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Gheorghe Enache — 300 talere 
din 300 posibile

Să cunoașteți locurile pitorești din jurul Bucureștiului
de la 

săptAminS, cu plecare 
dimineața si Intoarce- 

constituie o îormâ 
de petrecere a timpu- 
un bun mijloc de a

excursiile cicloturistice 
rșit de 
Hlinică

seara.
ceientă
i liber,__ _____ ___ ____
noaște frumusețile $i locurile 
horești din împrejurimile ora- 

Ele sînt larg accesibile 
aselor de oameni ai muncii, 
ît tineretului cît și vîrstni- 
or.
’ădurile și lacurile, monumen
te de cultură și artă din apro- 
erea Capitalei, oferă numeroase 
L-uri pentru organizarea unor 
tfel de excursii.
rfîă cîteva din împrejurimile
căror vizitare merită să fie 

clufiă în itinerarul excursiilor 
! bicicletă :
• PĂDUREA 
kscută bucureștenilor.
1 ei zoologic.
iri. 
eră
I
ia
a

or.

BANEASA, 
cu 

poligonul 
numeroase alei si poiene, 
multiple posibilități pen- 

recreare. Distanta de la fin- 
Miorițel pînă la pădure — 

4 km — se f 
bicicleta în

PALATUL
uzeu de artă 1 
instruit în anul 
tuat pe marginea 
resc din partea 
apitalei. Aici se

cu- 
col- 
Tu-

poate parcurge 
15—29 minute.
MOGOȘOAIA, 

brîncovenească, 
1702, se află 
unui lac pi- 
de nord a 

poate ajunge

fie mergînd pe Calea Grivlței 
pînă la capătul liniei tramvaiu
lui 5, iar de aici mai departe 
pe șoseaua București—Tîrgoviște, 
fie plecînd de la Podul Băneasa 
pe drumul care însoțește rîul 
Colentina în susul apei pînă la 
aceeași șosea. Palatul Mogo- 
șoaia se află la cca 7 km de 
calea ferată București—Con
stanța. pe partea stingă a șose
lei. nu departe de platourile 
studioului cinematografic de la 
Buftea și de pădurea Săbăreni. 
Distanța pînă la Mogosoaia nu 
ia cicloturistului mai mult od 
7»—39 minute.

• LACUL. SNAGOV. cu pă
durea umbroasă și ștrandurile 
sale, constituie locul preferat 
de recreare al bucureștenilor ;n 
lunile de vară. Din programul 
unei excursii la Snagov nu 
buie să lipsească vizitarea 
năstirii Snagov, important 
tru de cultură din secolele 
cute, construit pe o insulă la 
începutul veacului al XVI-lea. 
unde a fost descoperit _actefl de 
naștere- al orașului București, 
datat 20 septembrie 1439 și pur- 
tînd pecetea domnitorului Vlad 
Tepeș.

Distanța de aproximativ 35 
km pînă la Snagov se poate

trr- 
Mî- 

cen- 
tre-

străbate în cca o oră și 30 mi
nute. pe două variante binecu
noscute de iubitorii turismului.

A COMUNA BÂLTENI la 
vreo 36 de km în partea de nord 
a Capitalei, unde se aCă una 
din cele mai vechi ctitorii dir. 
tara noastră, construită înain
tea domniei lui Mihai Viteaza 
și refăcută de Matei Basarab în 
1642. In apropierea comunei se I 
întinde o pădure liniștită, unde 
pot fi organizate numeroase ac
tivități recreative.

In comuna Băiteni se poate 
ajunge părăsind șoseaua Bucu
rești—Ploiești în dreptul comu
nei Tîncăbești. spre stingă in 
direcția gara Periș. Drumul con- 
trnuă pe o porțiune de cca 5 
km pînă la satul Brătulești, 
apoi merșind spre nord oină la 
bifurcația din pădure de unde 
se va merge spre stingă pe un 
drum de țară, care duce la 
mînăstirea Băiteni.

• M1NASTIREA CALDARU- 
SANf. situată într-o zonă pito
rească din partea de nord a 
orașului, la cca 35 km: a fost 
întemeiată de Matei Basarab în 
anul 1636. Interesantele picturi 
cu care a fost împodobită au 
fost restaurate în secolul trecut 
de Nîcolae 
recent de 
leanu.

La acest
poate ajunge părăsind 
București—Ploiești 
indicatorului care 
spre Balotești (la 
tica) treeind —
prin satele Balotești, 
și Moara Săracă. După ieșirea 
din Moara Săracă, în dreptul

Dacă răsfoim statisticile tirului 
d:n anul 1933 încoace, la rubrica 
„ia’ere aruncate din șanț"*, figu
rează marea performanță realiza
tă de trăgătorul maghiar Lumnit- 
•vr, care a reușit să lovească 298 
talere din 300 posibile. De atunci, 
valoarea tirului cu arma de vînă- 
itare a crescut simțitor. Dar, 

obia în anul 1962, maestrul eme
rit al sportului, I. Dumitrescu, 
ridiclnd recordul țării noastre, a 
egalat în același timp rezultatul 
trăgătorului maghiar. Părea a 
cifră de neirecut.

Dar iată că la tradiționalul con- 
curs „Cupa Steaua*, un alt tră
gător 
CUE, 
slue, 
talare
ULCURIA'L TĂRII ATINGE CI-

eCupa Sitoua
romin, GHEORGHE EMA- 

să se întreacă pe 
Un -nă țoale cele 300 de 
al* probei. ȘI ASTFEL,

ERA ABSOLUTA. DEFINE UN 
RECORD ABSOLUT! J„ ziarul 
nostru de ieri remarcam, de alt- 
fel, comportarea excepțională a 
trăgătorului de la clubul Steaua 
care, f» primele două manșe, lo
vise 200 talere făcîndu-ne să în
trezărim posibilitatea unui uimi
tor record.

... Iată-ne în ziua a treia a 
concursului. Timp frumos. Gh. 
Enache, calm ca de obicei, în a- 
parență absent la ceea ce se pe
trece în jur, intră pe standul de 
tragere. In trei serii de 25 focuri 
nici un taler nu rămîne întreg » 
275 din 275. La ultima serie de 
25 de focuri se adunaseră în tri 
bune trăgătorii de la sheet, pistol 
viteză fi cei afla fi în pauză la

(Continuare în pag. a 5-a) GHEORGHE ENACHE
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Echipa de fotbal a R. P. Romine intilnește reprezentativa R.D. Germane

REPORTAJUL NOSTRU

• • •
Intr-o carie veche, de școală, am 

o poezie cu dacă... Ctfeva versuri 
drag al gasco-niîor, meșteri neîntrecu|i ai poveștilor 
torești. începea cam așa: „Dacă Garrona ar fi vruL-. 
s-a născut... să-și conducă altfel apele, ar fi scăldat 
Fr'Mța, s-ar fi cățărat ți pe Mont Blanc, și lot așa, 
ar fi vrut, s-ar fi lungit mai mult decît Amazoanele, 
ar fi făcut, și ar fi dres, 
ar fi vruC.

Mi -am amintii de poezioara lui daci pentru că acest 
daci se mai folosește în rindurite unora dintre sportivii 
și antrenorii noștri.

To|i acești dacă. în aparență Inofensivi, 
urmelor eschive lipsite de eficacitate, încercări 
rtre a lipsei de pregătire sau de dîrzenie.

... Săplămina trecută, pe Dinamo, am fost 
muncii și al dîrzeniei. M-em aflat în mijlocul 
loc de demifond și de fond dm lotul olimpic, 
versari ai lui dacă. Poate că nicăieri în sport 
decît aici munca mr și-a pus mai bine amprenta pe firea 
oamenilor. In iotul alergătorilor, la fel ca Și în multe 
alte loturi, eschiva a dispărut cu desăvîrșire.

...îmi aduc aminte că anul trecut, după „europenele" 
de 1a Belgrad, cînd l-am revăzut pe Vamoș și l-am rugat 
să-mi spună: „ce s-ar fi întîmplat dacă nu s-ar fi împie
dicat la ultima groapă cu. apă!" campionul nostru mi-a 
răspuns fără ezitare: „Aș fi venit tot pe locul 2. Poate 
ceva mai aproape, dar pentru mine asta nu are impor
tantă. Nu-mi place de loc cuvintul dacă. E o portiță de 
scăpare pe care nu înfeleg să o folosesc. In momentul 
in care ai pus mina pe 
duelul cu tine însuti. Din 
numai cînd n-ai cu ce le 
cu medalia mea de argint, 
cu munca pentru cucerirea

...In iarna asta, la șosea, 
tîrau anevoie printre troiene, cîfiva oameni înotau prin 
zăpadă, împinși de un singur resort: cronometraj din 
mîna antrenorilor Rugină sau Tintorescu. Erau acolo Va
moș, Grecescu, Dăndărău, Barabaș și alții. Norma de aler
gare zilnică ? 30, 35 sau 40 de kilometri... 40 de kilo
metri prin troiene. Pentru ce? Pentru o secundă sau două 
în minus pe

După cum 
grupul făcut 
Dinamo. L-am

urmă 
rîul 

vînă- 
cînd 
țoală 
dacă 

!— și 
l_ dar, bineînțeles» numai dacă

Grigorescu, iar mai 
pictorul Ion Musce-

obiectiv turistic se 
șoseaua 
dreptul 
drumul 

de Săf-
ordine — 

Căciulați

in 
arată 
sud 

in

citit cu ani în 
despre Garrona,

sînt la urma 
de acope-

r

i
44
4
4:4
4:
4

>r»f. MIHAI CIONTOȘ

(Continuare in pag. a 3-a)

Meciul are loc

pe stadionul „23 August”

pregătire
6—1 for-
activeaza

— in me- 
declarat

Concursul atletic de primăvară al seniorilor
Un nou concurs republi

can va reuni la start pe 
atleții fruntași ai țârii ! În
trecerea de primăvară a 
seniorilor este programată, 
pe stadionul Dunărea din 
Galați, in ultimele două 
zile ale acestei sâptămini.

Are dreptul să participe 
la concurs orice atlet, cu 
condiția să aibă cel puțin 
categoria a Il-a de clasifi
care sportivă.

In programul tehnic sînt 
înscrise următoarele probe: 
bărbați: 
400 m, 
5 000 m, 
3 000 m

(pe 
șo- 
(25 

înăl-
greutate, 

femei:

100 m,
800 m,
110 mg, 

obst,

200 m, 
1500 m,

400 mg, 
4x100 m,

4x400 m. 10 km marș 
pistă), 20 km marș (pe 
sea), maratonul redus 
km), lungime, triplu, 
țime, prăjină,
disc, suliță, ciocan ;
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 
80 mg, 4x100 m, lungime, 
înălțime, greutate, disc, su
liță.

Se vor întocmi clasamen
te individuale pe probe 
și clasamente generale pe 
echipe de cluburi și aso
ciații sportive ca și pe re
giuni.

Concursul va avea loc 
sîmbătă de la ora 14.00 și 
duminică de la ora 9,30.

lază-ne, așadar, in sipt amina 
primului -mec» tnterțări ci 
anului. Duminici, pe stadionul 
.23 August*, echipa reprezenta
tivă a R. P. Romine intilnește 
formația reprezentativă a R- D. 
Gerwne cotată in ultima vre
me drept una dintre cele mai 
bune echipe naționale ăe pe 
continent. Meciul este așteptat 
cu un viu interes de publicul 
bueureștean. După cum se știe, 
ultima verificare internațională 
a seiecționabililor noștri a avut 
loc duminică, in compania lui 
Universidad Santiago de Chile.

In legătură cu pregătirile 
fotbaliștilor oaspeți, publicăm 
mai jos o 
telefonică, 
Berlin :

Sîmbătă 
la clubul
echipei reprezentative a R.D.

ve- 
aș-

se

scurtă corespondentă 
primită ieri de la

seara m-am întâlnit 
presei cu antrenorii

clanța lui dacă, ai pierdut și 
cauza vanității. Și ești vanitos 
mindri. Eu însă mă mi n drese 
dar mă mindresc ți mai mult 
celei de aus“.
pe viscol, cînd troleibuzele se

pista roșie a verii.
vă spuneam, săpfămîna trecută am regăsit 
al alergătorilor pe pista stadionului de la 
revăzut pe Yamoț, zvelt ca o iotă și rapid

IOAN CHIRILĂ

(Continuare în pag. a 3-a)

W|Ț|ATIVE: Și-au amenajat terenuri sportive simple
O corespondență primită 

recent, din Rimnicu Vilcea, ne 
informează că elevii șt pro
fesorii de la școala medie din 
comuna Băbeni și-au amenajat, 
prin muncă patriotică, un fru
mos teren de sport- Inițiativa 
a aparținut organizației U.T.M. 
pe școală și consiliului asocia
ției sportive. In numai o săp- 
tâmină pe o bună parte din 
curtea școlii au... apărut un 
teren de volei ți unul de hand
bal, precum și sectoare pen
tru sărituri și aruncări... La 
realizarea acestei frumoase ac
țiuni, precizează autorul scri
sorii, corespondentul nostru ion 
Predișor, o contribuție deose
bită. au adus-o nu numai pro
fesorii de educație fizică, ci ?• 
cițiva elevi fruntași, cum ar

fi Mihai Diaconescu, Gheorghe 
Drugan, Maria Filip, Elena 
Radu, Petre Arhip, Elena Sta
nică și Ion Cirneanu.

In cursul acestei luni, elevii 
și profesorii școlii medii din 
Băbeni vor amenaja și un 
teren de baschet-

Si in comuna Negoiești, ora
șul Ploiești, elevii școlii tie 
8 ani au reușit să-și amena
jeze un teren de volei și unul 
de handbal precum și un sec
tor de sărituri. In această ac
țiune, elevii școlii — îndrumați 
de cadrele didactice și organi
zația U.T-M. — au efectuat un 
număr de 700 ore muncă pa
triotică.

In proiect mai figurează — 
așa cum precizează corespon
dentul nostru, M. SIMA — și 
porticuri pentru gimnastică

precum și o pistă 
cerea probelor din 
plexului sportiv.

La aceeași școală este de 
menționat o frumoasă iniția
tivă : elevii școlii au colectat 
fier vechi din vinzarea căruia 
și-au procurat material și echi
pament sportiv.

Tot despre amenajarea unor 
terenuri sportive simple ne 
scrie șt corespondentul nostru 
din comuna Vlădaia, FLORIN 
SAVA. El arată că membrii 
asociației sportive Avintul din 
comuna Verbița, raionul Cala
fat au reușit să amenajeze re
cent trei terenuri — unul ie 
volei și două de fotbal. S-au 
evidențiat cu acest prilej, spor
tivii Ion A. Marin, Nicolae 
Firu și Eugen Sirmi.

pentru tre- 
cadrul căm

Germane, K. Soos și E. Stude- 
ner. Din discuțiile purtate am 
constatat că ei sînt mulțumiți 
de forma arătată la ultimul 
antrenament de ec-hipa repre
zentativă care va evolua du
minică la București. In ulti
mul meci de verificare echipa 
R.D.G. a arătat o 
bună, învingînd cu 
mația Cottbus care 
in categoria B.

„Rezultatul de 3—1 
căul cu Spania — a
K. Soos — este e carte de vi
zită mult invidiată care sub
liniază valoarea fotbaliștilor 
romîni. In Mnii gienerale, noi 
prezentăm aceeași formație ca 
și te Fraga, pentru că dorim 
să omogenizăm formația iu 
derea intîlnirilm care ne 
teaptă în acest an".

Echipa R.D. Germane
prezintă in fața publicului 
bucurețiean cu un palmares 
remarcabil. în ultimele 12 luni 
ea nu a suferit nici o infrin- 
gere și se mîndrește cu califi
carea în optimile de finală ale 
. Cupei Europei". In prezent, 
echipa națională a R.D. Ger
mano »e pregătește intens în 
vederea meciurilor deosebit de 
dificile din acest an. După 
jocul de la București, echipa 
R.D. Germane 
Leipzig formația 
apoi în august și septembrie 
va juca în compania echipei 
R.P. Ungare, în cadrul .Cupei 
Europei".

Publicul bucurețtean va ve
dea la lucru o echipă bine su
dată din care nu vor lipsi o 
serie de jucători experimentați 
ca interul dreapta Erler, fun
dașul stingă Krampe, mijloca
șul stînga Kaiser — jucători 
maturi, precum și o serie de 
tineri deosebit de taienlați ca 
fundașul Urbanczik, frații Due
te (excelenți realizatori), și 
interul stînga NBIdner.

H. FRIEDEMAN
redactor al z.arului .Sport- 

Echo"

întâlnește la 
Angliei, iar

In fotografie : O fază din
ultimul meci desfășurat anul 
trecut la Dresda intre echipele 
R. P. Romine și R. D. Ger
mane. De la stînga la 
dreapta: losif Lazăr, i-naintașul 

Schrbtter și fundașul Zavoda.
(Foto „Sport-Eaho" — BenlinJ
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In ullimul limp, numărul întreprinderilor și insiitufiilor bucureșie- 
ne unde se practică gimnastica în producjie a ajuns la 378. 

Introducerea acestei forme simple de practicare a exercifiilor fizice 
în toate întreprinderile și instituțiile Capitalei, unde sînt posibili- 
1ă(i, este un rod al muncii depuse de consiliul orășenesc UCFS, 
de cluburile sportive raionale și, bineînțeles, de consiliile asociațiilor 
sportive din unitățile respective — sub permanenta îndrumare a 
organelor și organizațiilor de partid. In prezent, extinderea gimnas
ticii la locul de muncă face ca largi mase de oameni ai muncii, peste 
180 000, sub conducerea a mai mult de 4 000 de instructori volun
tari, să participe zi de zi la acest repaus activ în timpul producției.

Printre întreprinderile Capitalei unde se practică gimnastica în pro
ducție în bune condifiuni se află Fabrica de confecfii, Combinatul 
poligrafic, „Flacăra roșie", uzinele „23 August", „Tricotajul roșu", 
„Electromagnetica", „Electroaparafaj" etc.

In pagina de fafă redăm cîteva aspecte din activitatea de gimnas
tică în producție din cîteva mari unități bucureștene.
----- ----- - - - - ------------------ ------- -------------------- -------

Gimnastica
„Muncitoacele din întreprinderea noas- 

tră, ne spunea deunăzi tov. Teodor Con- 
tu, președintele asociației sportive Con
fecția, s-au obișnuit într-atit cu gim
nastica in producție, înclt, în prezent, 
este aproape imposibil să găsești vreuna 
cure să nu participe la programele noas
tre. De altfel, peste cîteva minute veți 
vedea ,,pe concret* cum se desfășoară 
exercițiile de gimnastică*.

Ora 10. în sectorul I al Fabricii de 
confecții București lucrul încetează. Ma
șinile de cusut electrice își opresc țăcă
nitul ritmic și sute de muncitoare, tinere 
și vîrstnice, conduse de instructori vo
luntari, execută cu conștiinciozitate di
ferite exerciții fizice.

Sint doi ani de cînd gimnastica ’n 
producție a fost introdusă, ca un obiec
tiv important, în planurile de muncă ale 
consiliului asociației Confecția. Experi
mentul s-a făcut, la început. în sectorul 
I cioitorie, pentru ca apoi să se extindă, 
treptat, în toate sectoarele marii fabrici, 
astfel că în prezent, aproape 9 000 de 
muncitoare participă la aceste exerciții 
fizice. Consiliul asociației a avut de re
zolvat în această perioadă multe pro
bleme privind organizarea unor programe 
de exerciții cît mai variate, care să ducă 
la atragerea unui număr mare de munci
toare. Dar problema numărul 1 a con- 
stituit-o pregătirea temeinică a instruc
torilor voluntari din rîndul muncitoarelor, 
©are aveau să conducă programele de
gimnastică. Cu sprijinul organizației de 
partid din întreprindere, al clubului 
sportiv Avîntuî, al raionului 16 Febru
arie și al profesoarei de educație fizică 
Aurelia Nicola, au fost... depistate din 
rîndurile muncitoarelor o seamă de li
nen1, iubitoare de sport, și în același 
timp cu înclinații către activitatea spor
tivă. Așa se face că în momentul de 
față, la Fabrica de confecții București 

/există o brigadă puternică de instructori 
voluntari, alcătuită din 240 de tinere, 
fiecare sector de producție avînd repar
tizați cîte 4—5 instructori care se ocupă 
eu conducerea cxeircițiilor de gimnastică 
în producție.

Muncitoarele dc la F.C.B. au. în a- 
ceastă privință, mimai cuvinte hune de 
spus despre tinerele Lucretia Grecin 
(sectorul I), Margareta Si moiu și Sie- 
liana Stanică (sectorul III), Nicolae 
Elena (sectorul IV) și Elena Tănase 
(sectorul V).

...Pauza de la ora 10 s-a încheiat. 
Muncitoarele de la sectorul I au reluat, 
eu mai mult spor, lucrul. La orele 10,30,

SITUAȚIA PRACTICĂRII GIMNASTICII IN PRODUCȚIE 
PE CAPITALĂ IN PREAJMA ZILEI DE I MAI

Raionul (clubul sportiv Nr. uni- Nr. pârtiei- Nr. instruc-
teritorial) taților panților tarilor

Tudor Vladknirescu (Olimpia) 47 32 949 869
30 Decembrie (Flacăra) 43 22 035 522
Nicolae Bălcescu (Unirea) 54 18 604 516
16 Februarie (Avînful) 44 28 022 792
Lenin (Progress!) 44 21 367 565
23 Augusf (Metalul) 40 23 714 683
Grivifa Roșie (Rapid) 35 12 375 412
1 Mai (Gloria) 32 11 905 255
Clubul orășenesc (Voinja) 39 9 084 292

celor 9000!
18,30 și 19 alte și alte muncitoare 
opresc mașinile. După cum se vede la 
Fabrica de confecții București gimnas
tica în producjie are prieteni de nă
dejde.

R. C.

una din preocupării; mele de seamăSportul—
Este o adevărată plăcere pentru 

mine să conduc programele de exer
ciții fizice. Fac acest lucru de un an 
dl3 zile și trebuie să spun că am 
priimiit cu bucutrie sarcina care mi 
s-a încredințat de către consiliul 
asociației sportive. De altfel, și la 
școala de meserii-confecții nr. 6 
pe care am absolvit-o anul trecut, 
sportul a constituit una dintre pre
ocupările mele de seamă.

Im sectorul nostru de producție, 
gimnastica 'Cste îndrăgită de toate 
muncitoarele. La orele 10 și 18,30 
aproximativ 250 de croitorese opresc 
lucrul, ies intre mașini și, împreună, 
executăm (după comenzile date prin 
stația de radioficare) exerciții de 
flexie a brațelor și picioarelor, 
eMsrciții pentru trunchi și cap etc. 
Programul de gimnastică durează 7 
minute. Este greu să evidențiez pe 
vreuna dintre muncitoarele din sec
torul I deoarece despre toate se pot

Particîpînd la gimnastica 

în producție-am îndrăgit 
sportul

De doi ani de zile, de cind iau parte 
la programele gimnasticii in produc
ție sint nelipsită nu numai de la 
aceste programe, ci și de la alte ma
nifestații sportive. Intr-un cuvint, am 
devenit un prieten al sportului.

Despre utilitatea gimnasticii in 
producție consider că nu este cazul 
să vorbesc prea mult. Noi, croitoresele 
din sectorul 11 simțim din plin acest 
lucru. Stau aplecată 8 ore la mașina 
electrică^ de cusut, iar cind plec de 
la fabrică iau drumul școlii serale 
unde dau „bătălia" pentru a termina, 
anul acesta, clasa a Xl-a. Gimnastica 
pe care o practic aci, la locul de 
muncă, mă relaxează, îmi dă tot mai 
multă poftă de muncă și de... min- 
care.

Firește, și pe viitor voi fi una 
dintre muncitoarele care vor răspunde 
„prezent" la utilul program de învio
rare ce se desfășoară și in sectorul 
nostru-

CONSTANȚA MATACHE 
croitoreasă, sectorul II al F.C.B.

Un aspect obișnuit din curtea 
uzinelor „23 August“-București. In 
fiecare dimineață, la ora 9,45, 
muncitorii și tehnicienii de la sec
ția „sculărie generală" participă 
la cele citeva minute ale paruzei 
de gimnastică in producție.

Foto: P. Stan -o*

spune numai cuvinte de laudă, despre 
conștiinciozitatea ou cârje participă 
la aceste exerciții. Totuși, dacă am 
face un... clasament (neoficial), în 
această privință, primele trei locuri 
le-ar ocupa în ordine Paula Roșea, 
Elena Bîrzea și Viorica Măxgescu.

LUCREȚIA GRECIN 
instructor cu gimnastica în produc

ție la sectorul I al F.C.B.

t „MIȘCĂRI BINEFĂCĂTOARE"
în uzina noastră practicarea gimnasti

cii în producție este privită de majori
tatea muncitorilor și tehnicienilor ca o 
activitate necesară. în unele secții — 
„sculărie". „proiectări" — activitatea se 
desfășoară în bune condițiuni. la exer
cițiile zilnice particîpînd toți salariatii. 
Majoritatea instructorilor sînt bine pre
gătiți, conduc cu pricepere programul 
prevăzut pentru perioada respectivă. Un 
ajutor efectiv am primit pînă nil de 
mult din jiartea metodistului clubului 
raional Metalul, care venea periodic în 
uzina noastră și împreună cu noi 
schimba complexele de exerciții și re- 
instruia instructorii. Sperăm că și în 
viitor clubul Metalul ne va acorda acest 
sprijin, căruia i s-a simțit lipsa în ul
timele săptămîni.

In unele sectoare dc muncă mai sînt 
deficiente serioase în practicarea gim
nasticii. Ca urmare a slabei preocupări 
a organizatorilor de grupe sportive, de 
exemplu la secția „mecanică grea", 
„mecanic șef", exercițiile nit se desfă
șoară la nivelul dorit. In schimb secția 
sculărie poate servi ca exemplu pentru 
toată uzina noastră cum trebuie orga
nizată această activitate. In cele două 
schimburi aproape 300 de muncitori sînt 
cuprinși în practicarea excrcițiilor de 
gimnastică. Ei practică cu multă plăcere 
exercițiile, fiind convinși că sînt bine
făcătoare, de mare folos.

LIVTU SPIREA
președintele comisiei de gim
nastică în producție pe Uzina 

„23 August"

O sarcină de seamă:

PREGĂTIREA INSTRUCTORILOR VOLUNTARI
Extinderea gimnasticii in ..oduc- 

ție in toate întreprinderile Capitalei 
a ridicat, in primul rind, problema 
pregătirii instructorilor voluntari. 
Astfel, in cele 17 întreprinderi și in
stituții din raionul Nicolae Bălcescu, 
in care pină la începutul anului 

1963 nu se practica gimnastica in 
producție, s-a trecut la pregătirea 
viitorilor instructori. Ei au fost se
lecționați — cu ajutorul consiliilor aso
ciațiilor sportive și al organizațiilor 
U.T.M. — dintre tinerii cu aptitudini 
și dragoste pentru activitatea sportivă.

Am organizat cursuri care au con
stat din 3 lecții a cite două ore ținute 
după orele de serviciu. La aceste 
cursuri asistă și cite un membru al 
consiliului asociației, de regulă cel 
care are sarcina să se ocupe de 
problema gimnasticii in producție in 
întreprinderea sau instituția respec
tivă.

Ora 9,45 la uzina „23 August“
Unul dintre sectoarele de muncă 

de la marea uzină metalurgică „23 
August", cu o îndelungată activitate 
în domeniul gimnasticii în producție 
este secția sculărie. Aici, de peste 
3 ani, strungarii, frezorii, rabotoriî, 
rectificatorii, tehnicienii participă cu 
regularitate la exercițiile de recon- 
fortare fizică. Intr-una din zilele 
trecute, la ora 9.45, cînd începeau 
exercițiile, am făcut un scurt popas 
Ia această importantă secție a uzinei.

Uriașa hală, reconstruită nu de 
mult, seamănă mai mult cu un la
borator decit cu loc unde ste lucrează 
la zeci și zeci de mașini de așchiere 
a metalelor. O hală imensă, ziua 
luminată puternic de razele soarelui, 
iar seara cind se lasă întunericul, 
de sute de tuburi fluorescente. Pe 
intervalurile dintre strunguri, fneze, 
mașini de rectificat și alte mașini 
moderne, multe dc fabricație proprie, 
se întind fîșii lungi de „covoare" 
de cauciuc. Și pentru a-și aduce 
contribuția lla exemplara curățenie 
ce domnește aici, fumătorilor li s-a 
pus pe lingă mașini cîte o scru
mieră pe suporți de fiicr forjat...

Muncitorii din această secție ies 
pentru cinci minute în fiecare zi la 
aceeași oră, la 9,45, pe aleea din fața 
halei și execută exercițiile de 
gimnastică. Sub comanda instructoru
lui voluntar — in fiecare săptămînă 
altul — participanții execută cit se 
poatle de corect mișcările.

Stind de vorbă cu tovarășul 
Adrian Vigheci, strungar la secția 
sculărie, aflăm că aici gimnastica 
în producție a devenit o obișnuință 
zilnică, mobilizarea la exerciții fiind 
o acțiune de domeniu] trecutului.

„Oamenii vin de plăcere — ne 
spunea interlocutorul nostru. Duipă 
aproape patru ore de muncă încor
dată la mașinile de marțe precizie 
toți simțim nevoia să executăm 
mișcări de gimnastică".

Un alt sector de muncă unde 
gimnastica a devenit o tradiție este 
secția proiectări, metalurg și tehno
log. Aici l-am găsit în postură de 
instructor pe tehnicianul Ion Nan. 
După ce a terminat de condus exer
cițiile, la care au participat în ziua 
aceea aproape 200 de persoane, to
varășul Nan ne-a relatat cîte ceva 
din activitatea sa de instructor cu 
gimnastica in producție.

„Redau părerea tovarășilor mei' de 
muncă cînd spun că pauza de gim
nastică este deosebit de folositoare

Noțiunile teoretice expuse, necesare 
cunoașterii activității, au fost traduse 
in fapt prin învățarea in comun 
atît a complexelor de exerciții, cit 
și a metodicii predării acestora mai 
departe masei de salariați.

Ce aspect plăcut a oferit pregă
tirea practică la l.R.A. (șos. Olteniței), 
unde 50 de instructori, in majoritate 
mecanici auto, executau in comun 
exercițiile prevăzute in program pe 
tăpșanul din curtea întreprinderii.

In unele asociații sportive ca Ener
gia Filaret, I.R.T.A. 3, l.R.A. 3, l.T.B. 
Linăriei, I.P. 4 și Romtrans, unde au 
fost create condițiile necesare unei 
temeinice pregătiri a instructorilor, 
se constată o participare activă a sala- 
riaților la exercițiile gimnasticii in 
producție.

In asociațiile sportive din raionul 
nostru sint o serie de instructori vo
luntari ca Nicolae Ceparu (Energia 

pentru toate vârstele, atît pentr 
bărbați cît și pentru femei. De al 
fel, în secția noastră această activ 
tate se bucură de multă popularitat 
Cele 5 minute afectate exercițiilo 
sînt respectate zilnic. Le executăi 
afară, în aer liber, chiar și aluni 
cînd timpul nu este prielnic. D 
exemplu, astă-iamă am făcut gim 
nastică chiar și în zile geroase ț 
nu putem spune că nu am avut pat 
ticipanți. Eu mă consult cu o seri 
de tovarăși, colegi de muncă, schim 
programul Ia două-trei .săptănwr 
și caut ca fiecare ansamblu de exer 
ciții să aibă elemtente ușor de execu 
tat și totodată să fie cît mai atrac 
tive. Eu sînt mulțumit de felul cui 
tovarășii de la secția noastră part! 
cipă și execută exercițiile de gim 
nastică în producție. Sper, a adăuga 
la urmă, că și ei sînt mulțumiți di 
mine"

După cum s-a desfășurat exer 
cițiuil și noi credem că da...

In gfaneral, gimnastica în produc 
ție se bucură de apreciere în rîndu 
rile muncitorilor de la uzinele „2 
August", mărturie fiind număru 
mare de pariioipanți : aproape 4 OW 
de persoane. Majoritatea celor 50 d< 
instructori cu gimnastica in produc 
ție iși fac datoria pe deplin, condut 
cu competență exercițiile.

Gimnastica în producție se practici 
cu regularitate în multe secții al< 
uzinei, dar sint unele locuri unde 
deși a fost introdusă, din cauza re 
organizărilor administrative di® 
secțiile respective ea a fost aban
donată. Exemplu : la secția „meca
nică grea".

Consiiliul asociației sportive „Ti
tanii" 23 August (președinte tov. 
V. Dinescu) are datoria de a analiza 
temeinic posibilitățile de extindere a 
gimnasticii in producție în toate 
sectoarele de muncă, und|e sînt con
diții. Iar acolo unde din motive 
obiective nn se poate introduce 
pauza de gimnastică, acolo să se 
procedeze așa cum s-a prevăzut pen
tru secțiile forjă și turnătorie, prac
ticarea gimnasticii de angrenare 
înaintea începerii lucrului.

Muncitorii de Ia uzina „23 August" 
vor să practice toți gimnastica în 
producție. Consiliul asociației spor
tive are deci cuvântul !

T. RABȘAN

Filaret-depozit), Vasile Gordin, in
structor coordonator (Imprimeria Fi
laret), Geta Dobre, instructor coordo
nator (Monetăria), Mihai Coconea 
(Electrificarea) care muncesc cu multă 
pasiune, conduc cu multă compe
tență exercițiile.

Din păcate nu lipsesc însă nici as
pectele negative. De o insuficientă pre
ocupare pentru extinderea gimnasticii 
în producție dau dovadă asociațiile 
sportive Danubiana, l.R.A. 6 și Elec
trificarea.

In concluzie, mai multă atenție din 
partea asociațiilor sportive pentru o 
selecție judicioasă a instructorilor 
voluntari și pentru pregătirea lor co-~ 
respunzătoare.

prof. ALEXANDRA CONSTAN- 
TINESCU

metodist cu gimnastica in pro
ducție la clubul sportiv Unirea



m goană după „norme* sau cum 
le desfășoară orele de educație 
I fizică in școlile brăilene
I In ultimii ani, activitatea sportivă 
■colară din țara noastră a luat un 
puternic avînt. Un mare număr de 
llevi participă în competițiile șoolare 
Li îndeosebi, la campionatele re
publicane școlare, iar performanțele 
lor s-au îmbunătățit continuu.
I Și în orașul Brăila se poate spune 
pă există școli, ca de pildă școala 
Inedie nr. 4 (profesori de educație fi- 
Eică Ilie Crăcănescu și Aurel Dascălu), 
școala 
pcoala 
■Mihai) 
La a 
pun 
fain 
[general, la Brăila,
Itivă școlară, mai 
[de educație fizică, 
boară la un nivel corespunzător.

Și, pentru a pune chiar de Ia în- 
Iceput punctul pe „i“, trebuie să ară
tăm, după cum remarca chiar secre
tarul clubului sportiv orășenesc, tov. 
lEmil Mirza, că „unele catedre de 
leducație fizică ale școlilor din oraș 
sînt ocupate de profesori care 
n-au calificarea corespunzătoare. 
Aceasta, pentru că șeful secției 
de învățămint, tov. Radu Ciucă, 
a fost de acord ca in posturile 
respective să fie încadrați profesori 
cu alte specialități".

Pare paradoxal dar adevărul este 
că la școlile elementare nr. 6 
la școala de meserii precum 
alte școli, orele de educație 
sînt conduse de profesoarele 
lucru manual Olimpia Constantin, 
Elena Maxim și respectiv Maria Gold
man ! Aceste cadre nu știu și n-au 
desigur de unde să știe cum să 
conducă o oră de educație fizi
că. Nu au calificarea res
pectivă și nici măcar sportive n-au 
fost. Pe de altă parte, datorită faptu
lui că la unele școli din oraș eatre- 
dele de educație fizică sînt încă li- 
Ifcre, unii dintre profesori fac tot ce 
pot pentru a funcționa în mai multe 
școli deodată. Așa se face că la 
Brăila sînt foarte mulți profesori care 
dețin o normă și jumătate și chiar 
două norme ! Este lesne deci de în
țeles de ce orele de educație fizică, 
făcute din... fugă, de la o școală la 
alta, sînt de un slab niveL

Deci sesizate in repetate rînduri, 
secțiile de învățămint orășenească și 
regională n-au luat însă nici un fel 
de măsuri și. școlarii din Brăila, dor
nici să desfășoare o bogată activitate 
sportivă, continuă să... „bată mingea" 
la voia intîmplării.

(prof Emilia Bîzu), 
nr. 19 (prof. Maria 
activitatea sporti- 
desfășoară la un

Acestea sînt

medie nr. 1 
elementară 

în care 
elevilor se 
nivel.

păcate, excepții. Pentru 
activitatea 

precis 
nu se

însă, 
că în 
spor- 
orele 

disfă-

Și 16, 
și la 

fizică 
de...

C. RAICU

>> a r

Vești de la corespondenți
O FAPTA DEMNA

Printre sportivii fruntași al asocia
ției Petrolul Rafinăria 7 Brazi din 
orașul Ploiești se numără și fotba
listul Stan Călin. Pe bună dreptate 
președintele asociației, tov. Alexandru 
Rogojan, ne spunea că Stan Călin este 
mindria asociației. Atît comportarea 
lui pe terenurile de sport, cit și în 
viața particulară este un exemplu. 
Crescut și educat în spiritul omului 
de tip nou, utemistul Stan Călin dă 
dovadă de cinste și de conștiinciozi
tate în toate acțiunile sale.

14 DIN ÎS

acesta este recordul 
Am încredere deplină 
pină la finele anului

„Deocamdată 
meu personal, 
că îl voi bate 
școlar, realizînd 15 din 15 posibile...".

Iată ce ne-a declarat Mihai Popes
cu, căpitanul echipei de volei a șco
lii medii „Tudor Vladimirescu", cam
pioană școlară a raionului Tg. Jiu.

Ca și pe terenul de sport Mihai 
Popesou este un exemplu bun și a- 
preciat de colegii de clasă și de e-

SIMPOZION PE

Casei de cultură din orașul 
a fost neîncăpătoare față de

Ia
Și

O faptă elocventă: zi de plată 
rafinărie... Tînărul merge grăbit 
deodată observă în drum, un plic. 
11 ridică și constată că este salariul 
unui tovarăș de muncă. Inima-i pal
pită Ia gîndul că familia celui care 
a pierdut plicul îl așteaptă cu sala
riul. Pornește în căutarea lui, îl gă
sește și îi înmînează plicul. In prima 
ședință de U.T.M. a primit felici
tări pentru fapta sa demnă.
GH. ALEXANDRESCU și C. NEGU-

LESCU — coresp.

POSIBILE.

chipă. Este iubit și respectat — ne-a 
spus prof. Vi-ctor Perescu — deoarece 
la antrenamente se 
muncește cu multă 
mâ, e foarte atent, 
reușit să devină un
al echipei. Despre învățătură? Și aici 
lucrurile 
cele 14 
sfirșitul

prezintâ primul, 
tragere de ini- 

perseverent și a 
jucător de bază

stau foarte bine, deoarece 
medii de 10 vor fi... 15 la 
anului școlar.

S. ROMICA — coresp.

TEME TURISTICE

Sala
Brașov 
numărul mare de amatori dornici să 
participe la simpozionul organizat 
de comisia regională de turism, în 
colaborare cu consiliul clubului spor
tiv orășenesc, pe tema „Frumusețile 
patriei și turismul".

Profesorul de geografie Ion Băr
buță de la școala medie nr. 4 a vor
bit despre frumusețile patriei noastre, 
în timp ce prof. Virgil Lu du — fost 
atlet fruntaș al țării — a prezentat 
tema: „Rostul practicării turismu
lui". De asemenea, dr. La arian Taus 
(vechi atlet), actualmente șeful cabi
netului de cultură fizică medicală

Brașov, a vorbit asistenței despre fac
torii naturali și influențele exerciți- 
ilor fizice asupra organismului uman,

A fost prezervat apoi un ciclu de 
filme documentare — toate pe teme 
turistice.

C. GRUIA coresp. reg.

Citcva concluzii

din

CICLU DE FILME SPORTIVE

Din inițiativa comisiei orășenești 
de propagandă și educație, și cu spri
jinul întreprinderii regionale cinema
tografice Oltenia, de curînd, la Cra
iova. a avut loc o gală de filme 
sportive care a reușit să atragă un 
mare număr de sportivi din orașul 
Cțaiova.

Acțiunea constituie un început bun 
al muncii 
pagandă 
nu se va
ROMICA

comisiei orășenești de pro- 
și educație care, credem, 
opri aici.
SCHULTZ — coresp. reg.

“ la oină într-o nouă formulă
^0 interesantă competiție de oină va 

avea loc spre sfîrșitul lunii iunie în 
comuna Curcani, raionul Oltenița. Este 
vorba de „Gupa regiunilor*, organizată 
din inițiativa comisiei de oină a regiunii 
București și la care au fost invitate cele 
mai bune echipe din țară. Printre acestea 
se numără : Biruința-Gherăiești (reg.
Bacău), Minerul-Baia Mare, Avîntul- 
Frasin, A.S. Bega-Timișoara, A.S. Marea 
Neagră-Constanța, Torpedo-Zămești și 
altele.

Comisia regională de specialitate a 
propus ca această competiție să se des
fășoare anual, organizată prin rotație, -'renta _ 
de către fiecare echipă participantă. In Nouă-Olteni.

localitatea acesteia. Trofeul oferit va 
reveni formației care se va clasa pe pri
mul loc de 3 ori consecutiv sau de 5 ori 
alternativ. Ediția din acest an a .Cupei 
regiunilor* se va desfășura sistem tur
neu. tur-retur, în zilele de 22 și 23 iunie.

Pini în prezent au confirmat parti
ciparea echipele: Minerul-Baia Mare, 
A.S. Bega-Timișoara, Torpedo-Zămești 
și A3. Marca Neagră-Constanta.

Menționim că regiunea care organi
zează Competiția are dreptul — în anul 
respectiv — să participe cu două echipe. 
Astfel, a doua formație care va repre- 

regiunea București va fi Viață

Așteptate eu mare Interes, învItnirUe 
dintre speetivu rotnini și italieni ne-au 
dat prilejul sâ laeetn o seamă de cons
tatări importante, mai eu seamă acum, 
eind ne mai despart puține sile de cam
pionatele europene.

Boxul amator italian, binecunoscut in 
tara noastră datorită eonii utilărilor din 
lăss de la București si Cluj, precum și 
viziteȘor echipei .Sempre Avânți* din 
Boioțna. a dovedit inc* o dată câ-șl me
ntă locul fruntaș ee-1 ocupă in ierar
hia europeană și mondială. Urmașii lui 
Zamparini. Benvenuti. Napoleoni sau 
Mastețhin. prezenți acum două săptă- 
mini ia București, au reușit să lase o 
impresie bună. „Squadra Azzura". pre
gătită ani de-a rândul (din 1953) de va
lorosul .duo* Natale Bea — Armando 
Fogît s a dovedit și de data asta o e- 
chipă cu mari resurse fizice. De altfel, 
aceasta a fost „arma* nr. 1 a tinerei 
formații italiene.

Cei care au asistat la Intilnirîle de la 
București și Craiova sint de acord că 
era greu să învingem, chiar și... acasă 
o astfel de echipă. Dar puteam totuși 
s-o in trecem. Ne-am comportat însă sur
prinzător de slab. De ce oare 1

Știm cu toți că punctul forte, de tot
deauna. al boxerilor rominl. era eom- 
bativitatea. Asa se explică triumful lui 
Linca pe ringul de la Melbourne sau al 
lui Negrea la campionatele europene de 
la Fraga. .Tradiționala- n«stră comba
tivitate a cedat insă de adinei, pas cu 
pas, in favoarea tehnicii, in loc să 
meargă mină in mină cu ea. Astăzi, pe 
ringurile din străinătate, puțini dintre 
boxerii noștri mai primesc avertismente 
pentru lovituri neregulamentare, boxul 
tinerilor noștri este mai spectaculos, 
însă, după cum s-a văzut în meciurile 
cu rt»Hs, ei au dovedit serioase defi
cient- In pregătirea fizică. Să nu luăm 
decit un singur exemplu. Acela al Iui 
Ciucă. După ce l-a expediat pe Vaeca 
la podea, reprezentantul nostru a acțio
na» ea si cind ei și nu boxerul italian 
ar fi rost In inferioritate. Am văzut cu 
toci cum pugilisiul italian (care... fie 
vorba intre noi. nu reprezintă o prea 
mare valoare, cu tot titlul de campion 
european ce-l deține) s-a ridicat bocărit 
de la podeț și, cu o vitalitate rar intil- 
nitâ, a știut să intoarcă rezultatul in fa
voarea sa. De altfel, in cele două intil- 
niri ne-a fost aproape imposibil să ve
dem un boxer italian in defensivă.

CICLOTURISMUL LA ORDINEA ZILEI
(Urmare din pag. 1) 

unei cruci de piatră, se părăsește șo
seaua la stînga, urmînd drumul care 
duce la mînăstire. Parcurgerea distan
ței pînă la Căldărușanl durează cca o 
oră și 30 minute.

Se recomandă ca locul de adunare a 
participanților care pleacă în excursie 
la obiectivele situate în partea de nord 
a .Capitalei să fie Fîntîna Miorița și 
terenul din fața muzeului de artă popu
lară „Dr. Mina Minovici”.
• PĂDUREA PUSTNICUL-BRĂNEȘTI. 

Lacul de la marginea pădurii și nu
meroasele polene permit organizarea 
unui program cultural-sportiv deosebit 
de bogat, din care concursurile de orien
tare turistică nu trebuie să lipsească. 
Grupurile de cicloturiști pot ajunge aici, 
urmînd șoseaua asfaltată București— 
Călărași pînă la intersecția cu linia 
ferată, Iar de aici la stînga mergînd 
pe drumul din pădure pînă Ia cabana 
de pe malul lacului. Distanța de 20 km 
poate fi acoperită în aproximativ o oră 
și un sfert.

e ȘTRANDUL COPACENI de pe ma
lul Argeșului, în sudul Capitalei, este 
un obiectiv de mare atracție în lunile 
de' vară. Distanța de cca 18 km se 
poate parcurge ușor cu bicicleta în 30 
minute, urmînd șoseaua spre Giurgiu.
• CALUGARENII, de pe malurile 

Neajlovului, evocînd momente impor
tante din trecutul istoric al poporului 
nostru, constituie un obiectiv inte* 
resant de vizitat pentru cicloturiști. 
Efigiile de bronz de la capetele po
dului peste Neajlov — lucrări ' ale 
sculptorului Constantin Baraschi — și 
crueea de piatră dincolo de pod amin7 
tesc de victoria lui Mihai Viteazu 
asupra turcilor, în 1595.

Cei 30 km pe șoseaua asfaltată Bucu
rești—Giurgiu pot fi parcurși în circa 
o oră și jumătate. Se recomandă ca 

, locul de adunare al cicloturiștilor care 
merg la Călugăreni sau ștrandul Copă- 
ceni să fie capătul liniei tramvaiu
lui 21.

• ȘTRANDUL MIHAlLEȘTI de pe 
malurile Argeșului, din partea de sud 
a orașului, se află în mijlocul unei 
păduri umbroase unde se poate ajunge 
mergînd pe șoseaua București—Alexan
dria pînă în satul Buda, de unde 
înainte de a trece podul peste Argeș 
se va merge spre dreapta parcur£înd 
cîteva sute de metri pe malul nului 
pînă la cabana Mihăilești. Locul de 
adunare a cicloturiștilor va fi capătul 
liniei tramvaiului 7 (Rahova).

In afara locurilor amintite ciclotu- 
riștii mai pot vizita mînăstirea Co- 
mana de pe malurile lacului cu același 
nume din ’ partea de sud, lacul Fun- 
deni și mînăstirea Plumbuita din par
tea de qord-est a orașului și altele.

★
Cîteva recomandări pentru comisiile 

de turism și alpinism care organi
zează acțiuni cicloturistice și pentru 
cicloturiști.

e Organizarea excursiei trebuie în
cepută cu ‘ cel puțin o săptămînă înain
tea desfășurării ei.
• Plec acea în excursie trebuie să 

se facă, dimineața, „cît mai devreme — 
la 6,30—7 sau 7,3.0 în funcție de dis
tanța de parcurs.

• întoarcerea din excursie să nu 
depășească, ora 21.
• Grupurile de cicloturiști vor fi 

compuse din maximum 10 persoane 
plus un -conducător.

Echipamentul turistului trebuie să 
fie cit mai sumar fără să lipsească 
ochelari de soare, șapcă de soare, pele

rină de ploaie impermeabilă, pantofi 
ușori și comozi.

• Punerea la punct a bicicletei 
4Înaintea plecării în excursie ne va scuti
de multe necazuri.
• Cauciucurile vor fl bine umflate.
• In Excursie se vor lua numai 

trusa de lipit petece, pompa, o cheie 
multiplă și un patent.
• Trusa medicală de care va răs

punde un turist, trebuie să cuprindă 
neapărat fașe sterilizată, alcool, leuco
plast, vata, antinevralgic, spasmove- 
rin etc.

• Dintre alimentele care se reco
mandă în excursie notăm : salam de 
iarnă, ouă fierte, cașcaval, brînză to
pită. biscuiți, zahăr cubic, ciocolată, 
lămîie, portocale, mere etc. numai 
în ’ cantități strict necesare.

• In excursie nu se pleacă cu sto
macul prea Încărcat.
• Plecarea și parcurgerea primilor 

kilometri nu trebuie transformată în
tr-o întrecere de viteză. Aceasta poate 
avea consecințe neplăcute.
• Deplasarea trebuie făcută numai 

pe dreapta șoselei, respectînd regulile 
de circulație, păstrînd distanța în adîn- 
cime, pentru a evita accidentele.
• In timpul excursiei se poate des

fășura . o ' bogată activitate cultural- 
sportive, în deosebi jocuri de volei, 
fotbal, handbal după anumite reguli 
stabilitb ad-hoc, întreceri la diferite 
probe1 atletice etc.
• Un KQl important în buna desfă

șurare a excursiei îl are conducătorul 
excursiei, a ’ cărui alegere trebuie fă
cută cu mult discernămînt.

EXCURSIA CICLOTURISTICA ESTE 
LA INDEMÎNA TUTUROR. DECI NU 
STATI PE GINDURI, PORNIȚI LA 
DRUM...

(---------------------
Turneu internațional de box 

pe stadionul Dinamo
Clubul sportiv Dinamo Bucu

rești organizează între 9 și 11 
mai un interesant turneu inter
național la care și-au anunțat 
participarea echipele Spartak 
Sofia, Dozsa Budapesta, GioaT- 
dia Varșovia, Dynamo Berlin 
și, bineințeles, Dinamo Bucu
rești.

luxurii boxului din Capi
tală vor avea prilejul să ut- 
mărească evoluția unor pug:- 
liști care se bucură de o fru-, 
moaeâ apreciere in țările res
pective, cum ar fi Radulov, 
Nedeicov (Sofia). Erdely, Kallay 
(Budapesta), Dousal, Chor,j- 
decki (Varșovia), Wensierski, 
Drgala (Berlin), precum și a 
pugHiștitor noștri Davidescu, 
Crudu, C. Gheorghiu, Dumi
trescu, Gh- Ilia, Balaș, I. Ol
teana, Stănescu, D. Gheorghiu.

Prima reuniune se dispută 
joi seara, pe stadionul Dinamo.

T.U.L FINLANDA 
IN ȚARA NOASTRA

Intiinirile dintre boxerii ro- 
mini și cei din formația T.U.L- 
(Finlanda) au căpătat in ulti
mii ani o frumoasă tradiție. 
AstAri pugiliștii finlandezi so
sesc din nou in țara noastră, 
pentru un turneu de două me-

C. CHEORGHIU 
văzut de Neagu Radulescu

ciuri (cu Melalul și eu selec
ționata Banatului). Oaspeții 
deplasează următorul lot: 
Sven Oeling (muscă), Pauli 
Kempanen (cocoș), Yrjoe Koivu 
(pană), Heimo Kinnula (seml- 
ușoară), Mauri Ruonala (ușoa
ră), l/rjoe Sikiol (semimijlo- 
cie), Keljo Naervaenen (mijlo
cie mică), Rauno Rask— Sauli 
SiidorofJ (mijlocie), Urho Har- 
jula (semigrea), Risto Roenae— 
Topio PaJckenen (grea).

dupd meciurile de Dor cu Italia
C« se poate spune despre felul cum 

s-au prezent-u pugiliștii noștri fruntași 
ia aceste partide * Impresia este — tre
buie sâ o spunem deschis — nefavora
bilă. La puțin timp inaintea campiona
telor europene constatăm că pregătirea 
fixicâ a boxer-Jec noștri prezintă multe 
deficiențe. Antrenorii Chiriac. XicuJescu 
șl Douda afirmă că elevii k>r, la primele 
meciuri publice in aer liber s-au sufo
cat pentru că au făcut prea puțină pre
gătire afară. Dac cine i-a impifxlicat pe 
antrenori să organizeze pregătirile în 
aer liber, exod se știa aproape sigur că 
meciul cu Italia se va disputa pe sta
dion v Republicii T Ar fi ilogic să dăm 
vina slabei comportări a pugiliștilor din 
reprezentativa noastră numai pe... „ae
rul tare**. Pregătirea fizică superioara, 
vitalitatea boxerilor noștri, despre care 
se vorbea atit de muk in anii t-recuți» 
au făcut pași înapoi ! A fost îmbunătă
țită intr-o oarecare măsură tehnica dar, 
din păcate s-a neglijat capitolul — atit 
de important — al pregătirii fizice.

Considerăm, pe de altă parte, că fe
derația de specialitate nu s-a orientat 
îndeajuns atunci cind a alcătuit echipa 
secundă care a evoluat la Craiova. Ne 
referim, mai cu seamă, la categoriile u- 
soară și semigrea, unde Ion Dinu și Du
mitru Gheorghiu a-au corespuns. Se 
știa că Dinu a făcut antrenamente de

mintuiaJă și că nu corespunde de loc la 
categoria ușoară, dac cu toate acestea a 
fost selecționat, deși la „ușoară* exista 
un alt boxer. Marin Ion, cu experiență 
și cu stagiu îndelungat în această cate
gorie. La „semigrea", deși era cunoscut 
că Gheorghiu nu a avut meciuri în ul
timul timp, totuși a fost selecționat șla 
după cum se știe, a pierdut, prin aban
don. Nu ar fi fost oare mai indicat să 
fie folosit la această categorie tînărul 
Șt. Panduru — boxer curajos, puternic, 
rezistent, mai cu seamă că se cunoștea 
de la București stilul de luptă „bătăios* 
al italienilor ?

Aceste „greșeij de calcul*1 au făcut ca 
să pierdem întâlnirea de la Craiova la 
scor și să nu dovedim adevărata valoa
re a sportului nostru cu mănuși.

Peste puțin timp boxerii noștri frun
tași vor lua startul in campionatele eu
ropene, care-i vor supune la mari efor
turi. Prea multe lucruri pînă la 26 mal 
(privind tehnica) nu se mai pot îndrepta, 
însă antrenorii lotului reprezentativ mai 
au timp să-i pregătească pe pngiliști 
din punct de vedere fizic, atit de bine, 
Incit să facă față cit mai bine „mara
tonului mănușilor", la care vor lua 
parte.

R. CĂLĂRĂȘANU

DA CÂ...
(Urmare din pag. 1) 

ca un schif, l-am revăzuf pe Gre- 
cescu luptînd cu o miminaiă vo
ință impolriva celor 34 de ani 
ai săi, l-am revăzut și pe Ba- 
rabaș, umbra lui Vamoș, cu pasul lui 
egal, de meironom. l-am revăzut pe 
toți ceilalți. Alergau pe pista stadio
nului gol, sub privirile avide ale con
valescenților de la balcoanele spita
lului I. C. Frimu. (Se pere de altfel că 
prezența bolnavilor în balcoane nu 
e îrrfîmplătoare. Spectacolul fonic al 
energiei în mișcare e un excelent 
mijloc terapeutic).

Față de cei 40 de kilometri ai ier
nii, distanțele de antrenament s-a-u 
mai redus, dar Mensitatea lucrului a 
crescut nemilos.

Dă-mi voie, te rog, tovarășe Mate- 
iarru, sau Dinulescu, sau... n-are im
portanță numele... să-fi spun că l-am 
văzut pe Vamoș sprintînd într-un 
singur antrenament de 7 ori cîle 
200 de metri in 27 de secunde. După 
aceea eu urmat 3 sprinturi prelun
gite de cîte 400 de metri (știi ce în
seamnă un 400 m: cam 20 de litri 
de oxigea datorie curată în dreptul 
firului de sosire), iar după alte cîteva 
minute, încă o serie de 7 sprinturi 
de 200 m, de »s‘ă-dată cam în 25,5 
secunde. Și crezi că asta e totul? 
Hu I Dm cele vreo două ore ale an
trenamentului, nu cred să se li pier
dut vreo secundă. Exerciții de toi fe
lul au umplut toate momentele libere, 
așa cum dogarii astupă lirele de lu
mină din burta butoiului...

E monoton, nu-i așa? Sigur că e 
monoton. Marea diversitate a antre
namentului de fotbal e de zece ori 
mai atractivă decit alergarea nesfîr- 
șită, iarna sau vara, pe arșiță sau pe 
viscol, pe asfatf sau prin arătură. 
Atunci?

Poate că tocmai această monotonie 
a muncii dure este stimulentul care 
decide. Fotbaliștii, și în general lo
godnicii mingii, sîrrf răsfățații stadi
oanelor. Golul lui Haidu din jocul

cu Flamengo va rămîne în memorie, 
tripla fentă a lui Varga în fața celor 
trei apărători brazilieni a și intrat în 
antologia genului, iar demarajele hd 
Pircălab pe lingă internaționalii de 
bronz din Chile au răscolit tribunele. 
Acestor trei maci talente, ca și mul
tor altora, nu te lipsește decîf fru
moasa monotonie a desăvîrșirii trep
tate, care să elimine întîmplarea și 
să le confirme în timp valoarea. (Cele 
două ore zilnice pe care faimosul 
Pele te consacră din proprie inifia- 
tivă mingii țin tocmai de această mo
notonie).

— N-ai obosit, Vamoș?
— De loc. Și chiar dacă uneori sini 

mar moale, e destul să mă gîndesc 
că peste un an și ceva trebuie să fiu 
la tokio, ca să mă simt nou născut.

Antrenorul Rugină și dr. Ciortea 
completează după plecarea lui Va
moș: „Așa sînt alergătorii. Știu ce 
vor. Dau totul. Vamoș, ca și ceilalți, 
nu se culcă niciodată după zece. 
Vorba lui: „dacă ai intrat In— hora 
lui EHiot, trebuie să dormi". Știe c| a 
doua zi pulsul lui via crește de la 
44 la 200 și că trebuie să revină la 
normal în zece minute. In afară de 
asta, n-ar fuma pentru nimic In lume. 
Știe că după o singură țigară pulsul 
crește cu zece bătăi pe minut. Șl 
Vamoș mai știe că nu aleargă cu 
picioarele, ci, cu inima.

—Antrenamentul s-a terminal. Va
moș își scoate pantofii uzi, deși n-a 
plouat de loc. îl întreb:

— N-ar fî fost mai bine să f< avut 
ghete cu crampoane?

— Am avut și crampoane. Am Ju
cat la juniorii U.T.A.-ei, alături de je
nei și de Ciosescu.

— Și nu regreți?
— De loc.
— Bine, dar dacă...
— Iarăși dacăl
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CONCURSURI... REZUL TA TE
Despre pasionantele întreceri din ca

drul campionatelor și concursurilor șco
lare am primit numeroase scrisori de 
la corespondenții noștri.

CLUJ. Cîteva rezultate remarcabile au 
fost înregistrate de școlarii clujeni. 
JUNIOARE I: 100 m: A. Beșuan 12,4; 
I. Palocsay 13,2; 800 m: E. Moldovan 
2:37,5; 80 mg: S. Tănase 13,4; suliță:
R. Luca 29,80; JUNIORI I: 100 m:
S. Oszlats 11,5; 1500 m: I. Borbely și
I. Bîrsan 4:26,0; lungime: 
631; JUNIOARE II: 60 m (în te- 
trailon): J. Valendorfean
Ixnecs 8,5; înălțime: I. Benczedi (Î948) 
1,48!; S. Tănase 1,45; greutate (3 kg): 
M. Pogăceanu 9,49; JUNIORI II: 
60 m (în tetrad on): I. Ncgruțiu 7,6; 
90 mg: A. Sep șl 13,1 !; înălțime: A. 
Sepși (1948) 1,73; F. Gy&rfalvi 1,70; 
suliță: P. Iranyi 48,42. (P. Nagy-c&res- 
poudent).

fost neprielnic 
tinerii concu- 
marcat cîteva

E. Udrea

8,3; M.

REȘIȚA. Deși timpul a 
(vînt, ploaie, frig) totuși 
renți la etapa raionala au 
rezultate interesante. JUNIORI 1: 1500 
m: St. Coroamă 4:27,9; Înălțime: P. 
Moată 1,76!; JUNIORI II: 80 m: 
H. Farbas 10,0; 90 mg: D. Grama 
13,2 ! ; JUNIOARE I : 200 m: D. Tun- 
drea 28,3; suliță: II. Jecsny 30,41; 
JUNIOARE II: 60 mg: R. Radoslav 
10,7; înălțime: R. Radoslav 1,39; 

greutate: D. Brems 9,82.
Cele mai multe titluri de campioni 

(13) au fost cucerite de reprezentanții 
Școlii medii nr. 2 (prof. D. Mayer), 
urmați de cei de la liceul mixt (prof. 
Hie ÎPătruică) — 12 și de la Șc. pro
fesională (antrenori 1. Gălescu fi M. 
Truică) — 11. (A. Rudeanu-coresp.).

COPȘA MICĂ. Peste 160 de elevi de 
la Grupul școlar Petrol Chimie au luat 
parte la întrecerile etapei pe școală.

1030 de concurenți intr-un singur concurs
100 de scrii la 60 metri!

Am subliniat frumosul succes de mobilizare de care s-^a bucurat concursul 
pentru copil organizat duminică de clubul Dinamo București. La întreceri au 
taat parte 1 030 de elevi și eleve din școlile de 8 ani ale raionului 1 Mai.

Iată câteva din rezultatele obținute : FETE (11—12 ANI) : 60 m — 127 parti
cipante : T. Szămand și M. Cri stea 9,5 ; lungime — 76 : M. Susnea 3,46 ; FETE 
(13—14 ANI) : 60 m — 180 : Al. ciobotaru 8,9 ; V. Calciu și R. Korea 9,0 lun
gime — 82 ; V. Mărculescu 3,58 ; greutate (3 kg) — 49 ; L. Tudor 8,40 ; 300 m — 
—60 : B. Florea 48,5 ; BĂIEȚI (11—12 ANI) : 60 m — 180 : L. Dobre 8,5 ; BĂIEȚI 
(13—14 ANI) : 60 m — 92 : N. Petrovici 8,2 ; Fl. Pantea și Gh. Mă-rgineami 8,5 ; 
greutate (4 kg) — 52 : S. Popa 8,90 m. La aruncarea mingii de oină au participat 
132 băieți și fete categ. 11—12 ani.

Viitoarea etapă a acestei competiții se va desfășura pe staxlionuj Dinamo 
în ziua de 16 iunie.

JUNIORI I: 100 m: I. Bucur 11,8; 
200 m: I. Bucur 24,6; greutate (7,25', 
kg) ; V. Făcălau 12,10; lungime; V 
Făcălău 6,20; JUNIORI II: 60 m 
N. Jata (1948) 7,8; 80 m: N. Jata 
9,9; greutate (5 kg): G. Făcălău 11,60. 
(prof. N. Aleman).

CONSTANȚA. Pe stadionul .1 Mai* 
au evoluat peste 200 de elevi de la șco
lile medii din localitate. FETE : 100 m : 
P. Mărgăritescu 13,7; 500 m .- E. Nico- 
lescu 1:29,0; înălțime: S. Dimia 1,46; 
lungime: M. Fulga 5,30 — nou record 
regional; BĂIEȚI : 100 m : L. Levonian 
11,6; 400 m: I. Bumescu 54,8; 1000 
m: 1. Buiacbi 2:41,0; lungime: G. 
Luchian 6,53; T. Vișinescu 6,45; greu
tate (6 kg): V. Ca mii 12,25. (E. Petre- 
corespondent).

GALAȚI. Recent a fost inaugurat 
campionatul orășenesc de tetratlon pentru 
elevii școlilor de 8 ani (născuti în 1949 
și mai tineri). Campionatul se desfășoară 
în 8 etape (4 în primăvară și 4 la 
toamnă). La prima etapă an participat 
23 de echipe de băieți și 22 de echipe 
de fete, cu un total de 270 de concu
renți. Cele mai bune rezultate : M. Hol- 
ban 216 p (60 m — 8,6; lungime — 
4,37; înălțime — 1,20; mingea de oină 
— 53,00) și Lorența Istrate 240 p 
(9,5; 3,85; 1,15; 45,00).

Clasamentul pe echipe : Șc. de 8 ani 
nr. 20 1686 p; Șc. medie nr. 4 1663 
p; Șc. medie nr. 2 1 614 p etc. (prof. 
I. Musai).

CRAIOVA. Întâlnirea dintre echipele 
SSE din localitate și SSE din Reșița a 

cu victoria oaspeților. BĂ- 
m: St. Popescu (C) 11,6;
(R) 11,6; I. Zamfirescu 

200 m: S. Popescu 23,8;
Mîșiulescu (C) 55,0; 800

luat sfîrșit
IEȚI: 100
I. Diaconu
(C) 11,6;
400 m: C.
m: N. Petica (R) 2:10,5; lungime: I. 
Diaconu 5,88 ; înălțime: G. Popescu 

S. Cătăneanu (C) 
Țundrea (R) 

(R) 5,03;
1,45 ; greu- 
Predoi (C) 

Predoi 10,60

Start intr-una din cele... 100 de serii la 60 m plat.
Foto : H. Croistea

(C) 1,75; suliță: f " 
53,65 ; FETE : 100 m : D. 
13,2; lungime: II. Ecini 
înălțime: M. Geantă (C) 
tale: II. Ecini 10,35; M. 
9,22; greutate (3 kg): M.
— record regional de junioare; suliță : 
II. Ecini 31,20. (S. Romică-coresp.).

TIMIȘOARA. Elevii și elevele din cla
sele VI—-VII de la Șc. medie nr. 4 s-au 
întrecut pentru desemnarea celor mai 
buni tetratlonișt; ai ciclului II. Con
cursul a fost arbitrat de elevii din cla
sele mai mari, unii dintre ei fiind atleți 
consacra ți (Elena Vasi, Liliana Veselino- 
vici, C. Perju etc.). Cele mai bune re
zultate le-au înregistrat Liliana Negru 
232 p și Comei Nișu 253 p. (L. Mic- 
jan-corcsp.).

Indicații metodice in pregătirea de primăvară
Etapa precompetițională în atletism 

corespunde perioadei de primăvară și 
are ca sarcină să facă legătura dintre 
lucrul de iarnă (lucrul perioadei pregă
titoare) și lucru] cerut de perioada com
petițională. Volumul mare de exerciții 
acumulat în timpul iernii trebuie „trans
format- în calitate specifică. In urma 
lucrului de forță, viteză, rezistență, de
tentă etc. sistemul muscular și nervos 
s-a întărit, s-a consolidat. Folosirea ra
țională a tuturor forțelor dobîndite în 
timpul iernii — în scopul obținerii re
zultatului sportiv dorit, poate fi făcută 
numai în urma unei perioade de cize
lare și de racordare a calităților fizice 
t,brute44 cu cerințele tehnicii probei res
pective. La probele de aruncări acest 
lucru nu se poate face în timpul iernii 
și ca atare el începe primăvara și ține 
pînă la primele concursuri importante 
ale sezonului. Rezultatul concret, practic 
a] acestei etape de cizelare și de racor
dare este transformarea energiei de vi
teză, de forță, de rezistență etc — do
bîndite de organism în timpul iernii — 
In putere de aruncare. Puterea de a- 
runcare este, așadar, concentrarea între
gului potențial fizic, nervos, volitiv în 
vederea executării aruncării ; puterea 
de aruncare presupune fo-rță, viteză, ex
plozie, coordonare, suplețe etc. Ea este 
o sinteză a pregătirii fizice și tehnice 
a aruncătorului. Pentru realizarea aces
tui obiectiv aruncătorul este supus unui 
proces special de pregătire, care își are 
rădăcinile în perioada pregătitoare, dar 
care se dezvoltă cel mai mult în etapa 
precompetițională.

Conținutul muncii — în general — în 
etapa de primăvară, ‘ ,
cătorii avansați cît și pentru începă
tori se stabilește în ‘ ‘ '
toareie cerințe :

1. menținerea pregătirii fizice gene
rate la cel mai ridicat nivel ; 2. per
fecționarea în continuare a calităților 
fizice specifice aruncătorului ; 3. per
fecționarea tehnicii de aruncare ; 4. pre
gătirea specială pentru concursurile ce 
vor urma acestei etape.

Pentru realizarea acestor sarcini reco
mandăm următoarele :

A. menținerea aceluiași număr de an
trenamente pe săptămînă, ca și în pe
rioada pregătitoare și scăderea timpu
lui mediu de lucru al lecției.

B. pe linia pregătirii fizice generale și 
■peciale :
• scăderea volumului exercițiilor de 

forță (haltere) cu aproximativ 20—30% 
»e lecție față de volumul perioadei pre
gătitoare.

atît pentru arun-

funcție de urmă-

SPORTUL POPULAR
P*g. a 4-a Nr. 4233

• creșterea intensității exercițiilor de 
forță cu 5—10%.
• mărirea numărului de repetări în 

exercițiile de viteză cu aproximativ 20%.
• întărirea intensității exercițiilor de 

detentă și explozie.
C. pe linia pregătirii tehnice :
• cizelarea ultimelor elemente din 

tehnica aruncării fără elan pentru greu
tate și disc, cu elan de 3—5 pași pentru 
suliță și cu 1—2 piruete pentru ciocan.
• scăderea volumului (numărului) de 

aruncări fără elan și creșterea intensi
tății acestora.
• mărirea numărului de aruncări cu 

elan, cu accent pe ritmul și amplitudi
nea mișcării.

Mijloacele care se folosesc în această 
etapă — în general — sînt aceleași ca 
în perioada pregătitoare, ceea ce diferă 
fiind ponderea, raportul dintre ele sub 
aspectul volumului și al intensității.

tor exerciții, accelerația mișcării trebuie 
să tindă spre forma explozivă prea bine
cunoscută în aruncări.

EXERCIȚIILE PENTRU DEZVOLTA
REA VITEZEI, în primul rînd, sînt cele 
folosite de alergătorul de viteză : aler
garea cu joc de gleznă, alergarea cu ge
nunchii sus, alergarea accelerată, aler
garea cu start din picioare și de jos 
etc, distanțele fiind de 30—60 m.

Numărul repetărilor într-un antrena
ment la avansați este bine să crească 
cu 3—5 față de perioada pregătitoare, 
iar pentru începători numărul să fie de 
10—12 ; iată un exemplu pentru începă
tori : 3—4x50—60 m alergare accelerată, 
2—3x30 m alergare cu genunchii sus și 
4—6x30 m alergare cu start de jos. Pen
tru dezvoltarea vitezei specifice exerci
țiile de imitare a efortului final cu bi
ciuire de braț executate în viteză maxi
mă ocupă un loc important.

Tribuna schimbului de experiența,

Dintre EXERCIȚIILE DE FORȚA cu 
haltere — pentru aruncătorul de greu
tate și de suliță — cele mai importante 
rămîn variantele stilului împins " 
oblic-sus, împins de la ceafă, 
din pe bancă culcat etc), smuls 
dare, variantele genuflexiunii ș. 
tru aruncătorul de disc și 
smulsul cu variantele sale (smuls direct, 
smuls din lateral, tras la piept, ramat 
din stînd etc), răsucirile, și înclinările 
laterale de trunchi cu bara pe umeri, 
variantele genuflexiunii ș. a. De ase
menea, în această etapă se recomandă 
să nu lipsească exercițiile pentru dez
voltarea musculaturii abdominale, 
nîndu-se accentul pe acelea care 
punctul de sprijin la picioare, trunchiul 
fiind tras peste picioare. Tot din grupa 
exercițiilor de forță se mențin (sau se 
introduc dacă nu au existat) aruncările

■ cu obiecte grele (greutăți de 7—10 kg, 
puduri sau greutăți cu miner de 16—20 
kg, ciocane, butuci, pietroaie etc). In 
acest sens se recomandă aruncări cu 
două mîini peste cap înapoi cu greu
tăți pînă la 10 kg, împingerea cu două 
mîini de la piept cu greutăți pînă la 
15 kg (mai cu seamă pentru aruncătorii 
de greutate), aruncări cu două mîini 
peste cap înainte cu greutăți pînă la 
20 kg (mai ales pentru discoboli și cio
cănari). Pentru începători și juniori 
greutatea obiectelor cu care se execută 
exercițiile de aruncări, pentru dezvol
tarea forței, să nu depășească limite 
care ar împiedica execuția corectă în 
ritm și amplitudine. In structura aces-

(împins 
împins 

cu fan- 
a. Pen- 
eiocan :

pu-
au

Imitarea elanului în viteză maxi
mă nu se recomandă decât în partea a 
doua a perioadei de primăvară și în pe
rioada competițională, deoarece nestă- 
pinirea corectă a tehnicii elanului poate 
duce la și mai multe greșeli. Pentru în
cepători și cei care vor mai avea gre
șeli fundamentale în tehnica elanului se 
recomandă ca și în perioada competițio
nală să nu se execute multe imitări ale 
elanului în viteză. Aruncările fără elan 
(greutate și disc), sau cu elan incomplet 
(suliță și ciocan) executate cu materiale 
mai ușoare decit cele de concurs se pot 
face 1—2 ori pe săptămînă în prima par
te a etapei, scăzînd în volum pe măsu
ră ce ne apropiem de competiții. Nu
mărul acestor aruncări într-o săptămî
nă — pentru avansați — să nu fie mai 
mare de 1/4 iar restul de 3/4 să fie fă
cute cu materialul de concurs ; pentru 
începători acest raport poate fi 1/3 și 
respectiv 2/3.

EXERCIȚIILE PENTRU 1---------- -  T. *
REA DETENTEI ȘI EXPLOZIEI contri
buie intens la caracteristicile etapei de 
primăvară. Intensitatea execuției aces
tora trebuie să fie mare și foarte mare. 
Sistemul muscular — nervos, solicitat 
la maximum de caracterul exploziv al 
mișcării, dublat nemijlocit de efortul 
intens de voință, creează condiții simi
lare cu cele care se nasc în efortul fi
nal al aruncării din concurs. Din a- 
ceastă cauză exercițiile de detentă și 
explozie pot primi în antrenamente — 
cel puțin o dată pe săptămînă — forma 
de concurs. Exercițiile se adresează a-

R. VILARA

EMIL DRAGANELENA NEACȘU

SATISFACȚII

de competiții

CE FACEM CU PAUZELE?

a aruncătorilor

și partida de fotbal dintre

de Chile. în eventualitatea

Cele mai mari 
antrenor sau un 
activitatea sa li 
d&ială, de comportarea și de performan
țele elevilor săi.

Cifrele seci ale rezultatelor atletice 
exprimă totuși cum nu se poate mal 
bine, mai convingător munca migă
loasă de zi cu zi a antrenorului cu at- 
leții săi, strădaniile lor continue de a 
obține performanțe din ce tn ce mai 
bune.

Succesul îi aparține în mod indiscu
tabil atletului, dar totdeauna la „zidirea** 
unui record, a unei cifre valoroase, foar
te multe „cărămizi** sînt puse cu aju
torul priceput al antrenorului său. Aplau
zele și laudele le culege atletul, 
antrenorului îi rămîne satisfacția 
a-și vedea astfel încununată munca 
pusă pe stadion, nenumăratele ore 
studiu, de cercetări, aplicarea cu succes 
a celor mai noi cuceriri metodice și teh
nice. Ca să nu mai vorbim de bucuria 
pe care o încearcă acei antrenori și pro
fesori care descoperă un „talent** șl 
pe care, ani de zile, îl pregătesc cu 
conștiinciozitate și pasiune ajutîndu-l 
să urce treptele măiestriei sportive.

Unul din acești antrenori este și EMIL 
DRÂGAN din Cîmpulug Muscel. Om 
tînăr, pasionat de munca sa, îndrăgostit 
de atletism, corect și disciplinat, acest 
antrenor a trăit în ultimii ani multe sa
tisfacții. El a descoperit-o și a dus-o 
spre recordul republican la suliță pe

satisfacții pe care un 
profesor le culege în 
sînt oferite, fără în-

dar
de 

de- 
de

Marla Diaconescu, tot el a format-o 
Olimpia Cataramă, campioană balcani 
la disc în 1961, iar acum se ocupă 
pricepere să dea atletismului nostru al 
elemente talentate: Virgil Tibulsclii 
ciocan, Elena Neacșu la suliță și Elvi 
Cataramă, sora mai mică a Olimpiei, 
disc.

In cadrul unul recent concurs l 
Elena Neacșu a aruncat sulița la 44 
m iar Elvira Cataramă a obținut 40,1 
m la disc. Ambele performanțe sînt foa 
te promițătoare și ținînd seama de fapt 
că autoarele lor sînt junioare talenta 
putem aștepta cu încredere evoluția l 
viitoare, ca și pe cea a altor atleți ca 
cresc la Cîmpulung Muscel...

Pe marginea unor programări

tît picioarelor cît și trunchiului și bra
țelor. Astfel, dintre cele mai uzuale 
exerciții pentru detenta și explozivita- 
tea picioarelor, enumerăm : săriturile 
fără elan lungime, înălțime, triplusalt 
(pentru toți aruncătorii), precum și 
combinații de plurisalt (mai mult pen
tru sulițași) și sărituri pe loc în serie 
executate din poziția de începere a e- 
fortului final al aruncării. Numai pen- . 
tru avansați recomandăm genuflexiuni 
și semigenuflexiuni cu haltera pe spa
te, greutatea ei să nu depășească 30% 
din greutatea maximă pe care o pot 
suporta picioarele în genuflexiuni. Pen
tru explozivi ta tea brațelor și a trun- , 
chiului se folosesc aruncările cu diferite 
obiecte în care caracterul contracțiilor 
musculare se confundă cu contracțiile 
de detentă-explozie. Astfel de exerciții 
sînt : aruncarea cu două mîini peste 
cap înapoi cu greutate de 3—6 kg, arun
carea cu două mîini peste cap înainte 
cu 1—3 pași cu greutate de 3—6 kg, 
(pentru sulițași), lansarea fără elan, ca 
la disc, a unei greutăți de 1—2 kg (pen
tru discoboli), aruncarea fără elan a 
ciocanului de 4—6 kg (pentru ciocănari 
și discoboli) etc.

In ceea ce privește lucrul pentru PER
FECȚIONAREA TEHNICII, considerăm 
că numărul aruncărilor fără elan (greu
tate, disc) și cu elan incomplet (suliță, 
ciocan) în prima parte a perioadei este 
bine să fie aproximativ egal cu cel al 
aruncărilor cu elan complet, iar în 
ultima parte a perioadei ele să fie 1/3 
fără elan și 2/3 cu elan. Majoritatea a- 
runcârilor, fără elan sau cu elan in
complet, trebuie executate cu intensi
tate mare și maximă; în acest sens re
comandăm sportivilor avansați (greuta
te, disc și ciocan) ca, o dată sau de 
două ori pe săptămînă, să-și controleze 
puterea de aruncare sub formă de con
curs în cadrul antrenamentului, iar a- 
runcătorii de suliță să facă aceasta a- 
proximativ la 10 zile o dată. începătorii 
— cu excepția sulițașilor — pot executa 
aruncările fără elan și cu elan incom- ' 
plet, sub formă de concurs la sfîrșitul ( 
fiecărei săptămîni. Aruncările cu elan , 
complet le vor face cu intensitate maxi- ( 
mă abia spre sfîrșitul etapei. Tot acum ( 
se pot face aruncări complete, cu in- i 
terval de timp între ele, corespunzător 

.rrT-tTT -.4.^., situației din concursurile care vor urma, i 
In concluzie, trecerea ritmică și chib- i 

zuită de la lucrul perioadei pregătitoa- i 
re la lucrul perioadei competiționale < 
este o datorie a fiecărui atlet și antre- 1 
nor. Rezultatele bune din perioada corn- 1 
petițională vor fi determinate într-o ’ 
mar£ măsură de felul în care ne-am or
ganizat conținutul lucrului în perioada ' 
de primăvară.

i Zecile d|e mii de spectatori ! 
i bucureșteni apreciază, desigur, gri- 
i ja federațiilor și cluburilor spor- 
1 tive din Capitală de a întocmi 
i — cit mai bogat, dar și cit mai 
1 accesibil — programul sportiv al 
’ fiecărei săptămîni. Duminică, lu- 
i crurile s-au întâmplat însă altfel. 
[ Discuția despre exigență se im- 
i pnne.
i Dimineața, pe stadionul
i aproape 200 de tineri atleți — 
' elevi și eleve — au fost pur și 
i simplu poftiți... afară de pe pistă 
1 și de la sectoarele de sărituri.
Jocul de fotbal Dinamo Obor — 
CSM Reșița a început, ce e drept, 
la ora fixată, dar probele de lun
gime și proba de 500 m plat bă
ieți nu s-au putut termina, spre 
regretul justificat al micilor spor
tivi și al profesorilor de educație 
fizică carte au muncit atît pentru 
pregătirea atlețilpr lor. Să notăm 
că în aceste condiții nu s-a pu
tut desfășura nici concursul șco
lilor medii! Toate eforturile ar
bitrilor de a asigura buna desfă
șurare a ultimelor probe au fost 
zadarnice. Nu se putea întârzia în
ceperea meciului cu nici un mi
nut, deși spectatorii de fotbal ma
nifestaseră mult interes pentru 
entuziasta întrecere a micilor at
leți. Considerăm că era necesară 
o colaborare mai eficientă între ( 
federațiile de fotbal, i " "__
clubul sportiv Dinamo pentru a ] 
se evita această regretabilă situa- i 
ție. ’

i
In schimb, pe stadionul „23 Au- 1 

gust“ spectatorii au avut o nedo- ’ 
rltă pauză de 45 de minute între i 
jocul de rugbi Steaua — Grivița ' 
Roșie J _ - _ '
Lotul olimpie și Univcrsidad San
tiago
— prea puțin probabilă — a unui i 
scor general egal între echipele ! si .ca »—c .4- J a 5 4S— — — â.

chiar J
— ț 
" ț
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de rugrbi a fost „planificată" 
ceasta pauză care, oricum 
dacă ar fî existat prelungiri 
era mai mare cu 15 minute decit 
trebuia. Timp suficient pentru 
spectatori să asculte muzică, dar 
și să reflecteze la lipsa de grijă 
a organizatorilor (Federația 
bal, de rugbi și I.E.B.S.) 
programarea întîlnirâlor de 
nică. Ba de loc, ba prea 
Așa nu se poate !

de fot- 
p-entru 
dumi- 
mult...

TITOS TATU
asistent la I.C.F.



G. NICOLAESCU

amînat- Clasamen-

GH. CIORANU

(Urmare din pag. 1)

armă liberă

în pi-

onatele
S.S.E. 
tul:

liberă 
poziția

Armă 
juniori

21
19
15
14
13
7

nivel mediocru la 
în campionatul de

★
prilejuit ți alte rezultate

I. Sîrbu a 
de valoare

Bucu- 
polo; 
cores- 
Avem 
gene-

I — Știința

a tirului din 
ENACHE I

E-
nr.
In

1. C.S.ș.
2. Steaua
3. S.S.E. II
4. S.S.E. I

Progresul 
Rapid 
Știința 
Dinamo

patria noastră. BRAVO

37: 5 
28: 5 
23:11
20:11
20:21
12:27

6.
6.
7.
8.

7-3).
Foto: T. Chioreanu

★
iata Rezultatele: 

calibru reOus 3x30 focuri

SEMNAL DE ALARMA DUPĂ DOUA ETAPE
Întîlniri de 

rești duminică 
la fel ni s-a semnalat și de către 
pondenții noștri din provincie, 
de-a face, așadar, cu un fenomen 
ral, care, din nefericire, nu poate fi pus 
pe seama începutului de campionat, pe 
seama insuficientei acomodări cu bazinele 
descoperite. Intr-atît de puțin au oferit 
spectatorilor chiar și echipele noastre 
fruntașe.

Este limpede acum, după două etape, 
că formațiile noastre de primă categorie 
n-au acordat importanta cuvenită primei 
competiții a țării, ci au tratat cu super
ficialitate procesul de instruire-antre- 
nament pe timpul perioadei pregătitoare, 
baza formei sportive. Lipsite de o bună 
pregătire fizică și de înot, majoritatea 
echipelor noastre au prestat un joc sta
tic, lipsit de orice dinamism, fapt care, 
spre regretul nostru, contribuie la înde
părtarea publicului spectator. Această 
neputință de a înota într-un ritm sus
ținut, de a desfășura un joc mobil, 
explică și numeroasele greșeli tehnico- 
tactice. Iată de ce apreciem că este mo
mentul ca colegiile de antrenori și con
ducerile de secfii să urmărească mai 
îndeaproape antrenamentele echipelor de 
primă categorie pentru a pune capăt, 
ctt mai degrabă, muncii de mintuială, 
lipsite de perspectivă.

Am scris nu o dată că modificările 
intervenite în regulamentul jocului de 
polo (cu ocazia congresului F.I.N.A. 
din anul 1960) au avut ca scop crește
rea spectaculozității acestei discipline 
sportive. De aproape trei ani echipele 
au dreptul să ruleze pe parcursul celor 
patru reprize (a 5 minute fiecare) un 
lot de 11 jucători. Dar, deși a trecut

timp suficient, formațiile noastre nn 
pot beneficia de avantajul acestei mă
suri, pentru simplul motiv că ele nu au... 
11 jucători, cît de cât apropiați ca va
loare. Duminică. în meciul cu Dinamo, 
Știința București a folosit în toate cele 
patru reprize același efectiv de 7 ju
cători, cu o săptămînă în urmă studenții 
din Cluj au operat doar două schimbări 
(numai pentru cîte o repriză) și exem
plele nu se opresc, din păcate, aici.

C.S. Mureșul Tg. Mureș încheagă eu 
greu o formație de 7—8 jucători, din 
care cauză recurge la serviciile antre
norului ei, Francisc Simon. Și aceasta 
în pofida unei hotărîri luate de birou) 
federal, prin care se stabilesc antreno
rilor sarcini precise. Și, această hotărîre, 
menită să stimuleze importanta muncă 
de creștere a tinerelor cadre, a fost 
luată înainte de începerea competiției, 
fiind adusă în timp util la cunoștința 
celor interesați. In cazul în care dc 
această abatere se face vinovată condu
cerea secției sau chiar conducerea clu
bului, singurul „mediator” ar trebui să 
fie chiar antrenorul. Adică Francisc 

Simon, fostul jucător al reprezentativei 
naționale, participant Ia trei ediții ale 
J.O., sportiv care s-a bucurat și se 
bucură de stimă și apreciere. După pă
rerea noastră. în momentul de față Fr. 
Simon poate aduce mișcării noastre spor
tive un aport mult mai însemnat în cali
tatea sa de antrenor. Pentru că satisfac
ția pe care ți-o dă munca de promovare 
a elementelor tinere este mai puternică, 
credem noi, decît regretul dc a încheia, 
cu un an mai devreme, o carieră sportivă 
dintre cele mai strălucite

Atac dinamovlst la poarta studenților bucureșteni. (Fază din meciul 
„ Dinamo — Știința

ȘTIRI... REZULTATE
DOKOG — ȘTIINȚA CLUJ 2—2

BUDAPESTA 6 (Agerpres). — E- 
chdpa de fotbal Știinșa Cluj și-a con
tinuat turneul în R.P. Ungară, jucînd 
la Dorog cu echipa locală. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate: 
2—2 (1—1).

REZULTATE DIN CAMPIONATUL 
JUNIORILOR

Seria I: Ceahlăul P. Neamț — La
minorul Roman 3—2 (2—1), C.S.M.S. 
Iași — Steaua roșie Bacău 2—0 (1—0), 
Dinamo Bacău - C.F.R. Pașcani 5-0 
(3—0), Textila Buhuși — Fore sta Făl
ticeni 1-0 (1-0).

Seria a Il-a: Știința Galați — 
Unirea Ploiești 3—0 (neprezentare), 
Laminorul Brăila — Progresul Bucu
rești 0—6 (0—1), Dinamo București— 
Siderurgistrul Galați 5-1 (4-0).

Seria a 111-a: Tractorul Brașov — 
Steagul roșu Brașov 1—1 (0—1), Car- 
pați Sinaia — Metalul Sighișoara 3—3 
(1—2), Textila Sf. Gheorghe — Poiana 
Cîmpina 1—1 (0—1).

Seria a V-a: Știința Craiova — 
Steaua București 5—1 (4—0),
• Dintr-o greșeală de corectură, 

din cronica meciului Lotul olimpic— 
Universidad Chile a căzut
Pasajul trebuie citit astfel: 
Varpo (min. 83), servit de data 
el de Pircălab, face ca scorul 
devină 6—I—

un rind. 
...iar 
asta 

să

ÎN ATENȚIA JUNIORILOR 
BUCUREȘTENI

Juniorii Arghirescu, Constantinescu. 
Deleanu, Icn Ștefan, Nunweiller VI, 
Ion Constantin, Jamaischi, Gațu, 
niei Ene, Bogdan, Cristoloveanu, 
conescu. Seceleanu. Contardo, 
Dumitru: și Dinu Iordan sint 
vocați pentru miercuri 8 mai
15.30 pe terenul CAM. Belvedere. 
Vor avea asupra ior echipament ccm-

Da- 
Dia- 

C. 
con- 
ora

Echipa de tineret
în noul său sezon internațional

„start bun”

Duminică au continuat meciurile 
rezervate copiilor și juniorilor în ca
drul campionatelor de sală ale Ca
pitalei. La copii după consumarea 
celor șapte etape pe primul loc s-a 
clasat echipa Clubului sportiv școlar 
care a terminat neînvinsă. Pe locu
rile următoare s-au clasat Steaua și 
SS.E. II. Iată rezultatele din etapa 
a 7-a: Progresul—Știința 5-0; Steaua— 
Rapid 5-0 ; C.S.Ș—S.S.E.

GHEORGHE ENACHE

• Orice meci internațional dispu
tat în provincie stîrnește mult inte
res în orașul respectiv. Iar cind e 
vorba de un joc între echipe repre
zentative, cum a fost cel dintre se
lecționatele de tineret ale țării noas
tre și cea a Suediei, desfășurat du
minică la Cluj, evenimentul capătă 
proporții. E un fapt de necontestat 
și care confirmă justețea . măsurii 
luate de Federația noastră de Fotbal 
care și-a înscris în calendarul aces
tui an cîteva meciuri internaționale 
(tineret șl juniori) ce urmează să se 
desfășoare în unele din principalele 
centre fotbalistice. La Cluj, cei peste 
20.000 de spectatori au asigurat par
tidei o ambianță sărbătorească. 
Mulțumiți de calitatea jocului (ne 
gîndim mai ales la prima repriză), 
de faptul că echipa noastră (pe care 
au susținut-o cu multă ardoare, fă- 
cîndu-ne să ajungem la o comparație 
nu prea măgulitoare, în această pri
vință, cu spectatorii bucureșteni...) a 
cîștigat pe merit întîlnirea. Clujenii 
nu păreau de loc deranjați, la înche
ierea partidei, de ploaia care — 
odată ajunși acasă — i-a obligat pe 
toți să-și schimbe costumul... Succe
sul înregistrat de meciul de la Cluj 
ne face sâ subscriem, pentru viitor, 
orice inițiativă asemănătoare a fo
rului de specialitate.

• Succesul reprezentativei noastre
de tineret în primul său joc din a- 
cest an nu este unul de 
seamă. Dimpotrivă, 
victorie — la scor 
manieră categorică 
adversar valoros, 
tehnic și pe care pină acum nu reu
șisem să-1 întrecem. In 1957 la Bucu
rești scorul a rămas alb, iar la Falun 
suedezii ne-au învins cu 4—3. De
data aceasta, balanța a înclinat de 
partea noastră și meritul este atit 
al celor 13 jucători care au îmbră-

Am 
minăm 
— în 
bine

neluat în 
repurtat o 
dar, de o 
fața unui 
„înarmat* secundă. 

jucători, 
bun; el 
dar a 
„șuturi-

CURIERUL NOSTRU
• Mai rpuiți cititori (Viorel Cră- 

rtnnaș din Cimpia Turzii, Icn Geană 
din Turda etc) ne-au scris referitor ta 
meciul Arieșul Turda-C- S. M. Cluj, 
disputat la 21 aprilie ]a Turda. „Mi-a 
plăcut și am admirat întotdeauna 
la jucătorii de la Arieșul elanul cu 
care și-au apărat șansele, dragostea 
cu care luptă pentru victoria culori
lor lor, dar nu sint de acord cu ati
tudinea unor jucători tn rntilnirea la 
care mă refer, scrie tov. Crăciunaș.

Mă intreb de ce oare fotbaliști ca 
Balazs, Vădan, Husar, Iran de '.o 
Arieșul, jucători tineri și cu rea'.e 
calități, au dat * - _ _ -
bun simț ți de 
bbcul spectator 
ciul eu C.S.M. 
indisciplină".
• Despre activitatea fotbalistică 

din Buzău ne-a scris de curind tov. 
Constantin Hanek.
scrisoarea sa 
locale Rapid, 
Rapid, clasată 
natul regional, 
gradarea. Pe drept cuvînt suporterii 
și miile de buzoieni dornici de a 
asista la meciuri de categoria C, nu 
sint mulțumiți de comportarea jucă
torilor și de inactivitatea consiliului 
asociației sportive Rapid Buzău-, De 
mai bine de 10 ani întreg orașul nos-

afteaptă ca echipa sa fa
vorită să obțină un Ioc care să-i dea 
posibilitatea promovării intr-o catego
rie superioară. In van acest lucru I 

a- 
in 
»• 
in 
ar 
ti-

dovadă de lipsi de 
respect față de pu- 

dedindu-se — in me-
Cluj — „la acte ăe

multe probleme j 
munca antrenorilor, 

cititorul nostru ing. 
București, 

rolul foarte

Referindu-se în 
la activitatea echipei 

el spune: „Echipa 
pe locul 8 in campo- 
luptă să evite retro-

300 TALERE 
DIN 300 POSIBILE - RECORD ABSOLUT!

armă liberă calibru redus. Erau uimiți 
de performanță. Clipe de încordare ge
nerală. Liniște desăvirșilă. Se desfășuri 
ultimul „rund" al concursului. Gh. ~ 
nache se afla la postul de tragere 
I Dă comandă de „foc" și lovește 
plin. Performanța lui Lumnitzer și re
cordul țării sint egalate. Încordarea a 
devenit și mai mare. După focul de la 
postul 5 recordul R.P.R. a fost depășit. 
Din nou la postul nr. 1 TALERUL LO
VIT IN PLIN PECETLUIEȘTE RE
CORDUL R.P.R. LA O CURA ABSO
LUTA: 300 TALERE LOVITE DIN 
300 POSIBILE. O cifră uimitoare, ne 
mai realizată incă in lume.

...întotdeauna cind vom răsfoi în con
tinuare statisticile tirului o să întîlnim 
inscripția care completează rubricile:

■ HEQRGHe ENACHE — ROM1NIA — 
300 TALERE DIN 300 POSIBILE — 
BUCUREȘTI — MAI 1963.

încă o dovadă a valorii internaționale

Concursul a . _
de valoare ale trăgătorilor noștri. 0 
comportare meritorie au avut sportivii 
de la pistol viteza și îndeosebi Ștefan 
Petrescu, ca și tînărul Marcel RoȘca 
(Dinamo), De asemenea, la 
calibru redus 3X40 focuri, seniori, ma
estrul emerit al sportului 
înregistrat o performanță 
mondială totalizînd 1147 p., urmat în
deaproape de tînărul I. Olărescu (Știin
ța) cu 1138 ,p. De altfel, tinerii au fur
nizat surprize și în prima manșă la 
skeet, unde Gh. Sencovici a totalizat 
98 talere lovite, întrecînd pe recordma
nul, țării St. Popovici, iar echipa de ju
nioare de la C.S.M.S. Iași a doborit 
recordul republican la armă liberă cali
bru redus 3X30 focuri, 
cioare.

culcat : 1. R. Weinrich (Știința) 287 p.,
2. Scholtz (Brașov) 287 p., 3. A. Bejena-
ru (Brașov) 28Ș p. ; poziția în genunchi : 
l.K. ștefan (C.F.R. Arad) 276 p., 2. D. Be
rea (Știința) 275 p., 3. Gh. Stoian (Știința) 
274 p. ; poziția in picioare : 1. St. Ka- 
ban (Cluj) 261 p., 2. N. Sahaidac (Meta
lul) 259 p., 3. E. Alsany (Steaua) 253 p.; 
pe trei poziții : 1. N. Sahaidac 811 p., 2. 
Gh. Stoian 806 p., 3. E. Alsany 805 p. : 
Pistol viteză: 1. ȘTEFAN PETRESCU 
(DINAMO) 588 p., 2. M. Roșea (Dinamo) 
584 p., 3. M. Dochiliță (Steaua) 582 p. ; 
pe echipe : 1. Dinamo 2332 p., 2. Steaua 
2280 p., 3. Olimpia 1612 p. Armă liberă 
calibru redus 3x40 tocuri seniori poziția 
culcat : 1. I. SIRBU (Steaua) 398 p., 2. 
N. Rotaru (Steaua) 397 p., 3. I. Olă
rescu (Știința) 393 p. ; pe echipe: 1
Steaua 1563 p. ; poziția în genunchi : 1. 
I. Olărescu 385 p.. 2. I. Sîrbu 384 p., 3. 
N. Rotaru 382 p.; pe echipe : Steaua 1505 
ji. ; poziția in picioare : 1. Tr. Cogut 

'. C.S.M.S Iași) 367 p., 2. I. Sîrbu 365 p. ;
3. T. Ciulu (Steaua) 365 p. ; pe echipe : 
Steaua 1425 p. ; pe trei poziții: 1. I. 
S1RBU 1147 p„ 2. I. Olărescu 1138 p„ 3. 
N. Rotaru 1131 p. ; pe echipe : Steaua 

“HOS p. Talere aruncate din șanț 300 buc.:
1. GH. ENACHE 300 t. DIN 300 POSIBILE 
NOU RECORD AL R.P.R. (v.r. 298 t.),
2. I. Dumitrescu (Dinamo Obor) 290 t., 3. 
J. Lovinescu (Steaua) 270 t.

V. GODESCU

După mine, una din cauze e și 
ceea ci majoritatea jucătorilor 
loc să fie crescuți in localitate 
promovați apoi, sint-.. crescuți 
altă parte! Iată de ce credem că 
trebui să se inceapă cu creșterea 
nere'.or cadre locale".

B O scrisoare voluminoasă și c 
ridică 
sp€cisj 
mis-o
Bărbulescu din 
despre rolul foarte important pe 
care-1 au antrenorii in redresarea fot
balului nostru, tov. Bărbulescu ne 
face cunoscute două exemple obser
vate de dinsul cu prilejul meciului 
Farul Constanța—Flamengo: „Cițiva 
jucători de la Farul s-au îndreptat la 
un moment dat, enervați, spre ar
bitrul de iinie C. Prelici, contestind 
valabilitatea golului cu care făcu
seră 1—1 brazilienii. Ce a făcut a- 
tunci antrenorul A. Bote seu ? Cind a 
văzut că jucătorii săi se îndreaptă 
către arbitrul de linie, s-a sculat de 
pe bancă și i-a temperat invitindu-i 
să reia jocul. Poziția pe care a luat-o 
antrenorul A. Botescu a fost cit se 
poate de lăudabilă- Atitudinea exem
plară a lui l-a influențat probabil și 
Pe antrenorul echipei Flamengo care, 
cu citeva minute înainte de termi
narea partidei, l-a eliminat din joc 
pe un apărător al echipei sale pen
tru atitudine nesportivă față de ju
cătorul Vasilescu Scoaterea unui ju
cător titular din echipă și înlocui
rea lui cu unul de 
rul era defavorabil 
pentru Farul) este 
gest care trebuie 
exemplu pentru alți antrenori".

rezervi, cind sco- 
echipei sale (3—2 
de asemenea un 
să constituie un

ÎNTÎLNIRI
DINAMO BACĂU — FARUL CON

STANȚA 3—2 (1—2)
BACĂU 5 (prin telefon). Cele două 

echipe de categoria A au reușit să 
mulțumească publicul spectator numai 
prin numărul mare de goluri înscri
se, pentru că din punct de vedere 
tehnic jocul nu a corespuns. Au mar
cat: Radulescu (min. 11), Publik (min. 
58) și 
namo, 
28).

Meder (min. 87), pentru Di- 
respectiv Ologu (min. 25 și

ILIE IANCU 
EUGEN TE1RĂU — coresp.

PROGRESUL — DINAMO 3—1 (0—0)
Duminică dimineața, în prezența 

unui mare număr de spectatori, pe 
stadionul Progresul din Capitală s-a 
disputat întîlnirea amicală dintre

CREINICEANU
cat tricoul național cît și al celor 
doi antrenori, Bazil Marian și Victor 
Stănculescu, care au știut nu numai 
să pregătească echipa ci și s-o mobi
lizeze pentru joc. Garnitura prezen
tată a fost judicios alcătuită, alege
rea jucătorilor s-a făcut în funcție 
de tactica propusă, tinerele noastre 
speranțe au dovedit că și-au însușit 
bine „lecția" predată. în primele 45 
de minute, mai ales, jucătorii noștri 
s-au mișcat foarte bine pe teren, e- 
chipa a avut o bună omogenitate 
între compartimente și — mai ales 
— A CĂUTAT POARTA mai mult 
decît a făcut-o în repriza 
Cîteva cuvinte, acum, despre 
Adamache a făcut un meci 
n-a fost prea des solicitat, 
intervenit decis la cîteva
bombă" ale lui Eriksson. Hălmăgeanu 
ni s-a părut în progres, el îmbu- 
nătățindu-și jocul sub aspectul teh
nicității. Petescu și Răcelescu, în nota 
obișnuită. Ștefănescu a fost excelent 
în prima parte a întrecerii, cind a 
dominat centrul terenului. A cedat 
însă in final, ca — de altfel — ma
joritatea coechipierilor săi. (Și fiindcă 
am atins această problemă, ne expri
măm părerea că întregul nostru lot 
ar trebui să insiste mai mult asupra 
îmbunătățirii rezistenței. Insuficiență 
la acest capitol au arătat mai ales 
atacanții). Neșu a luptat mult, știe 
să atace adversarul dar greșește de 
multe ori pasele. Năsturescu a fost 
destul de activ, a acționat impetuos 
in repriza întîi, totuși a jucat sub 
posibilitățile cunoscute. Florea Voinea 
n-a dat ceea ce se aștepta de la el. 
înlocuitorul său, Frățilă, nu ne-a o- 
ferit prea multe criterii de apreciere, 
jucînd in repriza a doua, cind meciul 
a fost net influențat de ploaie și 
cind și angrenajul general al echipei 
n-a mai fost același. Adam ne-a plă
cut pentru perseverența în joc și 
simțul porții. Năftănăilă s-a achitat 
bine de sarcina de a fi „om de le
gătură" deși a jucat pe partea stin
gă, pe care nu e obișnuit iar Creini- 
ceanu a fost excelent. De pe partea 
lui au pornit, în prima repriză, cel 
puțin 5 acțiuni de gol. In repriza a 
doua, cind a început să țină prea 
mult mingea, jocul său n-a mai avut 
strălucire.

• In încheiere, o 
d-lui Persson, conducătorul 
ției suedeze : 
tîlnit-o 
cea pe 
teri or, 
sintem 
mai ca 
inorpusem să mă tem că vom împăr
tăși soarta olimpicilor (N. N. : Sîm- 
bătă, selecționata olimpică suedeză 
pierduse la Budapesta cu 4—0). E-
chipa romină a jucat modern : rapid, 
mobil, ea mult earaj. Țin să remarc 
corectitudinea arbitrajului și deplina 
sportivitate in oare s-a desfășurat 
meciul". . ... .

RADU URZICEANU

declarație a 
delega-

„Echipa pe care am in
ia Cluj este mai bună deeit 
care am văzut-o în jocul ari
de la Falun. Sincer vorbind, 
mulțumiți că am pierdut nu- 
2—1. După primele 15 minute

AMICALE
Progresul și Dinamo. Victoria a re
venit pe merit jucătorilor de la Pro
gresul care, în special în repriza 
secundă, au muncit mai mult. Spu
nem aceasta deoarece în primele 45 
de minute jocul a fost de slabă fac
tură tehnică. Golurile au fost mar
cate de Oaidă (min. 56 și 76) și'Stoi- 
cescu (min. 74) pentru Progresul, iar 
Ene III (min. 66) pentru Dinamo. 
Au jucat formațiile:

PROGRESUL: Mîndru — Nedelcuj 
Caricaș, Panait — Iancu, PopesOu 
(Ioniță) — Oaidă, Mateianu, Stoices- 
cu, Voinsa (Popescu), Baboie.

DINAMO. Uțn — Vulpeanu, Con- 
stantinescu, Ciuleanu — Țîrcovnicu, 
Nunweiller VI — David, Unguroiu, 
Ene III, Halagian, Selymesi.

N. TOKACEK — cores®,
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In campionatul feminin Unele considerații pe marginea finalelor
lupta pentru calificare rămlne deschisă In seria I

Campionatul feminin a avut dumi
nică o etapă destul de agitată. Chiar 
și liderii celor două serii, care la a- 
dăpost de emoțiile calificării puteau 
juca relaxat, au trebuit să guste din 
„cupa înfrângerii". Rezultatul cel mai 
surprinzător este desigur cel de la 
Sibiu, unde — jucînd cu mult elan— 
elevele de la Banatul Timișoara s-au 
impus în fața jocului lent, bătrînesc 
am putea spune chiar, pe care îl prac
tică în retur formația C.S.M. După 
cum ne-a transmis corespondentul nos
tru I. Ionescu, partida a prilejuit re
marcabila evoluție a portarului Angela 
Nițu și a jucătoarei de cîmp Florica 
Ciosescu, principalele „atu“-uri ale e- 
chipei Banatul în acest meci.

Pentru cei care nu au asistat la der
biul Știința—Rapid, victoria studente
lor ar părea surprinzătoare, pentru 
că — orice s-ar spune — feroviarele 
au la ora actuală cel mai omogen lot. 
Cu toate acestea, pe teren lucrurile 
nu au fost întocmai. Avind o apăra
re dîrză, atentă, care ne-a adus amin
te de ,,zilele mari" ale fostei cam
pioane, Știința a ținut de multe ori 
la respect atacul rapidist. Chiar și 
în atac, unde experiența Josefinei 
Ștefănescu, Aureliei SzokS, îmbinată 
cu elanul Măriei Ianoși sau Ericăi 
Braedt-Tiriac, dă acțiunilor un plus 
de eficacitate. Știința a afișat frumoa
se posibilități, care readuc echipa în 
discuțiile pentru titlul de campioană. 
Dar...

Lupta pentru calificarea în turneul 
final rămîne deschisă în seria I. Toa
te cele 4 echipe, direct interesate (Ra
pid, Tractorul, Știința și Ș.S.E. Plo
iești) au cîștigat în această etapă, ast
fel că situația primelor locuri este 
neschimbată. Pînă duminică însă, 
cînd sînt programate două me

Actualități
începe turneul final al juniorilor și junioarelor

Ultimul act al campionatului repu
blican de juniori și junioare se va des
fășura vineri, slnibătă și duminică la 
Bacău (băieții) și la Petroșeni (fetele). 
Dată fiind valoarea echipelor calificate, 
întrecerile suscită un interes deosebit 
printre amatorii de handbal în 7 din 
localitățile respective. O atracție spe
cială exercită turneul juniorilor de la 
Bacău, unde vor evolua formații de va
loare apropiată: C.S.S. București — 
deținătoarea titlului —, S.S.E. Ploiești, 
Luceafărul Brașov și S.S.E. Timișoara. 
Cu mult interes este așteptat meciul 
G.S.S. — S.S.E. Ploiești, care probabil 
va decide pe campion. 

ciuri cu caracter decisiv: Trac
torul Brașov—Progresul București 
și Știința București—S.S.E. Ploiești.

Remarcabilă a fost în această etapă 
și victoria echipei școlare din Petro- 
șeni, la Timișoara, în fața Construc
torului. Cu punctele acumulate, S.S.E. 
s-a salvat aproape sigur de retrogra
dare, — „condamnînd", in schimb, pe 
Favorit Oradea, învinsă pe teren 
propriu de către Mureșul Tg. Mureș!

Iată cum arăta clasamentele cu trei 
etape înainte de încheierea returului:

FEMININ, SERIA I

1. Rapid Buc. 11 8 1 2 128: 54 17
2. Tractorul Brașov 11 7 13 101: 71 15
3. Știința Buc. 11 7 0 4 98: 59 14
4. S.S.E. Ploiești 11 7 0 4 79: 62 14
5. Progresul Buc. 11 6 2 3 83: 69 14
6. Faianța Sighișoara 11 5 0 6 96: 92 10
7. Confecția Buc. 11 1 1 9 53:122 3
g. S.S.E. Constanța 11 0 1 10 36:145 1

SERIA A n-A

1. Știința Timiș. 11 19 0 1 149: 66 20
2. C.S.M. Sibiu 11 9 11 121: 79 19
3. Mureșul Tg. Mureș 11 6 1 4 83: 74 13
4. C.S.S. Ban. Timiș. 11 4 2 5 96: 92 10
5. Constructorul Timiș. 11 4 2 5 95: 98 10
6. S.S.E. Petroșeni 11 3 1 7 75:107 7
7. Vestitorul Buc. 11 3 0 8 56:111 6
8. Favorit Oradea 11 1 1 9 74:122 3

MASCULIN, SERIA I

1. Dinamo Buc. 11 10 1 0 258:127 21
2. Steaua Buc. 11 9 0 2 227:151 18
3. C.S.M.S. Iași 11 4 2 5 177:233 10
4. Rafinăria Teleajen 11 4 16 149:161 9
5. Rapid Buc. 11 4 0 7 172:195 8
6. Știința Buc. 11 3 2 6 138:172 8
7. Dinamo Bacău 11 15 5 161:177 7
8. Tractorul Brașov 11 3 17 174:240 7

SERIA A II-A

1. Dinamo Brașov 10 7 0 3 182:139 14
2. C.S.M. Reșița 10 7 0 3 215:189 14
3. Știința Timiș. 10 6 0 4 200:192 12
4. Știința Petroșeni 10 6 0 4 194:188 12
5. Voința Sibiu 11 5 15 176:192 11
6. Tehnometal Timiș. 11 4 2 5 201:204 10
7. Știința Tg. Mureș 11 3 1 7 172:201 7

Programul turneelor finale va fi al
cătuit în cursul zilei de azi.

• Cu prilejul zilei de 1 Mai, co
misia de handbal oraș București a or
ganizat o serie de întreceri pe categorii 
de echipe încheiate într-un cadru festiv 
pe stadionul Voința, lată formațiile mas
culine cîștigătoare: UNIREA FABRICA 
DE ACE (26—20 cu P.T.T. în finală), 
la cat. calificare —, S.S.E. Nr. 2 1 
(26—15 cu 1.0.R. în finală), — la cat. 
I —, S.S.E. Nr. 2 II la cat. II —, 
A.S.AV. — la categoria raională. în 
competiția feminină învingătoare a ie
șit TITANII (6—3 cu 1SEM și 7—2 
cu Fabrica de Timbre In turneul fi
nal).

• în acest an, finalele campionatelor 
republicane de scrimă se desfășoară 
după un sistem nou, în două „manșe". 
Prima a avut loc recent în sala Dinamo; 
iar a doua urmează să se desfășoare în 
luna octombrie. Abia după aceea se vor 
stabili, prin adițiune de puncte, cam
pionii tării. în felul acesta poate fi ur
mărit mai bine modul cum se pregătesc 
trăgătorii noștri fruntași. Pentru a can
dida la locul I, scrimerii trebuie să se 
pregătească continuu, să-și planifice o- 
rele de instruire în funcție de etapele 
calendaristice ale competiției. In acest 
fel, posibilitatea de a cuceri un titlu 
republican dintr-o... întîmplare este ex
clusă. Numai cine va lucra în mod con
stant, cine va manifesta conștiinciozi
tate și perseverență va putea aspira la 
titlul de campion al țării.

Pe de altă parte, organizînd prima 
parte a finalelor înaintea principalelor 
competiții internaționale, federația a ur

Dinamo și-a păstrat trofeul
• AUREL ȘELARU PE PRIMUL LOC IN CLASAMENTUL GENERAL • N. 

CIUMETI $1 C. BACIU ClȘTIGĂTORII CELOR OOUĂ ETAPE

După o serie de curse simple, ci
cliștii bucureșteni și cei ploieșteni 
s-au întrecut intr-o competiție cu 
etape. Este vorba de concursul dotat 
cu trofeul „Cupa Dinamo", desfășu
rat sîmbătă și duminică pe șoselele 
din împrejurimile Capitalei.

Prima etapă (100 km pe șoseaua 
București-Ploiești) a fost presărată 
cu numeroase tentative de evadare. 
Cu 10 km înainte de sosire, C. Ba
ciu, D. Munteanu și A. Șelaru reu
șesc să se detașeze din pluton. In 
urmărirea lor pornesc C. Ciobanu, 
C. Moiceanu, C. Ciocan și N. Ciu- 
meti, care îi prind pe „fugari*’ în 
apropiere de Mogoșoaia. Baciu și 
Munteanu nu pot rezista alurei ra
pide în care colegii lor se apropie de 
linia de sosire. Sprintul final este 
cîștigat de N. Ciumeti (Voința Buc.) 
marcat cu 2h28:27 urmat de C. Cio
banu (Voința Ploiești), M. Voinea 
(Dinamo), A. Șelaru (Dinamo), C. Moi
ceanu (Olimpia) toți în același timp 
cu învingătorul.

Cursa de duminică dimineața des
fășurată de-a lungul a 100 km pe 
șoseaua București-Alexandria a fost 
mai spectaculoasă. C. Moiceanu, Gh. 
Bădâră, S. Duțâ, I. Braharu și L. Za-

campionatelor republicane
mărit ca acestea să constituie și un cri
teriu de selecție în vederea alcătuirii 
loturilor noastre reprezentative.

• Turul finalelor campionatelor repu
blicane a evidențiat creșterea valorică 
a juniorilor. Exemplul cel mai conclu
dent l-a oferit întrecerea floretistelor, 
unde două reprezentante ale S.S.E. Satu 
Mare, Ecaterina Jencic și Suzana Olajos 
au „sosit" în imediata vecinătate a Mă
riei Vicol. La floretă băieți, tabloul fi
nal a consemnat prezența altui junior, 
și tot din Satu Mare, Gh. Cando. în 
sfîrșit, la spadă, finala a adus pe pri
mul plan al întrecerii doi tineri care 
s-au impus în ultima vreme : D. Po
pescu (Știința), campion republican de 
juniori și P. Dumitrescu (Steaua), tră
gător de perspectivă, cu reale calități 
pentru această probă.

Juniorii amintiți nu sînt singurii care 
bat la porțile consacrării. Și faptul a-

noni, reușesc să se desprindă din 
pluton. Ințelegindu-se bine la trenă 
ei își creează un avans de peste un 
kilometru. Cei 5 „fugari" întorc îm
preună spre București (ceasul indica 
că au fost parcurși 50 km în lhl0:00) 
și se părea că „evadarea" lor va fi 
încununată de succes. Dar au în
ceput calculele. Ajungînd împreună 
la sosire, C. Moiceanu — singurul 
clasat mai bine în prima etapă — ar 
fi ocupat primul loc în clasamentul 
general. în această situație, dinamo- 
viștii L. Zanoni șl Gh. Bădâră și-au 
amintit de colegii lor A. Șeiaru șl 
M. Voinea aflați în urmă, candidați 
și ei la șefia clasamentului, și nu 
au mai dus trena. Astfel, acțiunea 
celor cinci va eșua în curînd. In, 
momentul joncțiunii, demarează C. 
Ciocan și C. Melcioc urmați de 
C. Baciu, S. Duță, A. Șelaru, C. Moi
ceanu, L. Zanoni, I. Braharu, M. Voi
nea, C. Popescu, D. Munteanu și 
M. Rindașu. Atacul lor va destrăma 
plutonul (în ultimul grup au rămas 
G Moiceanu, Gh. Bădâră, N. Ciu
meti ș.a.). „Fugarii" își măresc a- 
vansuî, devenind cert faptul că unul 
dintre ei va cîștiga etapa. C. Moi
ceanu, A. Șelaru și M. Voinea can
didau, în plus, cu șanse egale la 
șefia clasamentului general, învingă
torul fiind desemnat în persoana a

cesta trebuie înregistrat cu satisfacție. 
El atestă că în ultimii ani, scrima a 
atras multe elemente tinere talentate, 
îndrumate în mod corespunzător, aces
tea și-au îmbogățit bagajul cunoștințe
lor și astăzi sînt capabile să evolueze 
aproape de la egal cu trăgători consa- 
crați. Așa se șl explică unele rezultate, 
ca de pildă locurile fruntașe obținute 
la ultima ediție a Criteriului Mondial de 
Scrimă al Tineretului de la Gând.

• Un prilej de optimism îl constituie 
și orientarea antrenorilor noștri către 
ofensivă ca șl către individualizarea lec
țiilor. Aceste lucruri le-am consemnat 
încă din toamnă. Ele trebuie reținute șl 
acum, deoarece — se pare — sint pe 
cale de generalizare.

Dar preocuparea pentru ofensivă nu 
trebuie făcută în dauna apărării. Grija 
antrenorilor va trebui îndreptată în di
recția îmbinării acțiunilor ofensive cu 
cele defensive.

Ca o latură negativă a finalelor tre
buie să amintim abuzurile de opriri pe 
atacuri directe. Consecința ? Se folosește 
mult atacul cu .coupe- în care brațul 
se stringe exagerat de mult, ceea ce 
duce la formarea unor deprinderi mo
trice greșite și atrage recepționarea u- 
nor lovituri greu de parat. Aceste defec
țiuni se observă chiar la trăgătorii noș
tri fruntași, ceea ce trebuie să formeze 
obiectul unei preocupări deosebite pen
tru antrenorii care răspund de pregă
tirea lotului. Este de semnalat totodată 
o serioasă deficiență de ordin tactic : 
la trăgătorii tineri, mai ales, acțiunile 
nu sînt pregătite dinainte, nu sînt gîn- 
dite, se merge la întîmplare. De aici șl 
eficacitatea redusă a unor acțiuni.

• O notă pozitivă : folosirea elemen
telor tinere in arbitraje. In acest sens 
trebuie arătat că la finale și-au adus a- 
portul, ca arbitri, chiar unii dintre tră
gători. Ei au făcut față cu succes a- 
cestei îndatoriri, contribuind la bti^ 
calitate a arbitrajelor care s-au Tidiest 
la un nivel superior față de anii pre
ceden ți.

prof. D. TEPȘAN 
secretar general al F. R. Scrimă

TIBERIU STAMA

Consfătuire cu motocicliștiî 
șl posesorii de turisme particulare 

în ziua de 15 mai a.c. orele 17,00 
Direcția Miliției Capitalei organizează 
o consfătuire cu motocicliștiî și pose
sorii de turisme particulare. Se vor 
discuta probleme privind circulația pe 
drumurile publice.

Consfătuirea va avea loc la patinoarul 
artificial din Complexul Sportiv 
gust“.

Sînt invitați la această consfătuire

1X2X1X21
i,Capul  de afiș" al concursului 

Pronosport din această săptămînă 
îl constituie meciul dintre selecțio
natele de fotbal ale țării noastre 
și Republicii Democrate Germane. 
Meciul II al programului de con
curs este partida dintre formațiile 
de tineret. în rest încă un meci in
ternațional (Italia—Brazilia), o în
tâlnire din camp. U.RSK (Loko
motiv Moscova — Zenit Leningrad) 
și nouă partide din campionatul 
categoriei B al țării noastre.

Și acum, iată o scurtă prezen
tare a partidelor care alcătuiesc 
programul acestui concurs, cu un 
conținut atît de variat:

1. R.P. ROMÎNA (A) - R.D. GER
MANA (A)

Echipa noastră, așa cum am vă
zut-o evoluînd în partidele de veri
ficare cu Flamengo si Universidad, 
inspiră destulă încredere. De aceea, 
primul nostru pronostic este „1“

2. R.D.G. (tineret) - R.P. ROMtNÂ
(tineret)

Echipa R.D.G. are avantajul te
renului. dar tinerii noștri fotbaliști 
s-au comportat bine în meciul sus
ținut în compania echipei de tine
ret a Suediei. Pronostic 1, 2.

3. Italia — Brazilia. „Campionii" 
au avut o comportare inconstantă 
în acest turneu. Cele mai indicate 
senine : 1,2.

4. Lokomotiv Moscova — Zenit 
Leningrad. Gazdele au prima șansă. 
Leningrădenii i-au mai învins însă 
la Moscova, așa că indicăm :1,2.

5. C.F.R. Pașcani — Siderurgistul 
Galați. Siderurgistul se consideră 
„cu un picior" în A. Pe de altă 
parte, feroviarii cedează greu pe 
teren propriu. Pronostic: 1, X.

6. Foresta Fălticeni — Metalul 
Tirgoviște. Foresta joacă acasă cu 
multă ardoare. Totuși apărarea gaz
delor, destul de penetrabilă, poate fi 
străpunsă de înaintarea tirgovișteni- 
lor. Pronostic: 1,2.

I. Flacăra Moreni — Progresul 
Brăila. La Moreni Progresul Brăila 
nu poate spera decit la cel mult un 
punct.

8. Unirea Rm. Vilcea — Dinamo Pi
tești. Dacă piteștenilor trebuie să le 
acordăm șansele cuvenite, nu trebuie 
să neglijăm nici faptul că echipa 
gazdă nu a pierdut încă nici o par
tidă ps teren propriu. Pronostic 1,2.

9. Gaz Metan — Chimia Făgăraș. 
Chimia, se știe, ciștigă acasă și pier
de in deplasare. Pronosticul nostru 
este „1“, mai ales că medieșenilor 
Ie este foarte necesară o victorie.

10. Mureșul — Minerul Baia Mare. 
Pronostic „1".

II. Arie șui — C.F.R, Timișoara. 
C.F.R. Timișoara poate obțin» un 
punct la Turda. Pronostic 1, X.

12. A. S. Cugir — Vagonul Arad. 
A.S. Cugir joacă mult mai bine decit 
în tur. Pronostic „1“.

Sp. Progresul Alexandria — C.F.R. 
Roșiori. Pronostic „1".

• Vineri 3 mai, un nou grup de 
ciștigătofj ai excursiilor oferite de 
Loto-Pronosport au plecat in călă
torie peste graniță. Este* vorba de 
premiații la tragerea specială LOTO 
CENTRAL a Mărțișorului care au 
plecat într-o atractivă călătorie pe 
ruta București — Bratislava—Bmo— 
Praga. După cum vedem, o frumoasă 
călătorie pe care și-ar dori-o mulți 
dintre participanți. Cu grupul care 
a părăsit vineri Capitala, nu se 
epuizează insă numărul cîștigătorflor 
excursiilor oferite la tragerea Mărți
șorului ! Săptămînă aceasta, atît joi 
cit și simbătă ,alte două grupuri vor 
pomi din Gara de Nord pe aceeași 
rută.

Le urăm călătorie plăcută !

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES 

Nr. 18 din 1 mai 1963

Categoria a II-a 8 variante a 
7.075 lei; Categoria a rlll-a 57 va
riante a 1.069 lei; Categoria a IV-a 
285 variante a 274 lei; Categoria a 
V-a 1.144 variante a 68■> lei; Catego
ria a Vl-a 4.641 variante a 34 lei.

Rubrică redactată, de Loto-Prono- 
sport. <,

celuia care va ocupa un loc mai 
bun la sprintul final. Etapa a cîș- 
tigat-o C. Baciu (Steaua) cronome
trat cu 2h33:ll, secundat de S. Duță 
(Steaua) iar primul loc în competiție 
a revenit lui A. Șelaru (Dinamo).

CLASAMENTE GENERALE: indi
vidual — 1. A. Șelaru 5h01:38 ; 2. 

,C. Moiceanu, 3. M. Voinea, același 
timp; 4. C. Ciocan 5h01:395, D. 
Munteanu (Olimpia) 5h01:59. Echipe : 
1. .Dinamo 15h06:02 ; 2. Olimpia
151)06:32 ; 3. Steaua 15hll:53.

TR. IOANIȚESCU

De Ia I. E. B. S.
, Pentru intîlnirea internațională de 
fotbal R.P.R.—R.D. Germană din 12 
mai, de pe stadionul „23 August**, 
biletele se pun în vîtizare,' la ca
sele obișnuite, începind de astăzi 
ora 15. , .■

Cluburile și asociațiile sportive își 
pot ridica bilete, pe bază de adresă, 
pînă joi 9 mai, de la sediul I.E B.S- 
str. V. Conta 16.
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să participe toți motocicliștiî și pose
sorii de turisme particulare din Capi- 
iată.

MIC

in orice sezon
Se organizează tabere pentru elevi, 

studenți și salariați. Informații — 
1. G. O. Reșița, str. Fîntînilor nr. T. 
tel. 16: și lă I. C. R. Caransebeș, str 
Vasile Boaită nr. 11, tel. 278.

ÎNTREPRINDEREA INDUSTRIALA LOCALA 
LAZAR 0D0N“ TG. MUREȘ

Produce și livrează:
— fire de masă plastică pentru tapițerie (KEDER] 

precum și diferite profile și tuburi pentru 
împletituri in culori și dimensiuni variate. *

Comenzi și informații Tg. Mureș, str. Bolyai 20 telefon 3077-3211 j

9 »



Echipele campioane ale țării

RAPID BUCUREȘTI, de cinci ori con
secutiv, iar anul acesta pentru a noua 
oară campioană republicană masculină, 
din 1949 și pînă acum, reprezentanta 
noastră la ediția 1963 a „Cupei Cam
pionilor Europeni*. In picioare, de la 
stingă spre dreapta: Costinescu, Glieor* 
ghifă, prof. Ștefan Roman (antrenorul 
echipei), Săndulescu, Mincev, Bărbuță, 
Bărăscu. Jos: Grigorovici, Plocon, Ni- 
colau, Drăgan, Ardelea. Lipsesc din 
fotografie: Cos tea și Coțoveanu.

Foto: P. Romoșan

Mggj

După cum se știe, cel de al XlV-lea 
campionat republican de volei femi
nin s-a încheiat recent la Constanța. 
Pentru a șasea oară victoria a re
venit formației bucureștene Dinamo. 
O victorie care — deși obținută mai 
greu decît in trecut — vorbește o dată 
mai mult despre seriozitatea cu care 
se muncește în secția de volei a clu
bului din șoseaua Ștefan cel Mare.

ADEVĂRATE FINALE 
DE CAMPIONAT

Și de data asta, campionatul a sub
liniat faptul că cele mai bune for
mații feminine rămîn Dinamo și Ra
pid. Cele două jocuri Dinamo—Rapid, 
așteptate cu deosebit interes, s-au ri
dicat la înălțimea valorii acestor e- 
chipe și a așteptărilor.

Primul dintre ele, încheiat cu 3—1 
pentru feroviare, a scos la iveală su
perioritatea tactică a învingătoarelor. 
In ce a constat aceasta ? Văzînd că 
trăgătoarele sale principale, Natalia 
Todorovschi și Daniela Golimas, sînt 
blocate prompt de dinamoviste, antre
norul N- Meadu a cerut elevelor sale 
să îndrepte majoritatea paselor spre 
trăgătoarele secunde. Alexandrina Be- 
rezeanu și Doina Popescu. Bine pre
gătite, acestea s-au achitat cu succes 
de sarcina primită, cucerind punct 
după punct. Dinamovistele au fost 
surprinse de această schimbare de 
tactică și nu au găsit soluția s-o con
tracareze decît în setul al treilea, pe 
care l-au și cîștigat. A mirat desigur 
că voleibalistele de la Dinamo nu 
și-au dat seama de această stratage
mă tactică, dar și mai mult a sur
prins faptul că Gh. Constantinescu, 
antrenor cu multă experiență, nu a 
știut să dea pe moment cele mai po
trivite indicații.

Rapid și-a deschis drum spre vic
toria finală. Și părea că astfel se va 
încheia lupta pentru titlu, mai ales 
că Dinamo nu-și mai găsea cadența. 
Cu toate că au obținut în continuare 
victoria la C.S.M. Sibiu și Farul, di
namovistele se comportau sub valoa
rea lor reală, în timp ce Rapid, tâ
rând un adevărat galop de sănătate, 
se vedea tot mai aproape de tricouril» 
de campioane, spulberind cu 3-0 in
tențiile constănțencelor și sibiencelor.

Iată însă că a sosit ultima zi a 
campionatului cu reeditarea eternului 
derbi Rapid—Dinamo.

Pe masa juriului — cupa și tricou
rile ce urmau a fi oferite echipei

1-3 și... 3-0!
campioane. Antrenorul Meadu, pro
babil cu gindul la viitoarea festivi 
tate de premiere, își freca mîinile 
mulțumit iar giuleștencele se între
bau dacă-, tricourile sînt pe măsura 
lor! In cealaltă tabără — liniște de
plină. O liniște care părea că preves
tea furtună. Și a fost adevărat o fur
tună. Rar ne-a fost dat să vedem o 
asemenea răsturnare de situații pe 
terenurile de sport. Intr-atit s-au mo 
bilizat dinamovistele pentru acest 
meci, incit de la primele mingi s a 
văzut că nu vor lăsa nici o speranță 
adversarelor lor, victoria cu 3—0 con- 
turîndu-se de la început.

Învățînd din meciul anterior cu 
Rapid („mai bine mai tîrziu decît 
niciodată...") antrenorul Gh. Constan
tinescu a prezentat o formație in 
care toate jucătoarele s-au comportat 
la fel de bine în atac ca și în apă
rare. Cele două ridicătoare. Tinela 
Pleșoianu-Teucă și Viorica Herișanu, 
au realizat puncte prețioase prin lo
vituri de atac. Sigure de victorie, ra- 
pidistele nu au știut cum să acționeze 
atunci cînd au văzut că în fața lor 
este o echipă hotărîtă să-și mențină 
titlul. A intervenit — din această 
cauză — o cădere morală care a ușu
rat victoria dinamovistelor.

•..Și astfel, cupa și tricourile de 
campioane au luat din nou o direc
ție mal de mult cunoscută, rapidiste- 
le trebuind 6ă se mulțumească cu 
placheta pentru locul al doilea și cu 
titlul de cea mai bună jucătoare a 
turneului obținut de Sonia Colceriu 
și premiat de A.S. Voința Constanța.

C.S.M. SIBIU $1 FARUL — DOAR 
PARTENERE DE ÎNTRECERE)

Făcînd un sumar bilanț al părții 
finale a turneului de la Constanța, 
reiese că atît C.S.M. Sibiu cit și 
Farul au avut o comportare palidă, 
„însoțind" — pentru că așa cere re
gulamentul — cele două protagoniste 
în turneul final. IaT dintre ele, în 
ciuda locului 4 ocupat, C.S.M. a avut 
o comportare mai frumoasă decît Fa
rul, arătînd frumoase perspective.

A surprins în mod neplăcut com
portarea Farului Constanța- Fiind asi • 
gurate cu locul al treilea în clasament 
(cel mai bun din activitatea echipei) 
datorită diferenței de valoare față 
de C.S.M. Silbiu, constănțencele nu 
și-au apărat șansele cu seriozitatea pe 
care o impune poziția fruntașă pe

HIlfAMO BUCUREȘTI, de patru ori 
consecutiv, iar anul acesta pentru a 
șasea oară campioană republicană fe
minină, din 1957 și pînă acum. In pi
cioare, de la stingă spre dreapta : Helga 
Schreiber. Doina Ivănescu, Rodica Hăl- 
măgeanu, Gheorghe Constantinescu (an
trenorul echipei), Elisabeta Nodea, Flo
rina Popovici, Marilena Ștefănescu. Jos: 
Daniela Vemescu, Tinela Teucă, Viorica 
Herișann, Lia Vanea, Lucia Vanea. Lip
sește din fotografie: Elena Covaci.

Foto : P. Stan

care o dețin în voleiul nostru fem* 
nin. Este de dorit ca clubul Farul 
și forurile competente din Constanța 
să analizeze și să ia măsurile nece 
sare pentru ca echipa să nu-și mai 
dezamăgească miile de suporteri, iar 
antrenorul C. Hîncu să se preocupe 
mai mult de munca educativă a jucă
toarelor sale. Altfel, Farul nu va 
cunoaște progresul și rezultatele fru
moase pe care le îndrituiește valoa
rea lotului său din care fac parte 
o serie de jucătoare din echipa re
prezentativă.

MIRCEA tudoran

CLASAMENTUL PRIMELOR OPT 
LOCURI

1. Dinamo București ; 2. Rapid
București ; 3. Farul Constanța; 4.
C.S.M. Sibiu ; 5. Știința Cluj ; 6. Știin
ța București ; 7. C.S.M. Cluj ; 8.
Combinatul poligrafic București-

La Tg. Mureș

Echipele bucureștene Știința și Rapid au obținut 
primele victorii din turneul final al campionatului feminin

TG. MUREȘ 6 (prin telefon de la 
trimisul nostra). După 3 meciuri 
nesatisfăcătoare, Voința București a 
realizat, în sfîrșit, o partidă bună și, 
datorită acestui fapt, a ținut mult 
timp „în șah" echipa campioană a 
țării, Rapid București. Voința a con
dus tot timpul în prima repriză, iar 
în a doua, scorul a alternat pină în 
min. 29, cînd rapidistele au luat 
definitiv conducerea, cîștigînd cu 55-45 
(21-22). în general, partida a fost 
Interesantă, spectaculoasă și a ținut 
încordată atenția publicului pînă în 
ultimele secunde. Rapid a cîștigat 
datorită superiorității tehnice a jucă
toarelor, care continuă să fie princi
pale favorite ale acestei ediții a cam
pionatului. Voința s-a comportat pieste 
așteptări și dacă H. Spiridon ar fi 
avut o activitate mai intensă sub 
panou — în atac — ea ar fi putut 
aduce mai multe puncte echipei sale. 
Arbitrii C. Riegler (Buc.) și I. Deak 
(Tg. Mureș) au condus bine următoa
rele formații: RAPID : Racoviță 9, 
Ferencz 6, Lupan 6, îvanovici 10, 
.Vasilescu. 4, C. Gheorghe 20;

Pentru un rugbi deschis 
și spectaculos

jS Desfășurarea ultimelor partide 
de campionat, ca și a altor jocuri, 
chiar între formații fruntașe, a 
arătat că problema jocului des- 
chis, spectaculos, în rugbiul nostru 
rămîne actuală și că pentru re- 

j? zolvarea ei sînt nedesare eforturi 
susținute din partea tuturor ju- 
cătorilor, echipelor, antrenorilor 

0 etc. Readucînd în discuție această 
0 importantă problemă, publicăm în 

numărul de astăzi articolul prof. 
N. PADUREANU, antrenor al lo- 
tului republican.

Rîndurile de față se adresează în 
principal jucătorilor activi, arbitri
lor, antrenorilor sau instructorilor, 
care se preocupă permanent și direct 
de progresul jocului de rugbi.

După cum prea bine se știe, de 
mai bine de 4 ani rugbiul nostru 
înregistrează remarcabile succese în 
ciuda unor confruntări deosebit de 
grele. Se cuvine însă a fî semnalate 
cîteva lucruri care nu ne pot mul
țumi. în primul rînd trebuie să sem
nalez lipsa unei mai temeinice preo
cupări pentru practicarea unui rugbi 
deschis, spectaculos și variat, cane 
să atragă și mai mulți spectatori, 
dar și noi practicanți, în special în 
orașele mari ca București, Timișoara, 
Cluj, Brașov, Galați, Craiova, Iași, 
Constanța, Bacău etc.

Federația de specialitate a anali
zat oare în profunzime această pro
blemă? Deși tema articolului de față 
a fost în nenumărate rânduri discu
tată, nu s-a ajuns totuși la soluții 
cu caracter concret care să traducă 
în fapt preocupările. Colegiul de an
trenori a dat unde recomandări me
todice de principiu deosebit de va
loroase. dar acestea n-au dus la re
zolvarea problemei.

Astfel, cu toate străduințele de
puse, constatăm :

a) La unele echipe, atît jucătorii 
cit și antrenorii mai merg pe linia 
închiderii jocului, nu sînt promotori 
ai atacului de oriunde, nu dau 
baloane liniilor de 3/4 pe motiv că... 
le strică și în final se rezumă la 
un joc de uzură.

b) Liniile de 3'4, în situația .balon 
introdus" (sau repus) de adversar, 
iau inițial o poziție pe linie cu gră
mada, cu intenția clară de a strica 
atacul advers, dar sînt apoi in
capabile de a reveni la o poziție de 
atac în eventualitatea — destul de 
frecventă — cînd se cîștigă totuși 
baloane pe repunerea (sau introduce
rea) adversă.
c) Compartimentele de înaintași, 
atît în grămadă cit și în margine, 
nu și-au însușit bine tehnica ciști- 
gării rapide a balonului (sint însă 
și arbitri care nu vor să admită 
talonajul rapid), grămezile n-au o po
ziție stabilă înaintea introducerii 
balonului Și, în plus, o dată cîști- 
gat — balonul este prea mult 
timp ținut în situațiile cînd se ur
mărește pasa rapidă. De asemenea, 
nu totdeauna acest balon este scos 
de grămadă pe acolo pe unde 
trebuie.

d) Mijlocașii de grămadă, după 
ce primesc mingi cu o oarecare 
întârziere, în loc să caute să supli

VOINȚA: Bucevski 12, Magdin 4, 
Spiridon 16, Manolache 5, Pitrop 5, 
Iliescu 3.

în al doilea meci de luni, Știința 
București a aplicat excelent apăra
rea „în zonă", împiledicînd astfel pe 
jucătoarele de la Mureșul să pătrun
dă sub panou. în plus, mureșencele 
nici nu au încercat „coșul" de la 
semidistanță și au fost handicapate 
de diferența de înălțime. Știința și-a 
asigurat victoria din prima repriză, 
în timp ce în partea a doua a me
ciului, localnicele au făcut eforturi 
deosebite pentru a reduce din handi
cap. Scorul de 57—42 (30—11) pentru 
Știința a fost realizat de : Rizescu- 
Roseti 4, Antosch 4, Niculescu 18, 
Simon 1, Tintorescu 13, Haralambie 
17 de la învingătoare și Varga 4. 
Pircan 4, E. Fogarassy 3, M. Foga- 
rassy 5, Madanasz 17, Domianschit 1, 
Koos 6, Marck 2 de la învinse. Au 
arbitrat bine dr. I. Știrbu (Cluj) și 
M. Tănăscsou (Buc.).

Turneul final continuă marți.

D. STANCULESCU 

nească aceste lipsulri prin pasă ra
pidă, țin și ej prea mult balonul; 
au o pasă scurtă și de multe ori 
greșită (ca direcție și distanță). Cu 
alte cuvinte, în tehnica de bază 
a postului sînt lacune serioase care 
dăunează jocului echipei.

e) Lipsit de o tehnică și tactică 
corespunzătoare este și jocul de 
atac al liniilor dinapoi, în special 
al centrilor. Nu se plractică pro
cedeele moderne cele mai valoroase 
(dar și cele mai simple) ca : fi
xarea adversarului, schimbări de 
direcție, încrucișări, pasa Irapidă, 
fenta asociată cu schimbarea de 
direcție, placajul, închiderea un
ghiului1, lovituri de picior.

★
Ținem, totuși, să remarcăm că 

preocupări de a face jocul mai 
deschis și mai spectaculos, nu 
avem numai noi. Plropuneri în
drăznețe în acest sens, din toată 
lumea, bat puternic la porțile lui 
.International Board" (organul 
unic mondial, care din 1890 se, 
ocupă de codificarea regulilor de 
joc ale rugbiului).

Iama aceasta, cu ocazia meciu
lui Anglia-Scoția, acest fclr inter
național a ținut o ședință în care
a analizat unele propuneri de mo
dificare a regulamentului.

Iată-te pe cede mai principale 
(care de altfel au fost și adop
tate în Africa de Sud, cu titlul 
experimental, și care dacă vor da 
satisfacție, este posibil fie însușite 
de .International Board" în viitoa
rea sa adunare generală din 1964):

— înaintașii din grămadă n-au 
dreptul de a se desprinde de a- 
ceasta pînă ce mijlocașul de gră
madă n-a jucat balonul

— se interzice trimiterea balonu
lui în margine de cătlre un ju
cător aflat între liniile de 22 m

— liniile de *1. se vor afla per
manent și obligatoriu la 10 m 
înapoia grămezii (sau marginii)

— în jocul marginii, toți jucătorii 
aflați înapoia prinzătclrului, în ali
nierea normală cu fața la margine 
devin automat afară din joc. Da
torită acestui fapt, ei 'trebuie să

pre aportul lor în deschiderea și 
revalorificarea jocului, n-ar fi oare 
cazul să le încercăm într-un joc 
demonstrativ ? Acest joc, lipsit de 
o miză importantă, ne va dezvălui

se deplaseze înspre n^argine din-
colo de prinzător, după care pot
juca.

Interesante propuneri. Dar pen-
tru a ne face o idee mai bună des-

Deci, pe cînd un asemenea joc 
demonstrativ ?

cu certitudine acele frumuseți 
jocului încă nedescoperite.

ale

Sîntem convinși că 
mini de rugbi, care

jucătorii 
probează

ro
de

fiecare dată calități certe atît
„acasă* <ât și „în deplasare", au
mafei resurse pentru acest rugbi
deschis și spectaculos.

prof. N. PADUREANU 
maestru al sportului, antrenor 

al lotului R.P.R.

Campionatul feminin

Crișana Oradea a cîștigat 
turneul pentru locurile 9-12

La sfîrșitul săptăminii trecute au 
avut loc la Oradea meciurile feminine 
de baschet pentru locurile 9—12 în 
campionatul republican. întrecerile au 
fost de factură tehnică modestă. Iată 
rezultatele înregistrate :

Crișana Oradea—Știința Cluj 60—44 
(19—16) ; I.C.F.—S.S.E. Constanța 48-33 
(21—15) ; Crișana Oradea—I.C.F. 59—42 
(27—20) ; Știința Cluj—S.S.E. Constan
ța 58—38 (33—20) ; Crișana Oradea 
S.S.E. Constanța 52—45 (26—21) ; Ști
ința Cluj—I.C.F. 63—56 (34—14).

Iată clasamentul locurilor 9—12 : 9. 
Crișana Oradea 6 p.; 10. Știința Cluj 
4 p ; 11. I.C.F. 2 p; 12. S.S.E. Con
stanța 0 p.

ION OPREA și AL. JILAU — coresp.
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ÎN AȘTEPTAREA STARTULUI
a

— CORESPONDENTĂ DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL: HRISTACHE NAUM —

ale R. P. Polone
Gh. Stanciu pe locul 6 la bară

— Apropierea startului 
XVI-a ediție a „Cursei 

simte pregnant în capitala 
R.S. Cehoslovace: pe marile bulevarde 
și străzile orașului Praga au apărut 
afișe, flutură steaguri și se văd pretu
tindeni fotografiile participanților.

In afară de echipa țării noastre, la 
Prag. au sosit cicliștii din R.D. Ger
mană (Schur, Wcisskder, Ampler. App
ier, Bruning, Lux), R.P. Polonă (For- 
nalczik, Chitej, Kudra, Zielinski, Beker, 
Gawlicek). Franța (din rîndul cărora 
se remarcă rutierul Paillard cîștigătoru! 
etapei Brno—Praga din ediția trecută a 
„Cursei Păcii“), Maroc. U.R.S.S. (Ka- 
pitonov. Cerepovici, Olizarenko. Tom- 
bak, Viaravas, Pavlov) și libanezul Ab- 
doul Tarek. In cursul zilei de nurți

PRAGA, 6.
In cea de a
Păcii* se

Iugo- 
start

alcă-

urmează să sosească restul cicliștilor 
iar miercuri ultima echipă : R.S.F. 
slavia. în total se vor alinia la 
19 echipe.

Formația R.S. Cehoslovace este
tuită din cicliștii care au concurat, ală
turi de alergătorii noștri și cei ma
ghiari, la concursul internațional de la 
Oradea și anume : Ilasman, Heller, 
Smoiik. Lacllo, Dolezal și Volf.

Băieții noștri au fost găzduițî pînă 
acum In localitatea Nymburk situată la 
52 de kilometri de Praga. Ei au venit 
în capitala R.S. Cehoslovace luni și s-au 
instalat la Hotelul Internațional, unde 
sint găzduite toate delegațiile. Aici 
timpul este rece, noros și a plouat mult 
în ultima vreme. într-o discuție avută 
cu redactorul de ciclism de ia ziarul

de specialitate „Ceskoslovenskî Sport*, 
Josef Pondelik, acesta ne-a spus : „Dupi 
toate probabilitățile primul loc în cla
samentul general pe echipe îl vor ocupa 
cicliștii din R.D. Germană. în ce pri
vește formația R.P.R. socotesc că, dacă 
va reuși să absolve cu bine primele patru 
etape de munte de pe teritoriul țârii 
noastre, ea va reuși să se claseze în 
primele trei locuri. Noi sperăm ca echipa 
reprezentativa a Cehoslovaciei să 
seze în primele șase locuri*.

Antrenorul echipei R.P.R., 
Golgeți, a alcătuit următoarea 
lie: Gh. Radulescu. Constantin
trescu, Ion Cosma, Walter Ziegler, loo 
Stoiea și Ion Ardeleanu. Gh. Rădulescu 
este căpitanul echipei.

Luni seara a avut loc, în nocturnă, o 
cursă de criterion: pe un circuit de 700 
metri, pe care alergătorii l-au acoperit de 
50 de ori. Iu afară de cicliștii cehoslovaci 
la această cursă au participat și o serie 
de alergători străini aflați la Praga.

se cla-

Emest 
form 1- 
Dumi-

Concursul international de călărie de la Nisa

VARȘOVIA 6 
și duminică în 
s-au desfășurat 
ționale de gimnastică ale acestei țări, 
întrecere care a reunit la start sportivi 
de renume internațional din zece țări: 
Polonia, Cehoslovacia, Romînia, Unga
ria, Iugoslavia, Japonia, Finlanda. Nor
vegia, R.D. Germană și Italia. Printre 
participanți s-au aflat japonezul Mi- 
țukuri, gimnastul iugoslav Cerar, pre
cum și cunoscutele gimnaste Natalia 
Kot (R.P. Polonă), Ingrid F6st, Birgid 
Radochla (R.D.

La
tigat. 
nezul 
Cerar 
(Polonia) 56,90 p. 
nină, primul loc in 
la individual compus a revenit gimnastei

individual 
așa cum 
Mițukuri,
(Iugoslavia)

(prin telefon). Simbătă 
capitala R.P. Polone 
campionatele interna-

Germană) ș.a. 
compus masculin a cîș- 
era
cu

de așteptat, japo- 
57,35 p, urmat de 
57,00 p și Rogoșa 
In întrecerea femi- 
clasamentul general

NISA 6 (prin telefon). Simbătă și 
duminică s-au desfășurat ultimele 
întreceri din cadrul CHIO de la Nisa. 
Concurind in „Cupa Națiunilor", echi
pa noastră, formată din V. Pine iu 
(eu Birsan), C. Vlad (cu Nela) și 
A Cos tea (cu Diavolo), s-a clasat pe 
lecui V. Proba a revenit echipei ita
liene. In continuare, au avut loc în-

PE SCURT
• Turneul internațional de flo

reta „Cupa Gaudini" a fost ciștigat 
de echipa Franței, care in finală a 
învins cu scorul de 13—9 echipa R.P. 
Ungare. In semifinale R.P.U. elimi- 
nawe cu 21—4 echipa Italiei.

trecerile dotate cu cupa „Castelul 
Nisa" (probă de consolare) și 
miul învingătorilor"- 
aceste probe — care a 
lului Vaheio, călărețul 
a ocupat locurile 4 și
Nela. In ultima întrecere de la Nisa, 
V. Pinciu (cu Clasic) a totalizat 8 p 
penalizare, clasindu-se pe locul 14 iar 
A. Costea (cu Recova) a ocupat locul 
19 cu 12 p penalizare.

Călăreții romîni sosesc marți la 
Roma unde — începind de simbătă — 
vor participa la un nou turneu inter
național.

Pre-
In prima din 
revenit spanio- 
nostru C. Vlad 
5 cu Harpa și

Turneul voleibalistelor

De pe pistele de atletism

• A început noua ediție a „Cupei 
campionilor europeni" 
mul meci, disputat la 
tne echipele „Spartak 
șt AZS Varșovia, 6-a 
egalitate : 3—3 (3—0).

la rugbi. Pri- 
Czakovice, în- 
AZKG" Praga 
terminat la

Budapesta la campionatele de 
ale R. P. U. sportivul Ecser 
grea a totalizat 495 kg. (La 
campionate Veres a totalizat 

la mijlocie și a împins 160 kg.

• La
haltere 
de cat. 
aceleași 
475 kg : 
(Ambele sint recorduri mondiale).

• Intre 31 mad și 2 iunie se vor 
desfășura la Sofia campionatele mon
diale de lupte libere la care și-au 
anunțat participarea 30 de țări prin
tre care U.R.S.S., Italia, R. P. Ro- 
minâ,. R. P. Ungară, Turcia, Iran, 
Japonia, Iugoslavia, R. D. Germana, 
R. P. Polonă, R. F. Germană, Sue
dia
vor 
nul

de la Rapid in R. D. Germană
'BERLIN 6 (prin telefon). In ca

drul turneului întreprins în R.D. 
Germană echipa feminină de volei 
Rapid București a susținut pînă 
acum patru întîlniri, realizînd ur
mătoarele rezultate : Dynamo Ber
lin-Rapid 3—0 (5,3,13) și 3—1 (15— 
4, 15—11, 11—15. 15—11) ; Rapid- 
Selecționata de tineret a R.D.G. 
(lotul olimpic) 3—0 (11, 12, 4,) și 
3—2 (12—15. 15—3, 12—15, 15—7, 
15—3). O comportare bună au do
vedit, în jocurile de pînă acum, 
Colceriu, Moraru și Berezeanu. In 
continuare, echipa Rapid va susține 
cîteva întâlniși cu reprezentativa A 
a R.D.Germane și din nou cu selec
ționata de tineret, în localitatea 
Werdau.

• Atletul italian Salvatore Moral 2 
a stabilit un nou record al Italiei la 
200 m garduri: 23,5.
• In cursul aceleiași reuniuni în 

care Nikula a stabilit un nou record 
european la prăjină (5,05 m) tînărul 
finlandez, Erkki Mustakari, în vîrstă 
de 17 ani, a trecut peste ștacheta pusă 
la 4,60 m (cea mai bună performanță 
mondială de juniori).

• Cu prilejul unui concurs de 
atletism, desfășurat duminică la Bu
dapesta, Judith Bognar a stabilit un 
nou record al țării sale la arunca
rea greutății cu o performanță de 
15,69 m (v.r. era de 15,68 m). La 
masculin proba de aruncare a greu
tății a revenit lui Varju cu 19,06 m. 
Proba feminină de disc a fost cîști- 
gată de Kontsek cu 54,11 m.

• Cu prilejul unui concurs de at
letism disputat in orașul Monroe 
(statul Louisiana), John Pennel a sta
bilit un nou record mondial la sări-

tura cu prăjina cu 5,05 m (v.r. era 
de 5,03 m și aparținea lui Sternberg). 
Proaspătul recordman mondial 
săritura cu prăjina, Pennel, este 
virată de 23 ani, are o înălțime 
1,80 m și o greutate de 79 kg. El
losește prăjina din fibre elastice din 
1960, cind a sărit 4,58 m.

poloneze Natalia Kot cu 38,Sfip p, ur
mată de Radochla 38,399 p și Ingrid 
I'Sst 38,066 p. Pe aparate, au terminat 
învingători următorii gimnaști și gim
naste : FEMININ: paralele Kot 9,735 
p; sărituri Kot 9,676 p; sol Radochla 
9,070; btrnă Radochla 9,563 p; MAS
CULIN: sărituri Rogoșa 9,55 p; sol 
Mițukuri 9,70 p: bară Mițukuri 9.60 
p ; inele Rogoșa 9,70 p; cal cu minere 
Wronka (Polonia) 9,75 p; paralele Ro
goșa 9,70 p.

Ținînd seama de valoarea concursu
lui, de faptul că lo{i gimnaștii romîni 
au evoluat pentru prima oară în acest 
an intr-un concurs interna|ional 
hotare, că lulia Podoreanu 
într-o întrecere internațională peste gra
niță, se poate aprecia că 
gimnaști romîni au avut o comportare 
satisfăcătoare. La bară Stanciu a ocupat 
locul 6 cu 9,20 p, iar la sărituri — 
locul 8 cu 9,15 p. Tot el a ocupat locul 
10 Ia paralele și sol cu 8,95 și 9,20 p. 
De asemenea. Elena Tutan, lulia Podo
reanu și Dragoș Simioncseu s-au străduit 
să evolueze cit mai bine. Experiența 
acumulată la acest concurs îi va ajuta 
pe gimnaștii noștri să-și îmbunătățească 
pregătirea pentru viitoarele întreceri in
terne și internaționale.

pesta 
a debutat

grupul da

U.R.S.S.: Trei echipe la egalitate, 
in frunte

la 
in 

de 
fo-

• In cadrul unui concurs interna
țional de atletism desfășurat la Lahti 
in Finlanda, atletul polonez Janusz 
Gronowski a obținut victoria în pro
ba de săritură cu prăjina cu o per
formanță de 4,80 m. Acest rezultat 
constituie un nou record al R. P 
Polone.

5^ — 2^ LA LUPTE LIBERE
(prin telefon). Re

de tineret, la 
duminică seara,

P. Polonă, R. 
și R. S. 
avea loc 
„Levski44.

Cehoslovacă. 
in aer liber

Reuniunile
pe stadio-

Au fost schimbate datele finalei 
masculine a „C.C.L“ la volei

a XVII-a a
Petro® an pentru titlul

• La Dakar, în cadrul Jocurilor 
sportive internaționale, atletul negru 
Kone (Coasta de Fildeș) a alergat 
100 m în 10,5, urmat de Ejoke (Nige
ria) .în 10,6. Atleta ghaneză Hart a 
realizat pe 100 m (în serii) 12,0.

VARNA 
prezentativa noastră 
lupte libere, a întîlnit 
în localitate, redutabila selecționată5 
a R. P. Bulgaria. Gazdele au ciștigat 
la scorul de 5*A—EVx. Tăpăiagă, Mar
mara, Poalelungi, Chirilă și Urianu 
au pierdut la puncte, iar Tampa și 
Stîngu au fost învingători. Balog a 
terminat întîlnirea 
închiderea ediției 
că cea de a doua 
loc intr-un sat din 
lui Varna, este în plină desfășurare-
==========

la egalitate. La 
am primit știrea 
întîlnire, care are 
apropierea orașu-

• Partida 
Botvinnik — 
mondial de șah s-a încheiat remiză 
Ia mutarea a 40-a. Scorul este acum 
de 9—8 in favoarea lui Petrosian. 
Mîine se joacă partida a XVIII-a 
in care Botvinnik are albele.

meciului Două săpiămini au rămas pînă la 
startul rapidiștilor bucureșteni In finala 
masculină de volei a „Cupei Campioni
lor Europeni*. Datele celor două jocuri 
au suferit însă o mică schimbare, și 
anume : turul întîlnirii dintre Ț.S K A. 
și Rapid se va disputa simbătă 18 mai 
la Moscova, iar returul — duminică 26 
mai la București.

După șase etape, în campionatul 
Uniunii Sovietice trei echipe se află 
la egalitate de puncte în fruntea cla
samentului: Dinamo Tbilisi, Dinamo 
Moscova și T.S.K.A. — toate cu 9 
p. Iată rezultatele etapei a 6-a: 
T.S.K.A. — Dinamo Moscova 0—0, 
Șahtior — SKA Rostov 0—1, Kairat
— Spartak 0—1, Dinamo Tbilisi — 
Dinamo Minsk 0—0, Torpedo Kutaisi
— Ararat 2—0, Dinamo Kiev — Mol
dova 0—0, Avangard — Dinamo Le
ningrad 1—0, Aripile Sovietelor — 
Neftianik 9—1, Torpedo Moscova — 
Zenit Leningrad 3—2.

titlul, a fost învinsă cu 3—0 de 
Roma 1 Rezultatele etapei : Atalanta 
— Catania 0—0, Fiorentina — Venezia 
1—1Genoa — Lanerossi 2—0, Man- 
tova — Juventus
4—0, Modena — 
poli — Bologna
Sampdoria 4—2.
zionale 47 p, Juventus 42 p, Bologna 
și Milan cite 41 p, Roma 38 
rentima 35 p, Lanerossi 33

0—0, Milan — Spăl 
Palermo 2—0, Na
ll—0, Torino — 

Clasament: Interna-

p, Fio-
P-

Monaco, învinsă, conduce lotuși 
detașat...

mai 
la

comentarii—
In campionatul cehoslovac..

fapte
ale provinciei 
fost ciștigate, 

un sportiv

Aceasta întrucît, pen
să participe la aceste 
a fost obligat de or- 
semneze o declarație

Intre vorbe și
Campionatele de golf 

sud-alricane Natal au 
pentru prima oară, de
de culoare. Este vorba de Sewsunke 
Sewgotum care, spre „indignarea* 
rasiștilor din tribune, i-a întrecut pe 
toți concurenta săi albi. Cind, potri
vit regulamentului campionatelor, ju
riul a trebuit să inmineze cîștigăto. 
rului un premiu, Sewgolum nici nu 
s-a prezentat, 
tru a îl admis 
campionate, el 
ganizalori să
in care menționa că, în caz de vic
torie, nu are nici o pretenție la 
premiu, acestea fiind rezervate nu
mai... sportivilor albi.

Nu trebuie să se uite că toate a- 
cestea s-au petrecut exact in mo
mentul cind F.l.F.A. a reprimit in 
rindurile ei federația de fotbal din 
Africa de Sud și comitetul olimpie 
din această țară a dat publicității o 
declarație in care a pretins că împo
triva sportivilor de culoare nu mai 
sint întreprinse nici un fel de acți
uni cu caracter discriminatoriu.

După cite se vede însă, conducă
torii rasiști ai sportului sud-african 
spun una și fac alta.

Răfuieli regizate
Presa sportivă occidentală acordă 

un spațiu larg ultimului „incident*

petrecut intre boxerii profesioniști 
americani Sonny Liston și Casius 
Clay. Clay se antrena in sola de 
sporturi a unui gimnaziu din Miami 
cind, deodată, a remarcat în primele 
rinduri ale spectatorilor figura cam
pionului mondial Sonny Liston.

„Aruncați-l afară! Vedeți bine că 
acest bun de nimic mă spionează” — 
a strigat Clay din răsputeri.

Liston nu s-a speriat. A încetat 
doar să mai mestece gumă și a spus: 
„De ce țe-aș spiona ? Nici 
habar să boxezi*. Răspunsul lui Clay 
a venit imediat: „Urcă in ring și te 
ucid !".

Un spectator a remarcat atunci ci 
sala nu era îndeajuns de mare pen
tru a primi publicul dornic să asis
te la o asemenea „răfuială*, că pre
țul biletelor de intrare la „spectacol* 
nu fusese încă stabilit și că intîlni- 
rea dintre Liston și Clay fusese pusă 
la cale de manageri numai pentru 
scopuri publicitare. Acesta era și 
adevărul. Pentru a face să se vor
bească cit mai mult in jurul celor 
doi boxeri, organizatorii de reuniuni 
profesioniste i-au adus față in față 
in condiții, ce-i drept, oarecum neo
bișnuite. „Bun de nimic", „spion”, 
„te ucid" — iată cărțile de vizită 
folosite pentru a recomanda publicu
lui doi dintre cei mai cunoscuți 
boxeri profesioniști de peste Ocean.

s-au desfășurat doar patru meciuri, 
din cauză că unele echipe au susți
nut meciuri internaționale. Dukla 
Fraga — C.K.D. Fraga 2—0, Slov- 
naft Bratislava — Jednota Trencin 
2—0, Tatran Preșov — Banik Ostrava 
4—1 !, Spartak Brno — Spartak Plsen 
4—1. Clasament: Dukla Praga 31 p., 
Banik Ostrava 29 p., Jednota Tren
cin 24 p. etc.

In campionatul Franței cea 
mare surpriză s-a înregistrat 
Nancy unde echipa locală a între
cut pe Monaco, liderul clasamentului, 
cu 1—0. Deși învinsă, echipa Mona
co are un avans apreciabil față de 
cea de a doua clasată, Sedan. Re
zultatele de duminică: Reims — Ra
cing 3—2, Valenciennes — Sedan 1-1, 
Strasbourg — Mimes 2—1, Angers — 
Nice 3—0, St. Franeais — Lyon 1—0, 
Grenoble — Bordeaux 2—1, Montpe
lier — Toulouse 1—1, Marseille — 
Riennes 1—2, Rouen — Lens 3—2. 
Clasament: Monaco 47 p, Sedan 43 
p, Reims și Bordeaux cite 42 p etc.

Internazionale Învinsă cu 3—0 F. C. Austria-Viena pe primul loc

nu ai

In camp.onatul 
mas două etape, 
zionale, care nu

mai ră-
Interna- 

mai poate pierde

italian au
Duminică,

In campionatul austriac s-au înre
gistrat următoarele rezultate: Wacker 
— Austria Klagenfurt 2—0, F. C. 
Austria Viena — S.V.S. Linz 4—2,

Clasamentele definitive
„Crosului ziarului Pravda“

La ediția 
lui ziarului 
folosit un sistem original de alcătui
re a clasamentului general pe echi
pe. In locul clasicului sistem de 
adiționare a locurilor pe care au 
sosit concurențij fiecărei echipe, cla
samentul s-a făcut prin totalizarea 
timpurilor înregistrate de fiecare 
concurent, așa cum se procedează 
în concursurile de ciclism Sistemul este 
foarte interesant mai ales pentru că 
el oglindește mai fidel valoarea for
mațiilor participante.

La întrecerea de duminică, după

din acest an a „Crosu- 
Pravda" organizatorii au

primul loc a revenit 
Pe 
2.

R.S. Cehoslovacă
1.38:00,2;

6. R.S.F.

cum se știe, 
echipei U.R.S.S. cu 1.34:25,6. 
locurile următoare s-au clasat: 
R.D.G. 1.36:46,4; 3.
1.36:49,0; 4. R.P. Ungară 
5. R.P. Pomină 1.39:27,0;
Iugoslavia 1.39:34,0; 7. Franța (FSGT) 
1.49:17,0. Iată acum și rezultatele de
finitive obținute de concurenții noș
tri în cursa internațională: 
cescu, 13. Ov. Lupu, 25. N. 
33. T. Voicu, 36. D. Bîrdău 
Veliciu. Au terminat cei
metri ai cursei numai 42 de concu- 
renți.

12. Gre-
Mustață, 
și 37. I. 
8.000 de

Grazer A.C. — Rapid Viena 1—• I 
Vienna — Simmering 1—1, Wiener 
S.K. — W.A.C. 6—4, Linzer A.S.K. 
— Schwechat 1—0, Admira — Aus
tria Salzburg 2—0. Clasament: Aus
tria 29 p (din 19 jocuri). Admira
p, Wiener S.K. 28 p, Rapid 25 pW

PLtnzer A.S.K. 25 
meciuri).

(toate cu cite 20

Standard Liege la o nouă victorie

In clasamentul campionatului bel
gian, Standard Liege a obținut o 
nouă victorie și continuă să conducă 
în clasament. Rezultate : Standard 
Liege — Beersehot 2—0, St. Trond 
— Liegeoie 0—0. La Gantoise — Lier- 
se 3—2, Antverpen — Union St. Gi- 
loise 3—1, Kerch em — Diesi 3—1, 
Beringen — Brugcois 1—0, C.S. Bru
ges — Charleroi 1—0. Clasament: 
Standard 34 p, Anderlecht 28 p (cu 
un joc mai puțin), Ligeois 28 p, 
Btt-ugeois 26 p. etc.

Meciurile internaționale de mîlne

în semifinala C.C.E. (meci retur 
Ia Lisabona): Benfica — Fejenord; la 
Londra: Anglia — Brazilia; la Glas
gow : Scoția — Austria (meciuri 
amicale).

Primul tur
în Cupa Davis“

la tenis
Au luat srtrșit întUnirile din primul 

tur al competiției de tenis pentru ..Cupa 
Davis*4 (zona europeană). Iată rezultatele 
înregistrate ; București : R.P.R.—Elveția 
5—0 ; Schveningue : Olanda—Rhodezia 
1—4 : Viena ; Austria—Izrael 5—0 : Hel
sinki : U.R.S.S.—Finlanda 5—0 : Paris : 
Franța—R.P. Polonă 5—O ; Budapesta : 
R.P. Ungară—Belgia 2—3 ; Cairo; R.A.U.— 
Chile 0—5 ; Copenhaga : Danemarca—R.S. 
Cehoslovacă 4—1 ; Atena : Grecia—Bra
zilia 2—3 ; Lisabona : Portugalia—Norve
gia 0—5 ; Bedgrad : Iugoslavia—Monaco 
5—0.

In turul următor vor avea loc urmă
toarele meciuri : R.P.R.—AFRICA DE 
SUD ; Suedia—Rhodezia ; Iugoslavia— 
Austria ; Danemarca—Norvegia ; Chile— 
U.R.S.S. ; Belgia—Anglia ; Brazilia—Fran
ța și R.F. Germană—Italia. (Agerpres).
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