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DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL IN „CURSA PĂCII”, H. NAUM:

ii romîni și-au apărat cu 
în clasamentul general pe echipe

poziția
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KOSICE 13. Participanții la 
cea de a XVI-a ediție a „Cursei 
Păcii* au luat startul în cea de 
a cincea etapă. Plecînd din ora
șul Zvalen cicliștii au avut de 
parcurs 221 de km, pe un tra
seu sinuos, cu numeroase urcu
șuri. După eum era de așteptat 
cicliștii germani și sovietici, pe 
care sportivii noștri i-au depășit 
îa etapa anterioară, au lansat — 
în special în partea a doua a 
cursei — multe atacuri pentru 
a recupera timpul pierdut. Dar, 
așa cum se va vedea, cele două 
echipe nu vor putea să-și atingă 
scopul, datorită dîrzeniei cu care 
attgdspuns acestor acțiuni rutierii 
roiiiirfi.

Pe prima parte a cursei se ru
lează lent. In două ore au fost 
parcurși doar 71 de km, ceea ce 
înseamnă o medie orară de 35,5 
km. Sprinturile cu premii din lo
calitățile Rimavska Sabota și Roz-

nava sînt câștigate de: Beker 
(R.P.P.) urmat de Zielinski 
(R.P.P.), Lebedev (U.R.S.S.) și 
respectiv Weissleder (R.D.G.) ur
mat de Olizarenko (U.R3.S.) și 
Lebedev. Foarte pasionante au 
fost disputele în care s-au an
gajat alergătorii pentru cîștigar-a 
locurilor 1 și 2 In punctul de că- 
țărare de la Sorozka. pentru care 
s-au atribuit bonificații de un 
minut și respectiv de 30 de se
cunde. De acest avantaj au bene
ficiat Gawliczek (R.P.P.). câști
gătorul sprintului de cățlrare și 
Vyncke (Belgia) clasat pe locul 
doi.

După 170 de km de la plecare, H 
atacă cicdistul german Ampler și 
sportivul sovietic Cerepovicj pe fe 
care îi urmează Verhaegen (Bei- J 
gia) și Stonai (Italia). Ei reușesc | 
să se < 
romîni sesizează pericolul și pre- 
iau conducerea plutonului urmă
ritor fiind ajutați doar de cicli
știi polonezi. Cu 10 km înainte de gg multă dragoste in tot ceea ce 
sosire a spart Cerepovici. In a- ■ prins 
cest moment, rutierul german Am- ■ noștri

, , . . _ ■ dințiipier > demarat puternic, i-a pă- anului

Vamoș d ști ga dar cursa de 800 m, care a evidențiat insă și calitățile juniorilor Bloțiu. Ene și 
Plăcintaru

Joi Ia Cluj

Prima evoluție
a jucătorilor

s_a mai anunțat, 
joiivSlBvea loc la Cluj o serie 
de întflniri între jucătorii de 
tenis de masă chinezi și cei 
romîni. încă din timpul cam
pionatelor mondiale de la Pra
ga, ni s-a comunicat că lotul 
oaspe care va face deplasarea 
va cuprinde următorii sportivi : 
Li Fu-iun, Hu Tao-pen, Iu Cian- 
ciun, Ciu Lan-sun, Kuo Ciun- 
kun, Ian Iui-hua la băieți 
Lian Li-cen, Ti Cian-hua 
Lin Hui-cin la fete.

Vorbind despre valoarea 
cătorilor chinezi vom aminti 
cîteva amănunte din palmare
sul 
fost 
piu 
le” 
ani, 
pen 
cat 
Praga, 
campionul R.P. Chineze. De a- 
semenea și Ciu Lan-sun și Kuo 
Ciun-kun au o 
confirmată de o 
rii în diferite 
temaționale.

Dintre jucătoarele care 
vizitează, se pare că cea 
bună este Lian Li-cen, clasată 
pe primele patru locuri în țara 
sa. La Praga, Lian Li-cen a 
ajuns în sferturile de finală, 
învingînd-o pe Agnes Simon și 
fiind apoi eliminată de cam
pioana lumii, Kimiyo Matsuza- 
ki cu 3—0. Ti Cian-hua a fost 
învinsă 
de Eila 
Hui-cin 
prizele 
nînd-o în turul al doilea 
poneza Seki.

Din lotul romîn care 
replica sportivilor chinezi 
parte, printre alții, Dorin Giur- 
giucă, Catrinel Folea, Marta 
Tompa, Iudit Kreszek etc.

Oaspeții sînt așteptați să so- 
“ceașcă la Cluj in cursul zilei 
de miercuri, urmând ca ei să 
evolueze joi după-amiază în 
cadrul întîinirii dintre selec
ționatele orașelor Pekin și 
Cluj.

Sîmbătă, sportivii chinezi 
vor juca în Capitală.

Și 
Și

ju-

lor. Astfel, Li Fu-iun a 
finalist al probei de sim- 

masculin atît la „mondiale- 
de La Pekin de acum doi 
cit și la Praga. Hu Tao- 
și Iu Cian ciun s-au califi- 
în primii opt juctăori la 

iar Ian Iui-hua este

bună valoare, 
serie de victo- 
concursuri in-

ne 
mai

în aceeași competiție 
Constantinescu, iar Lin 
a produs una din sur- 
„mondialelor", elimi- 

pe ja-

va da 
fac

. — — H pune proverbul : „Iarna car șt vara
detașexe de pluton. Gidiștii ■ tani£ , « De ad^-ărul lui s-au con-

vino toți cei prezentă in tribunele 
stadionului din Galați și in primul rînd in- 

g| șiși atleții. Antnenindu-se cu mai multă 
g conștiinciozitate ca in alți ani, punind mai 

_ t au intre-
in umpui lunilor de iarnă, atleții 
fruntași au putut culege acum cele 
roade pentru sezonul competițiilor 
1963. care — judecind după incepu-

■ tul său — se anunță bogat in realizări.
® Sprinteni, semifondiștii și fondiștii. sări- 
31 torii și unii arucăteri au obținut pe stadio- 
® nul Dunărea, in cadrul concursului republi- 
;■ can de primăvară (un autentic campionat 
_■ național) o serie de performanțe deosebite 
3 care sporesc și mai mult în valoare dacă 
3 vom ține seamă și de vin tul foarte puter- 
3 nic, care i-a incomodat vizibil pe cei mai 
£ mulți. Nu este 
a că este pentru 
m tismuluî nostru 

minat cursa de
H 50 sec. și că 5
H recorduri personale, după cum tot așa. per.- 
H tru prima oară 6 sulițași romîni își încheie
■ întrecerea cu rezultate de peste 63 de metri. 
H Iolanda Balaș
■ (2,10 m — NOU 
M Lia Mamliu 
J pean (15,41 m),
J Gheorghe Popetcu
S cițiva dintre cei care au concurat foarte

a-

fContinuare tn pag. a 8-a)

aZ-

lipsit de interes să arătăm 
prima oara în istoria atle
tă nd 6 concurenti au ter- 
400 metri în mai puțin de 
dintre aceștia și-au realizat

(1.84 m). Cornel Porumb 
RECORD REPUBLICAN), 
(51,70 m), Ana Sălă-
Vtorica Belmega (5 $7 m), 

*73,70 m) sînt numai O fotografie devenită tradițională pentru record
mani și care nu poate lipsi din albumul lor cu 
amintiri. Cornel Porumb nu face excepție și tatăl 

alături de tabela cu 2,10 m.

raza din etapa a il-a Prnța-Hrno a celei de A» I-a ediții a ■ bine, dar tot se poate vorbi și de alți 
J ~ax ca Zotton Uamoș, Andrei Ba-

Mustațâ, EU-

- —w —..  . u .. _ _ . ---- - _ — --- - — exar u
.Cursei Păcii*. Vn trup de 6 alergători printre care se află și ■ pamcipanți 
ciclistul nostru H . Ziegler (al patrulea de la stingă) s-a detașat de ■ rabaș Ovidiu Lupu Nicolae 
pluton. Acțiunea lor Insă nu va reuși. ■ Teo<Joro/ ’ Viofica

Mi Cobor, Ioana Petrescu, 
® Crtwa Meszroș, Nicolae Po- 
£ povșchi, Șerban Ciochină 
■ etc.

cerile Spartachiadei, In asocia- jj începutul bogatului Be
țiile aparținînd de clubul Trac- S zon competițional din a- 
torul se observă o participare nu- _ cest an preolimpic este
meraasă. astfel că sînt toate pre- ț| remarcabil. Sâ ne stra
in isc le ca angajamentul asociații- du im ca, in continuare, ki-
lor de a 
de tineri 
îndeplinit și chiar depășit. (0. Q dicii 
Gruia, coresp.).

„Cupa Spartachiadei de vară“
REPORTAJUL NOSTRU

Consiliul clubului Tractorul 
Brașov, care îndrumă activitatea 
în 24 de asociații sportive, a luat 
frumoasa inițiativă de a acorda 
o cupă acelei asociații care va 
obține cele mai bune rezultate 
în întrecerile actualei ediții a 
Spartachiadei de vară.

Deși au trecut doar cîteva săp- 
tămînj de cînd au început între-

llll • •

mobiliza aproape 5 000 ■ crunle să meargă și mai 
, • . ■ bine și atletismul nostrula concursuri, si fie ■ - ■ . . ,gg sa înregistreze la toți m- 

'l saltul valoric pe
■ care-1 așteptăm...

După succesul
in intilnirea

Așadar, echipa noastră repre
zentativă de fotbal și-a început 
sub bune auspicii sezonul inter
național. Meciul de duminică cu 
reprezentativa R.D. Germane ne-a 
adus nu numai satisfacția cons
tatării că ea a făcut un pas îna
inte pe drumul pregătirii în per
spectivă pentru preliminariile 
turneului olimpic — după jocu
rile cu Flamengo și Universidad 
— ci și pe aceea a unei valo
roase victorii în meci inter-țări. 
Cu acest 3—2 (de reținut că este 
cel de-al patrulea meci consecu
tiv dintre cele două țări terminat 
cu acest scor!) echipa noastră și-a 
luat o binemeritată revanșă după 
înfrîngerea de 
Dres da și — 
rupe o lungă 
internaționale 
serie de care 
peste hotare s-a ocupat cu mult 
interes.

Ne bucură victoria finală (cu 
atît mai mult cu cît ea a fost 
obținută după o luptă pasionantă, 
care ne-a ținut cu nervii încor
dați pînă în ultimul minut de 
joc), ne bucură puterea de luptă 
a jucătorilor noștri, dorința lor

anul trecut de la 
totodată — între- 
serie de succese 

ale echipei oaspe, 
presa sportivă de

fotbaliștilor noștri
cu echipa R.D.G
de a obține victoria,nestăvilită

care i-a animat în repriza a doua, 
dîrzenia cu care au luptat pentru 
fiecare minge. Pregătirea morală 
și de voință a echipei s-a dove
dit astfel foarte bună, ca și pre
gătirea sa fizică, mulțumită că
reia componenții selecționatei 
noastre au impus un ritm de joc 
căruia oaspeții nu i-au putut face 
față. Din punct de vedere teh
nic, sînt cîteva lucruri pe care, 
de asemenea, dorim să le subli
niem. Ne referim în primul rînd 
la faptul că în a doua jumătate 
a partidei fotbaliștii noștri au a- 
plicat bine o serie de principii ale 
jocului modem. Astfel, reținem 
ca pozitive eforturile lor de a 
pasa din alergare, faptul
au șutat la poartă din
ziții variate, fără a mai 
ta la nesfîrșit acea „poziție 
mai bună“, combinațiile în viteză 
la care au participat cîte 2, 3 și 
4 jucători, viteza de reacție și de 
execuție cu care înaintașii i-au 
depășit pe adversarii lor direcți. 
Ăm apreciat la echipa noastră și 
jocul bine organizat de după 
pauză, cînd a folosit judicios

că 
po 

cău-

acțiunile pe aripi și a 
permanent direcția de 
a mingii, ceea ce a avut 
tat crearea de breșe în 
vul advers cînd pe o parte cînd 
pe alta a terenului. Jucătorii noș
tri merită felicitări și pentru 
jocul colectiv pe care l-au prestat. 
In apărare, ei s-au suplinit unul 
pe altul iar în atac s-au comple
tat reciproc. însușirea jocului 
colectiv, de colaborare, este o 
armă puternică în mîinile unei 
echipe, care știe s-o mînuiască. 
Consemnăm, de asemenea, cu sa
tisfacție faptul că formația noa
stră 
fel) 
deci
ceea 
unui 
cat cinci goluri și s-au înregis
trat numeroase alte ocazii Ia cele 
două porți, fapt pe care publicul 
l-a gustat și l-a aplaudat.

schimbat 
circulație 
ca rezul. 
d is poz iti-

(ca și cea germană de alt- 
a jucat deschis, ofensiv, 
în spiritul jocului modern, 
ce a contribuit la realizarea 
spectacol plăcut. S-au mar-

RADU URZICEANU
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Duminică dimineața, la Herăstrău...
„Nae“ e— „Nae“. Același du-te-vino, același 

păr gălăgios. Desigur, urmează un popas la... 
iarăși cronometrate pornesc să măsoare timpul, 
numai el înțelege ce a scris pe hîrtia din care 
băieților cifre, performante. Acum nu se poate sta da 
vorbă cu el. Iau ioc pe o bancă lingă tatăl lui Navasart. 
Băiatul. „Nicușor", e antrenor la Steaua iar tatăl membru 
susținător la— Dinamo I Ce ți-e cu pasiunile I îmi spune: 
„Pe Radu nu l-ai văzut!*. Radu Huțan e antrenorul di- 
namoviștiior, „rivalul- lui Nicușor. Trebuie să vină și 
Huțan. Rivalul ! îmi amintesc că o duzină de antrenori 
și-au propus în primăvară să urnească din loc atletis
mul ploieștean. Să-l împingă hofărît pe „culoarul" per
formanțelor internaționale. Treburile merg însă greu. Și 
spunea cineva, ca o explicație: „Dacă n-ar fi 
dintre antrenori ț Eh, ce zici I—“

Ce să zic? E o problemă I
Mă gîndesc, drept răspuns, să povestesc 

despre cei dch „rivali" din canotaj: Huțan și
★

Iubesc amîndoi, cu pasiune,., lacul. Dragoste mai ve
che, înfiripată cîndva sub sălciile pe-atunci încă firave 
ale Snagovului. îi cunosc fiecare „colțișor". Aici, pe 
marele stadion de apă, pe care nu l-ar schimba pe 
oricare., gazon din lume, a început marea „rivalitate" 
dintre cei doi antrenori de caiac și canoe. Dar, nu așa 
ca la Ploiești..

Este, oare, rău să dorești din tot sufletul ca sportivii 
pe care-i pregătești să... cîștige? Cine nu vrea să aducă 
clubului pe care-l reprezintă cît mai multe victorii? In 
esență, cam așa stau lucrurile cu Nicolae Navasart și 
Radu Huțan. Dar, să fim sinceri. Nu totdeauna lucrurile 
se rezolvă... politicos. Ce, să cîștige ceilalți? Mulți spec
tatori, după probă, îi caută pe cei doi antrenori. Na
vasart fuge după „blonzii" lui (Artimov și Conțolenco) 
și, întotdeauna, își exprimă zgomotos bucuria. Huțan 
se-ndreaptă calm spre Igor și pare „sobru". Ne-am obiș
nuit însă să-i descifrăm zîmbetul de mare mulțumire.

— Acum nu mai merge cu „sforării" sau cu... indi
recte, îmi spune Navasart. Poți să faci zece contestații 
dacă sportivul vine pe ultimul loc, degeaba. De fapt 
de multă vreme rivalitatea noastră se poartă în dome
niul cifrelor. Ca să bat dublul Sidorov — lacovki tre
buie să pot pregăti un alt echipaj mai bun. Altfel nu

• ••

neasHm- 
jurkj și 

Cred ca 
„citește14

rivalitafea

ctte ceva 
Navasart.

DAN GlRLEȘTEANU

'(Continuare tn pag. g 3-«)



Prin cîteva școli, la ora de educație fizică
de o

cu

Educația fizică se bucură 
atenție deosebită în scoli, ea face 
parte integrantă din procesul gene
ral de pregătire al elevilor.

Orele de educație fizică reprezintă 
primii pași ai elevilor spre activita
tea sportivă organizată, ele au un 
rol important în formarea unor ti
neri sănătoși, viguroși, capabili să 
desfășoare o activitate mai vie,
rezultate superioare, să învețe mai 
bine sau — ca în cazul elevilor de 
la școlile profesionale de ucenici — 
să dea un randament sporit în orele 
de practică, din atelier.

Raidul de față își propune să ur
mărească unele aspecte ale modului 
cum se desfășoară orele de educație 
fizică în cîteva școli din Capitală 
și din țară, conținutul lor, gradul de 
■teactivitate, atenția de care se bu
cură aceste ore din partea cadrelor 
didactice și conducerilor de școli. 
Totodată, prin acest raid ne propu
nem să evidențiem unele inițiative 
bune menite să îmbunătățească con
tinuu conținutul orelor de educație 

și 
pe 
de

fizică. Șî, bineînțeles, să arătăm 
lipsurile care se mal manifestă, 
aăocuri, pentru ca în activitatea 
viitor, acestea să fie eliminate...

C1ND SE MUNCEȘTE METODIC.

„jfără îndoială că rezultatele nu 
pot fi decît bune. Ne-am convins de 
acest lucru, urmărind desfășurarea

Foarte interesantă ea desfășurare 
a fost și ora de educație fizică cu 
elevii clasei a Vil-a a școlii de 8 
ani nr. 3 din Cîmpulung Muscel. Te
ma principală a lecției: săritura în 
lungime. Elevii au exersat primele 
elemente prin săritură fără elan, se
parat băieți și fete. După aceea, 
prof. Elena Tintăreanu le-a arătat 
cum trebuie luat elanul, cum trebuie 
executată corect „bătaia" în momen
tul desprinderii de sol. Desigur, teh
nica săriturii în lungime nu se poa
te însuși într-o singură lecție. însă 
interesul profesoarei, transmis tutu
ror elevilor a arătat că dacă lecțiile 
se vor preda și în viitor la același

RAIDUL NOSTRU

nivel, progresul se va face simțit 
tot mal mult. Și, nu ne îndoim că 
așa se va întîmpla; fiindcă tot din 
această școală, tot de la o oră de 
educație fizică a „pornit" pe drumul 
spre înaltele culmi ale măiestriei, 
sportiva noastră 
Diacon eseu...

LECȚII 
„OBLIGAȚII

Despre lucrurile bune întîlnite s-ar 
mai fi putut scrie multe rînduri. 
Fiindcă la fel de bine organizate și 
de bună calitate au fost și orele 
predate de prof. C. Ioanițesea (șc. 
medie nr. 3 Iași), prof. Laura Ca- 
friță (șc. de 8 ani nr. 114 Bucu-

fruntașă Maria Diți-

DOAR DIN 
DE SERVICIU

pun hainele, că văd că aii ocupat totHei băieți! ți eu unde să-mi 
vestiarul ? I

orei de educație fizică eu clasa a 
X-a B a școlii medii mixte din Giur
giu. Desfășurată pe unul din terenu
rile de sport din curtea școlii (pre
gătit parcă în vederea unei mari 
competiții) ora a fost începută cu 
elemente de pregătire fizică genera
lă. Elevii, sub conducerea prof. Ilea
na Grigore, au format un mic an
samblu și au executat cu mult in
teres exerciții de gimnastică, pre
cedate cu ușoare alergări. Apoi s-a 
trecut la partea fundamentală a lec
ției: aruncarea greutății si exersarea 
pasei în jocul de volei. împărțiți pe 
grupe, separat băieți și fete, elevii, 
în totalitatea lor, au lucrat cu ace
lași grad de intensitate, simultan. 
După ce au primit unele indicații 
strict necesare, elevii au început să 
lucreze, în formație de cîte trei la 
volei și cîte doi la greutate. în acest 
timp, profesoara trecea pe la fieca
re grup, explicînd sau corectînd exe
cuțiile. Durata „fundamentalei" — 
35 de minute. în încheiere, din nou 
ușoare exerciții de 
ce trebuie menționat 
bun de organizare a 
materialului sportiv
(mingi,. greutăți), ceea ce 
fiecare elev să lucreze 
toată durata orei.

Observații asemănătoare ne-a pri
lejuit și ora Je educație fizică cu 
elevii anului II A 2 strungari de la 
școala profesională de ucenici 23 Au
gust (coordonator, prof. Jean Săvu- 
lescu). în planul lecției, elemente la 
inele, în legănare,, săritura la capră 
cu întoarcere de 90 de grade și să
ritura la ladă, în lungime. în prin
cipal, ora a urmărit să contribuie la 
corectarea unor poziții ce împiedică 
dezvoltarea armonioasă a părții su
perioare a trunchiului (torace, abdo
men). Acesta este doar un exemplu. 
Fiindcă în aceeași școală sînt pre
gătiți viitori lăcătuși, forjori, matri
ței!, modelieri etc. Pentru fiecare 
specific de meserie, programa ana
litică prevede grupuri speciale de 
exerciții. Nu lipsesc jocurile de miș
care menite să creeze o bună dis
poziție și care însoțesc întotdeauna 
ora de educație fizică.

Ceea 
este modul 
asigurarea 
abundentă 

a făcut ca 
efectiv pe

alergare, 
aici 
orei, 
din
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după 
elev 
putut

CINO

o perioadă de timp, oricare 
al prof. Paula Voica le-ar 
conduce...

AJUTORUL DIRECTORILOR 
ȘCOLI SE FACE SIMȚIT..

fi

DE

debuna desfășurare a orelor 
contribuție însem- 
aducă și conduce- 
cazuri în care di- 
se interesează în- 

aces- 
lor, 
este 
Evi- 

. Va-

Spartachiada de vară a tineretului-------------------------- - * ■ ■■ ' --------—---------

început promițător la clubul Metalul

rești), prof. Elena Manolescu și prof. 
Eliza Mihăescu (șc. med. nr. 1 „D. 
Golescu" Cîmpulung etc.). Am întîl
nit însă și cazuri cînd orele de edu
cație fizică nu s-au desfășurat la un 
nivel corespunzător, au fost lipsite 
de conținut, statice, s-au ținut doar 
din obligații de serviciu și nu din 
pasiune, din dragoste pentru meserie. 
Spre surprinderea noastră acest lu
cru l-am întîlnit și la profesori bine 
pregătiți, care de multe ori au făcut 
dovada dragostei și entuziasmului 

față de profesiunea aleasă. Iată, de 
pildă, cazul profesoarelor Adal- 
giza Radu și Natalia Georgescu, 
ambele de la școala 
„I. L. Caragiale" din 
s-au prezentat la ore 
stradă, iar desfășurarea
cu totul anostă. La începutul lecției 
sale cu 
a Vl-a 
a făcut 
lergări
gimnastică (așa cum trebuie), după 
care a împărțit elevele în două gru
pe: una din grupe a jucat volei la 
fileu, cealaltă, în cerc. După 20 de 
minute, profesoara și-a... adus aminte 
că n-a făcut statistica notelor la cla
sa unde este dirigintă și a plecat în 
cancelarie, 
din eleve 
unui pom 
gea cîtva
put să discute, probabil, despre lec
țiile care urmau în programul zilei, 
în pauză, cele două profesoare, a- 
flînd de scopul vizitei noastre, au 
apărut echipate în trening și au con
dus ora 
a Vl-a 
educație 
desprind

Un
praf. Paula 
de 8 ani, nr. 
tă, probabil, 
lire", această 
rostogolească 
școlar, pe elevii ei. Vă imaginați cît 
de „interesante" trebuie să fi fost 
orele de educație fizică conduse de 
prof. Voica !? Ne întrebăm, pe bună 
dreptate, cum a putut tolera condu
cerea acestei școli, o astfel de situa
ție, desfășurarea unor ore de educa
ție fizică pe care cu siguranță că

medie nr. 7 
Capitală. Ele 
în ținută de 
orelor a fost

elevele claselor a Vl-a A și 
C, prof. Radu spre exemplu, 
5 minute de încălzire cu a- 

ușoare și cîteva exerciții de

Rămase singure, o parte 
s-au strîns la... umbra 

unde au mai „bătut" min
timp, iar altele au înce-

următoare cu 
E și a Vl-a 
fizică-model. 
de 

caz

elevii claselor 
B, o oră de 
Concluziile se

1-a oferit 
la școala 
îndrăgosti- 

„rostogo-

la sine...
neobișnuit
Voica de
18 din Iași.
de procedeul 
profesoară a ținut să-i... 
timp de aproape un an

La 
educație fizică, o 
nată trebuie s-o 
rile școlilor. Sînt 
rectorii de școli 
deaproape de modul cum decurg i 
te ore, asistă la desfășurarea 
dau indicații metodice. Și cînd 
nevoie acordă sprijinul necesar, 
dențiem, în acest sens pe prof, 
sile Pleșu (șc. med. nr. 1 Cîmpu
lung), prof. Octavia Iacob (șc. med. 
nr. 7 București), prof. Nicolae Pro- 
feann (șc. med. din Giurgiu), prof. 
Eugen Moarcăș și prof. C. Ivancu 
(grupul șc. U.M.M. Cîmpulung), prof. 
D. Coste» și L Udriștoia (șc. med. 
nr. 13 București) etc. Cu sprijinul 
acestora, școlile respective și-au a- 
menajat terenuri de sport, piste și 
sectoare pentru atletism, si-au îm
bogățit continuu inventarul sportiv. 
Dar, interesul acestor directori de 
școli cuprinde o sferă mai largă, de 
la orele de educație fizică pînă la 
activitatea asociației sportive din 
școala respectivă. Ceea ce dovedește 
pasiunea lor pentru sport, preocupa
rea pentru creșterea de elevi bine 
pregătiți și ca nivel de 
nerală, dar și bine 
sănătoși și robuști.

cultură ge- 
dotați fizic,

★

O problemă care ar fi 
stea și mai mult în atenția condu
cerii școlilor, a profesorilor de edu
cație fizică: atragerea în practicarea 
exercițiilor fizice, a tuturor elevi
lor. Spunem aceasta, întrucît, aproa
pe în toate cazurile am întîlnit prea 
mulți elevi' „motivați" pentru absen
tele de la orele de educație fizică. 
Profesorii se mulțumesc să mențio
neze în catalog, în dreptul acestora 
— „scutit medical", fără să se inte
reseze de posibilitatea ca și acești 
elevi să practice exercițiile fizice, să 
se bucure de binefacerile mișcării, 
ale activității sportive organizate. Și 
sînt numeroase cazurile 
cițiile fizice au avut 
adevărat tratament în 
unor deformații fizice, a 
malii de creștere, de
Avem proaspăt exemplul elevilor Ște
fan Badea și Gh. Enescu de la școa
la medie nr. 1 din 
cel care, îndrumați 
re și pricepere de 
hăesou, au ajuns să 
Iul și baschetul, de
cu colegii lor, după ce, cu ani în 
urmă, suferiseră de poliomielită sau 
scolioză. Așadar, profesorii de edu
cație fizică au datoria 
rolul educației fizice în 
ganismului, a sănătății
lucreze mai îndeaproape cu medicul 
sportiv, să folosească — acolo unde 
este cazul, — cultura fizică medica
lă și, cu siguranță, că numărul ele
vilor „scutiți medical" va scădea 
tot mai mult.

de dorit să

cînd exer- 
rolul unui 
combaterea 
unor ano- 
dezvoltare.

Cîmpulung Mus- 
cu multă răbda- 
prof. Eliza Mî- 
practice handba- 
la egal la egal

să nu uite 
întărirea or- 
elevilor, să

CONSTANTIN ALEXE
TIBERIU STAMA

VEȘTI DIN
PRACTICA DIN NOU GIMNASTICA 

ÎN PRODUCȚIE
De cîteva sâptămini, la Fabrica de 

confecții din Timișoara muncitorii 
din patru secții participă din nou la 
programul de gimnastică care în 
timpul iernii s-a întrerupt fără nici 
un motiv.

E ora 10. în secția a Il-a croitorie 
zbîrnîitul mașinilor de cusut se o- 
prește brusc. Toți muncitorii se ridi
că de la locurile lor și sub conduce
rea instructoarei Constanța Velea în
cep programul de gimnastică.

La fel se procedează la aceeași oră 
și în secțiile confecții I și II și la 
croitorie I.

în ultimul timp au fost pregătiți de 
către profesorii de educație fizică, 
Virginia Măgureanu și Marian Lugo- ■ 
jeanu, o serie de instructori ca An- 
grița Munteanu, Iuliana Kalman și 
Iosefina Slihovschi care conduc cu 
multă competență exercițiile gimnas
ticii în producție la această între
prindere timișoreană.

ST. MARTON — coresp.
56 DE NOI MEMBRI UCFS

Printre asociațiile sportive sătești 
fruntașe pe regiunea Bacău se nu-

In marile asociații spor
tive din raionul 23 Au
gust, care aparțin de 
clubul Metalul — ca Ti
tanii 23 August, Gloria, 
Mașini unelte, F.R.B., 
Solex, Mătasea populară 
etc. — întrecerile ediției 
de vară a Spartachiadei 
tineretului sint în plină 
desfășurare. O serie de 
asociații sportive, printre 
care Titanii, Gloria, 
F.R.B. au marcat începu
tul acestei mari compe
tiții populare prin reu
șite festivități sportive. 
Astfel, acum două săptă- 
mîni, trei zile la rînd sta
dionul Gloria a fost lo
cul de desfășurare a des
chiderii întrecerilor Spar
tachiadei pentru tinerii 
din asociațiile sportive 
Titanii, Gloria și Mașini 
unelte. Peste 1000 
tineri din aceste trei 
sociații au luat parte 
primele concursuri 
fotbal, atletism, handbal 
și volei. La aceste spor
turi și-au i 
țele în ] 
treceri ale 1 
și 250 de 
F.R.B. Pînă 
11 mai în 30 
sportive din raionul 

23 August s-a dat startul 
dru festiv la întrecerile Spartachiadei.

măsurat for- 
primele în- 
Spartachiadei 
tineri de Ia 

i în ziua de 
de asociații 

din

Zilele trecute au început intr-un cadru festiv între
cerile ediției de vară a Spartachiadei tineretului la 
asociația sportivă Solex. La probele de atletism s au 
întrecut aproape 50 de tineri In fotografie, la arun
carea greutății, tinărul controlor tehnic, Marcel Caracas.

ția sportivă F-R.B. și altul la „Tita
nii".

LA ORIENTARE TURISTICĂ — 
CONCURSURI SĂPTĂMlNALE

Inaugurarea s-a făcut pe ziua-** 2 
mai. cînd 24 de echipe din asociațiile 
Gloria, I.U.T. Avrig, Electroaparataj 
și Titanii s-au întrecut în reușite con
cursuri de orientare turistică, în pă
durea Pustnicu. Comisia raională de 
turism (președinte tov. C. Țene) și-a 
prevăzut printre obiectivele sale și 
pe acela de a ajuta efectiv asociațiile 
(cu schițe, busole, arbitri etc.) în or
ganizarea concursurilor. Astfel, se vor 
ține concursuri de orientare în fiecare 
duminică dimineața, în împrejurimile 
Capitalei, cu participarea turiștilor 
dintr-o serie de asociații.

SLABĂ PREOCUPARE 
PENTRU ATLETISM

Deși sîntem la aproape o lună de 
la începerea etapei pe asociație a 
Spartachiadei se observă o slabă pre
ocupare, în special din partea clubu
lui pentru organizarea întrecerilor de 
atletism. Spunem acest luq 
du-ne 
există 
normă 
nu s-a 
tru de 
sportivă atît de importantă. Toată ac
tivitatea atletică, de altfel, se desfă
șoară în cîteva școli profesionale. Se 
impune ca conducerea clubului Meta
lul să treacă la organizarea în asocia
țiile sportive cu posibilități a unor 
centre de inițiere în atletism. Trebuie 
să menționăm că pista de atletism de 
la stadionul Gloria. în apropierea că
ruia sînt situate 7 dintre cele mai 
mari asociații sportive ale raionului, 
nu este încă amenajată în cele mai 
bune condițiuni.

★
întrecerile Spartachiadei de vară nu 

se bucură încă de sprijinul consistent 
al comisiilor raionale pe ramură de 
sport și nici de aportul pe care tre
buie să-l dea competitorilor antrenorii 
din asociațiile sportive. Dintre comi
siile raionale care acordă o atenție cu
venită acestei importante competiții 
de mase putem aminti turismul, tirul 
(preș. tov. I. Buzea), voleiul (preș. tov. 
G. Niculescu), popicele (preș. tov. A. 
Zemschi). Au rămas pînă acum datoa
re cu acest sprijin comisiile 
de atletism, gimnastică etc.

Puțini sînt acei antrenori 
drumă în întreceri sau la 
mente pe tinerii sportivi, participanți 
la Spartachiadă. Trebuie urmat exem
plul bun în această privință al unor 
antrenori ca C. Novac (fotbal — aso
ciația F.R.B.), C. Alexandrescu (hand
bal — F.R.B), L. Lascăr (fotbal — 
Gloria), S. Cucii (volei — Metaloglo- 
bus). De ce oare antrenori ca G. Don- 
ciu (volei — I.N.C.E.R.C.), C. Lăză- 
reseu (fotbal — F.C.M.E.), I. Bogdan 
(fotbal — IPROFIL) etc. nu au spri
jinit desfășurarea Spartachiadei? Oare 
acești antrenori nu au nici 
pînă în ziua de 8 mai în 
respective nu au început 
Spartachiadei ? Noi credem

Cu toate lipsurile semnalate, înce-. 
putui întrecerilor Spartachiadei în ra
ionul 23 August este promițător. Da- 
pentru a obține succesul dorit, toa‘.«- 
organele și organizațiile UCFS tre
buie să desfășoare o muncă intensa 
de mobilizare a maselor de tineri 1 
startul competiției. !’• RABȘAN

într-un ca-

PREOCUPĂRI NOI...
Organizarea tn cele mai bune con- 

dițiuni a întrecerilor la cele trei ra
muri sportive prevăzute pentru pri
ma oară în regulamentul Spartachia
dei (înot, baschet și moto) constituie o 
preocupare deosebită pentru activul 
clubului raional 
sportive cu secții 
celea care nu au 
tre membrii lor 
clete, au fost îndrumate să organizeze 
concursuri de îndemînare. Asociațiile 
sportive cu mai multă experiență în 
activitatea motociclistă ca Titanii, 
Gloria, Sirena și Solex vor organiza 
cu ajutorul secției de moto a clubului 
întreceri model la care vor fi invitați 
să asiste membrii consiliilor asocia
țiilor, care doresc să organizeze con
cursuri, precum și posesorii de moto
ciclete.

în ziua de 1 iunie va lua ființă la 
baza sportivă „Sirena" centrul de în
vățare a înotului. La cele două bazine 
de la lacul Tei vor avea posibilitatea 
să învețe înotul și să se pregătească 
pentru concursuri toți tinerii din a- 
sociațiile sportive din raionul 23 Au
gust, care se întrec în cadrul Sparta
chiadei. Clubul, în colaborare cu con
siliul asociației Sirena, se îngrijește 
de pe acum ca baza sportivă să fie 
pusă la punct și să aibă instructori 
necesari pentru buna desfășurare a 
centrului. Se va apela, ca și anul tre
cut, la conducerea I.C.F. ca să repar
tizeze la această bază pentru prac
tică cîțiva studenți, cu specializarea 
înot. In vara trecută, cu ajutorul stu
denților de la I.C.F., care au activat 
la această bază ca instructori, zeci și 
zeci de tineri au învățat să înoate.

Pentru cea de a treia ramură spor
tivă, baschetul, s-a prevăzut însă 
foarte puțin: doar amenajarea a două 
noi terenuri de joc, unul la asocia-

Metalul. Asociațiile 
de moto și chiar a- 
secție, dar au prin- 
posesori de motoci-

_____ _____  . .-^Mgjp^in- 
la faptul că la club, ^^retolul 
trei antrenori de atâ. ism cu 
întreagă și, cu toate? acestea, 
prevăzut organizarea unui cen- 
inițiere pentru această ramură

ASOCIAȚII
mără și „Tractorul0 Hemeiuș. Aceas
tă asociație are 7 secții pe ramură 
de sport, — atletism, volei, popice, 
șah, tir, fotbal și tenis de masă — 
unele dintre ele fiind afiliate la fe
derații. Cînd muncile agricole per
mit, membrii acestei asociații spor
tive depun o frumoasă activitate. în 
ultimele două luni numărul membri
lor UCFS de la Tractorul Hemeiuș 
ajuns la 656 
fost

raionale

care în- 
antrena-

în luna
cu 56 mai mult decît 
februarie 1963.

I. IANCU — coresp.

TOȚI
CU COTIZAȚIA

MEMBRII UCFS 
LA ZI

a 
a

Asociația sportivă 
din Sighișoara este cunoscută în tot 
orașul, 
care nu 
stadion 
fășoară

Faianța-Sticla

Puțini sint acei sighișoreni 
au fost vreodată pe frumosul 
Faianța-Sticla. Aid se des- 

numeroase meciuri de fotbal, 
handbal și întreceri de atletism.

97% din numărul salariaților com
plexului industrial, 
sînt membri UCFS 
consiliului asociației 
sînt cu cotizația UCFS la zi.

Faianța-Sticla 
și spre lauda 

sportive, toți

I. TURJAN — coresp.

o vină că 
asociațiile 
întrecerile 
că da !



nr.

raionul 
pentru 
multor

spații nefolosile, se

0 mică amintire, după proba de garduri, pentru elevele din București 
(tn tricouri albe) și din

sportive
O dată cu primele zile senine și cu 

covorul multicolor al florilor, primă
vara ne-a dăruit — ca in fiecare an 
— și multe, multe terenuri sportive 
simple, amenajate prin entuziasmul și 
munca patriotică a tineretului.

Se muncește cu spor în multe aso
ciații sportive bucureștene. Terenuri 
virane, gropi, 
transformă in citeva zile sau săptă- 
mîni în terenuri de sport.

.. -Ne-am oprit inlii la clubul sportiv 
Rapid al raionului Grivița Roșie. Aci, 
munca de amenajare și reamenajare a 
bazelor sportive se face după un plan 
bine întocmit. Ea asociația Tableta, 
de pildă, tinerii își vor amenaja un 
teren de volei și o popicărie. La Uzi
nele Grivița Roșie s-a prevăzut 
construirea unui portic de gimnastică. 
Sportivii de la I.C.M. 5 vor să-și facă 
un teren de volei, iar cei de la Elec- 
trofar, unul de handbal in 7 și două 
de volei : unul în fața întreprinderii, 
iar cel de al doilea în curtea școlii 
medii nr. 40. In sfirșit, elevii de ia 
școala profesională „Constantin Da
vid" și-au exprimat dorința de a-șl 
amenaja sectoare de atletism pentru 
sărituri și un teren de handbal in 7-

Ce s-a realizat, pină in prezent, din 
aceste proiecte ? Trei terenuri de volei 
(la întreprinderile I.C.M. 5, deelrofar 
și Tableta), un portic de gimnastică 
(la Uzinele Grivița Roșie), un 
teren de handbal redus și un sector 
de sărituri (Ia școala profesională 
„Constantin David").

Amenajarea bazelor sportive simple, 
oare constituie in prezent unul din 
obiectivele de seamă ale multor aso- 
oiații din raionul Grivița Roșie, con-

simple
tinuă... O muncă entuziastă depun 
tinerii de la Depoul C.F.R. Călători, 
Uzinele Grivița Roșie, întreprinderea 
Zarea, Stația C.F.R. Triaj (aci, din ini
țiativa asociației sportive și a organi
zației U.T.M. se amenajează un teren 
de fotbal și unul de volei) și filatura 
Dacia. In sfirșit, Ia asociția sportivă 
din cadrul Ministerului Transporturilor 
se amenajează, prin munca entuziastă 
a tinerilor, un frumos teren sportiv în 
strada Gloriei, care va putea găzdui 
întreceri de fotbal, volei, atletism și 
jocuri distractive pentru copii.

După cum se vede, in întreg 
Grivița Roșie se dă „bătălia" 
darea in folosință a cit mal 
terenuri sportive simple. Este normal, 
deci, să așteptăm — in viitor 
Ia asociațiile din 
vitale sportivă și

si S. S. E. Ruse

de 
acest raion o acti- 
mai bogată.

★
stadionului Steaua,In prelungirea

din cartierul Ghencea, pe un teren plin 
de gropi, au apărut de citva timp 
brațe vînjoase. Gropile au fost umplu
te, locul viran s-a nivelat luind con
turul unor viitoare terenuri de fotbal, 
handbal și volei. Intr-adevăr, pe locul 
fostelor gropi din fața țesătoriei de 
relon Tudor Vladimireseu vor fi inau
gurate in curind mai multe terenuri 
de sport. Pentru aceasta, peste 300 de 
tineri din asociația sportivă Reionul 
muncesc cu tragere de inimă. In ră
rind. tinerii de la țesătoria Tudor Vla- 
dimirescu vor putea juca aici fotbal, 
volei, baschet, handbal in 7 și bineînțe
les, vor părticică la concursuri de 
atletism.

R. C.

Scrimerii studenti din Capitală
și-au desemnat campionii

buni studenți scrimeri dinCei mai
Capitală au luat startul recent la între
cerile din cadrul 
trul universitar 
bună și pregătirea atentă a majorității 
comurcnților a asigurat un frumos suc
ces competi(ieL

Iată și clasamentele pe probe. Flo
retă băieți: ), T. Sîrbulescu (InsL 
Ped.) 6 v; 2. I. Halmagyi (I.C.F.) 
3. 1. Bcju (U) 5 r, 4. E. lancu (U) 
4 v; 5. L. Hegcdus (Inst. Constr.) 4 v. 
6. R. Georgescu (U) 3 v; 7. D. Donescu 
(I.P.) 1 v; 8 Gh. Tudor (U) 0 v. 
Floretă fete: 1. Viorica Dragoș (U) 5 
v; 2. Doina Teodorescu (U) 4 r, 3.

Dumitria (U) 3 n 4. E!en> Lo-

campionatelor pe cen- 
București. Organizarea

Dana
pea (li) 2 v; 5. Mihaela Jivan (Inst. 
Ped.) 2 v; 6. Ceorgeta Vilog (U) 0 v. 
Spadă: 1. St. Toih (I.C.F.) 6 v; 2. 
C. Țintea (U) 6 v; 3. Z. Gered (I.C.F.) 
5 r, 4. M. Fomino (I.C.F.) 3 r, 5. T. 
Munteanu (I.C.F.) 3 v; 6. I. Popa (U) 
2 v; 7. D. Popescu (U) 2 v; 8. A. Zo- 
rili (li) 1 v. Sabie: 1. T. Șerbănescu 
(U) 3 v; 2. A. Păușescu (I.S-E.) 2 v, 
3. BL ' --------- *
Bodea
1 v.

Pe
versitatea București.

lonescu (I-S.E.) 2 v; 4. L.
(0) 2 v; 5. Gh. Vrăteantn (I P.)

echipe locul I l-a ocupat Uni-

Timp de două cile, sîmbătă și dumi
nică, peste 200 de elev, și eleve, a păr
tinind școlilor sportive de elevi din 
București (nr. 2) și Ruse (R. P. Bul
garia) s-au întrecut, la atletism, gim
nastică. volei și baschet. Pe terenurile 
Je lingă patinoarul .23 August" (din 
parcul cu același nume) și pe aleile 
umbroase din jurul lor, in sala de sport 
F.R.G. (fostă Recolta) din șos. laneului. 
ca și pe stadionul Republicii scăldat în 
soarele primăvăratic a domnit tot tim
pul o atmosferă de tinerele, voioșie și 
prietenie. Meciurile de volei (cîștigate 
de elevele bucweștene cu 3—1 și de 
elevii din Ruse eu același scor), de 
baschet (in care oaspeții au 
succesul eu 43—34 la fete și 
la băieți), întrecerile atletice 
eu o netă victorie a gazdelor)
de gimnastică (încheiate in favoarea 
școlii din Ruse) s-au desfășurat intr-un 
spirit prietenesc și la un bun nivel teh
nic. Ele an scos in evidență calitățile 
și valoarea unor sportivi ca Silrts Ho- 
doș (40.35 
risova (28,9
Scarciu (5,28 m la lungime), Gh. Bă- 
lașa (53,1 la 400 m), Boiadgiera. Sta-

obțină:
62—55 

(soldate 
și cele

la disc), Svetlana Bo
ia 200 m), Elisabela

Campionatul republican de viteză pe zgură

Ion tucu (Metalul)-performerul primei etape

toți parte-

Etapa inaugurală a campionatului 
republican de viteză pe zgură, desfă
șurată duminică dimineața pe pista 
amenajată la stadionul Unirea din 
Capitală, a prilejuit curse de o rară 
frumusețe prin dinamismul lor, prin 
lupta dirză pe care au dat-o princi
palii pretendenți la titlu. Dintre a- 
ceștia a ieșit în evidență metalur
gistul Ion Cucu, care a ciștigat deta
șat toate cele trei manșe la care a 
participat. El a acumulat punctajul 
maxim, învingînd clar pe 
nerii săi de întrecere.

Romulus Jurcă (Steaua) 
asemenea, un start bun.
continua să se pregătească, 
avea un cuvînt greu de spus în 
ceste întreceri. Gheorghe Votculescu 
(Steaua) a evoluat sub nivelul său 
obișnuit. Constantin Radovici (Meta
lul) deși a ciștigat duelul direct cu 
Gh. Voiculescu, totuși în final — în 
manșa de departajare pentru locul 
3 a fost întrecut de acesta cu o di
ferență minimă. Mihai Alexandrescu 
(Metalul) a 
n-a constituit 
adversarii săi. Va trebui să se pună 
la punct cu pregătirea fizică. Ale
xandru Șinca (Voința), după un în
ceput furtunos (a ciștigat prima sa 
manșă de o manieră categorică), a 
cedat în manșa a doua lui I. Cucu șl 
Gh. Voiculescu iar în manșa a treia, 
dintr-o greșeală la turnantă^ s-a răs
turnat și a fost descalificat. Acest 
tînăr talentat trebuie să îmbine ar
monios talentul și curajul său cu o 
bună pregătire tactică și să exerseze 
«nai mult depășirile în forță, mai

Ruse.
Foto : H. Nandi

Dumitri", Gancev, Breșa, 
lonescu, Mincer (baschet), 
Coleva (volei).

O- 
Gri-

ianora,
preseu. 
gore și

Pe scurt, concurs care a însemnat un
rodnic schimb de experiență, un minu
nat prilej de cunoaștere și de stringere 
a prieteniei dintre elevii și cadrele di
dactice ale celor două școli.

■y» j
A început campionatul Capitalei 

pe echipe mixte
desfășurat 
la Herăs- 
Progresul 
nr. 2 din 

fazei oră-

Sîmbătă și duminică s-a 
pe terenurile de tenis de 
trău, din parcul sportiv 
și Centrul de antrenament 
Capitală, prima etapă a
șenești din cadrul campionatului re
publican pe echipe mixte.

Cea mai echilibrată partidă a avut 
loc intre actuala deținătoare a titlu
lui de campioană republicană, echi
pa Progresul București și formația 
clubului Dinamo. întîlnirea a reve
nit tenîsmanilor de la Progresul cu 
scorul de 8—5.

Iată rezultatele înregistrate în a- 
cest derbi al tenisului bucureștean: 
Bosch (P)—Rakoși (D) 6-1, 6—0, 6-2, 
Boaghe (P)—Serester (D) 6—4, 1—6, 
6—3, 4—6, 7—5, Bosch—Serester 3—6, 
6—3, 1—6, 5—7, Boaghe—Rakoși 6—4, 
6—3, 4—6, 6—2, Boaghe, Bosch—Sere
ster, Rakoși 6—3, 6—1, 6—3, Boaghe, 
Julieta Namian—Dron, Manana Ciogo- 
lea 4—6, 6—4, 7—5, Julieta Namian— 
Manana Ciogolea 6—8, 6—0, 6—4. Me
ciuri de tineret : Țereanu (P)—Dron 
(D) 3—6, 6-8, 0-6, Burcea (P)-Ve- 
rone (D) 1—6, 3-6, 1—6, Țereanu—Ve- 
rone 6—0, 6—1, 6—1, Burcea—Dron
3—6, 4—6, 1—6, Țereanu, Fătu—Dron, 
Verone. 2—6, 2—6, 4—6. Juniori : Fătu 
(P)—Popescu (D) 6—1, 6—1.

în celelalte două întîlniri s-au înre
gistrat victorii la scor. Știința a în
vins Justiția cu II—2, iar Steaua a 
întrecut Petrol-Chimie cu 12-1. ?unc- 
tul de onoare a fost obținut de dublul 
Mita, Irina Todorovski în fața pere
chii D. Viziru. Eleonora Roșianu.

Campionatele Centrului universitar București
Zilele treeaite. în sala 

mine de gimnastica din 
s-au desfășurat campionatele universi
tare de gimnastică ale institutelor de 
lnvățămînt superior din București, avind 
ea scop desemnarea sportivilor si echi
pelor care in luna septembrie vor par
ticipa la finala pe țară. întrecerea, care 
a reunit la start 25 de echipe cu peste 
150 de participanți de la I.C.F.. Uni 
versitate. Institutul Medico-Farmaceutic. 
Institutul Politehnic București. Institu
tul de Construcții etc., a cunoscut un 
real succes, finind seama de timpul 
scurt pe care participanții l-au avut 
la indenting pentru pregătirea noilor 
exerciții impuse. Marea majoritate a 
gimnastelor și gimnaștilor au arătat că 
au muncit pentru învățarea noilor exer
ciții.

Participanții la eampicnatele de gim
nastică ale Centrului tmiversitar Bucu
rești au evoluat — atit 
la băieți — in cadrul 
gării: maeștri, categoria 
seniori și senioare, lată 
zultatele înregistrate:

INDIVIDUAL: masculin maeștri:
Gh. Simiou 51,75 p. Norbert Khun 51.15 
p, Mircea Lisovscbi 49.50 (toți I-C.F.). 
La categoria maeștri s-a concurat nu- 

i eu exerciții liber alese. Coleg I:

a luat,
Dacă 

el

(Urmare din pag. 1)

poate. Vrea Dinamo să ciftige pro- 
lui Nicoară! Trebuie să pregăteas- 
un caiacist care să „meargă" sub

părut obosit și 
un pericol pentru

Aspect din etapa de duminică. In fotografie, de la stingă la dreapta: R. Te
mistocle (11), Al. Șinca (4), 1. Cucu (5) învingătorul etapei și Gh. Voiculescu (l).

Foto: T. Chioreanu

început să atace virajele 
maximum de viteză. Ace- 
se poate spune și despre 
Pop (Unirea) de la care

ales că a 
aprope cu 
lași lucru 
Alexandru
așteptam mai mult. Evoluțiile dina- 
moviștilor Gheorghe Moldovan și 
Radu Temistocle n-au fost semnifi
cative deoarece ei au concurat numai 
pe culoarul patru, fiind vădit dez
avantajați de tragerea la sorți.

Menționăm strădania corpului de 
arbitri de a asigura buna desfășu
rare a acestei etape, lucru pentru 
care merită felicitări.

Iată clasamentul după prima etapă: 
1. I. Cucu 9 puncte ; 2. R. Jurcă 8 p; 
3. Gh. Voiculescu 6 p ; 4. C. Rado
vici 6 p ; 5. M. Alexandrescu 5 p ; 
6. Al. Șinca 4 p ; 7. Al. Pop 2 p.

în completarea programului au fost 
organizate alergări pentru sportivi 
de categoria a IlI-a pe mașini adap
tate. Dintre aceștia s-au remarcat 
reprezentanții clubului Unirea: I. 
Șterba, P. Sică, și P. Dragomir care 
s-au clasat în această ordine pe pri
mele locuri în clasament.

ION DUMITRESCU

Federației ro- 
șos. laneului

la fete eil și 
a patra eaie- 
I. H si 111 
chera din re*

Titus Guțu 106,00 p. Bogdan Alexandru 
102,55 P, Carol Drechsler 93,35 (toți 
Inst. Politehnic București) ; categ. «s 
ll-a: Stelian Joltvinschi (Universitate) 
107,95 p. Ion Lazăr (U) 103,15 p, I. 
< arapetus (U) 101,25; categ. a IlI-ar 
Eugen Stoian (LS.E.) 56,05 p, Gh. 
Clejan (l.M.F.) 55,25 p, Nicolae Ifo- 
bre (I.P.B.) și Emil Tina (Inst. Agro
nomic) 55.10 p. Feminin: maestre (nu
mai liber ales) : Elena Niță 34,90 p, 
Angela Fleiss 33.35 p, Gisela iaaai 
31.75 p (toate I.C.F.); categ. 1 (numai 
liber ales): Nicoleta Babeș 34.30 p. A. 
Farago 33.60 p, E. Iorga 32.90 p (toate 
I.C.F.); categ a ll-a: Teodora Donath 
(I M F.) 72,40 p. Elena Popa (U)
72.35 p. M. Poteraș (Inst. Maxim
Gorki) 71,35 p; categ. a 111-a: Eugenia 
Lupan (I.P.B.) 52,40 p, P. Popa (Inst. 
Pedagogic 3 ani) 51,40 p. Ioana Cer- 
n>mcu (U) 51,15 p. ECHIPE: mascu
lin : coleg. I: Inst. Politehnic 486.55 
p; categ. a Il-a: Universitatea 497.10 
p. I.P.B. 490^5 p, Inst. ■ 
485.40 p: oaleg. a IlI-a: 
nomie 275,15 p, I.P.B.
LS.E. 271.60 p; feminin: 
I.C.F. 167,10 p; coleg, a 
versitatea 325,00 p, l.M.F.
1P B. 308.75 p; coleg a IH-a. I P R.
257.35 p; Universitatea 244,65 p; Inst, 
Arhitectură 243,35 p.

Construcții
Inst Agro- 
273.65 p. 
categ 1 t 

Il-a : Uni- 
317.05 p.

IRl II V A IL II II

Așadar, rivalitate ! Ca să găsească 
cei mai talentati tineri (dacă pleacă 
Hufan în balta Caraormanului sau la 
Tulcea, se duce și Navasart la Crișan 
sau la Mila 23...), ca să-i pregătească 
cit mai b;ne și cît mai repede și. 
desigur, să cîștige cît mai multe pro
be. Aici începe, de fapt, altă poveste. 
Nu pofi cîștiga oricum. Trebuie să 
urmărești timpul, performanta. între 
cele două loturi nu există „bulevar
de" în nici o probă. Fiecare 
de secundă e hotărîtoare.

Și, așa, rivalitatea celor doi 
nori a făcut ca la Dinamo 
Steaua să existe astăzi cele mai pu
ternice seefii de caiac și canoe, ca 
în fiecare an Hufan și Navasart să 
muncească cu alfi 20—25 de tineri 
care după doi ani obțin o clasificare 
superioară, iar în fiecare an cei doi 
antrenori să dea sporturilor nautice 
încă 3—4 maeștri ai sportului. Nu 
vrem sg facem statistică, dar tot tre
buie să amintim că Hufan și Navasart 
se pot mîndri, după zece ani de... 
rivalitate, cu sute de campioni ai 
(arii. E elocvent, nu?

La lot, lucrurile se schimbă. Riva
litatea de club dispare. Cînd, alături, 
pe pontoanele de sosire de ia Mos
cova, Stockholm sau Praga, urmăresc 
cu aceeași emofie aceiași sportivi,

zecime

a ni re- 
și la

••

Hufan și Navasart au uitat de mult că 
Vernescu e de la Dinamo sau Nicoa
ră de la Steaua. Pentru că, înainte 
da marile competiții inlernafionale, 
cei doi antrenori își unesc forjele 
pentru victoria sportivilor care vor 
îmbrăca tricourile reprezentativei noas
tre. Calmul, stăpînirea de sine se 
contopesc în aceste zile cu exube
ranta și replica viguroasă. Se dublea
ză experiența. Se dublează munca și 

bună 
bună 
Cro- 

clipă. 
bucu- 

baliză a

pasiunea. Se alege cea mai 
metodă de pregătire. Cea mai 
tactică. Cei mai buni sportivi, 
nomefrele pornesc în aceeași 
Privirile urmăresc cu aceeași 
rie „ieșirea" reușită de la 
caiacului de 4 în care vîslesc cu a- 
ceeași încordare epuizantă sportivi de 
la Steaua Și de la Dinamo. Este echi
pajul reprezentativ al tării I

Așa am devenit campioni olimpici, 
mondiali și europeni la multe probe 
și numele sportivilor romîni sînt ros
tite cu respect pe toate marile baza 
de sporturi nautice din lume.

...îl întreb pe Navasart: Și, cum 
rămine cu rivalifafeal

— O lăsăm pentru la... toamnă. In 
august, la Jaice, «înt „mondialele" șl 
„europenele" de caiac-canoe. La anul, 
însă, nu mă las pîng nu-i mai „ciu
pesc" lui Hufan o probă...

Nu se poate munci așa și la Plo
iești?
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Pe lista ce! or mai buni 
săritori mondiali 

ai anului
Lupta săritorilor in înălțime a 

atras, ca un veritabil magnet, pri
virile miilor de spectatori gălățeni 
spre turnanta din stingă tribunii 
stadionului Dunărea- La 2 metri 
își încercau forțele trei dintre cei 
mai buni atleți ai țării: Eugen
Ducu, Cornel Porumb și Alexan
dru Spiridon. Clujeanul trece din 
prima încercare, Ducu abia din a 
treia, iar Spiridon doboară de fie
care dată.

Ștacheta urcă cu 4 centimetri ! 
La 2,04 m singur Porumb reușește 
să treacă, la a doua încercare, cea 
mai bună performanță rominească 
din acest sezon. Aplauze-., felici
tări! Apoi, ștacheta urcă cu încă 
4 cm. 2,08 m ar însemna un nou 
reeord republican. Dar Porumb do
boară de două ori, in timp ce gă- 
lățenii nu-și pot ascunde necazul. 
Ar fi vrut să vadă un nou record 
al țării. Mai e doar o singură în
cercare și este puțin probabil că 
Porumb va mai reuși să sară, mai 
ales că și umbrele inserării au 
început să estompeze contururile. 
Dar Porumb se concentrează mai 
bine, iși mobilizează toate forțele.

E o liniște desăvirșită. O bătaie 
energică și... ștacheta rămîne sus! 
Porumb țîșnește din nisipul gropii 
și îmbrățișează pe toți cei care-i 
sînt în cale... Gălățenii izbucnesc 
in urale puternice care se aud pină 
departe spre Dunăre.

Arbitrii procedează la remăsura- 
rea înălțimii ștachetei. Operația 
aceasta se face cu mult mai multă 
grijă și cu toată atenția. Panglica 
de oțel a ruletei se întinde peste 
șipca etalon. Stupoare ! Nu sînt 
2,08 m ci..- 2.10 m! Alte urale, alte 
îmbrățișări și un buchet de lalele 
pentru Porumb. Noul său record 
are o certă valoare internațională.

In ziua in care a împlinit 24 de 
ani, Cornel Porumb a ținut să-și 
dăruiască singur cel mai frumos 
cadou! Bravo, Cornele, și... la mai 
sus!

Cercetind fișele cu rezultate ale 
acestui sezon competițional, in aer 
liber, putem întocmi următoarea 
situație a celor mai buni perfor
meri mondiali :

2,184 J. Thomas (S.U.A.) 
2,165 A. Sneazweil (Australia) 
2^46 L. Hoyt (S.U.A.) 
2,145 P. Hobson (Australia) 
2,134 J. Faust (S.U.A.) 
2,11 G. Johnson (S.U.A.) 
2,10 Blende (Nigeria) 
2,10 Rambo (S.U.A.)
2,10 R. Savlakadze (U.R.S.S.; 
2,10 E. Czernik (R. P. Polonă) 
2,10 C. Porumb (R. P. Rotnînă)

Concursul de primăvară ui seniorilor
• 2,10m - un valoros record republican, la înălțime Dăicji • Sportivi fruntași in mijlocul elevilor școlii profesionale 

din Galați © 16000 de tineri, In marc parte elevi, au urmărit întrecerile atlețiler
Pe cind din spectatori... 

participant ?
Sîmbătă, cu puțin timp înaintea orei 

de începere a. concursului, am întîlnit 
coloane întregi de tineri și tinere care 
se îndreptau spre stadionul „Dunărea" 
din Galați. Mai apoi i-am văzut pe 
toți aceștia făcînd să prindă viață 
tribunele, care au fremătat in focul 
disputelor de pe stadion.

Peste 16 000 de tineri, in special 
elevi din școlile gălățene, însoțiți de 
profesorii lor de educație fizică au 
urmărit cu mult interes întrecerile 
atleților, au dovedit receptivitate față 
de „tainele" atletismului pe care s-a 
străduit să Ie împărtășească prin me
gafoane prof. Nicolae Ghidu. crainicul 
concursului, și mai mult decît toate 
au privit cu simpatie și înțelegere 
eforturile atleților în lupta lor cu se
cundele și centimetri, punctind cu 
aplauze rezultatele bune și comportă
rile frumoase.

Este, fără îndoială, un mare ciștig 
pentru atletism că, la una din compe
tițiile sale, a avut ca spectatori un 
număr atît de impresionant de tineri, 
dar cîștigul va fi cu mult mai mare, 
atunci cind mulți dintre aceștia, dacă 
nu chiar toți, vor cobori ei înșiși pe 
pistă să-și măsoare forțele.

Profesorii de educație fizică care 
au văzut, vorba aceea cu... ochii lor, 
participarea entuziastă a acestor ti
neri, au datoria de onoare să facă 
tot ceea ce le stă în putință și să-i 
aducă pe stadion. Nici un minut să 
nu fie pierdut ! Va trebui ca de îndată, 
stadionul „Dunărea" să-și deschidă 
larg porțile și să găzduiască un lung 
șir de competiții, care să-i angreneze 
pe „spectatorii" de sîmbătă și dumi
nică. Aveți cuvîntul tovarăși profe
sori...

Aproape 600 de elevi ai școlii pro-

Dorel Comșa (tn stingă fotografiei) ctștigă detașai întrecerea cu alergătorii 
pe 200 metri

IOLANDA 
BIZIM, 

GHEORGHE 
gazdelor

BALAȘ, 
OVIDIU 

POPESCU 
cum au

fesionale a Combinatului Siderurgic 
au tăcut neincăpâtoare sala în care 
a avut loc un simpozion de... destăi
nuiri atletice.
ALEXANDRU
LUPU și
au povestit 
început atletismul, tntimplări din con
cursuri și le-au vorbit despre foloasele 
pe care le aduce practicarea acestui 
sport. Pe cind vom auzi despre 
concurs de atletism al elevilor de 
această școală profesională?

Ofensiva tineretului

un 
Ia

Este un lucru cert: avem foarte mulți 
atleți tineri, pliru de talent, care mar-

RĂSFOIND
2 x 10,4 secundei Aurel Stamatescu (deocamdată neoficial) și Ion Moina

FOILE DE CONCURS

sînt remarcabile și-l recomanda 
*aut°ri ca pe niște atleți de nădejde, 
/ cela șl lucru se poate spune și despre 

Viorica Gabor, care a egalat recordul 
republican de junioare la 800 m, Leon- 
tina Frunză. Elena Neacșu și Marîlrni 
Ciurea, Comei Tatu, Nicolae Macovei. 
Wolf Sokol etc

Slntem t convinși că aceștia și încă 
ntulți alții, lucrînd cu seriozitate. ascul- 
tind cu toată atenția îndrumările an
trenorilor și profesorilor lor, vor putea 
realiza, cit de cunnd rezultate șl mal 
bune

Sprinterii incep să devină... 
sprinteni

chează progrese lizibile de la un con
curs la altul. M uiți dintre aceștia nu 
evoluat nu de mult pe pista stadionului 
Republicii tn cadrul concursului de pri
măvară al juniorilor și au atras atenția 
prin rezultatele obținute. Eram Insă 
curioși să-i vedem lntrectndu-.se In com
pania fruntașilor atletismului nostru 
Concursul de la Galați ne-a oferit a- 
ceastă ocazie. Și concluziile au fost 
dintre cele mai favorabile.

lată de pildă cursa 
prima serie, alături de 
ca Zoltan Vamoș și 
sînt prezenti trei dintre

De mulți ani alergătorii noștri de 
viteză n-au mai realizat asemenea re
zultate care să fi stat pe buzele tu
turor ca cele de acum, de la Galați. 
Chiar dacă vîntul foarte puternic a 
făcut ca „jocul" zecimilor de secundă 
să fie destul de larg între plus (atunci 
cind a bătut din spate) și minus (cind 
alergătorii l-au avut din față), se 
poate aprecia că, însfîrșit, sprinterii 
noștri se află pe drumul cel bun. In 
mod special s-au impus Aurel Stama
tescu, capabil să egaleze, în mod per
fect regulamentar, recordul de 10,4 
sec al lui Ion Moina, Dorel Comșa 
atît pentru faptul că a cîștigat cursa 
de 200 m cit și pentru maniera în 
care a obținut această victorie asupra 
campionului balcanic Valeriu Jurcă.

După ani de-a rîndul de căutări

de 800 m Tn 
atleți cosarrnți 
Ștefan Mihaly, 
speranțe : C+.n

CLASAMENTE
GENERALE

CLUBURI ȘI ASOCIAȚII: 1. Di
namo Buc. 171 p (136,5 + 34,5); 2. 
Steaua Buc. 131 p (112 + 19); 3. Ști
ința Buc. 80 p (52 + 28); 4. Rapid
Buc. 59 p (21+38); 5. Metalul Buc. 
48 p (41+7); 6. Știința Cluj 35 p 
(29,5 + 5.5); 7. C.S.O. Timișoara 28 p; 
8. Progresul Buc, 23 p; 9 Dinamo 
Brașov 22 p; 10. Unirea Buc. 14 p; 
11. PTT Buc. 13 p; 12. CSS Buc. 
12 p; 13—14. Voința Buc. si Șc. sp. 
UCFS C-lung Muscel 11 p; 15—17. 
Știința Timiș., Farul C-ța și SSE 
C-ța 10 p; 18. Prahova Ploiești 9 p; 
19. Dinamo Bacău 8 p. Au fost cla
sificate 55 de echipe.

REGIUNI :

JV

BARBAȚI : 100 m (vînt 2,90 ni sec, la
teral din spate): A. Stamatescu (Steaua) 
10,4: Al. Tudorașcu (Met.) 10,6; D. Com- 
șa (Dinamo Br.) 10,7; Val. Popescu (Di
namo) 10,7; G. Sekeres (Mureșul) 10.8; 
E. Kineses (Steaua) 11,0; 200 m (vînt 
3,10 m sec din fațâ): D. Comșa 22.3; V. 
Jurcă (Dinamo) 22,6; Gh. Zamiirescu 
(Steaua) 22,7; Al. Tudorașcu 22,7; S. To- 
dea (Știința Buc.) 22,8; 400 m : I. Ferentz 
(Steaua) 48,6; S. Nițu (Dinamo) 48.8; S. 
Todea 49,2; Gh. Zamfirescu 49,5 (in serii 
49,2); H. Schmidt (Steaua) 49,6; M. Za- 
haichievici (Dinamo) 49,7 (49,3); 800 m : 
Z. Vamoș (Dinamo) 1:52,7; C. Bioțiu 'Ra
pid) 1:52,9; Gh. Ene (C.S.S. Buc.) 1:53.8; 
Gh. Plăcintaru (St. Cluj) și St. Mihaly 
(Dinamo) 1:54.5; Fr. Baban (St. Cluj) 
1:56,8; 1 500 m î Z. Vamoș și A. Barabaș 
(Dinamo) 3:50,8; C. Tatu (C.S.S. Buc.) 
4:00,5; V. Ciociu (Olimpia) 4:01,8; D. Bu- 
iac (Steaua) 4:02,8; C. Iancu (Dinamo) și 
Fr. Baban 4:03,0; 5 000 m : A. Barabaș 
14:30,2; Ov. Lupu (Steaua) 14:41,4; N. 
Mustață (Dinamo) 14:54,8; M. Spudercă 
(Steaua) 15:50,3; V. Popa (C.S.O. Timiș.) 
15:53.8; M. Nichita (Dinamo) 16:02.2; 
maraton redus (25 km): I. Veliciu (C.S.O. 
Timiș.) 1.24:08,0; T. Voicu (Rapid) 
1.24:22,0; Al. Arnăutu (Metalul) 1.25:24.0; 
D. Birdău (P.T.T. Buc.) 1.29:08.0; V. 
Puiuleț (Petrolul PI.) 1.32:50,0; V. Teodo- 
fiiu (P.T.T.) 1.34:05,0; 10 km marș : L. 
Caraiosifoglu (Dinamo) 50:04,5; M. Per- 
șinaru (Steaua) 51:02,1; V. Furnică (Olim
pia) 51:04,5; V. Ilie (Metalul) 51:09,6; St. 
Lirnboșanu (Petrolul PI.) 52:35,0; T. Bra- 
tan (Dinamo) 52:41,5; 20 km mars : I.
Popa (Steaua) 1.36:45,0; D. Roateș’ (Di
namo) 1.40:37,0; I. Barbu (P.T.T.) 1.41:06,0; 
I. Baboie (P.T.T.) 1.42:49,0; V. Mitrea 
(P.T.T.) 1.45:46,8; I. Bogdan (Metalul) 
1.47:03,6; 110 mg (vint 2,50 m/sec lateral 
din spate): N. Macovel (Steaua) 14,7; 
Iz. Preda (St. Buc.) 14,8; V. Georgescu 
(Prahova PI.) 14,9; M. Ursac (St. Buc) 
15,0; I. Mesaroș (C.S.O. Timiș.) 15,0; E. 
Jerger (Prog. Timiș.) 15,5; 400 mg : I. 
Mesaroș 53,7; V. Georgescu 53,9; I. Mar-
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eoni (St. Timiș.) 54,9; V. Pop (Crișana) 
55,0; M. Ursac 55,2; F. Riczman (Crișa
na) și Gh. Marian (Dinamo) 58,2; 3 006 m 
obst. : V. Caramihai (Unirea) 9:02,1; T. 
Strzelbiscki (Rapid) 9:09,9; P. Kbrosi 
(Steaua) 9:32.0; M. Spudercă 9:42,2; R. 
Stoica (Dinamo) 9:56,7; R. Iliescu (Prog.) 
10:05,0; Lungime: N. Popovschi (Steaua) 
7,34; Ad. Samungi (Steaua) 7,16; M. Cal- 
nicov (Dinamo) 7,13; E. Pereteatcu (Di
namo) 7,05; H. Albrecht (St. Buc.) 7,00; 
O. Viscopoleanu (Șt. Cluj) 6,97; Triplu : 
S. Ciochină Metalul 15.70; O. Viscopolea
nu 15,23; S. loan (Steaua) 15,20; D. 
Vlădescu (St. Buc.) 14,96; N. Mărășescu 
(Steaua) 14,86; H. Haler (St. r. Br.) 14,40; 
înălțime : C. Porumb (St. Cluj) 2,10 — 
nou record al R.P.R.; E. Ducu (Steaua) 
2,00; Al. Spiridon (Șt. Buc.) 1,95; Al. Me- 
rică (C.S.M.S. Iași) 1,95; N. Macovei 
1,90; C. Semen (Șt. Buc.) 1,85; Prăjină : 
Gh Fodoreanu (Steaua) 4,00; E. S.mio- 
nescu (Șt. Buc.) 4,00; T. Deac (Șt. Buc.) 
3,90; S. Cristescu (Șt. Buc.) 3,80: G 
Ahrend (Șt. Timiș.) 3,80; D. Catrina (Șt. 
Buc.) 3,80; Greutate : A Raica (Progr. 
Buc.) 15,31; C. Crețu (Metalul) 14,84; Ad. 
Gagea (C.S.M.S. Iași) 14,04; C. Schnel 
(Șt. Buc.) 13,92; I. Lazăr (Șt. Cluj) 13,73; 
D. Serafim (Dinamo) 13,07; Disc : V. Să- 
lăgean (St. r. Br.) 48,40; L. Kotlar (Dina
mo) 48,10; V. Manolescu (Dinamo) 47,90; 
K. Sokol (Șt. Cluj) 45,90; Gh. David 
(Farul) 43,52; L. Petrov (Steaua) 41,50; 
Suliță: Gh. Popescu (A.S. Cugir) 73,70; 
Al. Bizim (Șt. Buc.) 69,08; W. Sokol (Șt. 
Buc.) 68,65; I. Cristea (Rapid) 68,15; G. 
Pikulski (Șt. Timiș.) 63,62; H. Wentzel 
(Tractorul Br.) 63,05; Ciocan : C. Drăgu- 
lescu (Steaua) 60,25; K. Rășcănescu 
(Steaua) 57,90; Gh. Szasz (Infrăț. Oradea) 
53,0J; D. Gheorghiu (Rapid) 52,62; C. 
Mușat (Dinamo) 51,75; E. Kiss (C.S.M. 
Reșița) 46,49; 4x100 m: Steaua (Zamfi
rescu, Stamatescu, Wolf, Kineses) 43,4; 
Dinamo 43,5; Știința Buc. 44,2; Dinamo 
II 44,5; Metalul Buc. 44,G; Progresul 
Buc. 44,8; 4x400 m: Dinamo I (Mărgi-
neanu, Nițu, Mihaly, Zahaichlevici) 
3:23,7; Dinamo H 3:30.9; Știința Cluj 
3:32,2; Progresul Buc. 3:36,0; Dinamo III

3:36,1; Știința Timiș. 3:40.4. Echipa Steaua 
(3:23,5) a fost descalificată.

FEMEI : 100 m (vînt 2,50 m sec lateral 
din spate) : I. Petrescu (Rapid) și Cr. 
Mesaroș (C.S.O. Timiș.) 12,0: G. Luță 
(Rapid) 12, 3: E. Kineses (St. Cluj) 12,4; 
Ec. Potoroacă (Șt. Buc.) 12,6; R. Mecu 
(Dinamo) 12.9; 200 m (vint 3,10 m sec la
teral din față): I. Petrescu 25,5; Cr. Me
saroș 25.9; G. Luță 26.8; V. Furdui (Șc. 
sp. U.C.F.S. Roman) 27,2; V. Szekeres 
(Șt. Timiș.) 28.0: C. Boicescu (Dinamo) 
28,9; 400 m : FI. Stancu (Steaua) 58,7; L. 
Frunză (Rapid) 59,2; V. Cosa (Farul) 
59,8; V. Gabor (Dinamo Br.) 60,0; S. 
Giță (Speranța Gal.) 60,2; I. Tuțică (Pe
trolul PI.) 60,6; 300 m: El. Teodorof (Di
namo) 2:11,5; V. Gabor 2:13,0 — record 
de junioare egalat ; V. Cosa 2:21,1; A. 
Iftimie (Șc. sp. U.C.F.S. Roman) și A. 
Negru (Șt. Cluj) 2:23,0; El. Bucur (Pe
trolul PI.) 2:25,4; 80 mg: G. Luță 11,8; V. 
Bufanu (Dinamo Bacău) 12,0; I. Petrescu 
12,1; M. Budan (Șt. Buc.) 12,1; M. Cos- 
tin (Crișana) 12 2; M. Pândele (Unirea) 
12,2; Lungime : V Viscopoleanu (C.S.M. 
Cluj) 5.97; Ol. Borangic (Șt. Buc.) 5,74;
M. Miliadis (Șt. Buc.) 5,61; M. Pândele 
5,51; M. Bolea (Dinamo) 5,35; E. Proto- 
popescu (Voința Buc.) 5,27; înălțime : I. 
Balaș (Steaua) 1,84; R. Voroneanu 
(Steaua) 1,60; S. Dăscălescu (C.S.S. 
Buc.) 1,50; M. Pândele 1,50; U. Popescu 
(C.S.M. Mediaș), M. Cosmovici (Dinamo) 
și II. Tomcsik (Infrăț. Oradea) 1.45; 
Greutate : A. Sălăgean (Dinamo Br.) 
15,41; A. Gurău (Prog. Buc.) 14,31; E. 
Scherer (Voința Br.) 13,51; L. Saucă (St. 
Buc.) 12.50; M. Silaghi (Voința Buc.) 
12.39; A. Macovei (Laminorul Roman) 
11,91; Disc : L. Manoliu (Metalul) 51,70;
N. Barbu (Voința Buc.) 42,05; El. Cata
ramă (Șc. sp. U.C.F.S. C-lung) 40,35; 
M. Silaghi 37,56; I. Szabo (St. Buc.) 36,39; 
B. Halmen (Șt. Buc.) 33,96; Suliță : El. 
Neacșu (Șc. sp. U.C.F.S. C-lung) 43,96; 
M. Ciurea (S.S.E. Br.) 39,07; S. Stoica 
(Șt. Buc.) 36,13; G. Niculescu (Șt. Buc.) 
35,52; V. Capanu (Prog. Buc.) 34,07; F. 
Mîinea (Șt. Buc.) 33,20; 4x100 m ; Dina
mo (Bolea, Mecu, Mărculescu, Ticu) 
51,0; S.S.E. Constanța 54,4.

N-au realizat nici măcar un sin
gur punct: Maramureș. Oltenia, Su
ceava și regiunea București ! ț

1. Oraș București 569 P
2. Cluj 42 P
3. Banat 40 P
4. Brașov 39 P
5. Dobrogea 20 P
6. Ploiești 15 P
7. Bacău 14,5 P«. Argeș 12 P
9. Crișana 11.5 P

10. Hunedoara 7 P
Iași 7 P

12. Mureș-Autonomă Maghiară 2 P
Galați 2 P

Bioțiu, Gli. Ene și Gh. Plăcintaru. 
„Puștii" au luat cursa pe cont propriu 
și Blofiu a dus trena pină pe ultima 
sută de metri, fiind încins abia pe ul
tima porfiune a cursei. Rezultatele lor

Viorica Viscopoleanu a realii.t cu 
5,97 m una din cele mai bune perfor
manțe europene din acest an.

alergătorii noștri de viteză încep să 
pășească ferm pe drumul cel bun al 
succeselor. Tocmai de aceea se cuvine 
să subliniem și munca intensă depusă 
de antrenorii specializați în proble
mele sprintului : Claudia Simionescu, 
Vasile Dumitrescu, Liviu Mercuță, 
Alexandru Stoenescu etc.

Maestrul emerit al sportului Ion 
Moina, prezent și el la Galați, ne-a 
mărturisit că, însfîrșit, începe să-și 
simtă... amenințate și ultimele cifre 
cu care mai figurează pe tabela re
cordurilor țării : 10.4 sec și 21,3 sec! 
Concursul de la Galați a dovedit clar 
acest lucru-..

Materiale și fotografii de
ROMEO VILARA

In iulie anul trecut, la campionatele republicane, Nicolae Macovei a con
dus o bună parte din cursă la 110 mg, dar s-a împiedicat de un card și n-a 

putut ciștiga l)e data aceasta el a obținut o victorie clară.



F O T B R L
După succesul fotbaliștilor noștri 

in intilnirea cu echipa R.D.G.

Cele trei '.autografe* lăsate In poarta echipei R.D.G. 
desen de Neagii Radulescu

' - k (Urmare din pag. 1)

Mîine, Ia Moscova: Lokomotiv — Rapid București

Miine — optimile de finală 
ale „Cupei R.P.R."

Mîine se dispută optimile de fi
nală ale „Cupei R.P.R.". Dintre 
cele 8 partide programate inițial 
se vor disputa însă numai 6, me
ciurile Rapid — Steaua și Dina
mo București — Dinamo Bacău 

amînate. Astfel incit pro- 
a^flnnl este următorul:

ind. SlRMEI c. turzii — SI- 
DERURGISTUL GALATI (la Su
ceava)

PRAHOVA PLOIEȘTI — PE
TROLUL PLOIEȘTI (la Ploiești)

MINERUL B. MARE — ȘTI- 
INȚA CRAIOVA (la Hunedoara)

PROGRESUL BUCUREȘTI _ 
GAZ METAN MEDIAȘ (la Cim- 
pina)

C.S.M.S. IAȘI — A.S.M.D. SA- 
TU MARE (la Cluj) .

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — A.S. 
CUGIR (la Sibiu)

După cum se vede, începînd cu 
această etapă, meciurile se dis
pută pe terenuri neutre.

Reamintim că sferturile de fina
lă vor avea loc la 26 innie, semi
finalele la 10 iulie, iar finala 
„Cu^^^P.R." ediția 1963 la 21 
iul0^^

ȘTIRI...
M. NR. 13 „MIHAI VITEAZUL" — 

CAMPIOANĂ ȘCOLARĂ A 
CAPITALEI

Faza pe Capitală a campionatului 
publican școlar s-a încheiat dumi
că pe stadionul Republicii-, odată 
i disputarea finalei între echipele 
olilor medii nr. 13 „Mihal Vitea- 
1“ și nr. 6 „Iile Pintilie". A fost 
finală frumoasă, datorită celor 

-uă echipe care s-au întrecut în a 
actica un fotbal tehnic. Victoria 
revenit echipei S.M. nr. 13, la sco- 
1 de 3—0 (1—0), prin punctele mar- 
te de Chisilovici și Gațu (2). Cu 
eastă victorie, S.M. nr. 13 a deve- 
t campioana Capitalei- și s-a cali- 
at pentru turneul final. Iată for- 
tțiile : SJM. NR. 13: Milea — Flo- 
a, Crăciunescu, Suciu — Strîmbea- 
, Petrache — Tudoran, Chisilovici, 
ițu, Roman, Condurache. S.M. NR. 6: 
istescu — Dunca, Costache, Desa-

— Stan, Ene — Drăghici, N. Do- 
e, Rădulescu (Zaharia), Mitu, Gh. 
bre.

INE LA CONSTANȚA: FARUL — 
STEAGUL ROȘU

Miercuri se dispută la Constanța 
rtida restantă dintre Farul și Stea- 
1 roșu Brașov. Meciul va fi con- 
s de arbitrul bucureștean Emil 
irtin.

JOCURI DE SELECȚIE PENTRU 
COPII ÎN GIULEȘTI

Secția de fotbal a clubului Rapid 
țanizează jocuri de selecție pentru 
>ii născuți în anii 1948, 1949, 1950
1951. Jocurile au loc pe stadionul 
rlești între 15—31 mai a.c. în zi- 
5 de luni și miercuri dimineața 
-la ora 8 și în fiecare marți după 
iază începînd de la ora 16. Copiii 
• avea asupra lor pantofi de tenis 
i chiloți de sport

Victoria finală nu trebuie să ne 
facă însă să uităm supărarea — 
justificată — care ne înnegura frunțile 
la pauză. In prima repriză, echipa ro- 
mînă a jucat nesatisfăcător. Apărarea 
s-a lăsat de cîteva ori prea u$or de
pășită. Și dacă s-a ajuns ia cele două 
goluri primite, ca și la crearea altor 
faze critice Ia poarta noastră, aceasta 
nu se explică numai prin valoarea — 
de necontestat — a extremelor și a cen
trului atacant advers, ci în mare mă
sură prin propriile noastre lipsuri. E 
nevoie ca antrenorii lotului — ea și 
jucătorii respectivi — să reflecteze a- 
supra defecțiunilor ce s-an constatat în 
acest compartiment. Halfii noștri din 
meciul de duminică au avut și ei cî
teva lipsuri. Este drept că au luptat cn 
abnegație dar trebuie să-i amintim Ini

DISCUȚII Munca, educativă cu copiii și juniorii
Munca noastră, a antrenorilor, a ins

tructorilor și activiștilor sportivi nu 
poate fi separată de eforturile generale 
care se fac pentru pregătirea și educa
rea tineretului in școală, in uzină, pe 
ogoarele înfrățite ale patriei. Trebuie să 
Înțelegem că sarcinile noastre sînt din 
ce in ce mai mari și mai de răspundere, 
că trebuie să desfășurăm o activitate 
perseverentă pentru a ne aduce contri
buția la uriașa muncă ce se desfășoară 
In țara noastră pentru educarea și for
marea viitorilor constructori ai edifi
ciului comunist de mîine. Subliniem a- 
cest fapt tocmai pentru a ne preciza 
poziția pe care trebuie să o avem noi, 
antrenorii, față de munca noastră.

In R.P. Bomînă fotbalul este, fără În
doială, sportul ce] mai mult îndrăgit. 
Fiecare copil este tentat să „bată" cu 
piciorul o minge, se simte atras spre 
acest sport.

Se pune insă problema ca din mii și 
mii de copii și juniori, să găsim pe cei 
eare vor fi sportivii de performanță de 
mîine. Este o problemă de care trebuie 
să ne preocupăm In permanență. Nu 
spun un lucru nou cind arăt că din 
masa mare de copii care sînt atrași 
spre fotbal puțini rămin la acest sport. 
Și nu din vina lor ci, printre alții, a 
antrenorilor. Antrenorii trebuie să des
copere căile cele mai potrivite pentru 
a menține și dezvolta înclinațiile copi
ilor spre fotbal. In aceasta constă prin
cipala noastră sarcină. Tn această direc
ție nu pot fi date „retete* universal va
labile. Cel mult, putem discuta despre 
unele jaloane ale activității noastre. Fie
care antrenor poate folosi metodele cele 
mai variate. Important este ca toate a- 
ceste metode să servească unui plan 
mai larg, de perspectivă. Cu alte cuvin
te, orice metodă ar întrebuința antre
norul el trebuie să stea cu fața spre 
viitor, să urmărească obiective precise, 
uneori pe timp îndelungat de cîțiva ani. 
E o muncă migăloasă, complexă, după 
cum complex este și sufletul copilului, 
al juniorului, năzuințele și preocupă
rile lui.

După părerea mea. dacă deseori vor
bim despre faptul că cei „mari“ au ne
voie de o temeinică educație, cu atît 
mai mult lucrul acesta este necesar ce
lor mici. La baza întregii munci de pre
gătire, de educare a copilului și junio
rului, trebuie să stea munca individuală, 
cu fiecare în parte. în această direcție, 
am face o greșeală ireparabilă, dacă 
ne-am rezuma la o muncă de suprafață, 
formală.

iată deci că ni se cere o neobosită 
muncă de cunoaștere a celor cu care 
lucrăm, a celor pe care dorim să-i for
măm ca buni sportivi. în primul rind, 
juniorul, copilul trebuie să vadă în noi 
un prieten, un părinte, un om apropiat, 
care-i înțelege bogăția lumii lui interi
oare, care-i alături de el în orice îm
prejurare, care-i drept în tot ceea ce 
face, care-1 ajută să-și împlinească vi
sul de a deveni un bun sportiv. Nu în
demn, desigur, pe nimeni să trateze pe 
elevii lui cu „duhul blîndetii" pentru că 
aceasta ar fi tot atît de dăunătoare ca 
și o exigență rău înțeleasă, exagerată, 
înainte de a începe munca de antrenor 
și pe parcursul desfășurării ei, să stăm 
de vorbă cu fiecare în parte, să aflăm 
ce gîndesc, care-i sînt preocupările în 
afară de fotbal, care-i sînt jocurile pre
ferate, cum privește el lumea înconju
rătoare, atitudinea celor mari, care-i 
părerea lui despre muncă. Din aceste 
discuții antrenorul poate descoperi multe 
din trăsăturile pozitive și negative ale 
caracterului elevului său, își poate sta

bili linia de conduită față de unul sau 
altul. Antrenorul trebuie să-și consem
neze cele constatate, să le rețină, să-și 
contureze, la nevoie, un plan al muncii 
de formare a copilului sau juniorului 
X sau Y. Iar după ce va reuși — șl 
aceasta nu se poate face cit ai bate 
din palmă — să-i cunoască bine pe toți, 
este de datoria antrenorului să stabi
lească punctele comune ale tuturor ele
vilor săi, să vadă care sînt trăsăturile 
comune care-i pot apropia, ce activi
tate ar putea influenta in bine asupra 
tuturor și asupra fiecăruia în parte. 
S-ar putea ca in munca de educație ca 
și în cea de pregătire propriu-zisă să fie 
nevoie ca copiii sau juniorii să fie gru
pați separat, după nevoile de educație, 
țînind seama că unii au nevoie de mai 
multă atenție din partea antrenorului 
Intr-o anumită direcție, alții mai puțină. 
Oricum, aici trebuie să se procedeze ca 
mult tact, pentru a nu crea cumva im
presia că unii se bucură de mai multă 
atenție din partea antrenorului Iar al
ții mai puțin. Dacă nu se procedează cu 
tactul necesar, efectele pot fi contrare 
celor dorite.

Cu cele arătate mai sus, munca de 
cunoaștere și respectiv de educare a co
piilor și juniorilor de-abia începe. O 
altă formă pe care o consider absolut 
necesară este legătura pe care trebuie 
să o țină antrenorul cu școala. Unii 
dintre noi fac greșeala de a se limita 
doar la o legătură — dacă putem spune 
astfel — prin corespondență cu învăță
torii și profesorii. Aceștia din urmă în
scriu notele pe un carnet și antrenorul, 
luind cunoștință de ele, admite sau nu 
pe elev Ia antrenament sau joc. Fără 
îndoială că va trebui să arătăm elevilor 
noștri că numai cei ce sint fruntași la 
învățătură pot fi admiși într-o echipă 
sau alta. Dar a limita legătura cu școa
la doar la amintita „corespondență*4 în
seamnă a face un lucru pe jumătate, 
sau mai bine zis de-abia să-1 începem. 
Noi trebuie să ținem legătura direct cu 
profesorii, cu dirigintii claselor din care 
fac parte copiii și chiar juniorii. Peda
gogi experimentați, aceștia ne vor fi de 
un real folos. împreună putem stabili 
care sint minusurile in educația unui 
elev de-al nostru sau altul, cum trebuie 
să muncim împreună pentru a-1 deba
rasa de unele apucături, a i Ie limita 
pentru a nu lua proporții etc. Profeso
rul, pedagogul de la școală ne poate fi 
de ajutor și în ce privește stabilirea 
unor activități care să umple golurile în 
educația copiilor și juniorilor.

O altă sarcină a antrenorului este le
gătura cu părinții. Cum trebuie să pro
cedăm ? Fără îndoială că nici aici nu 
pot fi date rețete. Nu interesează atît 
de mult forma in care luăm legătura 
cu părinții, ci mai ales faptul că acea
stă legătură să fie permanentă, conti
nuă. In paranteză fie spus, o vizită a 
antrenorului acasă la părinți poate să 
stimuleze pe copil sau junior în muncă 
și învățătură. Din discuțiile cu părin
ții putem afla unele lucruri interesante. 
Așa cum știm, părinții sînt aceia care 
exercită o influentă hotărâtoare asupra 
copilului sau juniorului și sarcina noa
stră constă tocmai în aceea de a-i ajuta 
pe părinți în misiunea lor nobilă, in în
deplinirea îndatoririlor cetățenești. Șl 
încă ceva: acasă la elevii noștri le pu
tem descoperi cel mai bine preocupă
rile, trăsăturile pozitive si negative. Nu 
este exclus să ne dăm seama, în unele 
locuri, că înșiși părinții greșesc în 
munca de educare a copilului sau ju
niorului și atunci — desigur, cu molt 
tact — trebuie să intervenim, să înlă

turăm greșelile care ar putea fi dăună
toare mai devreme sau mai tîrziu.

Am lăsat mai la urmă o problemă pe 
care țin să o subliniez în mod deose
bit. Noi, antrenorii de copii și juniori, 
constatăm cu multă bucurie că orga
nizațiile de pionieri și de tineret au o 
influență pozitivă In educarea comu
nistă. Este de datoria noastră să ți
nem o legătură permanentă cu organi
zațiile din care fac parte elevii noștri, 
copiii și juniorii.

Unii copii și juniori merg bine pen
tru o perioadă, participă cu regulari
tate la antrenamente, fac progrese de 
care ne bucurăm și dintr-o dată ne tre
zim fie că nu mai vin la antrenamente, 
fie că nu mai participă cu aceeași însu
flețire. In asemenea situații, trebuie să 
căutăm cauzele. Putem avea în multe 
situații ajutorul organizației de pionieri 
și a celor de tineret. Sîntem datori să 
participăm la unele adunări, să cerem 
permisiunea de a fi alături de propriii 
noștri elevi atunci cînd ei sînt puși în 
discuția opiniei. Trebuie să găsim timp 
pentru a afla care este munca ce o des
fășoară organizația de pionieri și de ti
neret, pentru a ne ajuta, pentru a-1 e- 
duca pe propriul nostru elev. De altfel, 
în munca de educare planul nostru de 
muncă trebuie discutat în amănunțime 
cu organele conducătoare ale organiza
țiilor de partid și de U.T.M. Aceasta va 
spori eficacitatea muncii noastre de e- 
ducație, mărește posibilitatea de urmă
rire a fiecăruia în parte etc.

★

Am arătat mai înainte că copiilor le 
este proprie o înclinare firească spre 
sport, iar băieților in special spre fot
bal. Antrenorul are datoria ca flacăra 
acestui entuziasm să nu se stingă, ci 
dimpotrivă. Cum putem să facem acest 
lucru ? Cum putem să le dezvoltăm dra
gostea față de fotbal ?

In primul rind cred că trebuie să le 
vorbim copiilor despre frumusețea a- 
cestuj sport, să le arătăm cite satisfac
ții poate oferi. Fiind desigur ponderați 
în etalarea acestor fapte, trebuie să le 
vorbim despre tradițiile fotbalului din 
țara noastră, să le povestim despre ma
rii jucători și echipe ale țării, să ară
tăm cum și în ce împrejurări s-au ridi
cat aceștia. Trebuie să le arătăm copi
ilor că în trecut, pentru a putea prac
tica sportul, se cereau sacrificii mari, 
că viața sportivilor era o viață plină de 
mizerie și nesiguranță. Să comparăm 
viața sportivilor din trecut, cu viața 
sportivilor în condițiile de azi. Copiii și 
juniorii trebuie educați în așa fel în 
cit să prețuiască aceste condiții minu
nate oferite lor de partid și guvern.

Unii dintre noi consideră că pot e- 
duca pe copii și juniori 1 îmitîndu-se Ia 
cîteva referate, conferințe sau ședințe 
moralizatoare. Cu copiii și juniorii tre
buie însă înlăturate formele greoaie, 
neatractive; o discuție vie, tinerească 
poate face uneori mai mult decît unele 
conferințe și referate.

Munca de stimulare trebuie să stea 
permanent în centrul preocupărilor an
trenorului. Un succes cit de mic la în
vățătură, la antrenament. în comporta
rea luată sub aspect general, trebuie 
scos în evidență. Este greșită atitudinea 
acelora care, în sinea lor se bucură de 
progresele elevilor săi dar nu le spun 
nimic, considerînd că — cine știe ? — 
spunîndu-Ie, s-ar înfumura. Să arătăm 
copiilor că le prețuim munca, efortu
rile, că-i îndrăgim, cu atît mai muM cu 
cit depun mai mult interes in învăță
tură, cu cît sînt mai disciplinați și mai

ascultători la antrenamente, la școală, 
în familie.

O evidențiere în fața tuturor, o pro
movare în echipă pot influența în bine. 
Pe lingă acestea, după cum am arătat, 
prin legătura cu școala, cu organizațiile 
de pionieri și cele de tineret poate fi 
găsită o gamă întreagă de posibilități 
de stimulare a celor ce se evidențiază, 
a ceior ce fac progrese în pregătire și 
educație. Ceilalți să fie îndemnați în 
permanență să urmeze exemplul celor 
buni. Unii dintre noi fac greșeala de a 
arăta, fără temei, că copilul sau junio
rul X sau Y poate deveni un jucător 
bun iar altul nu. Să nu ne mai aștep
tăm tn astfel de situații ca cei care sînt 
„fără perspectivă44 să mai muncească cu 
tragere de inimă. A-i pune pe unii in
tr-un complex de inferioritate față de 
alții înseamnă a pomi la muncă cu un 
colectiv care are o aripă puternică, vi
guroasă, iar alta ciuntită, plăpîndă. Iată 
de ce consider că trebuie să ne ferim 
de astfel de aprecieri.

Vorbindu-le copiilor și juniorilor des
pre frumusețea sportului cu balonul ro
tund, despre satisfacțiile pe care el le 
oferă nu trebuie să ne sfiim să le ară
tăm că pentru a ajunge la nivelul dorit 
e nevoie de muncă, efort, sudoare, re
nunțare la unele plăceri efemere. Să le 
arătăm că vor reuși numai cei care vor 
munci cu perseverență, care vor duce o 
viață ordonată, o viață de sportiv. Să 
le spunem că procedînd altfel se ex
clud singuri din sport. Să-i facem să nu 
uite nici o clipă că satisfacțiile nu vin 
fără muncă, iar talentul moare dacă nu 
este așezat pe temelia solidă a perse
verenței, a muncii pline de elan și dă
ruire.

In acest complex de activități nu tre
buie să uităm nici o clipă că trebuie 
să lucrăm in perspectivă. Mai întîi, tre
buie să stabilim la copii, să le fixăi 
în memorie cunoștințele care Ie sînt 
necesare pentru practicarea fotbalului. 
In această primă etapă nu trebuie să 
forțăm lucrurile. Antrenamentele noas
tre trebuie să se desfășoare într-o at
mosferă tinerească, să fie atractive.

In a doua etapă trebuie să orientăm 
activitățile noastre spre consolidarea și 
lărgirea cunoștințelor în jocul de fot
bal. Cunoscînd posibilitățile fizice ale 
fiecăruia să insistăm mai mult spre în
lăturarea acelor deficiențe care, mai 
tîrziu. pot să-i frîneze dezvoltarea.

Tn cea de a treia etapă va trebui să 
muncim în așa fel îneît să perfecțio
năm cunoștințele elevilor noștri. Fireș
te, toate acestea privesc latura tehnică 
a muncii noastre. Dar am amintit de 
ele pentru faptul că munca noastră e- 
ducativă trebuie să ducă la atingerea 
scopului propus. Altfel, munca noastră 
ar fi lipsită de obiect.

★
Tema în legătură cu munca educativă 

cu copiii și juniorii este prea vastă 
pentru a fi epuizată într-un articol. So
cotesc însă că antrenorii trebuie să mi
liteze pentru formarea unor viitori ju
cători desăvîrșiți, din rândurile copiilor 
și juniorilor. Pentru aceasta, nu tre
buie să alergăm după performanțe ime
diate, să nu supunem pe copii și pe ju
niori la eforturi care sînt peste puterile 
lor. Să nu existe antrenor care să nu 
aibă un nJan de perspectivă, pentru cîți
va ani. Fiecare dintre noi să urmărească 
același scop : să dăm fotbalului nostru 
oameni pregătiți multilateral, sportivi 
compleți, cetățeni conștienți ai patriei 
noastre socialiste.

FRANCISC ZAVODA—antrenor

Nunweiller IV necesitatea de a-șî îm
bunătăți serviciul, iar lui Jenei datoria 
de a nu-și neglija adversarul direct, 
chiar dacă, dintre cei doi halfi, el era 
cel căruia îi reveneau mai mult sar
cini ofensive. Comportarea atacanților 
trebuie supusă și ea unei analize atente, 
care să ducă atît la descoperirea și re
medierea lipsurilor individuale cit si li 
îmbunătățirea focului de ansamblu. Pen
tru că în meciul cu R.D.G. unii atacanți 
nu s-au ridicat la valoarea lor reală. 
Pîrcălab, Varga, Raksi sînt jucători 
care pot da echipei un aport mai mare.

Antrenorii echipei noastre (Angela 
Niculescu, Silviu Ploeșteanu și Gheorghe 
01a, care merită felicitări alături de 
toți jucătorii care au contribuit la a- 
ceastă victorie) trebuie să persevereze 
pe drumul de muncă temeinică pe care 
au pornit. Echipa noastră are posibilități- 
Dibăcia antrenorilor și perseverența ju
cătorilor trebuie să concure către atin
gerea aceluiași țel : creșterea continuă 
a nivelului valoric al reprezentativei 
noastre, atingerea celui mai important 
scop al său: calificarea pentru turneul 
final al Jocurilor Olimpice de la Tokio. 
Am cîștigat jocul cu R.D.G., ne așteaptă 
un meci ce! puțin Ia fel de grea, în 
deplasare, cu echipa Poloniei. Toata 
acestea nu sînt însă decît etape înain
tea meciurilor cu Danemarca, obiecti
vul principal al acestui an fotbalistic.

Duminică — 
etapă de campionat
Campionatul categoriei A continuă 

duminică cu jocurile celei de a 23-a 
etape. Se vor disputa următoarele focuri: 
Știința Timișoara — Crișana Oradea, 
Minerul Lupeni — Dinamo București, 
Progresul București — Știința Cluj, 
U.T. Arad — Petrolul Ploiești, Rapid 
București — C.S.M.S. Iași, Farul Con
stanța — Steaua București, Steagul 
roșu Brașov — Dinamo Bacău.

Fotbaliștii de la Rapid București au 
părăsit ieri dimineață Capitala îndrep- 
tîndu-se spre Moscova, unde vor susține 
mîine o partidă cu Lokomotiv Moscova 
— semifinală a campionatului inter
național feroviar. După cum 9e știe, 
sportivii bucureșteni s-au calificat în 
semifinală în urma jocurilor disputate 
anul trecut cu Selecționata feroviară a 
R.S. Cehoslovace: 0—3 la Kosice și 
5—0 la București. Lokomotiv Mescova 
se bucură de o frumoasă reputație în 
fotbalul sovietic. Actualmente echipa se 
află pe locul 9 la numai trei puncta 
de prima clasată și practică un fotbal 
modern.

Meciuri
PROGRESUL — STEAUA 3—1 (1—1)

La ora începerii meciului amical de 
fotbal dintre echipele de categoria 
A Progresul și Steaua, tribunele sta
dionului Progresul erau aproape pli
ne. Timpul frumos și jocul plăcut 
au făcut ca spectatorii să plece mul
țumiți. Jocul a fost dinamic, presă
rat cu faze interesante.

In prima repriză Steaua este aceea 
care domină, dar ratează numeroase 
ocazii de a înscrie. In min. 20, la un 
contraatac al Progresului, scorul este 
deschis de Stoicescu: 1—0. Trece un 
minut și Cacoveanu, vrînd să centre
ze... introduce balonul in plasă: 1—1. 
După pauză aspectul jocului se schim
bă. Cei care domină mai mult sînt 
jucătorii Progresului. Ei marchează 
prin Voi nea (min. 55 și 68). Scor fi
nal: 3—1.

N. TOKACEK — coresp.

RAPID — DINAMO 1—1 {1—0)
Un public numeros a ținut să asiste 

duminică dimineața, pe stadionul 
Giulești, la partida amicală dintre 
echipele Rapid și Dinamo. Deși au 
dominat majoritatea timpului, rapi- 
diștii au trebuit să se mulțumească 
cu un rezultat de egalitate, pe de o 
parte din cauza ineficacității înain
tașilor, iar pe de altă parte formei

Spectatorii bucureșteni vor putea face 
cunoștință cu această formație săptă- 
mina viitoare cînd va juca la București 
partida retur cu Rapid. Echipa învingă
toare în aceste două jocuri va întîlni 
în finala competiției pe învingătoarea 
din jocul (tur—retur) Lokomotiv Sofia 
— Lokomotive Leipzig. Primul meci 
are loc tot mîine la Sofia.

Au făcut deplasarea următorii jucători: 
Todor, Niculescu, Greavu, Motroc, Ma
cri, Dan Coe, Lunga, Gherghina, Diniu, 
Ozon, 1. lonescu. Georgescu, Janiaischi. 
Lotul va fi completat cu jucătorii Ștefâ- 
nescu, Nâsturescu și Kraus care vor 
sosi la Moscova direct de la Berlin.

amicale
excepționale a portarului Uțu. De notat 
că în prima repriză dinamoviștii n-au 
șutat niciodată periculos la poartă 1 
Jocul înghesuit pe centru prestat de 
feroviari a ușurat sarcina apărării 
dinamoviste care nu a putut ti sur
prinsă decît o singură dată în min. 
44 cînd Dinu a reluat fulgerător în 
plasă. La un contraatac al dinamo- 
viștilor în min. 78. Ștefan, infiltrat 
în linia de atac, aduce egalarea.

GHEORGHE CIORANU 
corespondent

U.T. ARAD — ȘTIINȚA TIMIȘOARA
3-3 (3-2)

In lipsa jocurilor de campionat, 
U.T.A. și Știința au susținut o par
tidă amicală. Cele 6 goluri au fost 
marcate de Bîtlan (2) și R. Lazăr 
pentru Știința, Floruț (2) și Mețcas 
pentru U.T.A.

ION CIOROGARIU — coresp.

FARUL CONSTATA — DINAMO 
BACĂU 2—1 (2—0)

Joc de factură modestă presărat 
cu multe greșeli. Au marcat: Dinu- 
lescu (min. 17) și Stancu (min. 39) 
pentru Farul, Eftimie (min. 56) pen
tru Dinamo.

CORNEL OPREA — coresp.
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Campionatele categoriei A

în

luat sfirș turneele
pentru locurile 9-12 și 13-1

Nicicând finalul campionatelor repu
blicane nu a fost mai pasionant ca în 
acest an ! Deși ne aflăm cu numai două 
etape înainte de sfîrșit, este foarte greu 
de întrevăzut cine se va califica în tur
neele finale din seria a Il-a (masculin) 
și seria I (feminin), sau cine va retro
grada din seria I (masculin) și seria a 
II-a (feminin)! Rezultatele etapei de 
duminică au încurcat parcă și mai mult 
situația. Aceasta însă, mărește conside
rabil interesul pentru ultimele jocuri, 
care capătă un caracter decisiv. Dintre 
rezultatele demne de subliniat, notăm 
înfrîjigerea categorică a reșițenilor 
(13—22) în fața Voinței Sibiu și al 
doilea insucces consecutiv al echipei 
feminine C.S.M. Sibiu (4—8). de dat5 
aceasta în fața Constructorului Timi
șoara. Meritoriu este rezultatul egal 
(9—9) obținut de Mureșul Tg. Mureș 
(neînvinsă în retur) la Timișoara, 
fața Științei (f)

Lu/i^escu (Rapid) a pătruns printre Oțele* și Gruia (Steaua) și t-a marca un nou 
fnl pentru echipa sa. Fază din meciul Steaua—Rapid (14—13)

Foto: P. Stan

• CRAIOVA, 12 (prin telefon). Re
zultatele de sîmbătă și de duminică 
în turneele feminine pentru locurile 
9—12 și 13—16 în campionatul cate
goriei A : Voința Craiova—Voința M. 
Ciuc 3—0 (6, 12, 6), Progresul Bucu
rești—Metalul București 3—1 (12—, 15, 
9, 5), Voința Craiova—Progresul 
București 3—2 (13, 4, 4—, 7—, 8), Me
talul București—Voința M. Ciuc 3—2 
(7-, 10, 15—, 4, 12) în turneul 9-12; 
Tractorul Brașov — Partizanul roșu 
Brașov 3-1 (11, 15, 14—, 8), Voința 
București—C.F.R. Timișoara 3—0 (6,
13, 8), Partizanul roșu Brașov—Voința 
București 3—2 (9—, 9, 12—, 6, 9), Trac
torul Brașov—C.F.R. Timișoara 3—0 
(0, 5, 4) in turneul 13—16. Clasamen
tul final : 9. Voința Craiova ; 10. Pro
gresul București ; 11. Metalul Bucu
rești ; 12. Voința M. Ciuc; 13. Trac
torul Brașov ; 14. Voința București ; 
15. Partizanul r~șu Brașov ; 16. C.F.R. 
Timișoara. Ultimele două retrogra
dează. (R. ȘULȚ — coresp. regional).

• CÎMPIA TURZII, 12 (prin tel 
fon). în ultimele două etape a 
turneelor masculine : Petrolul Ploieș 
-Știința Galați 3-0 (7, 14, 14), Steal 
București—Farul Constanța 3—0 (4, 1 
10), Steaua București—Știința Gala 
3-2 (14—, 9, 13-, 3, 14), Petrolul Pi 
iești—Farul Constanța 3—0 (10, 11, 1 
în turneul 9—12; Minerul Explora 
Baia Mare—Fulgerul Suceava 3- 
(13—, 10, 8, 9-, 7), Olimpia M.I. 
București—C.S.M. Cluj 3-0 (7, 9, 1 
Minerul Explorări Baia Mare—C.S.l 
Cluj 3-0 (12, 13, 11), Olimpia M.I. 
București—Fulgerul Suceava 8-0 (! 
9, 9) în turneul 13—16. Clasame
final : 9. Steaua București ; 10. Petr 
Iul Ploiești; 11. Știința Galați ; 1 
Farul Constanța ; 13. Olimpia M.I. 
București ; 14. Minerul Explora
Baia Mare ; 15. C.S.M. Cluj ; 16 Fi 
gerul Suceava. Ultimele două retr 
gradează (P. ȚONEA și V. ȘTEFj 
NESCU — coresp.)

Cum au cucerit C. S. Ș. București 
și Banatul Timișoara titlurile de campioane 

la juniori și junioare
'Au fost desemnau echipele cam

pioane la juniori și junioare. Du pi cum 
am anunțat, titlurile au fost cucerite 

U 
la

anunțat, titlurile au fost 
din nou — de C.S.Ș. București 

juniori și C.S.Ș. Banalul Timișoara 
ijtmioare.

In rindurile care urmează rom da el- 
teva amănunte în legstart cu partidele 
'disputate in ultimele iile 
finale.

• PETKOȘENI. — Ia 
rezultatele au fost oele 
natul a avut la discreție 
ința Odorhei, pe care l-a cîștigat cu 
17—5 (7—1). prin punctele înscrise d« 
Ciosescu 3. Kaspari 2. Schranko 3. Kiss 
2. Egri Kiss 2 și Szekely 5. Pentru în
vinse au marcat Tegias 2, Pally. Balint 
și Rigo. Știinfa Babeș-Bolyai Cluj a 
întrecut S.S.E. Ploiești cu 8—2 (5—1), 
dupj un joc slab, datorit! si terenului 
desfundat de ploaie. Au marcat: Flo- 
roianu 5 și Olani 3, respectiv Bălan șt 
Bărbulescu. Duminici, in „deschidere": 
Voin/a Odorhei — S.S.E. Ploiești 11—4 
(6—2), după un joc de facturi scă
zută. cu multe pase greșite. Voința s-a 
arătat insă, mai insistentă la poartt.

In partida decisivă. Banatul — Știința, 
jooul a fost de nu ridicat nivel teh
nic. spectaculos, constituind a 
propagandă pentru handbalul îa 
perioară din punct de vedere 
echipa Banatul a cîștigat ea 
(7—5), dar cu emoții pentru 
8—7, Știința a ratat un 7 
roianu.

■Ie turneelor

tina a dona, 
scontate. Bo
jocul cu Ka-

reușiți 
T. So- 
tehnie, 
14—7 
ci la 

prin Flo-
Au înscris: Ciosescu 5. Kiss 3, 

Moșu 2, Schranko. Egri Kiss și Szekely 
2, respectiv Florotanu 6 și Maximilian. 
O notă bună -rbitrilor: 
bine. Clasamentul final: 
■lișoara 6 p; 2 Știința 
Voința Odorhei 2 p; 4.
O p. (Staicu Băloiu și N.____ ,____r.r

• BACAU. — Turneul juniorilor a 
continuat sîmbătă eu o surpriză: Lu-

toți au condus
1. Banatul Ti-

Cluj 4 p; 3. 
SSE. Ploiești 

Tău tu, ooresp.)

cea jarul Brașov — S.S.E. Ploiești 
22—18 (10—8) ! Ploieștenii au luat 
jocul prea ușor, au și condus cu 3—1, 
dar au fost egalați și apoi depășiți de 
Luceafărul mai ales după pauză. Au 
marcat: Gali 7, Schuster 7, Ciachi 3, 
Piket 3, Schullerus și Zell (L), IonițS 
4. Coman 4, Andreoiu 4, Radu 3, Iancu 
2 și Dumitrescu. In schimb, C.S.S. 
București — superior din toate puuc 
tele de vedere a cîștigat fără emoții la 
S.S.E. Timișoara: 29—13 (14—8).
Punctele au fost înscrise de: Marinescu 
8. Goran 6, Bădău 4, Popescu 4, An- 
ghel 3, Roșescu 2. Bratiloveanu. Ga- 
brielescu (CSS), Dagner 4, Gabriel 3, 
Pasztor 2, lacob 2, Simon, Maures 
(S.S.E.). A doua zi, duminică. Lucea
fărul a obținut victoria și in partida cu 
S.S.E. Timișoara : 26—18 (12—10).
Prima repriză a fost echilibrată, a doua 
s-a desfășurat în nota de superioritate 
a brașovenilor. Au marcat: Schuster
11. Gali 7, Ciachi 3, Zeii 2, Schullerus. 
Szekely, Antal (L), Wagner 8, Balzer
3. Gabriel 2, Maures 2, Simon. Iacob, 
Merle (SSE). In fine, C.S.S. — con
form așteptărilor — s-a impus și în 
fața echipei S.S.E. Ploiești: 23—15 
(12—10), dar după un joc care n-a 
corespuns. Ambele echipe au comis gre
șeli tehnice. S.S.E. ■ oondus la început, 
apoi G.S.S. a preluat inițiativa. Au în
scris: Marinescu 5. Anghel 4. Roșescu 4, 
Bratiloveanu 3, Bădău 2, Popescu 2, 
Goran 2, Gabrîelescu (CSS), loniță 8, 
Goman 4, Dumitrescu 2 și Radu (SSE). 
Clasamentul final: 1. G.S.S. 6 p; 2. 
Luceafărul 4 p; 3. S.S.E. Ploiești 2 p;
4. S.S.E. Timișoara 0 p. (E. Teirău, 
ooresp.).

CLASAMENTELE LA ZI
MASCULIN, SERIA I

1. Dinamo Buc. 12 11 1 0 279:139 23
2. Steaua Buc. 12 10 0 2 241:164 20
3. Rafinăria Teleajen 12 5 1 6 164:174 11
4. C.S.M.S. Iași 12 4 2 6 188:250 10
5. Dinamo Bacău 12 2 5 5 178:188 9
6. Rapid Buc. 12 4 0 8 185:209 8
7. Știința Buc. 12 3 2 7 150:193 8
8. Tractorul Brașov 12 3 1 8 187:255 7

SERIA A n-A

1. Dinamo Brașov 11 8 0 3 216:162 16
2. C.S.M. Reșița 11 7 0 4 228:211 14
3. Știința Timiș. 11 7 0 4 224:214 14
4. Voința Sibiu 12 6 1 5 198:205 13
5. Știința Petrosenl 11 6 0 5 217:222 12
6. Tehnometal Timiș. 13 4 2 7 237:244 10
7. Știința Tg. Mureș 12 4 1 7 188:215 9

FEMININ, SERIA I

1. Rapid Buc. 12 9 1 2 139: 60 19
2. Tractorul Brașov 12 8 1 3 107: 76 17

3. Știința Buc. 12 8 0 4 107: 65 16
4. S.S.E. Ploiești 12 7 0 5 85: 71 14
5. Progresul Buc. 12 6 2 4 88: 75 14
6. Faianța Sighișoara 12 5 0 7 99: 97 10
7. Confecția Buc. 12 2 1 9 58:125 5
8. S.S.E. Constanța 12 0 1 11 42:156 1

SERIA A II-A

1. Știința Timiș. 12 10 1 1 158: 75 21
2. C.S.M. Sibiu 12 9 1 2 125: 87 19
3. Mureșul Tg. Mureș 12 6 2 4 92: 83 14
4. Constr. Timiș. 12 5 2 5 103:102 12
5. CSS Banatul Timiș. 12 4 2 6 99:100 10
6. S.S.E. Petroșeni 12 4 1 7 84:114 9
7. Vestitorul Buc. 12 3 0 9 63:120 6
8. Favorit Oradea 12 2 1 9 82:125 5

rezultașiIn clasamente figurează 
tele meciurilor Tehnometal Timișoa
ra — Știința Tg. Mureș (m) 14—16 și 
Faianța Sighișoara — Confecția Bucu
rești (f) 3—5.

• Joi se desfășoară în Capitală me
ciul Steaua — Dinamo București, pro
gramat în etapa a Vil-a din retur.

H LA I. f. B. S.
de miercuri 15 mai a. a. la 
str. Ion Vidu și Pronosport, 

se pun in vînzare

p

Concurs de zbor în subteranele Stanicul
Ne înghesuim in cabina liftului de 

mină — concurenți, arbitri, spectatori 
— emoționați, ca la orice coborire 
în subteran. In voluminoasele valize 
de lingă noi sînț „aeronavele" din 

microfilm, pregătite pentru

30 m lățime și 100 m lungime. Ter 
peratura: 14 grade.

Aici, în galeria salinei de 
Slănic, s-au desfășurat sîmbătă 
duminică întrecerile finalei campion 
tulul republican de micromodele,

Tncepind 
casele din 
cal. Victoriei nr. 2, 
bilete pentru cuplajul de fotbal PRO
GRESUL—ȘTIINȚA CLUJ și RAPID— 
G.S.M.S. IAȘI din 19 mai, de pe sta
dionul Republicii. Aceleași oase vind 
și bilete pentru întîlnirea internațională 
de tenis de masă BUCUREȘTI — PE
KIN din 18 mai, de la sala Floreasca.

Cit va zbura diafanul aparat ? Nu se poate ști înainte de lansare...
Noul campion al R.P.R. la micromodelism, Ladislau Ciomoș,

întreceri. Patru bătăi în clopotul de 
semnalizare : „transport persoane la 
orizontul unu" și coborîm. Coborîm 
vertiginos prin întuneric, dar brusc 
dăm de lumină, liftul oprește și ie
șim în galerie. Așadar, acesta este 
spațiul pentru zbor: 94 m înălțime,

A apărut numărul 9 
al revistei 
SPORT

Din cuprinsul său, spicuim ur
mătoarele materiale«

4
• FINALELE VOLEIULUI.
• Buletiiî olimpic 1963. MA

RIA DIȚI- DIACONESCU.
• FOTBAL: Flamengo, Plrcă- 

Iab, Varga e-i însemnările antre
norului Helenio Herrera — Re-

i cordmanii echipelor naționale: 
Nilton Santos — Tineretul se a- 
firmă : Dan Coe, Adam, Năftă- 
năilă, Urziceanu, Ștefănescu, Pes- 
caru, Neșu.

• Aur pentru echipă: OLGA 
SZABO, MARIA VICOL, ANA 
ENE și celelalte scrimere frunta
șe ale țării noastre.

• BOX : Foștii colegi ai lui 
Ghiorghioni — Antrenorul Ion 
Popa despre „europenele" de box 
— Din nou 5—5.

• MAGAZIN—SPORTIV

Cerefi acest număr la orice 
chioșc al difuzării presei.

1X2X1X21
începînd cu această săptămîna, în 

programele concursurilor Pronosport 
își reiau locul meciurile de catego
ria A 
bal.

Dar 
cursul 
o scurtă trecere în revistă a meciuri
lor care alcătuiesc programul :

1) Progresul—Știința Clu). Progre
sul mai are încă nevoie de puncte 
pentru a scăpa de emoții. Echipa stu
dențească este cunoscută pentru pu
terea sa de luptă. In plus, la Bucu
rești a făcut uneori partide frumoa
se. Indicăm pronosticurile 1, X.

2) Rapid—C.S.M.S. Pronostic 1.
3) Minerul—Dinamo București. Una 

dintre partidele grele ale dinamoviș- 
tilor bucureșteni. Indicăm pronosticu
rile : X, 2.

4) Știința Timișoara—Crișana. U- 
neori, orădenii furnizează partide ex
cepționale. Să reușească și de data 
aceasta ? Mai greu de crezut l Noi 
nu putem acorda decît pronostic „1".

5) U.T.A.—Petrolul. Dacă am spus 
că Progresul are nevoie de puncte 
trebuie să remarcăm faptul că la 
U.T.A. această necesitate este și mai

din campionatul nostru de fot-

mai bine să vă prezentăm con- 
din săptămîna in curs, făcînd

acută. Forma echipei din Ploiești le 
permite arădenilor să spere într-o 
victorie. Pronostic: 1, X.

6) Steagul roșu—Dinamo Bacău. 
Spre sfirșitul campionatului, meciuri
le susținute cu echipele din coada 
clasamentului pot furniza rezultate 
surprinzătoare. Brașovenii au primit 
de la Crișana o asemenea lecție, așa 
că probabil vor fi mai atenți de a- 
ceastă dată. Pronostic 1.

7) Minerul B. Mare—Arieșul. După 
eșecul înregistrat duminică pe teren 
propriu de către Arieșul (în partida 
cu C.F.R. Timișoara), acordăm cu 
mal multă siguranță pronostic „1* 
la acest meci.

8) Ind. Sirmel—Crișul Oradea. Una 
din performerele etapei de dumini
că este și echipa din Cîmpia Turzii 
(4—1, în deplasare, cu C.S.M. Cluj). 
Pronosticurile cele mai indicate aici 
sint : X, 1.

9) Ceahlăul P.
Brăila. Brăilenii pot obține cel 
Un punct.

10) 
jenii 
poate 
deci,

11)

re. Un derbi local din care Recolta 
poate smulge măcar un punct.

12) C.F.R. Pașcani—Prahova Pl. Ua 
Pașcani se cîștigă greu, dar Prahova 
poate furnzLa o surpriză. Pronostic 
1, 2.

Sp. Farul—Steaua, Fiind o partidă 
atît de echilibrată îneît nu mai ne
cesită comentarii, indicăm pronosticul 
cel mai potrivit : „X“,

PREMIILE concursului
PRONOEXPRES Nr. 19 

din 8 mai 1963

Neamț—Progresul
mult

Cla
care

Steaua Dej—C.S.M. Clu). 
sînt „în derută” fapt de 
profita echipa gazdă. Acordăm, 
pronostic „1".
Recolta Carei-A.S.M.D. S. Ma-

Categoria I: 1 variantă în valoare 
de 50.000 lei; Categoria a II-a: 16 va
riante a cîte 3.659 lei; Categoria a 
IlI-a: 66 variante a cîte 955 lei; Ca
tegoria a IV-a: 456 variante a cîte 
177 lei; Categoria a V-a: 
a cîte 67 lei; Categoria 
variante a cîte 16 lei.

Premiul de categoria 
de 50.000 lei a fost cîștigat de Marin 
Dumitru din Ploiești pe o variantă cu 
6 numere din cele 8 extrase.

1204 variante 
a Vl-a 7004

I în valoare

Rubrică redactată de LOTO-PRO- 
NOSPORT.

Foto : St 
v

care au participat peste 3b aeromoî 
liști din Întreaga țară, selecțion 
în etapele regionale.

In imensul spațiu lipsit de curei 
de aer, diafanele aparate, a căi 
greutate în rare cazuri a trei 
peste 2 grame, au evoluat nesting! 
rite. Chiar de la primele lansări 
ieșit în evidență modelele prezent: 
de echipele regiunilor Mureș-Au 
nomă Maghiară și Crișana. Deși 
construcție ele reprezintă două ti 
dințe diferite — cele de la Tg. Mu 
mergînd spre dimensiuni mici ( 
verguri de 400—500 mm), iar cele 
la Crișana spre mari (anverguri 
700—750 mm) — modelele celor d< 
echipe erau deosebit de ușoare 
bine centrate. Micromodelul prez 
tat de maestrul sportului Otto Hit 
de pildă, cîntărea împreună cu m< 
rașul de cauciuc, numai 0,7 grai 
iar cel mai bun model din conci 
prezentat de aeromodelistul Leu 
Iau Ciomoș, fără motor, cîntâ 
0,4 gr. în medie, aceste modele 
executat zboruri de peste 10 mini 

După cele două lansări, în cit 
mentul individual pe primele z 
locuri s-au situat: 1. Ladislau Clor 
(Știința Tg. Mureș) 15:55 (camp 
R.P.R. pe anul 1963) ; 2. Otto Hi 
(ILEFOR Tg. Mureș) 15:10 ; 3. Ar 
Nagy 
mara 
Buc.) 
Roșie 
(„Ancora” Galați) 10:12 ; 
mo („Voința" Oradea) 10:01 ; 8. 
Soci (ILEFOR Tg. Mureș) 9:54; 
Andrei Georgescu („Bărăganul" i 
Buc.) 9:33 ; 10 Mircea Maierzett („ 
răganul" reg. Buc.) 8:54.

Clasamentul pe echipe : 1. Mui 
Autonomă Maghiară 40:59 — c: 
pioană a R.P.R. pe 1963 ; 2. Criș: 
30:29 ; 3. București (regiune) 29: 
4. București oraș 23:96 ; 5. Ploi'
21:22; 6. Bacău 15:05; 7. Iași 13: 
8. Argeș 12:10 ; 9. Galați 11:27; 
Cluj 3:58 ; 11. Suceava 2:05 ; 12. Ț 
ramureș 1:45.

(Voința Oradea) 12:34; 4. 1 
Georgescu („Bărăganul^ i 

11:00; 5. Ionel Georgescu ( 
Buc.) 10:34 ; 6. Gh. Ma:

7. Gh. (

s, TONCEAN



O inițiativă valoroasă care trebuie extinsă
Campionatul 
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Prima consfătuire a instructorilor sportivi din raionul Alexandria

crescut
membrilor înscriși 
sînt peste 500 de

împărtășit ex- 
în organizarea 

evidențiind me-

Recent, casa raională de cultură a 
tineretului din Alexandria (reg. 
București) a găzduit o interesantă șî 
utilă consfătuire pe tema ; „Cum or
ganizăm activitatea în cadrul aso
ciațiilor sportive". La această consfă
tuire au venit aproape 100 de in
structori sportivi din orașul și ra
ionul Alexandria. A fost o utilă în
tâlnire a acestor entuziaști activiști 
obștești care, în timpul liber parti
cipă eu însuflețire la acțiunile de 
amenajare și înfrumusețare a ba
zelor sportive, la organizarea compe
tițiilor, sau îndrumă — cu răbdare — 
masele de tineri în desăvârșirea pre
gătirii lor sportive.

Participanții și-au 
periența acumulată 
activității sportive,
todele folosite în atragerea maselor 
de tineri pe terenurile de sport.

Instructorul sportiv Petre N. Petre 
sublinia că numai în cadrul asocia
ției sportive Voința din Alexandria 
activează în prezent peste 400 de 
tineri și tinere, care participă 1» 
diferite competiții de mase și cam
pionate republicane. Aceștia sînt îm- 
părțiți pe grupe sportive, organizate 
pe lingă fiecare întreprindere, co
operativă și ramură de producție. 
Astfel, întrecerile sportive se desfă
șoară, mai întîi, pe grupe — «n 
baza unui program bine a ătuit — 
după care fconcurenții clasați pe pri
mele locuri își dispută intiietaiea 
pdpbfc a desemna campionii asocia

ției sportive Voința. Concurenții care 
se evidențiază și dovedesc frumoase 
calități siat apoi selecționați în cele 
12 secții cu activitate de performanță, 
organizate pe ramură de sport. Aici, 
el sint îndrumați de o serie de in
structori sportivi șr profesori ile edu
cație fizică.

Cu mult interes a fost 
feratu! prezentat de 
sportiv Oprea Bancu, de 
sportivă Victwia-G.A.C.

începuturile activi- 
eomun» sa. despre 
conducerea G.AC. 
pentru amenajarea 
procurarea de ma- 

foament sportiv. In con
țin arătat cum își desfășoară
activitatea membrii asociației spor
tive.

„Mai întîi — a spus vorbitorul — 
am organizat întreceri sportive 
brigăzi de muncă la mal multe 
muri sportive, care s-au bucurat 
un frumos succes. Acest lucru a 
cut ca tinerii colectiviști să îndră
gească și să practice eu interes exer-

„dumi- 
orjani- 
la care 
Ion So-

asealtat re- 
instruetorni 
la asociația 
Atârnați Ei

a vorbit despre 
tații sportive în 
sprijinnl dat de 
și sfatul popular 
bazei sportive ți

pe
ra
de 
fă-

cițiile fizice și sportul. A 
simțitor numărul 
în UCFS; acum 
tineri".

Cu timpul, în
gâzi de muncă ale G.A.C. s-an creat 
echipe de fotbal, volei, loturi de 
atleți, cicliști, trintași etc. Acestea 
participă acum Ia campionatele pe 
comună, ce se desfășoară sistem tur
neu, tur și retur. Astfel, în scurt 
timp au fost antrenați în activitatea 
sportivă aproape toți tinerii. De alt
fel, majoritatea utemiștilor din co
mună sînt și membri UCFS și parti
cipă intens la toate acțiunile sportive.

Despre aceste probleme au mai 
vorbit și alți instructori și activiști 
sportivi, prezenți Ia consfătuire. Co
lectiviștii Ion și Flore» Vîrban au 
povestit despre frumoasele 
nici cultural-sportive" ce se 
zează în comuna Furculești, 
participă toți sătenii; tînărul
reață a arătat cum s-a amenajat 
baza sportivă model din comuna Ui
meai; instructorul sportiv Tudor Pe- 
leanu a arătat cum se desfășoară ac
tivitatea sportivă în comuna Ștoro- 
băneasa; Ion Dencescu a vorbit des- j 
pre tradiția jocului de oină la Ma-, 
vrodin și succesele repurtate de e-1 
chipa din comună etc.

Consfătuirea a prilejuit un util 
schimb de experiență între instruc
torii sportivi. De altfel, vorbitorii au 
subliniat necesitatea de a se organi
za periodic asemenea intilniri. Ele ( 
constituie un mijloc eficient de aeti- J 
vizare a instructorilor sportivi, for- J 
mâți de-a lungul anilor în cadrul l 
cursurilor speciale organizate de con
siliile regionale șî raionale UCFS. 
S-a vorbit 
cesitatea 
materiale 
sprijinul 
sportivi, 
faptul că 
nale UCFS și ai comisiilor raionale 
pe ramură de sport trebuie să se 
deplaseze mai mult pe teren, pentru 
a controla și îndruma munca ins
tructorilor sportivi.

In încheierea consfătuirii s-au în- 
mînat aproape 100 de carnete de ins
tructori sportivi, iar activiștii care 
s-au evidențiat prin munca desfășu
rată au primit diplome și premii în 
echipament sportiv.

Asemenea consfătuiri trebuie or
ganizate periodic, de către toate con
siliile raionale UCFS și ale clubu
rilor sportive.

*4

raionale 
de asemenea despre ne- 

o serie de 
să vină in 
instructorilor 

Și

de a se edita 
tehnice care 
activității

Discuțiile au subliniat 
membrii consiliilor raio-

N. DRAGNEA, M. LAURIAN-coresp.

SPORTURI NAUTICE]

RAPID BUCUREȘTI 
Nil TIMIȘOARA 
1—1. 1—2).

A fost un meci echilibrat, înche
iat cu un just rezultat de egalitate. 
Gazdele au desfășurat un joc mai 
mobil, în timp ce oaspeții, mai ma
turi, au „gîndit" mai bine fiecare ac
țiune întreprinsă. Pînă Ia sfîrșitul 
reprizei a IlI-a, feroviarii conduceau 
cu 3—2, apoi au fost egalați și ime
diat depășiți. Cu un ultim efort, fe
roviarii au obținut egalarea prin 
punctul înscris de Popa, omul de 
bază al echipei. Au marcat: Popa (3) 
si Paraschivescu pentru Rapid, Roh- 
rich, Kelemen, Papa și Laszlo pen
tru Industria Lînii.

Arbitrul Andrei Kiss (Tg. M.) a 
condus formațiile : Rapid: Pop, O- 
priș, Popa, Paraschivescu, Ștefănes- 
cu, Tonciu, Pantaze. Ind. Lînii : 
Weinreich, Papa, Kelemen, Rohrich, 
Laszlo. Cinteanu. Bernstein.

DINAMO BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
CLUJ 10—3 (2—1, 3—0. 2—1, 3—1).

Dinamoviștii, evoluînd de astă 
dată Ia un nivel mai ridicat, au a- 
vut acțiuni ofensive pe care o bună 
parte din ele le-au finalizat. Stu
denții clujeni au meritul de a fi a- 
bordat curajos meciul cu Dinamo, 
de a fi „deschis" jocul în perma
nență. Au pierdut, însă deseori cu 
ușurință balonul, fapt care intr-o 
partidă cu campionii se simte.

Au marcat: Grințescu (3), Kroner 
(4, dintre care două din 4 m), Za- 
han (2) și Lenghel pentru Dinamo, 
Darotzi (2) și Danciu (4 m) pentru 
Știința.

Arbitrul N. Nicoiaescu a condus 
echipele : Dinamo : Frățilă, Fleșeriu, 
Zahan, Lenghel, Kroner, Grințescu, 
Rusu, Gr. Novac, Mihăilescu.

Știința : Mureșan, Urcan, Danciu, 
Darotzi, Zete, Ștefan Mihai, 
ghiari, Chirilă, Piskalti.

IND. U-

Fazâ critică la poala studenților din Cluj pe care insă Mureșan o va lămuri prin- 
ultim efort. (Dinamo — Știința Cluj 10—3).

Foto: I. Mihăică
tr-un

MUREȘ — CRI-
2—2 (1—1, 0—1,

MUREȘUL TG. 
SANA ORADEA 
1—0, 0—0).

Meci slab cu multe faulturi de 
ambele părți. Au înscris Rîgo și 
Soos pentru Mureșul, respectiv Muth 
(2) pentru Crișana. Arbitrul Arcadie 
Șarcadi (Cluj) a fost nehotărât în de
cizii. (I. Pănș-coresp.).

I.C. ARAD — STEAUA 1-4 (0—1, 
0—1, 0—0, 1—2).

C.S.M. CLUJ — ȘTIINȚA BUCU
REȘTI 5—6 (1-2. 1-1, 2—2, 1-1).

Meci de factură tehnică modestă. 
Studenții bucureșteni mai rutinați, cu 
o mai bună finalizare a acțiunilor 
au reușit să cîștige la limită. Au 
marcat: Mărculescu (4). Chirvăsuță 
(2) pentru Știința și Cociș (2), Schu
ler (2), Kari (1) pentru C.S.M. Cluj. 
A arbitrat bine Z. Andrași (Oradea). 
(I. Bretan-coresp.).

I) in campionatul de polo. Campionii 
au avut ca adversar pe formația ti
mișoreană Industria Linii și au cîști- 
gat cu scorul de 10—1 (2-1, 4-0, 3-0* 
1-0). După cum arată si scorul meciul 
a fost la discreția dinamoviștilor, net 
superiori din toate punctele de ve
dere. Jocul a fost condus de arbitrul 
I. Drăgan (Buc.).

După trei etape clasamentul cam
pionatului republican

Dinamo București a susținut ieri 
o nouă întilnire (restanță din etapa

Semifinalele campionatului republican pe echipe
în patru orașe din țară încep în a- 

ceastă săptămînă semifinalele campio
natului republican pe echipe mixte. Iată 
componența grupelor: BUCUREȘTI: 
Electronica. Progresul, Voința Brașov, 
Farul Constanța, Progresul Alexandria; 
CRAIOT A : Petrolul Ploiești, Știința 
Cluj, Feroviarul Craiova, Vagonul 
Arad, Proiectantul Pitești; GALAȚI: 
Unirea București, Siderurgistul Galați, 
Crișana Oradea, C.S.M.S. Iași, Cauciucul 
Onești; TG. MUREȘ: Spartac Bucu
rești, Voința Tg. Mureș, Voinla Satn 
Mare. Mureșul Deva, Silvicultorul Cîmpu- 
lnng Moldovenesc.

Primele două echipe clasate în fiecare 
grupă se califică pentru finala compeli-

tiei. In Capitală, întrecerile încep azi 
se dispută în sala Progresul din str. 
Lipscani.

Și

Participare bogată la „Cupa Voința"

Talentatul canotor Dorin Mitrea (Olimpia ) conduce cu energie plutonul caiaciștilor 
juniori la începutul cursei. In final, insă, el va ceda locul I lui Ion Albu 

(Voința)
Foto: V. Bagcac

Duminică dimineață caiaciștii și ca- 
joiștii bucureșteni au participat Ia 
:ei de al II-lea concurs al sezonului 
n cadrul „Cupei Voința". întrecerile 
lesfășurate pe traseul obișnuit de 
ie lacul Herăstrău, au constituit, de 
'apt, un adevărat examen al primu- 
ui trimestru nautic 1963 pentru ti- 
îerii minuitori ai padelei și ai pa-

gaei. Organizatorii au procedat bine 
cînd au programat probe de juniori 
pe categorii de vîrstă. Inițiativa era 
necesară, dată fiind mulțimea de ca
notori începători care au îmbogățit 
în această primăvară secțiile de spe
cialitate ale cluburilor din Capitală, 
în consecință, starturile au fost popu
late, ia unele dintre ele fiind înscrise

cite 12 echipaje. Iată care sînt cîștigă
torii probelor „Cupei Voința" și cei 
ce s-au remarcat pe lingă aceștia : 
JUNIORI ------
Ion Albu 
(Olimpia) ; 
(Mușat, D.
stein, Pistol) ; K 4: 1. Olimpia (Mu
șat, Galan, Mitrea, Ciulian), 2. Voința 
(Albu, Ionescu, Tăbăcaru, Oprișiu), 
3. Ș.S.E. II (Bordeianu, Dumitrescu, 
Marusciac, Popescu) ; JUNIORI CAT. 
II. caiac simplu : 1. V. Duncan (CSȘ), 
2. Gh. Ștefan (Ș.S.E. II) ; 
blu : Ș.S.E. II (M. Sava, 
cu) ; JUNIOARE CAT. I, 
piu: 1. Carmen Popescu 
Sanda Iorgulescu (C.S.Ș.) ; 
blu: 1.
Stoica), 2. C.S.Ș. (V. Șerban, M. 
sea) ; JUNIOARE CAT. II, caiac 
piu: 1. Elena Cristea (S.S.E. 
SENIOARE, caiac simplu; <
Spiță (Voința) ; SENIORI, caiac sim
plu : 1. Radu Matei (Voința), 2. A. 
Crăciunescu (Steaua); caiac dublu : 
1. Steaua (Vereș, Șerbănescu), 2. 
Voința (Pălăngeanu, Cringulescu) ; 
K 4: Olimpia (Anghel, Butnaru, Mo
rozov, Svoboda). Canoe simplu, ju
niori, cat. I: A. Răduț (C.S.Ș.) ; ca
noe dublu, juniori, cat. I : 1. Ș.S.E. II 
INițu, Cereelaru), 2. C.S.Ș. (Strîmbei, 
Lavcovici).

CAT I, caiac simplu; 1. 
(Voința), 2. Dorin Mitrea 
caiac dublu; 1. Olimpia 

Galan), 2. Ș.S.E. II (Wein-

caiac du- 
A. Iones- 
caiac sim- 
(C.S.Ș.), 2.
caiac du- 

C.S.Ș. (Anca Olivier, Viorica
, Ser- 
: sim-

II):
Cresa

se prezintă ast-
fel;

L Dinamo 3 3 0 0 27: 7 6
X Crișana Oradea 3 2 1 0 8: 3 5
& Steaua 2 2 0 0 12: 2 4
4. C.S. Mureșul 3 1 2 0 5: 4 4
5. Știința Buc. 3 2 0 1 13:15 4
& Industria Linii 3 1 1 1 10:18 3
7. Rapid Buc. 3 0 1 2 6:14 1
8. I.C. Arad 3 0 1 2 3: 9 1
9. C.S.M. Cluj 2 0 0 2 9:11 0

10. Știința Cluj 3 0 0 3 6:16 0

Etapa a TV-a programează 
următoarele jocuri : Știința 
S. Mureșul (arbitru Ferdinand Gradl 
— Timișoara), Știința Buc.—Rapid 
Buc. (arb. Ervin Beniamin — Buc.), 
Crișana Oradea—Steaua (arb. Iuliu 
Deak — Tg. Mureș), Dinamo—C.S.M. 
Cluj (arb. H. Iacobini — Buc.), In
dustria Lînii — I.C. Arad (arb. N. 
Nicoiaescu — Buc.).

Unde sînt
Imaginea pe care ne-a oferit-o, du

minică dimineața, parcul sportiv Di
namo ne este familiară : pe stadio
nul central se disputa un meci de 
fotbal între două formații de juniori 
(și am aflat că urma altul de cate
goria B), de la poligon răzbătea zgo
mot de arme, iar pe terenurile de 
volei, baschet și tenis puteau fi vă- 
zuți o puzderie de tineri și vîrstniei. 
în schimb pe velodrom era... liniște. 
Doar 10—15 oameni ocupau locuri 
in tribuna principală în timp ce în 
țarcul de iarbă din fundul ovalului 
de beton stăteau roată două grupuri 
de cicliști. La masa juriului, arbitrii 
se pregăteau de lucru.

— Ce se petrece azi pe velodrom 
l-am întrebat pe arbitrul internațio
nal Octavian Amza.

— Avem „Cupa Dinamo".
— Cum ? Nu s-a anunțat nimic I
— E un concurs fără public.
— Fără public ? De ce ?
— Fiindcă unele cluburi nu au 

înțeles să participe la întreceri. Ut-

duminică 
Cluj—C.

NOTA

pistarzii ?
tați-vă! Pe velodrom sfnt 12 pistarzi 
de la Dinamo și 7 de la Steaua. Am 
prevăzut că așa va fi și de aceea nu 
am invitat spectatorii.

...întrecerile au început. Se cunoș
tea sărăcia de con"urență. Prezența 
pistarzilor de la celelalte cluburi ar 
fi dat, fără doar șl poate, un plus 
de spectaculozitate întrecerilor. Unde 
sînt însă acești pistarzl ? De ce lip
sesc de pe velodrom cunoscuții an
trenori Mircea Mihăilescu și Ștefan 
Poreceanu cu elevii lor. De ce nu 
s-a deschis sezonul, așa cum era pre
văzut, la 21 aprilie ? Ce s-a întîmplat 
că nu au avut loc concursurile care 
trebuiau organizate de cluburile Voin
ța și Olimpia ? Fără îndoială că cei 
care îndrăgesc disputele de pe velo
drom ar fi ținut să asiste, în număr 
mare, la asemenea competiții. Și așa, 
pe cîțiva curioși nu i-a răbdat inima 
Și au venit duminică la fața locului, 
în speranța (ca și noi) că poate, poa
te, se va organiza ceva pe velodrom.

TR. IOANITESCU

Rezultatele din competiția dotată cu „Cupa Olimpia"
Pe șoselele dm împrejurimile Ca

pitalei s-au desfășurat întrecerile 
„Cupei Olimpia", împărțită în două 
etape. G. Moiceanu a ciștigat cursa 
de simbătă (100 km cu 2h36:31) urmat 
în același timp de A. Șelaru, N. Ciu- 
meti, S. Ariton. C. Moiceanu ș.a., 
iar duminică victoria a 
capătul celor 104 km, lui 
cu 2h47:ll, secundat de C. 
Deoarece G. Moiceanu și 
laru au comis, in prima

revenit, la 
A. Șelaru 
Moiceanu. 
Aurel Șe- 

etapă, o 
infracțiune la sprintul final, au fost 
penalizați cu cite 
tul general, care 
fățișare : 
5h23:42; 
5h23:52 ; 
5h24:ll ; 
5h24:16 ; I

Juniorii de cat. I și-au disputat Și

C. 
A.

G.

10 sec., în clasamen- 
are următoarea în- 

Moiceanu (Olimpia) 
Șelaru

Mciceanu (Dinamo)

: 1.
2.

3.
4. C. Ciocan (Petrolul Ploiești)
5. N. Grigore (Steaua) 5h24:16.

(Dinamo)

ei intiietatea in 2 etape. Simbătă a 
avut loc o probă de 15 km contra 
cronometru individual cîștigată de I. 
Ghitea (Olimpia) iar duminică cursa 
de 50 km cu plecare în bloc a revenit 
alergătorului V. Alexiu (C.P.B.) cu 
lhll:07 care a și ocupat primul loc 
în clasamentul general individual.

Iată cîștigătorii în celelalte probe: 
juniori cat. a Il-a (40 km): G. Ieru- 
gan (Dinamo) ; biciclete semicurse 
(20 km): I. Niculescu (Steaua) p bi
ciclete de turism (10 km): I. Șerbă- 
nescu (Steaua).
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Pregătirile pentru „Cupa Păcii“la rugbi 
au intrat în stadiul final

romini și-au apărat cu dirzenie poziția
(Urmare din pag. 1)

ne mai desparte nici o săptămînă 
de „startul44 în cea de a V-a ediție a 
competiției internaționale de rugbi do
tată cu „Cupa Păcii**, care, anul acesta, 
va fi găzduită de țara noastră. Pregă
tirile echipelor competitoare, se înțelege, 
au intrat în stadiul final. Iată cîteva 
amănunte privind pregătirile formațiilor 
noastre (după cum se știe, vom parti
cipa cu două echipe — reprezentativa 
A și cea de tineret.

• Lotul A. pregătit de -V. Pâdureanu 
și D. Masujileanu, își continuă antrena
mentele în Capitală, pini sîmbătl cînd 
va pleca la Bîrlad. In această săptă
mînă. cei doi antrenori ai lotului se vor 
ocupa, hi principal, de omogenizarea

La poligonul Tunari t♦ ♦
T

*
*
♦

C«a de a Vil-a ediție
:a
♦

„Cupei Țărilor Latine«

pe compartimente. Lotul a fost definitivat 
astfel: Penciu, Ciobănel, Cordoș, Wusek, 
Căliman, Mateescu, Chiriac. Stâne seu, 
I. Teodorescu. Celea, Câpușan, Preda, 
Țuțuianu I, Iliescu, M. Rusu, Demian, 
Teofilovici, T. Radulescu. In plus, din 
lot mai fac parte patru jucători promo
vați de Ia tineret: Balcon, Giugiuc, 
Rahtopol și Stoica.

• Lotul de tineret — însoțit de cei 
doi antrenori coordonatori, prof. Aurel 
Barbu și N. Ghiondea — a plecat ieri 
la Deva, centrul de desfășurare a întîl- 
nirilor din seria I. An făcut deplasarea 
următorii jucători : Dăiciulescu, Neddcu, 
Dragonsir, Traadafirescu, Popa. Nica, 
î'asilescu, Niculescu M.. Rădulescu O., 
Pilă, Iacob, Roibașu, Moldmeanu. Mo- 
romete, Marin, Manea, Țuțuianu II, 
Ciornei, Baciu, VanțheU, Dinu, Iatan.

La Deva, lotul Ui va continua pre
gătirile in toc cursul săptămînii. cu 
accent pe pregătirea tactici. Echipa va 
fi definitivată abia vineri, după jocul 
de verificare eu formația Siderurgistul 
Hunedoara, care activează in campionatul 
de calificare.

• Sportivii oaspeți vor sosi în țară 
în ziua de 19 mai. Rugbiștii din loturile 
R.D. Gennane și R.P. Bulgaria vor 
poposi în cursul dimineții la București, 
în aceeași zi, ei își vor continua călă
toria la Bîrlad, locul de desfășurare a 
jocurilor din seria a Il-a. Rugbiștii 
din R.S. Cehoslovacă și R.P. Polonă 
vor merge direct la Deva.

• Ordinea jocurilor — în ede două 
serii — a fost stabilită astfel: SERIA I 
(Deva și Hunedoara): 20 mai: R.S. 
Cehoslovacă — R.P. Polonă ; 22 mai: 
R.P. Romînă (tineret) — R.S. Ceho
slovacă ; 24 mai : R.P. Romini (tine
ret) — R.P. Polonă.
(Bîrlad) : 20 mai : R.P. Romini — 
Germană; 22 mai: R.P. Romini — 
Bulgaria; 24 mai: 
R.P. Bulgaria.

SERIA a Il-a
R.D.
R.P.

R.D. Germană —

r&sit pe colegii lui de evadare Verhae- 
gen și Storai, eîștigînd etapa Zvalen- 
Kosice. Ordinea sosirii: 1. Ampler 6 h 
09:11; 2. Verhaegen 6 h 09:40; 3. Storai 
6 h 09:42 ; 4. Cerepovici 6 h 10:28 ; 
5. Haeseldonckx (Belgia) 6 h 12:45 ; 6. 
Andreoli (Italia) 6 h 12:48;
lezai (R.S.G.) ; 8. Hasman (R.S.C.) ; 
9. Cosma; 18. Ardeleanu ; ... 21. 
Rădulescu; — 37—58. Stoica, Ziegler 
to|i același timp eu Andreoli. Dumitre
scu s-a clasat pe locul 63 cu 6 li 13:20.

CLASAMENTUL GENERAL — IN
DIVIDUAL: 1. Verhaegen (Belgia) 20 
h 11.-05; 2. Genei (Franța) 20 h 14:13; 
3. Gawlicxek (R.P.P.) 20 h 14:28; 4. 
Olizarenio (U.RSS.) 20 h 15:17; 5.

; 6.
7. Do-

20 h 15:35; ... 8. G. DTI-
20 h 16:00; „. 14. W.

1. COSMA
MITRESCU
ZIEGLER 20 h 19:31 ... 23. I. STOICA' 
20 h 20:49 ... 29.
20 h 21:26 ... 67. I.
03:10. ECHIPE: 1.
2. R.P. Polonă 63
ROMÎNĂ 63 h 19:11; 4. U.R.S.S. 63 h'

Italia 63 h 21:11; 6. R. D.
Urmează în ordine

GH. RĂDULESGU 
ARDELEANU 21 li 
Belgia 63 h 12:28; 
h 15:50; 3. R. P.

Finlanda, Anglia,

20:06; 5.
Germană 63 h 22:11.
Iugoslavia, Bulgaria, Danemarca. Ceho
slovacia, Ungaria,
Scoția, Maroc, Australia, Norvegia.

Marți e zi de odihnă la Kosice. 
Miercuri cicliștii vor face transbordarea 
pină în localitatea Preșov de unde vor 
lua startul în etapa a șasea care se 
va încheia la Rzeszovr. oraș situat în 
R. P. Polonă.

Lîiiiiiiiiiiiniiiiiiiin IIIIIIIIIIIIIIIIII
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In zilele de 25 și 26 mai, pe* 
poligonul de tir sportiv de la Tu* 
nari, se vor desfășura întrecerile 4 
din cadrul celei de-a VII-a ediții* 
a „Cupei Țărilor Latine”. La tra-4 
dițiooalul concurs participă trăgă- * 
toci din Belgia, Franța, Italia, J 
Monaco, Portugalia. Spania și R.P. 4 
Romînă. Excelentul poligon de la* 
Tunari, cunoscut de majoritatea* 
trăgătorilor fruntași ca și de spe- ♦ 
cialiștii tirului sportiv din Europa* 
și din alte continente, ca unul* 
dintre cele mai bune și mai fru-^. 
moașe din lume, va oferi și de* 
data aceasta concurenților condiții T 
optime pentru obținerea de re-*

♦ 
♦ 
♦
♦ . _ „ _ _ , _______
* zultate valoroase. De pe acum au*
* fost verificate toate instalațiile,*
* s-au pregătit trei standuri moder- * 
4- ne pentru pistol -viteză, iar poli- *
* gonul de calibru redus (cu 60 de 4 
4 paturi de tragere) a suferit și el*
* modificări. Trăgătorii noștri aș-4
* teaptă cu nerăbdare acest con-* 
4 curs internațional, pentru ei pri-4
* mul din acest an, și sînt hotăriți4 
4 să cucerească și de această dată*
* ,Cupa Țărilor Latine”. 4
*4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4

Selecționata sindicală Metalul— 
T.U.L (Finlanda) 7-3 la box
T.U.L. (Finlanda) a susținut dumi

nică dimineață, la Ploiești, ultima 
partidă in țara noastră. De data a- 
ceasta. oaspeții au întîlnit selecțio
nata sindicală Metalul, care a cîștigat 
intîlnirea cu scorul de 7—3. Cei mai 
buni reprezentanți ai metalurgiștilar 
au fost Șt. Constantin, N. Calița, C. 
Nicidescu și P. Cimpeanu, iar 
oaspeți am remarcat pe Pauli 
painen și Yrjd Sikio.

REZULTATE TEHNICE: Șt. 
stantin b.p. Sven Oeling ; Pauli
painen b.p. Al. Stănescu; D. Enache 
b.p. Yrjo Koivu; D. Dumitrescu 
b.p. Hei mo Kinula; N. Calița b.p. 
Mauri Ruonala: Yrjo Sikio b.p. C. 
Niculescu; Kelpo Narvanen b.p. M. 
Ionescu; P. Cimpeanu b.p. Sauli 
Siidoroff ; I. Ivan b.p. Urho Harjula ; 
I. Alexandru b.p. Topic Pakkenen. 
Deciziile și arbitrajele prestate de 
Erik Ahlrooe, Runar Saarinen, Gh. 
Enescu, D. Oprișan și Eugen Lazăr 
au foet foarte bune.

FOTBALIȘTII ENGLEZI SE PREGĂTESC 
PENTRU MECIUL DIN R. P. ROM1NĂ

Echipa 
și-a în- 
meciu- 

la sar-
vederea 
susține 
echipele de tt- 

(29 mai) și R_P. 
București). An-

de la 
Kem-

Con-
Kem-

Doz-

IN

Ham United — Leyton 
Bromwich Albion — As- 

1—0, Leicester City —
1—0, Bolton — Leyton 

Fulham

CHIO de la Roma, „repetiție” pentru TOKIO!

V. Pinciu: locul II in proba „Pierro Dodi“

ROMA. 13 (prin telefon). Simbătă, 
in piața di Siena din Roma au în
ceput intrecerile celui de-al 31-lea 
CHIO pe care presa de specialitate 

• îl consideră o „repetiție” 
probelor olimpice care vor 1 
la Tokio. Aceasta, pentru că 
s-au intilni; in aceste zile 
valoroși călăreți ai lumii, 
din Franța, R.F. Germană, 
Irlanda, Italia, R.P. Romînă, 
Uniunea Sovietică. Brazilia, 
Norvegia. Suedia. S.U.A.

In prima probă — premiul Palati
no — călărețul nostru Vasile Pinciu 
a terminat parcursul fără greșeală, 
dar cu un timp mai slab a ocupat 
doar locul VI in întrecerea ciștigată 
de italianul Mancinelli. A urmat pro
ba dotată cu premiul „Eschilino” in 
care reprezentanții noștri C. Vlad 
și A. Costea au ocupat locuri modes
te, ambii fiind penalizați cu cite 
8 puncte. Duminică s-a desfășurat 
„Marele Premiu al Romei” care a re
venit, după baraj, călărețului englez 
Smitsh. C. Vlad (cu Nela) s-a clasat 
pe locul 11. O pasionantă întrecere a 
prilejuit-o premiul 
care au participat

înaintea 
avea loc 
la Roma 
cei mai 
sportivi 
Anglia, 

, Austria, 
Spania,

„Pierro Dodi“, la
73 de concurenți.

Rezultate mentorii
ale călăreților noștn

in concursul de la Novisad
NOVISAD, 13 (prin 

localitate se desfășoară 
călărie la care

telefon). In 
tradiționalele 

participăîntreceri de _. _.
sportivi din Iugoslavia, R. P. Ungară 
și R.P. Romînă. Loturile de juniori și 
tineret ale celor trei țări s-au prezentat 
iri acest an în progres evident, fumi- 
zînd întreceri spectaculoase, de un bun 
nivel tehnic. In proba de deschidere re
zervată juniorilor, călărețul romîn An
gliei Donescu a repurtat o frumoasă 
victorie întrecînd, după baraj, pe un 
alt reprezentant al lotului nostru, E. 
Ionescu. La seniori, Al. Longo a ocu
pat locul 6 în proba de deschidere și în 
proba de durată.

complet este următorul: Dave 
(Manchester United), Peter 

(Chelsea) — portari; George 
(Fulham), Robert Thomson

LONDRA (Agerpres). — 
de fotbal a Angliei (tineret) 
ceput pregătirile în 
rilor pe care le va 
șitul acestei luni cu 
neret ale Iugoslaviei 
Romînă (2 iunie la
trenorul echipei, Cookers, de la clu
bul Leeds, a selecționat un număr 
de 16 jucători în frunte cu interna
ționalii Brian Labone (Everton), 
Fred Hills (Bolton), Alan Hilton 
(Wolverhampton) și Bobby Tamblang 
(Chelsea), considerat ca unul dintre 
cei mai buni jucători ai actualului 
campionat englez.

Lotul 
Gaskell 
Bonetti 
Cohen
(Wolverhampton), Len Badger (Shef
field) •— fundași; Graham Cross 
(Leicester), Brian Labone (Everton), 
Allan Deakin (Aston Villa), Terry 
Venables (Chelsea) — mijlocași; Ian 
Callaghan (Liverpool), Fred HiK 
(Bolton), Derek Stokes (Hudders
field), Bobby Tambling (Chelsea), A- 
lan Hinton (Wolverhampton), Colin 
Dobson (Sheffield) și Allan Suddick 
(Newcastle).

ferencvaros din nou pe
PRIMUL LOC

In campionatul maghiar (etapa de 
duminică) s-au desfășurat următoa
rele meciuri: Vasas — Szeged 4—0, 
Ferencvaros — Tatabanya 3—0, De
brețin — Komlo 1—3, M.T.K. — 
Salgotarjan 1—0, Gyor — Dorog 
0—1 ! Pecs — Szombathely 2—0. în 
clasament conduce acum Ferencva
ros cu 26 p, urmată de Ujpesti 
șa șî M.T.K. cu cîte 25 p.

GORNIK ZABRZE CONDUCE 
CAMPIONATUL POLONIEI

Rezultatele etapei 21 din campio
natul Poloniei: Gornik Zabrze — 
Wisia Cracovia 2—1, Gwardia Var
șovia — Pogon Szczecin 1—1, Lech 
Poznan — Ruch Chorzow 0—3, Le- 
gia Gdansk — Zaglebie Sosnowiecz 
1—2, Odra Opole — Stal 2—0, Po
lonia — Legia Varșovia 0—2, Arko- 
nia — L.K.S. 1—1. în clasament 
conduce Gornik Zabrze cu 34 p, ur
mată de Ruch Chorzow cu 29 p.
EVERTON — NOUA CAMPIOANĂ A 

ANGLIEI
Cu excepția cîtorva meciuri restan

țe, campionatul Angliei a luat sfîrșit 
simbătă. Noua campioană este Ever
ton, care în 42 de meciuri a totali
zat 61 puncte. în clasament, pe ur-

mătoarele locuri, se află Tottenham 
54 p (2 jocuri restanțe), Leicester 52 
p (2 j. restanțe), Burnley 52 p, Wol
verhampton Wanderers 50 p (1 j. 
restanță), Sheffield Wednesday 49 
p., Liverpool 44 p, Sheffield United 
44 p (1 j. restanță), Arsenal 42 p. 
etc. Simbătă s-au înregistrat rezul
tatele: Sheffield United — Liverpool
1— 0, West
2— 0, West 
ton Villa 
Tottenham
Orient 2—0 si Everton 
4—1.

FINALA CUPEI FRANȚEI SE - 
REJUCA

La Tourcoing s-a disputat finala 
„Cupei Franței" între echipele Mo
naco și Lyon. Jocul s-a încheiat la 
egalitate: 0—0 și după prelungirii. 
Intîlnirea se va rejuca la 23 mai.

în campionatul Franței au avut loc 
trei meciuri restanțe. Sedan — Reims
3— 3, Marseille — Angers 1—0, Stras
bourg — Valenciennes 0—2. în cla
sament conduce Monaco cu 47 p.
• Echipa italiană de fotbal Fiorenti

na aflată în turneu în U.R.S.S., a jucat 
duminică la Leningrad cu formația 
locală Zenit pe care a învins-o cu 
2—1 (2—0).

DINAMO MOSCOVA, LIDER

După evoluția primilor zece călăreți 
conducea englezul Smitsh cu 34 p 
bune. Locul fruntaș este asaltat de 
toți ceilalți călăreți, 
și Vasile 
excelent 
totalizeze 
preluind 
samentul 
insă depășit de antepenultimul con
curent al probei, brazilianul Pesoa 
(36 p) și ocupă astfel locul II — o 
performanță meritorie dată fiind va
loarea ridicată a adversarilor. între
cerile continuă.

printre care
Pinciu. El face un parcurs 
și reușește, cu Clasic, să 
35 puncte bune, timp 1:33,2, 
astfel conducerea în cla- 
provizoriu al probei. Este

în sfîrșit, în campionatul sovietic 
o echipă a reușit să ia un avans: 
aceasta e Dinamo Moscova care, în- 
vingînd cu 2—0 pe Pahtakor, s-a 
distanțat în fruntea clasamentului 
deoarece Ț.S.K.A. a terminat la ega
litate (0—0) cu Lokomotiv Moscova, 
iar Dinamo Tbilisi 
sever la Rostov pe 
S.K.A. din localitate.
Torpedo Moscova —
Dinamo Minsk — Dinamo Leningrad 
2—0, Zenit — Dinamo Kiev 1—2, 
Torpedo Kutaisi — Șahtior 0—0, 
Moldova — Neftianik 0—0, Ararat — 
Avangard 0—0, Aripile Sovietelor — 
Kairat 4—0. In clasament: Dinamo 
Moscova 11 p, Ț.S.K.A. 10 p,

a fost Învinsă 
Don: 0—3 cu 
Alte rezultate:
Spartak 2—1,

De pe pistele de atletism
DESCHIDEREA sezonului atletic 

de primăvară în Europa a fost mar
cată de numeroase performanțe va
loroase. La Moscova, tînărul atlet E- 
duard Osipov, elevul lui Vladimir 
Kuț, a realizat în proba de 3 000 m 
obstacole timpul de 8:45,2 (cel mai bun 
rezultat european de la începutul a- 
nului), lands Lusis a aruncat sulița 
la 82,06 m, Trusenev discul la 57,00 
m, Bakarinov ciocanul la 63,25 m. 
Proba de 5 000 m plat a fost cîștigată 
de Valentin Samoilov în 14:04,6.

LA VARȘOVIA, Alfred Sosgornik 
a stabilit un nou record al R P. Po
lone în proba de aruncarea greutății 
cu 19,24 m (v.r. Komar 18,60 m). Foar-

te bun timpul 
ran pe 1 500 m

UN NOU RECORD al ' « 
săritura cu prăjina a staR „ Maurice 
Houvion — 4,64 m. Camp- ‘nul euro
pean Jazy s-a clasat pe primul Ioc la 
3 000 m plat cu timpul de 8:05,9 în- 
vingîndu-1 cu șapte secunde pe Ber
nard.

LA OBERHANSEN, atletul Rei- 
mes a stabilit un nou record vestger- 
man la disc: 58,95 m.

Campionatul

însemnările unui ziarist din R. D. Germană

„MECI DRAMATIC LA BUCUREȘTI
ln ultimele 30 de minute am fă

cut cunoștință cu realele posibilități 
ale echipei romine. Pot afirma fără 
exagerare că despre tinerii jucătorii 
romini care au evoluat duminică se 
va mai vorbi mult pe plan internațio
nal. Dar, nu numai despre jucători 
se va auzi, ci in primul rind, DE 
TiNARA ECHIPA REPREZENTATI
VA A R.P. ROM1NE. Sint convins 
că mulți parteneri de întrecere ai 
săi, se vor convinge de acest lucru. 
Victoria repurtată de echipa romînă 
chiar în ultimele minute este pe de
plin meritată, avind in vedere jocul 
excelent din repriza secundă, efortul 
admirabil și colectiv depus de toți 
jucătorii din impresionantul finiș al 
meciului. Nu e la îndemîna oricărei 
formații
3—2!

După
„actori*
pasionant spectacol fotbalistic au fost 
VargOi Pîrcălab (repriza a Il-a), 
Datau și Nunweiller IV. Dar întreaga 
echipă merită felicitări, ii doresc alte 
succese de valoare*.

După meciul de duminică am solicitat un scurt comentariu unuia 
dintre ziariștii din R-D. Germană, care a fost prezent la București. Redac
torul șef al revistei de specialitate „DIE NEUE FUSSBALL-WOCHE” 
K. Schlegel ne-a scris următoarele:

pe 
egală 

zi de 
scoru- 
poluri 
5 mi

făcut 
nein- 
bine 

lupta

99

realizat d 
plat — 3:

de baschet
Duminică a început la Rio de Ja

neiro campionatul mondial de bas
chet (masculin). Iată primele rezulta
te : GRUPA A : U.R.S.S. — Canada 
88—15 (27—26), Franța — Uruguay 
64—54 (25—19). GRUPA B : S.U.A. — 
Mexic 88—74 (41—42), Italia — Ar
gentina 91—73 (41—34). GRUPA Cf 
Iugoslavia — Peru 77—67 (40—32), 
Porto Rioo — Japonia 86—65 (33—33).

PE SCURT.Poate simplele cuvinte „meci dra
matic la București*, identic cu titlul 
pe care l-am transmis revistei noas
tre de specialitate, nu exprimă în
deajuns tensiunea extraordinară 
care am trăit-o cu toții, rn 
măsură, in această frumoasă 
mai la București. Răsturnarea 
lui, înscrierea ultimelor două 
care au decis soarta jocului cu
nute înainte de fluierul final — mă 
determină să afirm că in cariera mea 
de ziarist nu am văzut pină acum un 
asemenea meci.

In prima repriză, echipa noastră a 
desfășurat un joc bun, poate unul dintre 
cele mai valoroase dintre cele 40 de 
meciuri inter-țări ale echipei R.D 
Germane pe care le-am urmărit, A- 
cest lucru se explică prin calmul e- 
ckipe-i. prin pasele precise, prin jo
cul simplu și eficace pe care l-au 
prestat băieții noștri. Jucătorii au 
sesizat la timp că apărarea romînă 
poate fi depășită, in special prin

jocul extremelor, iar in centru, Nun- 
weiller III nu este in zi tocmai bună. 
Kaiser (nr. 5) a fost motorul neobosit 
al echipei noastre, care și-a 
jocul pe tot terenul și a împins 
cetat atacul dublindu-l foarte 
in apărare pe Urbanczyk in 
cu aripa stingă a gazdelor.

In repriza a doua, aspectul jocului 
s-a schimbat. Blondul Kaiser și fun
dașul Krampe au căzut inexplicabil 
permițînd echipei romine să dezlăn
țuie acțiuni frumoase, bine gindite 
și organizate. In această parte a jo
cului m-au impresionat calitățile jucă
torilor romini. Ei au acoperit foarte 
bine centrul terenului iar aripile au 
fost excelent valorificate, hărțutnd 
mult apărarea noastră. In aceste con
diții^. la care s-a adăugat pregătirea 
fizică deficitară (determinată și de 
căldura neobișnuită încă, pentru ju
cătorii noștri) înscrierea golurilor de 
către echipa gazdă apărea ca imi
nentă.

• Echipa de rugbi Rapid Bucu
rești și-a continuat turneul în R. D. 
Germană, jucînd la Leipzig eu o se
lecționată regională. Rugbiștii ro- 
minl au obținut victoria cu scorul 
8—3 (3—3).

să remonteze de

părerea mea» cei 
romini in acest

la 0—2 la

mai buni 
frumos și

• Reprezentativele de baschet alo 
R. P. Bulgaria și R. S. Cehoslovace s-au 
intilnit la Sofia în două meciuri amicale.- 
ambele încheiate cu victoria echipei 
bulgare. In prima partidă baschetballștli 
bulgari au câștigat cu fii—59 (27—31). iar 
în al doilea meci scorul a fost favo
rabil gazdelor ou 82—68 C3G—30).
• Primul meci al finalei „Cupei cam

pionilor europeni” la volei feminin s-a 
disputat la Moscova între campioana 
U.R.S.S.; Dinamo; șl echipa A.Z.S. Var
șovia. Au învins sportivele sovietice CiT 
scorul de 3—1 (15—10; 15—8; 13—15; 15—1).
• Echipa masculină de handbal în 7 

a R. D. Germane a jucat duminică la 
Chorzow în compania echipei R. P. 
Polone. Handbaliștil germani au repur
tat victoria cu 9—4 (5—3).
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