețin și 
în 1962 prima șansă la cucerirea locu
lui 1. Dar pentru aceasta și ele trebuie 
să se antreneze, în continuare, cu a- 
ceeași 
special 
ției.

luna octombrie cea mai impor-

să ia tocul și 
să scrie cile

Mai de mult, vorbind 
despre legătura dintre sport 
și cultură, maestru) Tudor 
Arghezi scria in coloanele 
ziarului nostru: „Mulți 
tineri neștiuți, din cile un 
coif de țară și veniti, 
poate, tn ițari și catrinte, 
la oraș, pleacă acum din 
uzine, din fabrici șl 
școli prin toată Europa și 
mai departe, cu ctntecele, 
cu jocurile și cu sporturile. 
Merg in țări cu vechi tra
diții culturale și sportive 
și bat. întorși acasă, ei tji 
văd mai departe de trebu
rile lor... Poate că n-ar 
strica o dată, acești feri
ciți călători 
cerneala și 
ceva...“.

Ascultînd 
cunoscutul 
fotbal Constantin Teașcă, 
„rivalul" nostru în ale 
scrisului sportiv și unul 
din cei mai activi colabo
ratori ai paginii noastre 
de fotbal, a făcut de curînd 
un spectaculos salt din co
loanele ziarului în... vitri
nele librăriilor, unde îl 
găsim cu o valoroasă și 
atractivă culegere de im
presii de călătorie „FOT-

acest îndemn, 
antrenor de

*) Constantin Teașcă, 
„Fotbal și fotbaliști la di
ferite meridiane* * In Editu- 

Progresuț Buc. — Dinamo Buc. 
Știința Cluj — Ind. Linii
Cri șa na Oradea — C.S. .Mureșul

V-A (4 oct)ETAPA A
Steaua — C. S. Mureșul 
Rapid Buc. — Dinamo Buc.
Știința Cluj — Știința Buc. 
Crișana Oradea — I.C Arad 
Ind. Linii — Progresul Buc.

Progresat București a cucerit titlul
de campioană republicană feminină la handbal in 11
REȘIȚA 27 (prin telefon). — Sim- 

bătă a început în localitate turneul 
final al campionatului republican fe
minin de handbal in 11. La această 
întrecere finală urmau să participe pa
tru echipe, calificate d n etapa inter
regională: Progresul București, Mure
șul Tg. Mureș, GS.S. Cluj și Mine
rul Vulcan. Mureșul insă, nu s-a pre
zentat (din motive organizatorice, 
spune în telegrama trimisă), astfel 
turneul final s-a disputat în trei 
chipe.

Simbătă. Progresul _ a^dișpus

te 
că 
e-

______ ,__ n____ _ cu
16—2 (9-^2) de GS.S. Cluj.' iar du-

BAL Șl FOTBALIȘTI LA 
DIFERITE MERIDIANE*.

A spune însă că lucrarea 
lui Teașcă este doar o co- 
legere de impresii de călă
torie înseamnă după a- 
tenta lectură a celor 300 
de pagini ale cărlii, a uita 
că Teașcă nu e numai un 
priceput povestitor ci, în 
primul rînd, antrenor de 
fotbal, un apreciat specia
list al acestei discipline 
sportive. Element esenfial, 
care-și pune sensibil am
prenta pe paginile cărții, 
în care un meci, un turneu, 
un fotbalist celebru sau o 
problemă de actualitate a 
fotbalului mondial 
prezentate de o 
care dezvăluie 
ochiul analitic și
tent al specialistului. Asa 
îneît, cartea , lui C. Teașcă 
se adresează în egală mă
sură amatorului de litera
tură de călătorii cît și celui 
de literatură fotbalistică, 
fapt care explică succesul 
de librărie repurtat de lu
crarea apărută acum cite
va săplămîni.

Un loc important 
samblul lucrării îl 
turneele de juniori
la care Teașcă a participat 
ani la rînd, în calitate de 
antrenor al echipei noastre. 
Amintiri și comentarii a- 
tractive sînt legate însă și

ne sint 
manieră 
imediat 
compe- 

în an- 
ocupă 
UEFA

nale ale echipelor noastre, 
de juniori, de tineret, re
prezentative A sau B, pe 
care le-a urmărit autorul. 
Deosebit de interesante 
sînt și impresiile lui Teaș
că de la diverse meciuri 
ale unor echipe străine pe 
care a avut ocazia să le 
vadă la antrenament sau 
în joc, cu ocazia peregri
nărilor sale prin peste 40 
de orașe europene. Facem 
astfel cunoștință cu echipe 
de renume ca Dinamo Kiev, 
Manchester United, F. C. 
Barcelona, ȚDNA Sofia, 
Racing Club Paris, Steaua 
roșie Belgrad, Ujpest

Coltul specialistului

Jocul „aripii" treisferturi în atac
o serie în- 
moral-voli-

bază a ju-
Caractoris-

< 
«
i> )
I

Jocul modern al liniilor de ireisfer- 
turi cere rugbistului-aripă 
treagă de calități fizice și 
tive.

Prima calitate fizică de 
cătorului-aripă este viteza, 
tic jocului de rugbi este că „aripa" nu 
aleargă aproape niciodată în linie 
dreaptă, ci face o serie de ocoliri, 
frînări, schimbări de ritm, fente și 
sărituri prin care caută să scape de 
adversar sau își pregătește un nou 
spațiu de acțiune.

Jucătorul-aripă nu trebuie să uite 
că propria-i linie de treisferturi este 
interesată să-1 pună într-o poziție cît 
mai bună pentru a marca. Pentru a- 
ceasta sint folosite diferite acțiuni co
lective și in final, linia de treisferturi 
primește chiar placajul dur al unor 
jucători din formația adversă, lăsînd 
astfel „aripa" cit mai liberă și asi- 
gurindu-i un teren cit mai larg către 
spațiul de țintă.

Poziția „aripii" față de adinrimea 
celorlalți jucători din linia de treisfer
turi nu este totdeauna fixă. In unele 
faze se așează mai înainte in raport 
cu centrul doi, in special atunci cind 
Vj la deschidere șutează pe colț. De 
asemenea și din necesitatea de a avea 
un spațiu de rezervă pentru eventua
lele schimbări de direcție, căci una 
din principalele arme in atac a «ari
pii" este schimbarea de direcție. A- 
ceasta se poate realiza in diferite for
me. in toate cazurile scopul răminînd 
același : depășirea adversarului.

O dată aflat in posesia balonului, 
jucătorul .aripă" trebuie să-și men
țină culoarul rămas sau eventual să-1 
lărgească. Prima sa grijă după recep- 
țior.area balonului este trecerea aces
tuia In mina de pe partea marginii 
apropiate și fixarea lui intre mină, 
antebraț și torace. Din acest moment 
urmează pregătirea pentru depășirea 
primului adversar care, de obicei, este 
«a.—.pa- adversă și in acest scop el

minică Progresul a obținut o Două 
victorie la scor, 13—3 (8—2), de 
data aceasta asupra echipei Minerul 
Vulcan, ca urmare a unei superiori
tăți nete manii estate in cursul ambe
lor intilniri. Astfel că Progresul a cu
cerit titlul de campioană republicană 
pe 1961—62.

Pe locul 2 s-a clasat Minerul 
Vulcan, care a dispus luni de GS S. 
Cluj cu 6—5 (3—3). După drspu'-a- 
rea acestei intilniri a avut loc festi
vitatea de prem-ere a echipei cam
pioane. Progresul București

i

AUREL BARBU 
maestru al sportului

0 reușită demonstrație
pugilistică la Tîrnăveni

în apropierea lui Di Ște- 
fano, Hidegkuti, Bozsik, 
Ocwirck, Milutinovici, Sua
rez, Masopust, Skoglund, 
Greaves, etc. și stăm de 
vorbă cu specialiști ca Paul 
Nicolas, Pibarot, Vytlacil, 
Soloviev.

O mențiune pentru dibă
cia autorului, care a știut 
Să presare dea lungul lu
crării observații pline de 
spirit, mici divagații di- 
vertizante și care fac plăcu
tă lectura cărții, pe care 
o recomandăm cu căldură 
cititorilor noștri. 

1 111 I

aleargă cît mai perpendicular pe linia 
terenului de țintă advers și direct spre 
adversarul său. In felul acesta „aripa'’ 
își obligă adversarul direct să alerge 
către el, deci îl fixează și apoi își 
creează două posibilități de schim
bare a direcției — spre stînga sau spre 
dreapta. Ajuns în apropierea adversa
rului său direct, urmează schimbarea 
de direcție pe care jucătorii-aripă o 
realizează în raport cu situația crea
tă sau cu pregătirea sa anterioară.' 
Cea mai des folosită este schimbarea 
obișnuită, cu așezarea unui picior pe 
noua direcție șl săritură laterală. A- 
ceastă schimbare de direcție impune 
încetinirea vitezei (adversarul — implicit 
— acționează în mod asemănător) după 
care urmează împingerea puternică 
pe piciorul de sprijin opus noii direc
ții (ex. impuls pe stingul pentru 
schimbao _ direcției spre dreapta). Iri 
sfirșit. urmează trecerea în alergare 
maximă. Tot aici, „aripa" trebuie să 
folosească tamponul (cel mai uzitat 
procedeu de a se apăra de placaj) 
bineînțeles în cazul in care „aripa" ad
versă se afla in imediata apropiere a 
fazei. Folosirea tamponului nu se face 
pornind, inițial, cu brațul întins — 
cum deseori se observă la jucătorii- 
aripă, ceea ce ar determina adversarul 
să sesizeze intenția și sâ-1 apuce de 
mină trăgîndu-1 în placaj — ci trebuie 
folosit momentul cind urmăritorul se 
apleacă și întinde brațele să-1 cuprindă 
de mijloc. In clipa aceea, „aripa" se 
întinde ca un resort împingînd în u- 
mărul sau chiar capul celui care inten
ționează să-l oprească din cursă, aso
ciind aceasta cu săritura în lateral 
pentru schimbarea direcției.

In general, jucătorii-aripă fac schim
barea de direcție către tușa cea mai 
apropiată, acolo unde spațiul este mai 
liber, dar totodată pierd și din te
renul atit de prețios pentru urmă
toarea schimbare. Deci, urmează ca 
«aripa- să-și refacă culoarul pierdut 
sau eventual să și-l mărească. In a- 
cest sens, ei își continuă alergarea 
printr-o curbă largă ce se îndreaptă 
pe cit posibil ^xre terenul de țintă 
către o axă imaginară care ar tăia 
terenul in două, după care își reia 
linia de alergare. Procedind astfel, 
jucătorul-aripă obligă adversarul ce 
vine din teren să ezite de a se îndrep
ta cu 
către 
trul 
liber.
drepte decis spre spațiul de țintă, 
fără a mai privi înapoi (ceea ce ar 
contribui la reducerea vitezei de aler
gare). In unele cazuri poate executa 
chiar o alergare șerpuitâ tot cu scopul 
de a scăpa de placaj.

In afară de procedeul arata t mai 
sus. în care aripa ține balonul într-o 
mină iar cu cealaltă execută apărarea 
de placaj, aripa de */ 4 mai poate uti
liza. ținind balonul in ambele miinî,' 
o fentă de pasă spre interiorul tere
nului. asociată cu schimbarea direc
ției spre margine. De aci, jucătorul- 
aripă iși poate continua acțiunea ținînd 
balonul fie in două miinî, fie într-una 
singură.

Deosebit de important pentru jucă- 
torul-aripă este să posede cît mai bine 
schimbarea de direcție, asociată cu 
tamponul, și fenta, procedee care, 
bine însușite, contribuie la realizarea 
a numeroase depășiri ale adversari
lor, deci «încercări" marcate și impli
cit victorie.

aceeași viteză de alergare
el g să rămină către cen- 

O dată rămas 
trebuie să se în-

terenului... 
«aripa- 1

categ. muscă — 
puncte pe A. Si

Recent, a avut loc pe stadionul „23 
August" din Tîrnăveni, o gală de box 
cu participarea celor mai buni spor
tivi din lotul de juniori și de tineret 
Reuniunea a satisfăcut pe cei 2000 de 
spectatori, întîlnirile fiind de un bun 
nivel tehnic. Au plăcut îndeosebi ti
nerii C. Gruescu, C. Buzuluc, A. Ilies
cu, Z. Pazmanyi și L Hodoșan.

Rezultate tehnice;
C. Gruescu bate la
mion, C. Huzuluc b. p. C. Ștefan; cat. 
cocoș — A. Iliescu, b. p. M. Croitoru, 
F. Paraschiv b. p. 1. Sabău; cat. pană 
— Z. Pazmanyi meci nul cu P. Pru- 
nea; cat. semi-ușoară — P. Anghel 
ciștigă prin abandon în fața lui V. Tu- 
dose; cat. ușoară — 1 Hodoșan b. p. 
Gh. Picior; cat. semimijlocie — N. 
luga b. p. C Mihai: cat. mijlocie-u- 
șoară — V. Dobre b.p. I Iordache. 
N. Moț meci nul cu T. Mitrea.

I. HASAȘIU-coresp.



Reprezentativa feminină a R. P. Remise
a cîștigat turneul internațional de volei

Cicliștii romînî sc pregătesc pentru primul start 
în campionatele mondiale

de la Constanța
(Urmare din pag. 1) 

prima sa victorie de răsunet: 3—2 în 
fața echipei R. S. Cehoslovace, prezentă 
aproape de fiecare dată în primele locuri 
la marile turnee internaționale.

Cum a obținut echipa R.D.6. victoria ? 
în primul rînd, ca urmare a jocului 
foarte bun la fileu (Ruth Kom, Dorith 
Plehse, Irige Markshausen); apoi, 
apărării excelente din linia a II-a (Kris
tina Meyrich și Martina Ziereisen). For
mația R. S. Cehoslovace a muncit mult, 
â«r cu toate eforturile Nadei Spelinova 
(trăgătoare» nr. 1 a turneului), atacul 
a fost deficitar. In plus, au fost gre
șite multe servicii.

★
După ce, ta deschidere, echipa R. D. 

Germane a întrecut cu 3—2 formația 
R. P. Ungare, ta tatîlnirea următoare, 
prima garnitură feminină a țării noastre 
a avut ca adversară, tatr-un meci liotă- 
ritor pentru desemnarea cîștigătoarei 
turneului, echipa R. S. Cehoslovace.

Cei 3.000 de spectatori prezenți ta 
Sala sporturilor au asistat la una dintre 
cele mai frumoase tatîlniri dîn cadrul 
acestui turneu. Făcînd un efort de voin

Figuri de mari sportivi sovietici

TATIANA SCELKANOVA; 6,60 IR S1NT REALIZABILI
Articol scris special pentru „Sportul popular**

ted — Arsenal 3—I, Birmingham 
City — Leyton 2—2, Blackburn — 
Liverpool 1—0, Wolverhampton — 
Blackpool 2—0, Bolton — Fullham
1— 0. Everton — Sheffield Wed
nesday 4—1. Leicester — Nottingham 
Forrest 4—1, Aston Villa — Man- 
chesfer City 2—0, Sheffield United
— Ippswich Town 2—1, Tottenham 
Hotspur — Westham United 6—1, 
Burnley — Est Bromwich Albion
2— 1.

START IN CAMPIONATUL 
AUSTRIAC

Duminică a început campionatul 
Austriei. Echipa campioană, F. C. 
Austria, a început cu o victorie la 
scor în fața lui Linz: 4—1. Alte 
rezultate : Wiener Sport Klub — Ra
pid 1—0, Schwechat — Waker 1 — 1, 
Austria Salzburg — Viena 2—0, 
DVS Linz — Simmering 1—0, Ad
mira — Graz 3—0, Wiener A. C.
— Austria Klagenfurt 2—0.

SCORURI STRINSE IN CAMPIO
NATUL FRANCEZ

A doua etapă a campionatului fran
cez s-a caracterizat prin scoruri

Tatiana Scelkanova nu este nouă 
th sport. In anul 1955, cînd avea 18 
ani, s-a înscris la Institutul de elec
trotehnică din Leningrad și tot a- 
tUhci, pentru prima dată, s-a prezen
tat la secția de atletism. Tatiana se 
pregătea sub îndrumarea antrenoa- 
rei Margareta Balașova după progra
mul poliatlonului. Rezultatele creș
teau totuși, încet. Unii au șl început 
să vorbească : „Este fără perspectivă, 
n-are talent". Dar In anul 1960, 
Scelkanova realizează norma de maes
tru ai sportului la două probe deo
dată : 80 de metri garduri (11,1 sec.) 
și săritura în lungime (6,11 m).

In fața Scelkanovei se ridică pro
blema : la ce probă de atletism să 
se specializeze, asupra căreia din ele 
să se hotărască ? Participarea sa 
toamna tîrziu la Kiev, la campiona
tul pe echipe al U.R.S.S., a decis 
totul. Spre surprinderea generală, Ta
tiana a ocupat locul I la proba de 
săritură în lungime, întrecind-o pe 
campioana olimpică Vera Krepkina, 
pe deținătoarea campionatului univer
sitar Ludmila Ievleva și pe Ludmila 
Rudenko.

In iarna anilor 1960-1961 Tatiana 
a continuat să se antreneze după pro
gramul poliatlonului, dar cea mai 
mare atenție, la sfatul noului său 
antrenor Anatoli Kuznețov, o acorda 
Săriturilor. Rezultatele acestor lecții 
Sînt cunoscute astăzi întregii lumi. 
Tatiana a îmbunătățit de două ori 
recordul mondial olicial, a cîștigat 
toate concursurile la care a partici
pat în anii 1961-1962.

Sezonul anului 1962, Scelkanova 
l-a început toarte devreme. Prime
le concursuri la care a luat parte, 
s-au desfășurat la 21 ianuarie. Ta
tiana s-a dezvoltat și mai mult 
din punct de vedere fizic. A crescut 
în greutate — 57 kg., s-au îmbunătă
țit datele spirometrice — 4.200 cfne, 
dinamometrice — 44 kg la palma
dreaptă și 42 la cea stingă.

La începutul lunii iunie Tatiana 
sărise deja, în cadrul concursurilor 
oficiale, de citeva ori peste 6 metri 
(cel mai bun rezultat 6,38 m). înain
tea concursului internațional de la 
Leipzig Tatiana se afla într-o for
mă sportivă excelentă și totuși se 
pregătea intens in vederea acestuia, 
însemnările din carnetul personal al 
Tatianei, povestesc despre ultima 
săptămină de antrenament înaintea 
stabilirii excepționalului record mon
dial - 6,58 m.

„3.VI. încălzire 45 minute ; 5 x 90 : 
5 x 80. Sărituri in lungime - 20 să
rituri cu elan complet. Am adăugat 
doi pași de alergare. Elanul a deve
nit maj puțin brusc, reușesc o „bă
taie" mai bună.

7 minute cros pe iarbă.
6.VI. încălzire 45 minute. Sărituri 

în lungime de pe loc. din 2, 3 și 5 
pași. Accelerări : 5 x 80 ; 3 X 150.

9. VI. Leipzig. încălzire 25 minute 
Accelerări 5 x 60 fără pantofi cu cuie. 
Accelerări 4 x80 în pantofi cu cuie.

10. VI. Concurs pentru „Cupa Lo- 

ță demn de subliniat, jucătoarele nois- 
tre au demonstrat că atunci cînd se 
concentrează, reușesc să se comporte la 
înălțimea celor mai valoroși adversari. 
De data aceasta, echipa noastră a jucat 
mai bine decît în partidele precedente 
și a obținut victoria în fața reprezen- 
tativei R. S. Cehoslovace cu scorul de 
3—1 (15—6, 11—15, 15—9, 15—13).

In partida cu jucătoarele cehoslovace, 
greul meciului a fost dus de apărare, 
care uneori a scos mingi aproape impo
sibile. Trebuie subliniată revenirea pu
ternică din setul III a jucătoarelor noas
tre care, conduse cu 9—6, au reușit 
Să cîștige setul cu 15—9. Au fost folo
site formațiile : R.P.R.: Domnica Costtc, 
Elisabeta Goloșie, Sonia Colceriu, Doina 
Ivănescu. Ana Moeanu, Viorica Herișann- 
Florina Popovici, Natalia Todorovscbi, 
Tinela Pleșoianu, Lia Vanea. R.S.6. : 
Julia Bendeova, B’lanka Svatovskova, 
lleda Stefflova, Vera Derflova, Tsgmar 
Jasolkova, Sonia Holttpova, — Regina 
Obadalkova, Traliusa Kapova, Nada 
Spelinova, Libuse Herstova.

Clasamentul general: 1. R.P.R. I 8 p ;
2. R.D.G. 7 p. ; 3. R.S.C. 6 p.; 4.
R.P.R. t 5 p.; 5. R.P.U. 4 p.

TATIANA SCELKANOVA

komotiv" la Leipzig. Sărituri in lun
gime. Trei încercări cu vint din spa
te de viteză diferită, dar în limitele 
admisibile. 6,43 (o bătaie bună); 
6,53 ! !!; depășit ; 6,03 ; 5,88 ; 5,98.
La trei încercări finale — vint din 
față".

In caietul de însemnări stă scris: 
„Un sentiment deosebit : 6,60 sînt 

realizabili 1“
Scelkanova consideră că numai da

torită perseverenței in muncă a reu
șit să obțină rezultatul record. Ea 
povestește : „Chiar pregătindu-mă
pentru examenele la institut, eu nu 
am lipsit de la nici un antrenament.

HONVED A PRELUAT 
CONDUCEREA

Etapa a patra a campionatului de 
fotbal al R. P. Ungare s-a caracte
rizat piin schimbarea liderului. In 
urma înfrîngerii suferite în fața lui 
Salgotarjan (2—4), echipa din Gyor 
a cedat primul loc lui Honved care 
a făcut duminică seara meci nul 
(2—2) cu M.T.K. și care are un 
golaveraj mai bun. Alte rezultate: 
Szombathely — Szeged 0—1, Pecsi 
Dozsa — Dorog 2—1, Tatabanya — 
Komlo 3—0, Vasas — Ferencvaros
2—0 Primele două locuri sînt ocu
pate de Honved și Gyor cu 6 punc
te fiecare.

TREI ECHIPE LA EGALITATE 
IN CAMPIONATUL ENGLEZ

După trei etape, în campionatul 
englez numai 3 din cele 22 de echipe 
participante au reușit să cîștige 
toate partidele susținute. Acestea 
sînt Wolverhampton. Aston Villa și 
Everton care ocupă în ordinea de 
mai sus primele locuri în clasament 
cu cîte 6 puncte, lată rezultatele eta
pei de duminică: Manchester Uni

SALO, 27 (prin telefon de la tri
misul nostru special). — Vineri a 
sosit la Milano echipa de ciclism a 
țării noastre, care va participa la 
probele de fond programate de ac
tuala ediție a campionatelor mon
diale. De la Milano echipa și-a con
tinuat drumul spre Salo — o loca
litate situată la 120 km de Milano 
și așezată pe malul celui mai mare 
lac din Italia, Garda. Situat în gol
ful cu același nume, orașul Salo 
este un adevărat punct turistic. E- 
dificator în acest sens este și faptul 
că 90 la sută din numărul actual 
al locuitorilor din Salo îl formea
ză .. turiștii. Aceștia locuiesc în mici 
și cochete hoteluri, la fel ca și ho
telul Ideal — aflat chiar pe malul 
lacului Garda — în care este can
tonată reprezentativa noastră. După 
cum se știe echipa R. P. Romîne 
este formată din Gabriel Moiceanu, 
Constantin Dumitrescu. Walter Zieg
ler, Gh. Radulescu, Aurel Șelaru și 
Ion Cosma.

După o noapte de odihnă cicliștii 
noștri și-au aranjat bicicletele — 
sau „mașinile" cum le place lor să 
spună — și sub conducerea antre
norului federal Nicolae Oțeleanu au 
pornit să facă primul antrenament 
de acomodare. Temperatura este aici 
plăcută, ea nedepășind 26—27 grade 
Celsius. Primul antrenament a în
semnat de fapt și o recunoaștere a 
traseului pe care ia 1 septembrie se 
va desfășura întrecerea individuală 

Colegele îmi spuneau : „Cum de poți 
să te antrenezi de șase ori pe săptă- 
mînă și în același timp să înveți 
bine ?“ Dar sirguința nu-mi este o 
povară. Ea devine o bucurie. Și apoi 
am dorit foarte mult să dovedesc u- 
nor sceptici că poți fi și specialist 
bun și sportiv bun. Cînd le aminteam 
despre Mihai] Botvinik sau Iuri Vla- 
SOv, ei exclamau ; „Dar aceștia sînt 
talente !“ Eu nu am avut talent și 
totuși am devenit maestră a sportului. 
Consider că numai datorită muncii 
am reușit intr-un an să obțin unele 
rezultate mai înalte."

Acum, după ce Tatiana a îmbună
tăți» din nou recordul mondial, ni
meni nici nu îndrăznește să se gin- 
dească că ea nu este un talent. Dar 
este știut că talentul singur, fără o 
muncă sistematică, de fiecare zi. nu 
se dezvoltă ci din contra se stinge 
?i dispare complet.

în prezent, Scelkanova se pregă
tește pentru susținerea proiectului de 
diplomă. In curînd ea va deveni in
giner, specialist în radioca-munitații. 
Este interesant că tema proiectului 
de diplomă este legată de sport. Ea 
se intitulează : „Instalația de televi
ziune sportivă". Tatiana Scelkanova 
a îndrăgit foarte mult sportul. Ea s-a | 
regăsit in sport, și chiar oamenii care i 
nu de mult vorbeau despre „lipsa de l 
perspectivă", acum au o părere dife
rită despre ea : „O sportivă înăs- 
cutâ !“

ILIA LOKȘIN
corespondent A.P.N.

FOTBA1L PESTE HOTARE

pe circuit. Traseul este o buclă de 
12,880 km pe care participanții la 
campionatul mondial o vor acoperi 
de 14 ori pentru a însuma 180,320 
km. El trece prin 8 orășele: Salo, 
Belvedere, Volciano, Tormini, Villa, 
Cunettone, Zette și Gas. Cu toate 
că șoseaua este acum foarte aglo
merată (sute și sute de automobile 
cu turiști care fac un adevărat du-te- 
vino pe șosea) băieții au făcut un 
antrenament bun. De altfel acesta 
nu este ultimul. Traseul cursei in
dividuale de fond are toate caracte
risticile necesare pentru a i supune 
pe alergători la un sever 'xamen 
al pregătirii și măiestriei lor spor
tive. El este format din viraje 
scurte pe coborîri repezi în serpen
tine, urcușuri dificile, văi care per
mit dezvoltarea vitezei maxime. 
Asfaltul nou așternut (șoseaua este 
în curs de modernizare) este poros, 
antiderapant. Prin orășelele amin
tite alergătorii vor avea de stră
bătut un labirint de străzi înguste, 
uneori fără trotuoare.

Rezultate din campionatul mondial de ciclism
MILANO 27 (Agerpres).
Proba de viteză amatori, din cadrul 

campionatelor mondiale de ciclism pe 
pistă a fost cîștigată de italianul Ser
gio Bianchetto. El l-a învins în trei 
manșe pe compatriotul său Beghetto 
care a realizat totuși, cei mai bun 
timp, parcurgînd în manșa cîștigată 
de el 200 m în U”l/10. La profesio
niști, în sferturile de finală ale probei 
de viteză Maspes (Italia) și-a egalat 
propriul său record mondial, reali-

Keres a cîștigat
MOSCOVA (Agerpres). Cîștigind 

ultima partidă, marele maestru 
Paul Keres l-a învins cu 4,5—3.5 
puncte pe Efim Gheller în meciul 
de șah pentru desemnarea locului 
doi la turneul candidaților de la Cu
rasao. In partida 8-a Keres a jucat 
magistral, conducted foarte energic 
un atac terminat cu mat la mutarea 
28-a.

După încheierea meciului, Keres a 
făcut o scurtă declarație corespon- 
dentului agenției TASS : „Duelul meu 
cu Gheller, a spus Keres, a furnizat 
o luptă sportivă foarte interesantă 
de-a lungul anilor. Dacă s-ar aduna 
partidele din acest meci, cele jucata 
la Curacao și cu alte ocazii, ar reieși 
cifra de 35 de partide. Ce-mi aduce 
practic victoria in meciul cu Gheller? 
Deocamdată nu aș putea să spun. 
In orice caz, sint satisfăcut de rezul
tat și de felul cum am Jucat in acest 
meci".

La declarația lui Keres, comenta
torul de șah al agenției TASS adaugă

strînse: patru meciuri egale și 3 
terminate cu victorii la un gol dife
rență s Bordeaux — Sedan 4—4, 
Racing — Lens 2—1, Marseille — 
Nancy 2—1, Valenciennes — Nice
2— 2, Strasbourg — Toulouse 2—1, 
Grenoble — Rouen 2—1, Monaco — 
Stade Francais 1 — 1, Rennes — 
Montpellier 3—1. Echipa Angers, 
după ce a pierdut în prima etapă 
cu 4—0, a suferit o nouă infrîn- 
gere la scor: 0—5 cu Nimes.
ETAPA A DOUA IN CAMPIONA

TUL R. D. GERMANE
Echipa Motor Jena a cîștigat am

bele meciuri de pînă acum, totali- 
zînd 4 puncte, dar în fruntea cla
samentului se află totuși formația 
Vorwârts care a jucat 3 partide și 
a totalizat 5 puncte. Iată rezultateie 
etapei a doua : Dynamo Berlin — 
Dynamo Dresden 4—2, Lokomotive 
Leipzig — Turbine Erfurt 3—1, 
Empor Rostock — Rotation Leipzig
3— 0, Aktivist Brieske Senftenberg — 
Motor Jena 1—•!, Aufbau Magde
burg — Vorwârts Berlin 1—3, Mo
tor Jena — Chemie Halle 1—0, 
Wismut Karl Marx Stadt — Motor 
Karl Marx Stadt 2—2.

în timpul antrenamentului, cicliștii 
noștri au întilnit pe șosea echipele 
Suediei, Olandei și Uniunii Sovie
tice. Italienii se află și ei canto
nați la Salo. Am recunoscut printre 
cei din lot pe cicliștii Macchi și 
Tagliani, care ne-au vizitat de cu- 
rînd (ara- La sfîrșitul antrenamen
tului am stat de vorbă cu căpitanul 
echipei noastre naționale care ne-a 
spus :

„Circuitul este greu, dar foarte 
interesant. El va ridica alergători
lor multe probleme și, firește, cel 
care le va rezolva cel mai bine va 
primi tricoul de campion al lumii pe 
care acum îl rîvnesc toți. Despre 
traseul probei de 100 km contra- 
cronometru pe echipe (n.n. această 
probă se va desfășura joi 30 au
gust la Brescia, localitate situată la 
30 km de Salo) am auzit că este 
plat. Sîntem dornici să ne confir
măm posibilitățile, să merităm cin
stea ce ni s-a făcut de a participa 
la campionatele mondiale".

MIRCEA COSTEA

zînd pe ultimii 200 m tin^c l de 
10”6/10. *

In sferturile de finală ale probei 
de urmărire Pe echipe-amatori, cel 
mai bun timp a fost înregistrat da 
echipa U.R.S.S. (Kolumbet, Moskvin, 
Romanov, Belgart). Cicliștii sovietici 
au parcurs 4 000 m. în 4'23". La ur. 
mărire individuală (profesioniști), cel 
mal bun timp în preliminarii a fost 
realizat de olandezul Henk Nijdam. 
El a fost cronometrat pe 5 000 m cu 
timpul de 6'02’T/IO.

învingător in ultima partida 

meciul cu Gheller 
următoarele: Succesul lui Keres Ii 
dă acestuia posibilitatea să spere 
intr-o eventuală participare la lupta 
pentru titlul mondial. In cazul că 
actualul campion, Mihail Botvinnik, 
sau cîștigătorui turneului candidați
lor, Tigran Petrosian, nu vor putea 
să participe în 1963 la meciul pentru 
titlul mondial, atunci locuT^^^ia 
dintre ei va fi luat de Keres.

Pe scurt nu
• In ultima zi a campionatelor euro- 

I pene de la Leipzig inotătoarea Ingrid
Schmidt (R.D. Germană) a făcut o ten
tativă de record. Ea a reușit să par
curgă 220 yarzi spate in 2:36,1. stabi
lind un nou record mondial.
• In ce! de al treilea meci al turneului 

pe care-1 întreprinde în R.D. Germană, 
echipa de tenis de masă a R.P. Chineze 
a evoluat în orașul Gera. jucind din nou 
cu reprezentativa țării. Oaspeții au ob
ținut victoria cu scorul de 8-0.

9 intr-un meci internațional de fotbal 
echipa F. C. Barcelona a învins cu sco
rul de 6—1 (3—0) echipa A.E.K. Atena.
• Turneul internațional de fotbal de la 

Casablanca a revenit echipei Iranceze 
Stade de Reims. In finală, fotbaliștii 
francezi au Învins cu 2—1 (0—0) echipa 
Internazionale Milano.
• Echipa feminină de baschet a R. S. 

Cehoslovace a ocupat primul loc în tur
neul internațional de la Messina. Bas
chetbalistele cehoslovace au cîștigat cu 
47—46 (19—29) meciul decisiv susținut in 
compania echipei R. P. Bulgaria. Echipa 
rtaliei a întrecut cu 54—42 (38—16) echipa Franței.
• Pînă în prezent au fost primite în

scrieri din partea a 32 de țări pentru 
campionatele mondiale de tir ce se vor 
desfășura la Cairo in luna octombrie. 
In trecut au existat mai multe înscrieri 
numai la C.M. din 1954.
• Cu prilejul unui concurs de plano

rism, desfășurat în apropiere de Varșovia, 
sportivul polonez Frantisek Kepka a sta
bilit un nou record mondial de distanță. 
Pilotind un planor de două locuri el a 
parcurs distanța de 630 km. Vechiul re
cord mondial era de 607,942 km.
• Campionatele mondiale de pentatlon 

modern se vor desfășura anul acesta 
între 21 șl 25 octombrie în orașul Mexico 
City. Pînă in prezent s-au înscris echi
pele selecționate din U.R.S.S., Austria, 
R. D. Germană, Brazilia, Franța. Italia, 
R. P. Polonă, Suedia. S.U.A. și Mexic.

(Agerpres)


