
A
â

PROLETARI DIN TOATE Ț ARIENI,

gibliotec 
fț®țj>or.t

—
l

Hunedoa'*

Copiii patriei în tabere Ia mante și la mare...
• 80 000

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romînd

Anul XIX-Nr. 4257 ★ Marți 18 iunie 1963 ★ 8 pagini 25 bani

Duminică la Oradea

Romînia - Polonia la atletism feminin
Atletele din echipa reprezenta

tivă a R. P. Romîne vor iua parte 
la sfîrșituil acestei săptămînî. la 
Oradea, la întîlnirea cu formația

lizeze rezultate dintre cele mai 
bune și cît mai multe norme olim
pice, asta cu atît mai mult cu cît 
n-au mai rămas prea multe zile 
pînă la încheierea primei etape 
(1 iulie) a pregătirilor 
J. 0.

In legătură cu acest 
am stat de vorbă cu LIA 
LIU. recordmana țării la
rea discului : „Cu polonezele, în 
meci direct, nu ne-am mai în. 
ti 1 nit din 1951 ; în schimb am 
concurat alături de ele în zeci și 
zeci de concursuri. Au o foarte 
bună valoare (la campionatele eu
ropene de la Belgrad au cișticnt

de școlari in tabere I • 1000 de elevi sportivi 
speciale. ® „Taberele voioșiei”

Prin grija părintească a 
partidului și guvernului, în a- 
proape toate colțurile țării vor 
ființa în vara acestui an tabere 
școlare și pionierești. Numărul 
micilor oaspeți va fi în a-ctua-

in tabere
Iîa- data- Ia care apar aceste 

rîndu.ri, primele tabere școlare 
din vara aceasta au început 
să-și deschidă porțile... La fe- 

■ restrele vagoanelor împodo
bite cu ghirlande de flori flu mai

tului prin Direcția activităților 
educative în colaborare cu or
ganele și organizațiile U.T.M.) 
s-au îngrijit să asigure cele 
mai bune condiții de cazare, să 
organizeze taberele în cele
frumoase și mai pitorești re
giuni din țară.

Munții și litoralul vor fi 
pînzite de taberele școlarilor 
noștri. La Năvodari, Costinești 
și Schitu pe malul mării, la 
Snagov, la Gheia, Breaza, Si
naia și Bușteni (regiunea Plo
iești), Călugăreni 
giunea Oltenia), 
Lunca Bradului 
nomă Maghiară), 
ramureș), Bucium 
Florii și Săsciori 
Sîngiorz Băi și Colibița (Cluj), 
Bran, Stupini, Timișul de Sus 
și Predeal (Brașov), Herculane 
și Poneasca (Banat), Valea 
Uzului și Ghimeș (Bacău) etc., 
vor răsuna timp de trei luni 
de zile, rîsetele elevilor, peste 
tot va domni voia bună.

Cifrele ilustrează cît se poate 
de concludent proporțiile ac
țiunii și de aceea se cuvine 
să evidențiem în această pri
vință cîteva din regiuni.

Din regiunile Brașov, Ploiești 
șl Banat vor pleca în taberele 
școlare cîte 5—6 000 de elevi 
și eleve, din regiunea Cluj 
4 800. aproape cîte 4 000 d.n 
regiunile Galați, Hunedoara, 
Iași, Bacău, Argeș și Oltenia.

Moment inedit din viața unei tabere școlare vu corturi, instalata 
anul trecut pe valea Oltului, 'lubere asemănătoare tor funcționa și 

anul acesta în cele mai frumoase colțuri ale patriei

îm-

și Ilovăț (re- 
Homorod și 
(Mureș-Auto- 
Izvoare (Ma- 
(Iași), Lunca 
(Hunedoara),

I,
două titluri și au avut mai multe 
finaliste) și lucrul acesta ne sti
mulează mult. AtU eu, cît și cele
lalte colege din echipă, 
decise să luptăm din 
pentru a realiza un salt 
în rezultatele noastre*.

Federația de atletism 
Polone nu 
echipei pe 
tru meciul 
pa noastră 
altele: Ioana Petrescu. Crista 

Mesaroș, Elisabeta Teodor of,
Le on ti na Frunză, Viorica Gabor, 
Maria Eu dan, I olanda Bala*. Vio. 
rica I iscopoleanu, Ana Sâlăgean, 
Lia Manaliu, St aria Diacanescu.

sin tem 
răsputeri 
însemnat

R.P. 
lotul 
pen- 

ecliî-

concurs 
MANO- 
arunci-

cravatele pionierești în 
de rămas bun pentru cei 
care îi conduc la gară.

tură
semn 
dragi
Copiii patriei pleacă in tabere
unde pe intervale de două, 
trei săptămini vor petrece mo
mente de neuitat.

a 
a comunicat încă 
care o va deplasa 
de la Oradea. Din
vor face parte, printre 

Ioana Petrescu.
Elisabeta

pentru

a fLwn.in/f
LIA MANOLIU

lui sezon cn mult mai mare 
decit în anii precedent! : S0 000! 
Mai trebuie amintit eă alți 
2 000 000 de copii, in aceeași pe
rioadă, vor străbate țara in ca
drul a diverse ilinerarii turis
tice și avem tabloul atotcuprin
zător al unei minunate vacanțe 
de vară !

Cu mult timp înainte, orga
nizatorii (Ministerul Invățămin-

CONSTANTIN ALEXE.
TIBERIU STAMA

(Continuare in pag. a 2-a)

REPORTAJUL NOSTRU

reprezentativi a R. P. Polone 
una dintre ede mai puternice e- 
cliipe din întreaga lume.

Fetele □’«sire s-au pregătit cu 
oonșiiinriozitale în vederea aces
tui meci și slut dornice să rei-

Cu palmi vrem* in urmi. <4nd 
ștrandul Tineretului -i-a ••sebis 
părțile pentru suteb» de copii dor
nici sl învețe înoud. n* aflam și 
noi. subsemnatul și co’egul meu 
fotoreporterul. la deschiderea 
cursurilor. N-am zăbovit prea

imdt atunci (doar ptit ch era 
ner^^ar pentru un reporta i de... 
culoare), dar im promt-. soleau:, 
tarar!-uitat I. Carnea?. directorul 
centrului, că vom reveni foarte 
repede. Și nc-am ținut de caviar. 
Simbăta trecută, cu ceva înainte

Uite așa se execută (pe uscat) mișcarea picioarelor pentru craul...

de ora 8. ne număram și noi prin
tre... părinții eare--i aduseseră 
copiii înscriși ]a prima serie. De 
data aceasta nu nc-ain mai grăbit. 
An stat două ore. de la 8 la 10. 
adică atît cît durează o lecție 
de înot într-o zi. lecție pe care, 
după cît ne-a in dat seama, micuții 
școlari o «asimilează* fără să 
simtă, citași de puțin, nevoia... 
recreație:.

DISCIPLINA. ÎNAINTE 
DE TOATE

>ă vă dăm doar o singură cifră 
(900). care reprezintă numărul 
copiilor înscriși la primul ciclu 
(3—24 iunie) -i veți înțelege că 
fără o ordine exemplară cursurile 
de învățare a înotului nu-și pot 
atinge scopul.

I-a ora 7,45 — prima dovadă 
de disciplină. întreaga grupă pre
zentă la locul știut, își așteaptă 
instructorul în fața ștrandului. 
Se intră încolonați doi cîte doi. 
sc străbate aleea care duce spre 
cabină. Aceeași ordine o vom în
tâlni pe plajă ca -i în bazin, pen
tru că peste tot fiecare grupă (și 
nu sînt puține) își are locul ei 
stabilit dinainte.

Raid anchetă in orașul Tg. Mureș
PROGRAM VARIAT, 

DUPĂ O METODA UNICĂ

Un numitor comun și un hamac
».Alexandru Spiridon : 2.08 la înălțime" 
„Vasile Burlacu : Cupa Federației Bo- 

mine la Ciclism-
(Ziarele)

prima vedere, 
20 de ani). Sau 
a doua insă...

La 
cite

La
Dar tocmai despre 

•â leg citeva vorbe...

numitorul lor comun ar fi tinerețea (au 
— de ce nu ? — succesul.

acest al doilea numitor comun aș vrea

I-am văzut pentru prima oară, acum 
tie săteni, în „Cupa Agriculturii", pe 
fot.

Ei înșiși fiind săteni. Splridcn — dintr-o comună vlăsceană. 
Buriacu — din Sighireanu.

Pe 3 arlacu l-am cunoscut în tren, în drum spre Calafat. Era 
grâida.' la herghelia cailor de curse. Se mîndrea că-1 are în 
gri.ă ce Osie, fost mare campion trăpaș, fiul lui Decision și al 
Orsove;. Atunci, în compartiment. Burlacu mi-a mărturisit că 
seara mănincâ numai iaurt, pentru că așa minca Fausto Coppi.

Tot ctunci am aflat că Burlacu a făcut 175 de kilometri cu 
bicicleta de Ia Sighireanu piuă la Buzău, și-apoi tot atîția la 
întors. De ce ? Ca să vadă plutonul Turului ciclist al R.P.R. 
zburind prin fata lui.

Si tot atunci mi s-a spus că intr-o bună zi Burlacu a tras și 
o fugă pină la București, ca să cumpere cartea de ciclism a 
lui Șelesner.

...A doua zi. la Basarabi, lîngă Calafat, Vasile 
tigat prima sa cursă. Mi s-a părut lucrul 
putință ..

Pe Spiridon l-am văzut sărind, în aceeași 
strinsese lume multă, ce la Poiana Mare și

Spiridon nu prea avea adversari “ " 
greu pe la 1,65. Splridcn cr fi putut începe de la această 
înălțime. Dar n-a făcut-o. N-a renunțat la nici o ștachetă... N-a 
sării niciodată in trening... N-a cerut arbitrilor să îndepărteze 
copiii care se îmbulzeau pe pistă, modifieîndu-i elanul... Nu 
și-a compus o atitudine ce tragedian după ce a doborît ultima 

nici un moment vedetă...
nu cumva modestia este marea

doi ani, in toamnă, prin- 
malul Dunării, la Cala-

cel

zi. 
din

;e.

oară... IniT-un cuvînl, n-a lost 
Și m-ata întrebă! atunci dacă 

detentă a flăcăului vlășcean.

Burlacu a cîș- 
mai firesc

la Calafat. 
Basarabi... 

Toți ceilalți luptau

cu

Se
din

Ce se face pentru buna 
a campionatelor pe

organizare 
asociație?

Ajuns în al 
tentă, centrul

(Continuare

10-lea an de exis- 
de învă|are a în>

G.

in

NICOLAESCU
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Pa Burlacu îl văd mai des. 
creadă că e in lot. Ride mereu, 
lai, spuma laptelui**.

— Ce faci Vasile ?
— Cu pista...
— Merge ?
— Păi da cum ? Se spune că-s 

știți că duc dorul șoselei...

Pînă de curînd nu-i venea să 
Vorba prietenilor : „dințișorii

numa’bua pentru pista. Dar să

IO AN CHIRUL A

(Continuare in pag. a 3-a)

Spartachiada de vară 
neretuilui 
mai 
din 
în 
de 
de 
își 
ta tea în cadrul primei faze a 
acestei populare și tradiționale 
competiții. Unele asociații spor
tive — mai harnice — au în
cheiat însă prima etapă. Altele 
o vor termina în curînd. Se 
pune deci problema ce va face 
masa de membri UCFS în pe
rioada care urmează. Fiindcă, 
este știut, în cadrul muncii de 
ridicare continuă a calității ac
tivității sportive de mase se 
pune tot mai serios problema 
continuității, a angrenării mem
brilor UCFS în pregătirea și 
în întreceri de-a lungul între
gului an. Cel mai bun prilej, 
în această perioadă, îl oferă 
desfășurarea campionatelor pe 
asociație. Firește, această pro
blemă importantă a organizării

— una dintre 
competiții de 
noastră — 
desfășurare, 
tineri și

a ti- 
cele 

mase 
este 

Sute 
tinere,

mari
țara

plină
mii de
pe întreg cuprinsul țării, 
dispută cu ardoare întîie-

și pop-’’' -ârii campionatelor 
pe asoc.uțre nu poate fi rezol
vată în citeva zile. De aceea 
în raidul anchetă pe care l-am 
întreprins în cîteva asociații 
sportive din orașul Tg. Mureș 
am cercetat tocmai modul în

Din viața 
organizației 

noastre
care consiliile acestor asociații 
se îngrijesc de organizarea cam
pionatelor, de popularizarea lor 
și de pregătirea participanților 
pentru creșterea performanțelor 
lor. Iată cîteva din constatările 
noastre.:

FĂRĂ PAUZĂ !

Tov. Fr. Rigo, secretarul aso
ciației sportive Mureșul de pe 
lingă fabrica de confecții cu 
același nume, ne-a vorbit des
pre activitatea ce se desfășoară 
fără întrerupere pe terenurile

de sport ale asociației. Din cei 
1 009 membri ai UCFS, aproape 
800 sînt femei, așa că era nor
mal ca ponderea activității să 
cadă tocmai pe acele ramuri 
sportive accesibile amatoarelor 
de sport. Gimnastica, atletis
mul, natația — iată cîteva din
tre ramurile sportive la care 
se înregistrează un număr sporit 
de participante. Așa s-a întîm- 
plat în timpul Spartachiadei de 
vară, așa va fi și cu prilejul 
campionatelor pe asociație. Con
siliul asociației sportive a dis
cutat încă de acum o lună a- 
ceastă problemă importantă și 
a luat măsuri de organizare a 
întrecerilor imediat după ter
minarea fazei I a Spartachiadei.

„Fără pauză !“ — aceasta
este deviza sub care ac
ționează activiștii obștești

Sărbătoarea sportivă a colectiviștilor

Atletismul are mul|i prieteni comuna
Stoicăneșfi. Duminică, ia faza pe comună a în
trecerilor Spartachiadei de vară, au participat 
ia concursurile de atletism peste .100 de tineri 
ji tinere.

în fotografie, finărull colectivist Na s-tos© 
Barabaș, cîșfigătonul probei, sărind peste șta
cheta ridicată la 1,50 m (recordul lui personal 
este, 1,56 m).

HRISTACHE NAUM
VASILE RADAR

(Continuare in pag. a 2-a) Fotox. Răb?aa )



SĂRBĂTOAREA SPORTIVĂ A COLECTIVIȘTILOR
Sărbătoare sportivă la Stoicănești. ta- 

Bonul Dragănești-Olt ! Întrecerile finale 
pe comună, din cadrul Spartachiadei de 
vară, cu prilejul unei „duminici cul- 
tural-sporlive model*.

Pregătirile pentru această manifes
tație sportivă aii început cu multe zile 
în urmă. Cei peste 300 de sportivi, 
care s-au clasat pe primele trei locuri 
în concursurile organizate pe brigăzi 
de producție, s-au antrenat în ultimul 
timp cîte 2—3 ore în fiecare după a- 
miază. cînd se întorceau de pe ogoare. 
Consiliul asociației și comitetul U.T.M. 
al G.A.C. au trimis invitații la asocia
țiile sportive și organizațiile ll.T.M 
din comunele învecinate, iar harnicii 
colectiviști din Stoicănești au îmbrăcat 
în straie de sărbătoare nu numai fru
mosul lor stadion ci și ulițele comunei.

Duminică, încă din primele ore ale 
dimineții, în curtea Gospodăriei agricole 

'Colective din Stoicănești se adunau gru
puri mari de sportivi, majoritatea echi
pați în tricouri noi (recent conducerea 
gospodăriei — președinte Dl M1IRU 
TUDOSE, Erou al Muncii Socialiste — a 
cumpărat pentru asociație echipament 
și materiale sportive în valoare de 

;17.000 de lei). La ora 9,30 coloana spor
tivilor, în frunte cu un grup de ste
gari și cu fanfara gospodăriei a pornit 
spre stadion. Pe drum i s-au alătura! 
sute de colectiviști, spectatori nelipsiți 

*de la manifestațiile sportive ce se orga
nizează, spre lauda consiliului asociației 
sportive, destul de des. pe stadionul co
munei.

Pe această baza sportivă pe care o pot 
invidia multe asociații sportive chiar și 
din orașe (ea e compusă dintr-un teren 

■de fotbal împrejmuit cu gard, cu tri
bune cu o capacitate de 500 dc locuri și 
avînd o pistă de atletism și alte tere
nuri și instalații, cum ar fi terenuri de 

'.volei (2), baschet, oină, handbal, por
tic de gimnastică, popicărie cu 2 piste, 
•sectoare de aruncări și sărituri, pistă c» 
obstacole, scenă în aer liber, vestiare) 
îi așteptau alte sute de spectatori și 
sportivii oaspeți, veniți din comunele 
învecinate.

Festivitate dc deschidere. Muzică de 
'fanfară. lanafe... Colectiviștii colum
bofili din Stoicănești au împrumutat 
pentru această dimineață organizatorilor 
pot umbrii lor. așa incit festivitatea dc

Copiii patriei in tabere 
la munte si la mare...
• (l'rmare din pag. 1) Cu prilejul organizării acestor ta- |

bere elevii au posibilitatea să des-
Din Capitală vor pleca la munte și la 
mare 17 500 de școlari.

Pentru cei care s-au evidențiat cu 
prilejul finalelor campionatelor repu
blicane școlare, Ministerul Invăță- 
mîntu’ui organizează o serie de tabere 
speciale, pe ramuri sportive. Aici, 
elevii, sub îndrumarea unor profesori 
și antrenori p icepuți, vor avea posibi
litatea să-și continue pregătirile. Bine
înțeles, intr-un regim de odihnă ac
tivă. La Brașov vor poposi at’etii și 
baschetbaliștii (350), la Chirui, în Re
giunea Mureș-Autonomă Maghiară — 
voleibaliștii (130). la Victoria — înotă
torii (120). la Lugoj — gimnaștii (120), 
la Gheorghieni — handbaliștii (140) și, 
ca în fiecare an, la Snagov se vor 
întîlni canotorii (140). Cifra totală 
cuprinde 1 000 de elevi, -ei mai buni 
dintre sportivii școlari, care se pre
gătesc să pășească pe treptele spor
tului de performanță.

Pentru cei rămași acasă se orga
nizează tabere pe plan local. In Bucu
rești, de pildă, vor fi organizate 
patru tabere pe lingă Palatul 
pionierilor, în parcurile Herăstrău și 
„23 August", la Casa de cultură a 
raionului Grivița Roșie și la bazele 
sportive Unirea și Știința Tei. Altele 
vor fi organizate cu sprijinul comi
siilor de femei în parcul uzinei 
„23 August", în cartierul Fioreasca 
și pe Drumul Taberei. In sfîrșit, pen
tru școlarii Capitalei vor funcționa 
9 tabere in pădurile din jurul Bucu- 
i-eștiului, așa-numitele „tabere ale 
voioșiei" la Snagov. Dustn'cul. Runa- 
Argeș, Periș. Mogoșoaia, comuna 
3u Decembrie, Brănești, Copăcenț și 
malul Argeșului.

Tabere Similare se vor organiza și 
in pf.iurile și parcurile din jurul 
marilor orașe, ca de pildă la Timi
șoara și Cluj, Iași și Brașov, Cra
iova si Baia Mare etc.

SPORTUL POPULAR
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deschidere s-a încheiat cu zborul gra
țios al porumbeilor, simbol al păcii.

★
întrecerile s-au desfășurat concomitent 

pe patru terenuri. La volei s-au întrecut 
patru echipe dc fete și tot atîtea de 
băieți, reprezentînd brigăzile gospodă- 

i <'Z-Z vXwSv Zfc

Tinerele sportive de la Recolta Stoicănești ieșind din curtea gospodăriei și 
spre stadion.

Meciurile de volei s-au ținut lanț duminică la Stoicănești. Iată o fază din 
susținută de formațiile brigăzii a VII-a (cfmp) și brigada zootehnia.

indreptindu-se 

partida 

riei. La fel a fost și la handbal, la 
oină, la haltere, la atletism și L ci
clism.

Deosebit de atractiv a fost unul dintre 
meciurile de fotbal. Nu cel oficial, din
tre Recolta Stoicănești și U.M. Cîmpu- 
lung din campionatul regional, ci acel 
pe care «veteranii*, cei care au format 
acum 14 ani prima echipă de fotbal 
a gospodăriei, l-au susținut cu tinerii 
fotbaliști din Dă nea sa.

Pini cînd s-a înserat, stadionul din 
Stoicănești a fost suprasolicitat. După ce 
s-au terminat concursurile oficiale au 
urmat cele amicale, organizate ad-hoc 
de copii și chiar vârstnici. Zeci dc colec
tiviști așteptau să le vină rîndtd la ri
dicarea halterei, la aruncarea mingii de 
oină sau la bară fixă, la prăjina dc 
cățărat și la inelele porticului de gimnas- 

fășoare o vie activitate cultural-ar---------------------------------------------
tistică. Ei vor participa la seri literare, •
focuri de tabără, simpozioane, vor —-----------------------------—
face mic: excursii prin cele mai fru- . ——
moașe locuri din vecinătatea taberei, 1
vor merge in vizită in uzine, G.A.C. i 
și G AS.

Fără îndoială că o bună parte din 
activitatea zilelor de tabără va fi | 
dedicată sportului, prietenul drag al 
elevilor noștri. Astfel vor fi organi
zate concursuri și competiții sportive, 
se va desemna „cel mai iute", „cel 
mai tare" elev din tabără. Din „ca- j 
lendarul sportiv" nu var lipsi con- \ 
cursurile de orientare turistică.

Față de amploarea acestei acțiuni 
de organizare a taberelor școlare, ca 
îi Pen‘ru. buna desfășurare a activi
tății sportive este necesar ca fiecare 
tabără să fie dotată cu minimum de 
material sportiv (mingi, plase de volei, ' 
porticuri, materiale “pentru atletism • 
etc.), să fie amenajată o bază spor
tivă simplă și, fără îndoială, să existe 
cadre competente care să inițieze pe 
elevi. Conducerile școlilor au datoria 
să se ocupe în mod temeinic de aceste . 
probleme foarte importante pentru 
reușita deplină a activității în ta- j 
bere. Totodată, școlile trebuie — in 
limitele posibilităților — să transfere i 
o parte din materialele sportive pe 
care le au în dotare, să le pună Ia : 
dispoziția elevilor pe toată perioada 
de funcționare a taberelor. Fiindcă ta- | 
berele constituie un bun prilej de a | 
stimula dragostea pentru sport a șco
larilor noștri. Tocmai de aceea ei tre
buie îndrumați cu multă grijă și pri
cepere și să aibă la dispoziție condi
țiile cele mai bune.

La buna reușită a activității spor
tive din taberele de vară, o contri
buție însemnată trebuie să aducă 
organele sportive locale, cluburile și 
asociațiile sportive. Prin antrenorii 
și sportivii lor fruntași, acestea pot da 
un ajutor prețios la desfășurarea unei 
activități sportive corespunzătoare, la 
depistarea celor mai bune și mai ta
lentate elemente. Taberele de vară să 
reprezinte un minunat prilej de 
odihnă, de recreare, de reîmprospătare 
a forțelor pentru viitorul an de în
vățătură. 

tică. Nu a lipsit de la această reușită 
manâfnstație splortivă nici programul 
cuJtural-artistic prezentat tot de bri- 
găzile gospodăriei, nici filmul sportiv 
r Fotbal pe glob* (prezentat sîmbătă 
și duminică seara) nici jocurile sportive 
distractive.

★
Nu putem încheia relatarea noastră 

fără să amintim de acei care, prin re
zultatele obținute în întreceri sau yrin 
munca de organizare au contribuit la 
reușita acestei sărbători sportive.

Tinerii din Stoicănești, fruntași în 
muncile agricole și în activitatea spor-
'~‘™“------- ------------- ... ----------- -—

tivă, au fost la înălțime. Acei care au 
fost primii în întrecerile Spartachiadei 
de vară la nivelul brigăzilor, au fost 
primii și la faza pe comună a competi
ției. Sint mudți fruntași în sport la 
Stoicănești, peste o sută. Să enumerăm 
doar cîțiva dintre ei : colectivista Tanța 
Lungu (la cros), Mihai Verescu (la 
ciclism), Ion Jugănaru (la cros 1500 m), 
Năstase Baraba? (primul la înălțime, 
cu 1,50 m, din 32 de concurenți). Con
stanța Rogojinaru (locul I la 100 m), 
M. Tutunaru (locul I la aruncarea cio
canului), Constantin Rogojinaru și Du
mitru Dargiu (cei mai puternici la hal
tere), echipele de volei și handbal de 
la brigăzile de cîmp IV, VIII și zootehnie 
au ocupat locuri fruntașe etc., etc.

Trebuie să evidențiem totodată și pe 
unii dintre organizatori ca : Nicolae
Ciobanu, președintele asociației Recolta 
Stoicănești. profesorii Tudor Pițigoi și 
Tatiana Pițigoi. instructorii voluntari 
ai asociației. Marin Tutunaru. briga
dier. llie Dumitrescu, președintele con
siliului raional UCFS Drăgănești-Olt, 
comitetul U.T.M. al gospodăriei, con
ducerea căminului cultural.

TOMA RĂBȘAN

WCRIRC-CANOE

Un examen de maturitate trecut cn succes
Lacul Snagov a fost timp de două 

zile teatrul de desfășurare a unei 
atrăgătoare întreceri nautice. Aproa
pe 120 de caiaciști și canoiști din 
București, Timișoara, Arad, Galați, 
Tulcea, Sa tu Mare și Reșița au con
curat cu acest prilej in cadrul fina- 
lelor concursului republican de ca~ 
iac-canoe pentru tineret. Subliniem 
ca bine inspirată inițiativa federa
ției noastre de specialitate de a in
troduce pentru prima dată in ca
lendarul competițional un concurs 
care să ilustreze modul de pregătire 
a tinerei generații de caiac-canoe și 
perspectivele acesteia de a împrospă
ta loturile republicane. în plus regu
lamentul competiției, bine conceput, 
a cuprins numai probe individuale 
pe distanțe clasice, prin care s-a pu
tut constata mai bine valoarea pre
cisă a sportivilor. De asemenea, me
rită a fi reliefat faptul că s-a folo
sit un sistem de disputare după mo
delul celui olimpic, cu serii, recalifi
cări, semifinale și finale. Astfel, fie
care participant a avut posibilitatea 
să-și apere de trei ori șansa de a 
intra in întrecerea decisivă, ceea ce 
constituie un criteriu judicios de se
lecție.

Tinerii finaliști au răspuns cu en
tuziasm acestor condiții optime de 
concurs, dind loc (in ciuda ploii pu
ternice care a căzut în timpul fi
nalelor propriu-zise) la dispute spec
taculoase, in care nu s-a precupețit 
nici un efort. în general se poate 
spune că, in comparație cu anii tre
ceți, valoarea tinerilor caiaciști și 
canoiști este mai ridicată, că stadiul 
lor de pregătire este mai avansat. 
Dintre finaliști, în afara cîștigători- 
lor, s-au evidențiat canoiștii P. So- 
movschi, D. Nichiforov, Mircea și 
Opriș (aceștia doi, pregătiți de an
trenorul Victor Alexandrescu la 
Știința Timișoara), caiaciștii M. Mi
lieu! (învingător asupra a doi mem

Cc sc iacc pentru buna organizare 
a campionatelor pe asociație?

(Urmare d:r. pag. 1) 

din asociația Mureșul. Peste cîteva 
zile amatorii de sport de aici 
se vor întrece în primele competiții 
pentru desemnarea campionilor pe 
asociație. Numărul lor va fi mai 
mare ca anul trecut și va atinge nu
mai la atletism, natație și gimnas
tică cifra de 350 de participanți. Dar 
în afara întrecerilor, se pune un ac
cent deosebit pe continua pregătire 
a sportivilor. Antrenamentele sînt 
programate cu regularitate, sportivii 
cu mai mare experiență îndrumînd 
activitatea începătorilor. Membrii 
consiliului asociației răspund fiecare 
de organizarea unui campionat, însă 
consiliul — în totalitatea lui — a- 
cordă sprijin tuturor pentru a se 
asigura reușita întrecerilor și a pre
gătirii.

O sugestie : la plecarea din fabri
că am numărat bicicletele care se 
odihneau în rastele. Erau peste 150. 
De ce oare să nu se organizeze și un 
campionat pe asociație la ciclism, 
dacă numărul posesorilor de bici
clete este atit de mare ?

TINERII VOR, DAR...
Săracă și sporadică — aceasta este 

caracterizarea activității sportive ce 
se desfășoară la asociația Oțelul de 
pe lîngă întreprinderea „Encsel Mau- 
riciiu". Tov. Ion Pașcanu — secreta
rul asociației sportive — ne spunea 
că întrecerile primei etape a Spar
tachiadei de vară a tineretului s-au 
incheiat. De fapt n-au fost întreceri, 
ci o simplă competiție de... fotbal. 
Și cu asta... gate. In rest : „Vom 
mai vedea noi". Că este cu totul 
insuficient și-au dat seama și acti
viștii consiliului asociației sportive 
care ne-au spus că tinerii (majori
tatea muncitorilor sînt tineri) înoată, 
fac atletism, participă la excursii, 
dar... neorganizat. Există deci dorin
ța. Există și condiții: chiar lingă în
treprindere se află un stadion cu 
pistă de atletism. Ce lipsește atunci ? 
Este clar: inițiativa, dorința consi
liului de a munci. Intr-un an s-a 
organizat doar o singură competiție 
demonstrativă de atletism. Nimic 
mai mult. Nici vorbă de gimnastică 
sau natație. Consiliul asociației spor
tive n-a discutat de loc problema 
organizării campionatelor pe asocia
ție și, ceea ce este și mai grav, nici 
nu are intenția s-o discute. Cum 
este posibil ca pentru întreaga lună 
iunie să nu fie programată nici un 
fel de activitate sportivă ? La aceas
ta ar trebui să răspundă consiliul 
asociației sportive Oțelul, in fața 
celor 521 de membri ai UCFS.

bri ai lotului R.P.R. : Radu Matei 
și Gh. Butnaru), Atanase Sciotnic și 
alți tineri sportivi care au demon
strat reale aptitudini și au înregi
strat rezultate frumoase deși se află 
in primul an de canotaj. în clasa
mente primele locuri au revenit re
prezentanților cluburilor Steaua, Di. 
namo și Clubului sportiv școlar Bucu
rești. Din celelalte centre nautice evi
dențiem Timișoara și Arad.

Iată cele mai bune rezultate înre
gistrate în finale : Feminin caiac 
simplu 500 m : 1. Hilde Lauer (Stea
ua) 2:11,0 ; 2. Adriana Bîrsănescu
(Olimpia) 2:18,5 ; 3. Cresa Spiță
(Voința Buc.) 2:19,5. Pe acest loc a 
sosit Adriana Kalinin (Olimpia Buc.), 
dar ea a fost descalificată din cau
za nerespectării culoarului ; 4. Gisela 
Balint (Voința Arad) 2:21,4. Masculin

Un start... energic intr-uita din întrecerile semifinalelor
Foto: I. MihȘică.

20 LA SUTĂ ESTE PREA PUȚIN
Tov. St. Pories, secretarul asocia

ției sportive Lemnarul de pe lîngă 
fabrica de mobile „23 August", ne-a 
prezentat documente excelent alcă
tuite. Din ele am desprins însă fap
tul că doar 400 din cei peste 2000 
de membri ai UCFS vor fi angrenați 
în desfășurarea viitoarelor campio
nate pe asociație. Ele vor fi organi
zate la fotbal, șah, tenis de masă 
și ciclism. Deși biroul organizației 
de partid a trasat sarcini consiliului 
asociației sportive să se ocupe de 
popularizarea atletismului și nata- 
ției, aceste ramuri sportive nu sînt 
cuprinse în calendarul sportiv al aso
ciației.

CAMPIONATELE PE ASOCIAȚIE ? 
N-AM AUZIT I

La asociația sportivă Banca — 
care reunește majoritatea instituții
lor administrative din Tg. Mureș — 
am terminat foarte repede. Secreta
rul asociației, tov. E. Georgescu, 
ne-a mărturisit că n-a auzit de așa 
ceva. „Noi am făcut aceasta cu pri
lejul Spartachiadei. Acum ne ocupăm 
de pregătirea celor care vor parti
cipa la etapa a Il-a a acestei compe
tiții". Fără comentarii.

★
Am desprins din acest raid cîteva 

concluzii în ceea ce privește lipsu
rile care se manifestă în organizarea 
campionatelor pe asociație. Să le 
enumerăm :

— Consiliul clubului sportiv oră
șenesc Mureșul nu s-a preocupat de 
popularizarea campionatelor pe aso
ciație și de sprijinirea consiliilor 
asociațiilor sportive in organizarea 
acestor întreceri ; din această cauză 
in unele asociații nici nu se cunoaș
te măcar faptul că există o astfel 
de competiție ;

— Tot din lipsa C.S.O. Mureșul 
n-au luat ființă centre de inițiere 
in sport, mijloc principal de cuprin
dere a maselor de tineri in practica
rea sportului ;

— Nu sînt folosite condițiile exis
tente pentru dezvoltarea unor ra
muri sportive larg accesibile ca : at
letismul; natația, gimnastica ș.a.

— Consiliul clubului sportiv oră
șenesc Mureșul nu acordă suficientă 
atenție dezvoltării activității spor
tive de mase din asociații.

Aceste concluzii sumare pot folosi 
activiștilor sportivi din orașul Tg. 
Mureș pentru a analiza profund mo
dul cum se desfășoară activitatea 
sportivă de mase, pentru a elimina 
grabnic lipsurile și a porni cu ho
tărî re pe drumul îndeplinirii impor
tantelor sarcini ce le stau in față.

caiac simplu 500 m : 1. M. Țurcaș 
(Dinamo) 1:56,0 ; 2. Gh. Frumușanu 
(Dinamo) 1:57,7 ; 3. N. Milicin (Voința 
Arad) 1:59,0 ; 4. R. Matei (Voința 
Buc.) 2:00,3 ; caiac simplu 1.000 m;
1. K. Fransen (Dinamo) 4:10,0; 2.
A. Sciotnic (Dinamo) 4:15,0 ; 3. I.
Claici (Dinamo) 4:16,2 ; 4. I. Chitai 
(Steaua) 4:18,0 ; canoe simplu 1.000 m;
1. M. Ionescu (C.S.Ș. Buc.) 4:44,0 ;
2. P. Somovschi (Dinamo) 4:47,3 ; 3.
D. Nichiforov (Dinamo) 4:58,8 ; 4. M, 
Popov (Steaua) 5:00,0 ; canoe dublu 
1.000 m : 1. Steaua (I. Szabo, Gh. Ni- 
stor) 4:18,0 ; 2. Știința Timișoara
(Mircea, Opriș) 4:20,0 ; 3. Dinamo
(Klimov, Teodov) 4:25,5 ; 4. Steaua 
(Militei, Serghei) 4:27,0. în fiecare 
finală au fost 9 echipaje.

N. MARDAN



Reprezentativa de polo participă
la turneul de la Leipzig
La slirșitul săptâniinii, campionatul republican 

al selecționatelor de regiuni

Reprezentativa de polo a țării noas
tre pleacă azi la Leipzig, pentru a 
participa la un important turneu in
ternațional care are drept scop veri
ficarea stadiului de pregătire a unor 
selecționate in vederea Jocurilor O- 
limpice de la Tokio. Alături de echipa 
R.P. Romine, la turneul de la Leipzig, 
vor mai participa selecționatele R.S.S. 
G ruși ne (de fapt echipa
R.S.F. Iugoslavia, Suediei, R. D. 
mane și R. D. Germ ane-juniori.

Lotul îornîn, este alcătuit 
Ștefănescu, Zahan, Grințescu,
ner, Szabo, Mărculescu, Culmeac, Fi- 
ro>iu, Danciu, Che ța și Lengyel. Ca 
antrenori fac deplasarea V. Daroczi 
și Gh. Dumitru.

întrecerile de la 
ne, urmînd să se 
seară.

Leipzig încep mii- 
încheie duminică

CAMPIONATUL
AL SELECȚIONATELOR DE 

REGIUNI

REPUBLICAN

X/O LEI ' - -

Echipele noastre masculine pot juca și mai bine!
Concluzii pe marginea campionatului republican

U.R.S.S.),
Ger-

Cu mult interes sînt așteptate în
trecerile etapei I a campionatului 
republican al selecționatelor de re
giuni pentru băieți și fete. Disputele 
băieților vor fi găzduite sîmbătă și 
duminică de bazinul din Arad, 
cele ale fetelor vor avea loc, 
aceleași zile, in bazinul de la 
Mureș.

In urma analizei comportării echi
pei noastre reprezentative mas
culine la ultima ediție a campio

natelor mondiale de la Moscova, fede
rația de volei a luat unele măsuri care 
să ducă la îmbunătățirea calitativă a 
activității voleibalistice in întreaga țară. 
Printre principalele măsuri luate au 
fost următoarele :

a) îmbunătățirea formulei competițio- 
nale (cat. A și campionatul de califi
care) ;

b) completarea echipelor din cat. 
cu elemente tinere, de perspectivă ;

c) adoptarea unei noi concepții 
pregătire (mărirea numărului și inten
sității antrenamentelor. accent pe 
perfectionarea unor procedee tehnice

A

de

Iași, B. Boldur — Știința Cluj, Gh. 
Manta — Petrolul Ploiești, I. Sușelescu 
— Olimpia Buc. etc.), în detrimentul 
unor elemente tinere de viitor, care 
pregătite șj » rodate** ar putea da un 
randament cu mult mai mare.

Una din cele mai importante cauze 
ale creșterii in ritm lent a vaiorii jo
cului îl constituie procesul de pre

gătire. care in majoritatea Situațiilor se 
desfășoară nesatisfăcător. Deși federa
ția a trasat ca sarcină tuturor echipe
lor să efectueze minimum 4 antrena
mente săptăminal (în funcție de perioa
da respectivă), totuși echipe ca Frogrek- 
sul București (antrenor N. Sotir), O- 
limpia M.I.U. București (antrenor Paul 
Erdely), Știința Galați (antrenor Flo-

din : 
Kro-

CLASAMENTE

astfel :
8
7
5
3
3
3
2
1
1
0

0
1
1
3
1
1
2
1
1
1

69:11
58:16
40:26
21:15
30-27
31:49 
13:42
17:37 
16:45
12:45

• După jocurile etapei a VIII-a cla-
Asamentul campionatului categoriei 

la polo pe apă se prezintă
16
15
11

9
7
7
6
3
3
1

duminică

1. Dinamo București 
Steaua București 
Știința București 
Crișana Oradea 
Știința Cluj 
Industria Linii Tim.

7. Mureșul Tg. Mureș
8. C.S.M. Cluj
9. I.C. Arad

10. Bapld București

2.
3.
4.
5.
6.

REZULTATE...

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8
7
8
7

• Meciurile desfășurate 
în cadrul etapei a IlI-a a campiona
tului de calificare s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : C.S.O. Timi
șoara — Voința Cluj 6—10. Progresul 
București — Constructorul Lugoj 3—1, 
Olimpia Baia Mare — Rapid Oradea 
1—4. Clasamentul la 
astfel :

zi se prezintă

1.
2.
3.
4.
5.
B.

3
2
3
2
3
3

București

3
2
1
1
•

1

1

0
•
1
1
2
3

23: 9 
T» 4 

14:16
7: 9
4:16
7:13

•
4
3
2
1
•

Votata Clnj
Progresul București
C.S.O. Timișoara
Bapld Oradea
Com trnctorul L«goj 
Olimpia Baia Mar«
Restanța Progresul

Rapid Oradea se va disputa luni 24 
iunie.

• Concursul de sărituri din cadrul 
fazei pe cluburi și asociații a cam
pionatelor republicane, s-a desfășu
rat sîmbătă și dumincă la ștrandul 
Tineretului. Rezultate: TRAMBULI
NA SENIORI : 1. P. Decusori (Ra
pid) 136,72 p ; X Gh. Baican (Rapid)

133,75 p : 3. A. Breja (Rapid) 131,69 
p : SENIOARE : 1. Emilia Nvgulescu 
(Rapid) 116,34 p ; 2. Elena Timar (Pro
gresul) 87,01 p ; 3. Rodiră Cornescu 
(Progresul) 33 98 p: JUNIORI CAT. 
1: 1. Gh. Ungureanu (Progresul) 
117,47 p; JUNIORI CAT. a Il-a : 1. 
M. Munteanu (Progresul) 72.00 p : JU
NIOARE CAT. I : 1. Melania Treis- 
taru (Progresul) 99,30 p ; BĂIEȚI 
CAT. I : 1. N. Mihalache (Progresul) 
27.45 p ; BĂIEȚI CAT. A Il-a : 1. C. 
Nedelea (Clubul sportiv școlar) 53,60 
p ; FETIȚE CAT. I. : 1. Rodica Po
pescu (S.S.E. I) 53.00 p ; FETIȚE 
CAT. A II-a : 1. Mariana Voi ne a (Clu
bul sportiv școlar) 23.85 p ; PLAT
FORMA SENIORI: 1. A. Breja: 2. 
L Canea «LSJL Sibiu) ; SENIOARE:
1. Emilia Neguleseu 83.13 p ; 2. Elena 
Timar 60.62 p ; JUNIORI CAT. I : 
1. M. BuU (Progresul) 64.95 p ; JU
NIORI CAT. A Il-a : 1. M. Munleanu 
63.28; JUNIOARE CAT. I: 1. Mela
nia Treislaru 57 62; FETIȚE: 1. Ro- 
diea Popeseu 1540 p.

De remarcat că prin cele 83.13 p 
realizate la sărituri de la platformă. 
Emila Negulescu a depășit norma o- 
limpică prevăzută și pentru 1964 
(82 p). Desigur, succesul trebuie să 
constituie un stimulent in activitatea 
ie pregătire a acestei harnice sări
toare.

H. yicolau iu trage 
Fază din inUlnirea Rapid — Dinamo Bucure? ti 

Fo(o: P. Eomoșan

Rapidul din nou in aloc. Maestrul emerit al sportului 
deci du reali zind un nou punct.

maxi- 
?i spe-

Un centru model de învățare a înotului
(Urmare dip pag. 1) IGIENA LA LOC DE CINSTE

KT
£ tuluî a 

Ăoum, 
baze științifice, instructorii predînd co
piilor lec|i:!e după ^Jfcmetodică elaborată 
de colegiul cen tr al $»TWnt ren orilor. Tre
buie spus, că procedeul tehnic de bază 
este GRAU1 IJL, ceL'mai ușor de de
prins, cd nui frumos la vedere, cel mai 
rapid. Lecția — împărțită în două — 
începe pe uscat cu exerciții de dezvol
tare fizică generală, după care continuă 
cu exerciții speciale de înot, separat 
pentru mișcarea brațelor și a picioa
relor.

în primele zile, o ședință de lucru 
pe uscat durează aproximativ 15—20 
de minute, pentru ca apoi, pe măsură ce 
trece timpul și se însușește materia, 
să scadă la 5—10 minute. în drumul 
lor de la plajă spre cele două bazine 
cu apă mică, copiii se opresc cîteva 
minute la dușuri, pentru că — vom ve
dea mai tîrziu — aici igiena stă la loc 
de cinste.

O dată ajunși la bazine, ei se joacă 
timp de 2—3 minute (perioada de aco
modare cu apa). Se fac scufundări. în
cercări de plutire. Apoi, exercițiile efec
tuate pe uscat sînt repetate în apă. 
Este mai greu, dar mult mai plăcut... 
Pentru că, trebuie să știți, după 2—3 
zile dispare orice teamă de apă. Sîmbătă, 
în ziua vizitei noastre, copiii înscriși la 
primul ciclu încheiau a doua săplămînă 
de lecții și se arătau destul de avansați 
cu „materia1*. Cea mai mare parte dintre 
ci î.și însușiseră mișcarea coordonată 
a brațelor cu cea a picioarelor. Este un 
dement care le permite apoi să se în
cumete (supravegheați, bineînțeles, 
instructor) să traverseze și bazinul 
apă adîncă.

în ultima zi a cursurilor, brevetul 
insigna de înotător încununează efortu
rile celor mai mulți dintre ei. Apoi, o 
comisie specială repartizeaz.ă secțiilor 
de natație din Capitală pe cei mai ta- 
lentați si drumul spre performanță abia 
începe...

ciștigat tfl la experiențl.
întreaga activitate este dusă pe

„Țoale bune — vor spune acei părinți 
care mai pregetă să-si înscrie copiii la 
centrul de inițiere — dar acolo unde slnt 
copii multi poate exista și pericolul de 
îmbolnăvire*.

Pentru a le risipi 
grijulii dar

acestor părinți, 
insuficient de informați, 

orice urmă de îndoială, ne simțim din 
nou datori cu următoarele precizări : 
nici un copil nu poate pătrunde pe poar
ta ștrandului fără certificatul de sănă
tate și epidemiologie, eliberat de circum
scripția sanitară din cartier; în incinta 
bazinului funcționează un cabinet me
dical, a! cărui Dersonal calificat asigură 
igiena bazei sportive; apa care alimen
tează bazinele are o temperatură con
stantă de 24 de grade, este curată în 
permanență, ea fiind schimbată la 3—4 
zile.

Așadar nu s-a pierdut nimic din vedere 
pentru ca centrul de învățare a înotului 
de la ștrandul Tineretului să fie un cen. 
tru modei.

râmase In urmă, dezvoltarea la 
nrum a calităților fizice, generale 
cifioe) ;

d) stabilirea unei linii tactice modern* 
de joc (pentru creș:erea eficacităpi jo
cului).

Roadele acestor măsuri trebuiau să 
fie reflectate — cum era și normal — 
in primul rînd de campionatul repu
blican masculin, obiectul acestui arti
col. Ce a arătat ediția 1962—63 a cam
pionatului? Ca o concluzie generală se 
poate afirma că în voleiul nostru mas
culin s-a realizat un progres. In ace
lași timp, insă, trebuie spus că acest 
progres nu este totuși la înălțimea 
condițiilor de pregătire create și a în
drumărilor metodice date, nu atinge 
nivelul dorit.

Dar să analizăm principalele aspecte 
ale campionatului.

Federația romînă de volei. în urma 
unei larg: consultări cu tehnicie
nii si sportivii. a adus unele im- 

bunătăuri sistemului 
tem. Astfel, formula 
campionatului, bazată 
tială a adițiunii de 
în seni cu cele din 
sporit interesul tuturor echipelor față 
de pregătire. Jocurile au fost mult 
mal echilibrate In serii decît acum 
un an șl de un nivel tehnico-tactlc su
perior. Formula de desfășurare a cam
pionatului a păcătuit, in schimb, prin 
faptul că nu a izbutit să trezească și 
un interes corespunzător în rîndul 
echipelor față de turneele finale pen
tru locurile 5—8 și 9—12. Problema 
formulei va trebui temeinic analizată, 
în scopul remedierii acestei lipse, pre
cum și pentru găsirea unei soluții care 
să permită desfășurarea campionatului 
pe o perioadă mai îndelungată.

Anul trecut, federația 
comandări Drecise ti 

lor
rea _______ _ _ ,________
perspectivă. în această direcție, îmbu
curător este faptul că echipe ca Rapid, 
Dinamo. Progresul București, Tractorul 
Brașov, Știința Cluj. Steaua București, 
au selecționat, pregătit si folosit efec
tiv in jocuri, tineri ca Gheorghiță (1,89 
m), Bărăscu (1,90 m), Gh. Stoian (1,79 
m), W. Schreiber (1.88 m), G. Smere- 
cinski, Viorel Ozum (1,83 m), G. Bar
tha (1,86 m), GGnther (1,85 m), Doru 
Rednic (1,86 m), loan Bîndă (1.96 m). 
D. Porojnicu (1,84 m), G. Udișteanu 
(1,89 m). Matei Costea (1,86 m) etc.
în urma unei judicioase pregătiri, par
te din acești tineri au putut fi selec
ționați în loturile reprezentative de 
seniori și tineret.

Totuși, mai sînt antrenori care mențin 
în echipe sportivi fără perspectivă (Gh. 
Ghertinișan—Progresul Buc., M. Cristea 
— Dinamo Buc.. E. Schmidt — Tracto
rul Brașov, A. Moldoveanu — CSMS

competitionai în
de desfășurare a 
pe utilizarea par- 
puncte acumulate 
turneele finale, a

__ . ______ . i a făcut re
comandări precise tuturor ecnipe- 
din categoria A, pentru completa- 
loturilor cu elemente tinere de

G.

Un numitor comun si un hamac u
— Poate că ar mai fi și alții...
Am avut o clipă impresia că Spiridon 

a pierdut din modestie.

Duminică, 9 iunie, la Ploiești, Spiridon a 
sărit 2,08, a doborît ușor la 2,11, a primit 
îmbrățișarea bătrinului său profesor și an
trenor Eugen Bran, și-a asigurat tichetul 
pentru Scandinavia, și mi-a arătat că 
atunci, în iarnă, la Floreasca, eu aveam 
impresii, dar el avea temeiuri.

rian Balaiș). Știința Timișoara ( antre
nor Alex. Mușat). Farul Constanța (an
trenor Henri Vichy) și altele au efec
tuat 2 sau maximum 3 antrenamente. 
De asemenea, nu au fost privite cu 
toată seriozitatea pregătirea sportivilor 
și trecerea la timp a normelor de con
trol prevăzute în regulament, ceea ce 
a determinat federația să condiționeze 
participarea echipelor în turneele fi
nale de trecerea probelor amintite.

Dacă în cursul întregului an coirpe- 
tițional s-a pus un accent mai mare pe 
pregătirea fizică generală, în schimb 
pregătirea tehnică nu s-a bucurat în 
aceeași măsură de atenția cuvenită. 
Jucătorii noștri fruntași, precum și ti
nerii de perspectivă nu posedă decît 
un bagaj redus de deprinderi tehnice, 
ceea ce nu le permite să acționeze di
ferit de la o fază de joc la alta, ci 
creează premisele unui joc șablon, de 
care echipe ca Steaua. Olimpia Bucu
rești, Petrolul Ploiești. - —
Mare și Farul vor trebui să se debara
seze în cel mai scurt timp posibil.

Cu excepția antrenorilor echipelor 
Rapid. Dinamo. Tractorul Brașov și în 
mai mică măsură a celor de la Știința 
Cluj și Știința Galați, antrenorii n-au 
respectat indicația federației privind 
formarea de jucători compleți, care să 
aducă un aport egal atit in apărare 
cît și în atac. Chiar în cadrul echi
pei campioane. Rapid, în jocurile mai 
dificile ridicătorii si secunzii continuă 
să atace cu mult mai puțin decît ata- 
canții principali. Astfel. în turneul 
final. în jocul dintre Rapid si Tracto
rul, în seturile HI și IV, din 68 de 
lovituri de atac, Plocon a atacat de 
27 de ori, Nicolau de 13 ori. Grigorovici 
de 8 ori. Ardelea de 7 ori, Drăgan 
8 ori, Mincev de 2 ori, Bărăscu 
3 ori.

Din desfășurarea meciurilor din 
drul turneelor finale s-a constatat 
jucătorii nu au pus un accent sporit 
pe perfecționarea atacului din pase 
directe, din pase scurte și în urcare, 
pe pase cu traiectorie medie etc., deși 
încercări în acest sens au existat în 
timpul jocului, ele rămînînd însă de 
multe ori fără rezultat, dat fiind că 
deprinderile tehnice respective nu erau 
bine fixate. în privința preluărilor se 
constată o îmbunătățire, în special a 
celor de jos cu două mîini. jucătorii 
nereușind însă să asigure totodată pa
selor și o precizie corespunzătoare (Gh 
Corbeanu, W. Schreiber, Const. Ganciu, 
Virgil Moșescu, N. Bărbuță, Doru Red- 
nic, Gabriel Udișteanu, N. Mincev 
etc.). A ieșit în evidență o îmbunătă
țire a efectuării blocajului individual, 
cel în grup continuînd să rămînă de
ficitar prin neconcordanță în săritură 
a jucătorilor, precum și prin negrupa- 
rea palmelor jucătorilor. Atacul a de
pășit mult apărarea, prin intensitatea 
loviturilor și varietatea combinațiilor 
la plasă. Remedierea acestui lucru

obține prin acordarea unei atenții mafi 
mari pregătirii și efectuării unor bloca
je „prompte și eficace. Pentru exem
plificare. dăm eficacitatea blocajului 
în jocul Rapid—Steaua :

Steaua : din 57 de blocaje — 11 reu
șite (4 individuale)

Rapid : din 36 de blocaje — 14 reu
șite (5 individuale)

Exemplul de mai sus și altele de a- 
cest fel ilustrează lipsa de eficacitate, 
în proporție mare, a blocajelor.

problemă deosebit de important^ 
care a constituit obiectul de dis
cuție în analiza jocului echipelor

noastre fruntașe, o constituie orienta
rea tactică. In această privință, fede
rația de specialitate a dat tuturor echi
pelor divizionare indicațiile corespun
zătoare, bazate pe adoptarea unei tac
tici moderne, care să asigure creșterea 
eficacității și a spectaculozității jocu
lui.

In ce măsură s-a realizat această sar
cină ?

Așa cum am arătat, pregătirea teh-< 
nică nu a reușit decît în mică măsură 
sa asigure succesul în aplicarea noii 
orientări tactice și aceasta la numai 
cîteva echipe (Rapid, Dinamo, Tracto
rul, Știința Cluj). Restul echipelor au 
continuat să joace simplu, pe 3 pase^ 
în majoritatea cazurilor cu traiectorie 
înaltă, iar atacul a fost executat în
deobște de către atacanții principali 
și mult prea lent, pe direcții bine de
finite. In privința apărării majoritatea 
echipelor aplică sistemul cu centrul 
2 retras, indiferent de situație, în mod 
mecanic. Aceasta se datorește lipsei de 
pregătire, în special teoretice, a ju
cătorilor, care aproape că nu mai cu
nosc aplicarea sistemului cu centrul 3 
avansat sau variantele lui. Un lucru 
îmbucurător îl constituie dezvoltarea 
gîndirii tactice individuale, în special 
2a acțiunile pe plasă — în atac șj lai 
blocaj (E. Derzsi, Gh. Fieraru, D. Red
nic, I. Szbcs, M. Costea).

Trebuie să subliniem că jocurile din 
campionat ne-au arătat că majori
tatea covîrșitoare a antrenorilor 

trec în mod formal în planurile do 
pregătire dezvoltarea pregătirii morale 
și de voință, fără să arate care sînt 
mijloacele de realizare a acestui- obiec
tiv. Este drept că această problema? 
este relativ nouă, dar pe baza studii
lor șj experiențelor teoretice și prac
tice s-a ajuns la elucidarea ei. Mate
riale documentare în acest sens exis
tă. rămînînd doar ca tehnicienii noș
tri să le studieze și să le aplice îa< 
munca lor cu sportivii. Ne referim îm 
primul rînd la antrenorii echipelor* 
Dinamo. Steaua (București), CSMS; 
Iași. Petrolul Ploiești, Dinamo Orașul» 
Dr. P. Groza, Farul Constanța.

îteva aprecieri asupra felului ÎW3 
care s-a asigurat conducerea jocu— 
rilor de către arbitri. Pe parcursul! 

campionatului și cu ocazia turneelor- 
finale s-a observat că arbitrii nu a» 
reușit să aibă o manieră unitară îir 
conducerea jocurilor. Cu excepția cî* 
torva (C-tin. Armășescu, ’ ’
N. Beciu etc.), ceilalți au avut 
tuații** <..............................

I. Niculescu» 
..._____ __ ___ ____ ,. ~st „fluc
tuații" de la joc la joc sau chiar in'- 
timpul fiecărui set. Colegiul central de* 
arbitri trebuie să la măsuri pențrw 
reîmprospătarea cunoștințelor teoretico1 
și practice ale tuturor arbitrilor noș
tri.

Minerul Baia

de 
de

ca
ca

sa

(Urmare din pag. 1)
— De ce ?
— Pe șosea e 

acolo e.
Și Burlacu fuge 

nedespărțitul lui 
sile dorul șoselei, dar ora de începere a 
antrenamentului pe velodrom li e sfîntă...

lupta mai aprigă. Vitejia

pe trepte, agitînd pompa, 
prieten. O ii ducînd Va-

entru eliminarea cît mai grabnică*Pentru eliminarea cu mai graomeae 
a lipsurilor semnalate se impun» 
luarea următoarelor măsuri :

a)------  ----- _
echipe în categoria A vor face o ana
liză amănunțită a felului în care aw 
decurs pregătirile pentru campionat» 
precum si a comportării echipelor îa 
jocuri : b) se ” '

de întinerirea 
re a celor de 
de bază ; c) 
sportive, cu ----- ----------
cale UCFS, vor asigura echipelor ba
zele de pregătire, în așa fel tncît a- 
cestea să poată aduce la îndeplinire- 
sarcinile și indicațiile federației de.' 
soecialitate : d) introducerea obligatorie 
in planurile de pregătire a ciclului de- 
minimum 4 antrenamente săptăminal ; 
e) respectarea întocmai a indicațiilor 
date de federație în privința pregăti
rii fizice, tehnice șl tactice; f) dez
voltarea continuă a cunoștințelor teore
tice ale antrenorilor și sportivilor, pen
tru a crea posibilitatea aplicării In 
practică a celor mai noi cuceriri în 
domeniul metodicii ; g) încadrarea tu
turor echipelor din categoria A ca 
antrenori competenti, calificați ; h) îm
bunătățirea continuă a muncii de edu
cație ; preocupare mai mare din partea 
secției și antrenorului față de 
care sportivii își îndeplinesc 
în producție, școală, facultate 
Voleiul nostru masculin se află as

tăzi pe primele locuri. în ierarhia 
mondială și recentul succes al 

echipei Rapid în „C.C.E.” confirmă

toate birourile secțiilor de volei cu.

vor lua măsuri imediate? 
loturilor și de încadra— 
perspectivă în formațiile- 
asociațiile și cluburile 
sprijinul organelor lo—

felul în 
sarcinile 
etc.

află as-

echipei Rapid în „C.C.E." confirmă 
acest lucru. Nu trebuie să uităm însă, 
că nivelul voleiului mondial crește în
truna. De aceea trebuie să muncim 
cu perseverență, să ne pregătim cu 
toată seriozitatea în vederea reprezen
tării cu cinste a țării noastre în ma
rile competiții internaționale și în 
special la Jocurile Olimpice din 1964.

IOAN TAKACS 
antrenor federal

Confecția (f) și Semănătoarea (m)
din nou victorioase

de 
eu

ți

Pe Spiridon l-am văzut iarna asta, la 
Floreasca, în sala de haltere. Afară era 
ger mare, dar părul creț al băiatului 
cădea pe frunte, muiat de transpirație.

— Te cam deznoadă hardughia de pe 
spate, Spiridoane 1

— N-am ce face. Pîrghiile trebuie întări
te. Asta-i baza. Vă asigur că dacă Atlas 
ar putea lepăda o clipă globul astru de 
pe umeri, l-ar bate și pe Brumei.

— îmi place că ești vesel.
— Vesel și nu prea. Am citit că i-ați 

promis tovarășului Porumb și lui Ducu o 
copertă in .SPORT’ la primul 2,10.

«— Și ce-i cu asta ?

Sper că numitorul 
și Burlacu nu mai 
final. Dacă e așa, 
mâți cititori, să le 
motto și altora de-o 
che, și mereu nouă : 
general cartaginez —

comun al lui Spiridon 
trebue argumentat în 
hai să încercăm, 
amintim minților 

seamă, o poveste
„A fost odată 

care ? — care

sti- 
din 
ve- 
un 
a 

pornit la drum cu toatâ puterea tinereții și 
talentului sau a biruit nenumărate obsta
cole, a escaladat Alpii și i-a bătut pe 
romani iu vestite bătălii. Dar, după aceste 
succese, el s-a culcat în hamacul înmi
resmat de la Capua, și-a lenevit armata 
șl n-a mai putut regăsi drumul victoriei**. 

Hamacul înmiresmai de la Capua..,

în etapa a Il-a a campionatului 
de calificare, faza interregiuni, echi
pele bucureștene au obținut victorii 
categorice în deplasare.

La Giurgiu, echipa Confecția (f), 
desfășurind un joc frumos, a ciștigat 
în fața tinerelor jucătoare de la 
Ș.S.E. Giurgiu cu 3—0 (15-4, 15-9,
15-7). S-au remarcat Moldoveanu și 
Surgiu de la Confecția (Tr. Barbălată 
— cores p.).

La Cartojani, Semănătoarea Bucu
rești (b) nu a avut probleme în fața 
proaspetei campioane a regiunii 
București ciștigînd detașat cu 3-0

despre joe 
mult, bucu-

(15-4, 15-3, 15-8). Dacă 
nu putem spune prea 
reștenii fiind net superiori, în schimb 
avem numai cuvinte de laudă la a* 
dresa organizatorilor, care pot consti
tui un bun exemplu pentru multe a- 
sociații sportive din țară. Ei s-au 
îngrijit ca baza sportivă, amenajată 
în incinta complexului de locuințe^ 
să se prezinte in condițiuni optime 
și au făcut o frumoasă primire oas
peților, cărora le-au asigurat un pro
gram de vizitare a locurilor din 
împrejurimi. (R. Lungu — coresț^K



Normele: un puternic stimulent!

RTLETISM

De aproape o lună rezultatele fiecărui concurs, ale 
fiecărei competiții, mai mici sau mai mari, sînt 
privite și analizate in lumina unor tabele afișate 

pretutindeni la loc de cinste : este vorba de normele 
de seleoție pentru 
Așadar, ne aflăm 
normelor, într-un 
locul și mai mult

loturile olimpice ale R. P. Romine, 
în plină perioadă de îndeplinire a 
moment cînd contează mai puțin 
CIFRA rezultatului respectiv, sin

gura în măsură să reflecteze în modul cel mai 
biectiv, calitatea muncii depuse în antrenament, 
loarea atinsă de fiecare sportiv, în această 
rioadă.

Modul de alcătuire a tabelelor cu normele de 
lecție a urmărit în mod științific o gradare nu 
mai a eforturilor sportivilor, ci și o eșalonare < 
cretă a muncii lor de pregătire în vederea 
confruntări olimpice din capitala Japoniei. In același 
timp, normele de selecție reprezintă pentru fiecare 
club și asociație sportivă o adevărată 
piatră de încercare a posibilităților lor, a 
muncii politico-organizatorice desfășurate 
în vederea realizării standardurilor olim
pice de către un număr cît mai mare de 
tineri și tinere.

In cele mai multe cluburi și asociații 
a și avut Ioc dezbaterea largă, publică, a 
normelor olimpice. Discuțiile au arătat 
satisfacția cu care sportivii noștri, antre
norii și ceilalți tehnicieni au primit aceste 
veritabile jaloane orientative pe drumul 
plin de bucurii care duce spre... pista olimpică. Fără 
îndoială multe din aceste cerințe, mai ales cele pre
văzute pentru etapa finală a pregătirilor — 15 sep
tembrie 1964 — sînt destul de dificile. La atletism, 
de pildă, multe dintre ele reprezintă cifre superioare 
actualelor recorduri republicane. Tot așa. la înot, 
tir, haltere, ciclism. Dar sportivii noștri, departe de 
a se fi... speriat, sînt din contra hotărîți să le reali
zeze. Dovada cea mai bună o constituie asaltul efec
tuat chiar în această lună asupra normelor prevăzute 
pentru prima etapă (1 iulie 1963), ba chiar și pentru 
etapa intermediară de la 
octombrie), bază serioasă 
nală a anului olimpic.

Stabilirea cifrei de 2,12 
bărbați, ca condiție de participare la 
demnat pe unii sceptici să exclame : 
ceasta probă vom fi absenți ! Cine o să poată sări 
atît

o- 
va- 
pe-

se- 
nu- 

con- 
marii

Scepticii, că din păcate mai sint de aceștia, n-au 
ținut seama de puternicul caracter stimulativ al nor
melor, n-au ținut seama de dorința fierbinte 
marile posibilități ale tinerilor noștri sportivi 
se număra printre olimpiei. Și iată că studentul clu
jean Cornel Porumb a ținut să infirme toate pronos
ticurile pesimiste și, în două concursuri consecutive 
— la început de sezon — a urcat recordul țării — 
de la 2,07 m — la 2,10 și apoi la 2,11 m, luind o se
rioasă opțiune pentru... biletul de Tokio. Tînărul 
Alexandru Spiridon ii calcă, pas cu pas, pe urme. 
El a înregistrat în acest an un progres de 7 centi
metri, care trebuie puși — fără îndoială — pe sea
ma pregătirii minuțioase, plină de răspundere, dar 
și a marelui stimulent ercat de norma de participare 
Ia J. O. Și să nu uităm că Eugen Ducu nu și-a spus 
nioi măcar primul euvint, iar o serie de alți săritori 
talentați

ți de 
de a

PRIMII PAȘI AU FOST fĂCUJI!

greu, dar

sfirșitul acestui sezon (31 
de plecare pentru cifra fi

m la săritura în înălțime 
Jocuri, a în- 

.Așadar, la a-

(Gh. Catrineseu, C. Semen etc.) vin foarte 
grăbiți din armă !—

Trăgătorii Iosif Sirbn (dornic eă reali
zeze un record de participare la J. O. — 
4 ediții consecutive !) și Mihai Du mi tri u au 
„sărit* peste luni și trimestre, ochind 
precis țintele— anului viitor. Vorbind 
despre eei mai harnici, nu putem s-e ui
tăm pe Islanda Balaș, care cu 1,84 m din 
acest sezon (la 1 cm de propriul său re
cord olimpic) 
ma și pentru

Numeroși alți sportivi 
ștandardurile olimpice au 
o gîndire matură, eă ele 
tențialui actual. Mulți dintre ei au trăit, de acum, 
bucuria îndeplinirii primei norme. Și mai mulți se 
află la un singur pas de ea. Ei trebuie să folosească 
fiecare zi a acestei luni, in așa fel ca la data pri
mului bilanț, 
promitem s-o 
înmănuncheze 
in programul

Conducerile 
buie să sprijine și mai intens ofensiva 
olimpice, stimulînd elementele cu perspectivă să se 
pregătească mai conștiincios, mai perseverent. 
Toată atenția tinerilor sportivi de perspectivă cărora 
le sint larg deschise porțile, loturilor noastre olim
pice—

a îndeplinit probabil nor- 
olimpiada din... 1968 î 
demonstrează cotidian că 
fost alcătuite riguros, după 
reprezintă intr-adevăr po-

la 1 iulie lista olimpicilor — pe care 
publicam, — să fie cit mai lungă, să 
marea majoritate a sporturilor incluse 
celei de a XVIII-a Olimpiade de vară, 
cluburilor și asociațiilor sportive tre- 

normelor

Antrenorul Alex. Stoe- 
nescu fi elevul său 

Petre Ciobanu.

PETRE CIOBANU... Nu cântați acest nume în 
nici una din statisticile anilor trecuți, pentru că 
nu-1 veți găsi! Și asta, pentru bunul motiv că 
acest tinăr a început să practice atletismul abia 
din toamna lui 19G2. Primii pași pe stadion î-a 
făcut ou ocazia concursurilor din cadrul „Cuțfi 
orașului București".

Antrenorul Alexandru Stoenescu a văzut în 
acest tinăr (născut 1947), un element foarte ta
lentat și a început să se ocupe cu toată dragostea 
de pregătirea lui. Seriozitatea elevului, dorința 
lui de a realiza ceva in atletism, s-au împletit 
de minune cu munca pasionată a antrenorului...

Și deși n-au trecut deoît cîteva luni, de cînd 
se poate vorbi despre Petre Ciobanu ca atlet, 
iată că Ia sfirșitul săptăminii trecute el a și 
obținut primele succese. Sîmbătă, pe stadionul 
Republicii, a alergat 200 m în 23,0 stabilind un 
nou record republican de juniori (eat. a H-a), iar 

a duminică, pe Dinamo, a stabilit un alt record 
pe 60 m (6,9) și l-a egalat pe cel de la 80 m 
(9,1)...

Primii pași au fost făcuți 1 Acum îi așteptăm 
pe ceilalți...

Concursuri..
BISTRIȚA. Ia localitate a avut loc etapa 

raională a campionatului republican de 
seniori. BĂRBAȚI : 110 mg : N. Pop 16,4 ; 
2M mg : N. Pop 27,1 ; FEMEI : 400 m : 
M. Szăvarfi 67.1 (I. Bralcu — coiesp.).

FĂGĂRAȘ. In parcul .1 Mai' a avut 
loc etapa raională a campionatelor de 
juniori la care au participat 181 de spor
tivi. Cele mai bune rezultate au fost în
registrate de către loan Metea (16 ani) 9,5 
sec pe 80 m ți 1,65 m la înălțime. (B. 
Stoiciu — coresp.).

RĂDĂUȚI. Elevi și eleve din Rădăuți 
și Șiret au participat la etapa raională 
a campionatelor școlare. întrecerea de 
tetratlon a fost cîștigată de școala me
die Șiret (1045 p) la fete și școala medie 
ni. 1 Rădăuți (1245 p) la băieți. Cîteva 
rezultate : BĂIEȚI : înălțime : R. Teti-
minc 1,55; 80 m : R. Popovici 10,2; FETE : 
greutate : Ștelania Pînzaru 9,30. (prof. M. 
Salahor).

rezultate...
CURTEA DE ARGEȘ. De curînd a luat 

sfîrșit turul campionatului raional pe echi
pe. La întreceri, desfășurate în patru 
etape, au participat 7 echipe mixte. Cla
samentul se prezintă astfel : 1. Meseriașul 
Curtea de Argeș (antrenor prof. E. ScaT- 
lat) 415 p ; 2. Horticultorul C. de Argeș 
414 p; 3. Știința Domnești 410 p; 4. Știința 
C. de Argeș 384 p ; 5. Foresta C. de Argeș 
345 p ; 6. Știința Corbeni 326 p ; 7. Me
seriașul Șuiei 282 p. (Em. Sterescu — 
coresp.).

ClMPULUNG MUSCEL. Etapa regională a 
campionatelor de Juniori. Cîteva rezultate 
din întrecerile feminine : 60 m : A. Gheor- 
ghe (Găești) 8.0 ; 100 m : G. Moga (CL) 
12,9 ; 200 m : G. Moga 27,1 ; 60 mg : St. 
Nedelcu (CL) 9,6 ; înălțime : V. Pulpea 
(CL) 1,48 ; O. Pașec (Rm. V.) 1,45 ; lun
gime : L. Onciul (CL) 5,23 ; greutate : El. 
Neacșu (CL) 11,90 ; disc : E. Cataramă 
(CL) 42,00 ; El. Neacșu 38,03 ; HC. Ol. Ca
taramă 51,25 ; suliță : El. Neacșu 42,63. 
(Em. Drăgan — antrenor).

VALERIU
ROMEO

CHIOSE 
VTL.ARA

Urmați-le exemplul!
r;u4H!iâdi =

Și-au
IOSIF SÎRBU (Steaua)

M ulii piui nostru
campion și record
man republican in 
probele de tir cu 
arma, Io^if Sîrbu, 
este unul dintre cei 
mai t aior jși sportivi 
ai tării, fapt pentru 
care a și primit titlul 
de mare cinste de 

al sportului din R.P.

este unul dintre pă

maestru emerit
Romînâ.

Totodată, el 
finii sportivi ai lumii care a partici
pat la ultimele trei ediții ale Jocu
rilor Olimpice de tară. Cel mai mare 
succes l-a aiul la Helsinki unde a 
cucerit medalia de aur în proba de 
armă liberă calibru redus poziția cul
cat 40 de focuri realizind cu 400 p 
recordul mondial al probei. Acum 
lostf Sîrbu se pregătește să ia parte 
la o nouă ediție a J O , cea de la 
Tokio. în acest an el și-a îndeplinit 

normele cerute la proba de 60 focuri

★
• Clădirile și instalațiile satului 

olimpic de la Tokio sînt terminate în 
proporție de 80*/«. Olimpicii vor fi ca
zați în locuințe tip japonez și în blocuri. 
Cele.........................
care

3—4

îndeplinit normele olimpice
culcat (594 p; 590 fi 592 p) și la 
3*40 focuri (1147 p; 1135 și 1140 p) 
depășind chiar și cerințele ptentru... 
1901.

ZOLTAN VAMOȘ (Dinamo)

Excelentul nostru 
atlet a făcut prima 
opțiune pentru Jocu
rile de Ia Tokio, rea
lizind norma pentru 
prima etapă a aces
tui an (3:45,6 față 
de 3:46.0) în cursa 
de 1 500 m. în care 
s-a clasat pe locul 
V la Olimpiada de 
la Roma.

Dar după Olim
piada din „Cetatea eternă**, hiuoșa 
început să abordeze, în concursuri, 
și distanțe mai lungi, ca 5 000 m (la 
această probă a ieșit campion bal
canic în 1962) și 3 000 m obstacole.

Participînd. anul trecut Ia meciul 
Romînia—Bulgaria, la prima sa cursă 
cu obstacole. Va moș a terminat în-

★

.japoneze* vor dispune de 2—3 ca
mere, pentru 6—9 persoane. Desigur că 
pentru cei aproximativ 30.000 de ce
tățeni prezenți la Tokio nu vor fi sufi
ciente hotelurile din oraș. Organizatorii 

mine și chiar

port din Tokio de centrul 
orașului. Distanța de 15 
km va fi parcursă ast
fel în numai 13 minute. 
Noua linie va fi dată in

15 blocuri vor 
cîte 4 etaje cu cite 16 
persoane, iar cele 250

_ In ziua de 1 mai 
au început lucrările de 
construcție a unei căi fe
rate cu o singura linie 
care va lega noul aero-

Oli™P‘5da de -------- -------------- — —cm.vui. pieiiHunaru — clica
11 jOO 00U yeni. Organizatorii scontează pe participaiea a 8—
97 de țâri, precum «i a peste 30 000 de turiști .tiăini. La J.O toi li n'rezenti dă 
asemenea peste loOO de ziariști, reporteri de radio, cinema și televiziune In 
timpul desfășurăm întrecerilor sportive, .. ._
300 de medici și surori medicale. ’ 
solemnitatea de deschidere și 
mierilor cîștigătorilor vor

A Ziarele franceze re
latează că pînă în pre
zent un număr de opt 
aileți din Franța au în
deplinit normele impuse

avea fie- 
camere de 
de clădiri

vor recurge și la case particulare, că- 
“* la vapoarele din port.

funcțiune cu o tună îna
inte de Olimpiadă. Vor 
putea fi transportați zil
nic intre 130.000 și 26C.00© 
de călători.

Tokio va costa — după calcule preliminarii — circa 
‘ - ----- *----- * -- ------ - j a 8000 de jportivi din

’ O vor fi prezent! de 
. ----------- T:

. asistența medicală va fi asigurată de 
Cele cîteva zeci de orchestre care vor cinta la 

de închidere a Jocurilor, precum și In timpul nre- 
cuprinde peste 3000 de muzicanți.

de Federația internațio
nală de atletism pentru 
participarea în 1964 ia 
J.O. de la Tokio. Aceș
tia sint: Delecour și Pi-

Campionul mondial de schi, Charles Bozon

quemal (sprint), Jaxy 
(semilond). Bogey și Ber
nard (iond), Allard (disc). 
Husson (ciocan) și Gue- 

nard (pentatlon).

inlern^io'ă^pid°nul “°ndldl d« ?chi- Charles Bozon a loz! su.pendat de l.d.ralio 
ii. r pe hmp de un an- AsHeI * s‘a !ual posibilitatea de a par-
lin O1,ln;p'ce de iarnâ„do la Innsbruck. Motivul suspendării constă

iânnmi» a > h * ,tdncez «bătut de la statutul amator, luind startul la 20 
a. ° cuîs^ profesionistă desfășurată la Val David (Canada). El a 

ani este unul dmn P””m ®"ma. -250 dolaii' ChatIes 1» vtrstă de 30 de
ani. este unul dintre schiorii cel mai renumiti din Franța.

nou tc-
i „euro-

ÎN SEZON DE VARĂ
vingător, realizind și un î 
record republican Apoi, la 
penele* de la Belgrad, » mai alergat 
de două ori (în serii și în fiuală) 
pe această distanță, cucerind — în 
cele din urmă — medalia de argint, 
cu un valoros record de 8:37,6.

Pentru Tokio, aceasta este cursa 
în care poate obține un frumos suc
ces. Dar, deocamdată, pentru 3000 m 
obstacole n-a re încă norma căci nici 
n-a alergat pe această distanță. O va 
îndeplini insă cit 
la prima cursă.

de curînd, chiar 
Slntem siguri

AUREL 
(Rapid

• Timp de două zile, terenul 
Școlii medii „Cuza Vodă- din Huși a 
găzduit întrecerile campionatului de 
baschet al regiunii Iași, la care au 
participat echipele masculine Con
structorul I.U.T. Iași, Știința Bîrlad. 
Știința Huși și echipele feminine 
Știința Bîrlad, Institutul Pedagogic 
Iași și Știința Huși. întîlnirile au 
fost viu disputate, dar de un nivel 
tehnic modest.

In urma rezultatelor înregistrate, 
titlul de campioană masculină a re
giunii Iași a fost cîștigat de Construc
torul I.U.T., iar cel de campioană 
feminină de Institutul Pedagogic. 
Aceste formații s-au calificat pentru 
etapa interregională a campionatului 
de calificare. (Eugen Vrsti — coresp.).

» Competiția organizată in Capi- 
tală de clubul sportiv Unirea pentru 
formațiile de tineret ale echipelor de 
categorie A s-a încheiat cu victoria 
reprezentativei clubului Rapid.

In ultima etapă, Rapid a dispus 
de Unirea cu 46—8, iar Voința de 
Progresul cu 65—11. Clasament fi
nal : 1.Rapid, 2. Voința, 3. Unirea, 
4. Progresul. Cele mai bune jucă
toare ale competiției au fost Cher- 
ciov, Ionescu, Scorțeanu (Unirea),

Țancu, Radulescu (Rapid), Pi trop. O- 
zun, Simion (Voința), Sortu, B'ănaru 
și Nicolae (Progresul). (Cr. Popescu 
— coresp.).

• Inițiativa F.R. Baschet de a or
ganiza „cupa de vară" pentru unele 
echipe masculine și a competiției 
pentru echipele feminine de tineret 
de către clubul Unirea, s-a dovedit 
binevenită. Aceste competiții au con
stituit un mijloc eficace de verifi
care a stadiului de pregătire și de 
afirmare a unor elemente tinere.

De asemenea, organizarea întrece
rilor pe terenul Știința a fost bine 
inspirată, pentru popularizarea bas
chetului. La întrecerile „Cupei de 
vară" au asistat sute de spectatori, 
care au urmărit cu mult interes me
ciurile desfășurate în cadrul plăcut 
al bazei sportive Știința.

Ținind seama de succesul „Cupei 
de vară", considerăm că este necesară 
organizarea în continuare și a altor 
competiții la care să participe cele 
mai valoroase formații bucureștene. 
în felul acesta se va asigura în pre
gătirea și in activitatea oficială a e- 
chipelor o continuitate care a lipsit 
în ultimii ani.

DRAGAN
București)

ruMingfa trasă 
ferfâ de un jucător 
advers a depășit 
bloca jul rnpidi st.
fior... mai înainte ca 
ea să atingă po
deaua sălii, interi ine 
salvator, prin tr-un
salt acrobatic. Au
rel Drăgan ! Mingea rămine astfel 
în joc și rapidișlii o pot folosi pen
tru construirea unei acțiuni ofensive.

Astfel de scene sînt bine cunos
cute tuturor celor care iubesc voleiul. 
Pentru Aurel Drăgan 
„minge pierdută*! Ca 
„argint viu

* 5
3

nu există 
un adevărat 

el se mișcă peste tot, 
atent să-și dubleze blocajul, pregătit
să intervină pină și în cele mai grele 
situafii, să ridice mingea 
carte* trăgătorului principal, sau 
tragă decisiv chiar el, atunci cînd e 
nevoie.

Aurel Drăgan este unul din jucă
torii de bază ui Rapidului și ai echi
pei noastre reprezentative. Participînd 
la 60% din locurile din cadrul „CCE“ 
— competiție d ști gata de Rapid —, 

Drăgan și a îndeplinit norma de selec
ție în lotul olimpic de volei al R.P. 
Romine

„ca In
să

► ►
►► ►►►► ► ► ► ► ► ► ► ►
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t E E E ► ► ► ► ► ► ► ► E

DE LA CONSILIUL ȘTIINȚIFIC AL UCFS
a avut loc ședința lărgită a biroului Con
de Cultură Fizică și Sport, sub conduce- 
Benetatto.
a cuprins : discutarea și aprobarea tema- 
a mișcării de cultură fizică și sport pe

In ziua de 15 iunie a.c. 
siliului Științific al Uniunii 
rea tov. academician Grigore

Ordinea de zi a ședinței 
ticii de cercetare științifică 
perioada 1963—1968.

Discuțiile purtate au subliniat importanța elaborării unei lucrări 
care să cuprindă tematica ce urmează să fie abordată de specialiști in 
munca de cercetare științifică.

Totodată, in cadrul ședinței, s-an adus îmbunătățiri proiectului 
depus aprobării pe linia rezolvării cu prioritate a problemelor mejore 
ale educației fizice a maselor și activității sportive de 
a modului de prezentare a lucrării.

După definitivarea tematicii, care are în vedere 
gogice și fiziologice ale teoriei și practicii educației
să se stabilească de către comisiile și colectivele Consiliului Științific 
planurile de muncă cu nominalizarea și precizarea modului de reali
zare și prezentare a cercetărilor și concluziilor ee vor fi valorificate.

Această tematică va fi editată și trimisă tuturor institutelor, facul
tăților, catedrelor și laboratoarelor de specialitate precum și celor care 
lucrează nemijlocit in domeniul educației fizice spre a le servi de 
orientare în munca de cercetare științifică.

performanță, și

aspectele peda- 
fiziee, urinează
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0 imagine din partida de la Ploiești: Haidu in duel aerian cu portarul Groh 
Foto: St. Petrică

Astă-seară, pe stadionul Republicii

PROGRESUL - KICKERS Ottenbach

Citeva probleme mari de la concursul de gimnastică al celor mici

suscită 
cit, în 
dovedit

în fața 
o bună 
atletice,

ai £1«• •

INSTANTANEU
*
i
i

echipa

Oaidă 
între-

în 
au 
că 
să

nocturnă, fotbaliștii vestgermani 
fost bucuroși, subliniind faptul 

temperatura ridicată i-a împiedicat 
evolueze la valoarea lor cea mai 

bună, în meciul susținut pe stadionul 
din Ploiești.

Progresul a făcut pregătiri pentru 
acest joc, antrenindu-se simbătă sea
ra, în nocturnă, pe stadionul Repu
blicii, în compania echipei Dinamo 
București. La sfîrșitul acestui med, 
antrenorul Gică Nicolae ne-a decla
rat : „Echipa noastră poate să faci 
un joc spectaculos, fiind in formă 
bună in acest finiș de campionat".

Iată, ded, cîteva considerente care 
ne fac să așteptăm cu plăcere a- 
teastă întâlnire, ce va începe la ora 
20. După cum am mai anunțat, în 
deschidere — de la ora 18 — vor e- 
volua două selecționate de juniori 
«lin Capitală.

Jocuri de selecție 
pentru copii

Pe linia importantei acțiuni de de
pistare de noi elemente de perspectivă 
din rindul copiilor, clubul sportiv 
Progresul organizează și anul acesta 
prin secția sa de fotbal jocuri cu 
caracter de selecție.

Copiii născuți în anii 1947, 1948,
1949 și 1950 se vor prezenta direct la 
terenul din strada Dr. Staicovici cu 
echipament propriu (tricou, chiloti. 
pantofi de tenis) in zilele de 25, 26, 
77. 28 iunie și 1, 2, 3, 4 iulie a.c.

Știri... rezultate
ȘTIINȚA CLUJ—MINERUL LUPENI 

5-2 (1-2)

CI.UJ 
cal dintre 
nerul Lupeni, desfășurat duminică în loca
litate. a luat sfîrșit cu victoria echipei 
studențești cu școrul de S—2 (1—2). 
A fost o partidă frumoasă, aplaudată 
de publicul spectator, ambele formații 
desfășurînd un joc deschis cu faze 
dinamice. Oaspeții au condus la pau
ză, dar după reluare au fost nevoiți 
să cedeze inițiativa clujenilor.

Punctele au fost înscrise de Popescu 
( min.
Adam 
și de 
(min.

(prin teleJon). Meciul ami- 
echipele Știința Cluj și Mi-

8), Ivansue (min. 58 și 88), 
(min. 78 și 79), pentru gazde 
Cotroază (min. 10) și Eăluțiu

20) pentru oaspeți.
V. MOREA — coresp. reg.

un turneu 
joc, la 21 

oaspeții vor 
întîlniri.

în țara 
iunie la 
mai sus-

TURNEUL ECHIPEI RADNICKI NIȘ
Echipa iugoslavă Radnicki Niș (lo

cul 6 în campionatul recent încheiat); 
va întreprinde 
noastră. Primul 
Cluj, după care 
ține alte două

MECIURI AMICALE
Joi, la Ploiești, echipele de cate

goria A, Petrolul și Rapid București 
se întâlnesc într-un joc amical, re
vanșa partidei disputate duminică di
mineața în Giulești. Duminică, plo- 
ieștenii se deplasează la Constanța, 
unde vor juca în compania Farului 
din localitate.

Echipa Steaua se deplasează la Gă- 
ești, unde va susține un joc amical 
cu formația locală Progresul.

toate raioanele re. 
inimosului profesor 
de la școala medie 
din plin răsplătită 
pe care l a ocupat 

Cuvinte bune

Prima finală pe țară a concursului 
republican de gimnastică pentru copii 
continuă să se afle, cum e și firesc, 
în atenția profesorilor, antrenorilor și 
specialiștilor noștri în gimnastică. Corn- 

i petiția a fost rezervată celor mici, dar 
ea a ridicat probleme mari, probleme

> de a căror rezolvare depinde în mare 
măsură îndeplinirea unor importante sar
cini trasate de documentele Conferinței 
pe țară a UCFS și consfătuirea Federa
ției romîne de gimnastică din anul 1962. 
Iată cîteva dintre acestea :

1 0 ÎNVIORARE A ACTIVITĂȚII. Or.
ganizarea unei întreceri republicane pen
tru cei mai mici gimnaști a constituit un 
serios stimulent pentru înviorarea acti
vității în această disciplină în nume.

i roase regiuni ale țării. E grăitor în acest 
sens faptul că regiunea București a or
ganizat faza regională a concursului cu 
participarea a zece echipe de fete și 

1 zece de băieți, bine pregătite, semn al 
interesului major manifestat față de a- 
ccastă întrecere în 
giunii. Iar munca 
Romulus Lambescu 
din Călărași a fost 
de merituosul loc V 
echipa Știința Călărași.
se pot spune, de asemenea, despre re
giunile Brașov și Cluj, unde toate eti- 
pele concursului s-au bucurat de atenția 
cuvenită. Dintre profesorii și antrenorii 
care au muncit cu pasiune și grijă pen- 
tru buna pregătire a copiilor amintim pe 
Petre Dungaciu și TeofiJa Făgădău (Di
namo București), Elena Sima (Petrolul), 
Marcel Duncan și M. Constantinesru 
(Olimpia Buc.), Tatiana Isar (Lugoj), 
Alfred Molnar (C.S.M. Cluj), Geta Du
mitrescu, Ileana Jipa, Ana Hărgălaș 
(S.S.E. 2 Buc.) — fete ; Ludovic Laka
tos (Dinamo Buc.), Mircea Bădulescu 
(Viitorul), Franc isc Barabaș (Harghita 
Tg. Mureș), Petre Sacerdoțeanu și Gh. 
Grigore (S.S.E. 2 Buc.), Mihai Botez 
(Vagonul Arad) — băieți.

Nu același lucru putem spune despre 
regiunile Galați, unde nici nu a fost or
ganizată faza regională. Ploiești, unde 
a fost nevoie de două programări pentru 
desfășurarea etapei regionale, sau de 
alte regiuni ca Hunedoara. Suceava etc., 

( unde întrecerea pentru copii nu s-a 1- 
flat în centrul atenției comisiilor regio
nale de gimnastică.

NECESITATEA CONTINUITĂȚII. 0 
preocupare sistematică și permanentă 
față de copii va asigur* * în mod nemijlo- 

’ cit gimnasticii noastre un profund ca-

Astă-seară, amatorii de fotbal din 
lucurești au program. Intîlnirea de 
e stadionul Republicii, dintre Pro- 
resul și Kickers Offenbach, 
iteres cu atît mai mult cu 
Itima vreme, Progresul a 

formă bună.
Oaspeții, deși au pierdut 

olimpicilor” noștri, au lăsat 
npresie prin calitățile lor 
rin jocul tehnic pe care-1 practică. 
iuzind că vor disputa această partidă

Multă vreme suporterii lui Oaidă 
au suferit din cauza preferatului lor. 
Impetuosul Oaidă devenise un «ti
mid" incurabil. „Ulise* se lăsa pă
călit la nivelul categoriei orășenești, 
pierdea mingea în secunda următoare 
preluării ei sau o expedia în bra
țele... spectatorilor de la peluza I 
sau a II-a. A fost o «cădere* care 
a durat aproape un sezon. De cttva 
timp „aripa dreaptă* a Progresului a 
început să zboare din nou. Oaidă 
începe să redevină... Oaidă. Numele 
lui apare tot mai des pe lista auto-

rilor de goluri, în meciurile din cam
pionat sau cele internaționale, sus
ținute de către echipa sa.

L-am întîlnit, recent, într-o după 
amiază, venind de la antrenament și 
i-am cerut explicația revenirii.

— Chestiunea nu e simplă dar 
nici prea complicată — iie-a răspuns 
zîmbind Oaidă. în primul rînd 
este vorba de pregătire. Acum sînt 
la un nivel superior, clin acest punct 
de vedere, ultimelor 10—12 luni. Și 
fizic și tehnic. O bună parte din 
„explicație* este în legătură cu rea
ducerea mea pe postul care-mi con
vine cel mai mult — extremă dreap
tă. Unele calități, care au valoare 
cînd joci la marginea terenului, nu-ți 
servesc sau poate chiar te împiedică 
atunci cînd trebuie să le folosești 
în mijlocul suprafeței de joc. Eu 
am nevoie de spat iu, iar acolo, la 
„mijloc*... e greu să-ți faci loc.

Apoi, mai există ceva. Ceva care 
ține de moral. Insuccesele repetate 
mă demoralizaseră. Vă spun sincer, 
fiecare ieșire în fața publicului îmi 
făcea nopți albe. Nu-i ușor ca In 
loc de aplauze să fii tratat cu ironii 
și, în asemenea situații, tribuna este 
atît de aproape...! Venirea lui Vio
rel Mateianu mi-a dat speranțe. îm
preună realizasem lucruri bune. Pofta 
de lucru și dorința de a recăpăta vo
turile tehnicienilor, ziariștilor și pu
blicului au crescut. Cred că în ul
timele jocuri s-a văzut că n-am iro
sit ceasurile de antrenament. IVu ?

— Și pentru viitor ce-ți dorești ?
— Să-mi recapăt locul în 

jiațională.
Spunînd ultimele cuvinte, 

ne-a privit cu ochii plini de 
bare. Ce alt răspuns i-am putea da, 
ideeît faptul că echipa națională are 
porțile deschise oricînd pentru fot- 
Jialiștii talentați și sîrguincioși ?

VALENTIN PAUNESCU

► racter de mase, se va crea o pîrghie 
pentru promovarea în mod continuu în

l rîndurile gimnaștilor fruntași a unor 
elemente bine pregătite și într-un număr 

I din ce în ce mai mare. Au multă drep
tate acei specialiști care afirmă că pri- 

' ma finală a copiilor reprezintă un mo
ment deosebit de important în istoria 

1 gimnasticii dîn țara noastră. Mulți din
tre activiștii, profesorii și antrenorii cu 

leare am stat de vorbă (Albin Moraru- 
( diuj, Grigore Ionescu-Craiova, Petre 
Dungaciu-București, Mihai Botez-Arad) 

, au subliniat necesitatea ca an de an 
copiii să aibă asigurată o competiție re- MACOVEICONSTANTIN

noastră 
pasionați, cadre

are In

I
Rezultate din campionatul de juniori

SERIA I

SERIA A IV-A
RADU BRANCA (Cluj)

— Laminorul Brăila C.S.S. Bucu-

SERIA A V-A

Oltul Slatina

Știința

SERIA A VI-A

De la I. E. B. S.
SERIA A VII-A

— Dinamo București 
prezentat doar șapte

Centrul 
rești 4—0

Voința 
rești 0—9

Metalul Sighișoara — Gaz Metan 
Mediaș 4—1 (2—1).

Luceafărul Brașov — Tractorul Bra
sov 2—6 (2—4).

23 August — Metalul Bu
fi—0).
București
(0—6).

Rapid București 
10—6 (4—0).

Progresul Alexandria 
Craiova 2—0 (1—91.

SERIA A III-A
Steagul roșu Brașov — Chimia Fă

găraș 4—0 (2—6).

C.F.R. Pașcani — Unirea Botoșani 
2-1 (1-1)

SERIA A II-A
S.S E. Ploiești — Siderurgistul Ga

lați 4—3 (2—2).
Știința Galați

8—1 (4—0).
Ancora Galați 

0—4 (Ancora a
jucători pe teren, la începerea jocului 
și partida a fost întreruptă în min. 
16 deoarece un fotbalist gălățean s-a 
accidentat).

O acțiune importantă: 
trecerea normelor de control

Pe linia sarcinilor reieșite din planul de măsuri cu privire la ridi
carea calitativă a fotbalului nostru. Federația Romînă de Fotbal va orga
niza în această perioadă de întrerupere a campionatului trecerea probelor 
de control pentru toți jucătorii din echipele de categorie A.

Probele se vor da în orașele care au echipe în prima categorie a 
țării. Cluburile și asociațiile sportive vor lua măsurile necesare pentru ca 
trecerea probelor să se desfășoare în condițiuni regulamentare. Delegați ai 
F.R.F. vor controla la fata locului această importantă acțiune.

Pentru întâlnirea internațională de 
fotbal PROGRESUL — KICKERS 
OFFENBACH R.F.G. de astăzi de pe 
stadionul Republicii, biletele se gă
sesc de vînzare la casele obișnuite, 
iar după amiază la casele stadionului 
Republicii, 

publicană. De asemenea, ei au propus 
federației să organizeze în mod regulat 
competiții republicane pentru gimnaștii 
de diferite vîrste și categorii, ca o pre

misă certă pentru progresul continuu al 
acestei discipline. După cum sublinia 
tov. prof. Mătușa din Ploiești, o sarcină 
deosebit de importantă este aceea ca co
misiile regionale, raionale și orășenești 
să acorde toată atenția și primelor etape 
ale acestui concurs, etape care asigură 
participarea la întreceri a unui mare nu
măr de concurcnți.

UNDE S1NT ȘCOLILE SPORTIVE 
DE ELEVI ? Era de așteptat ca școlile 
sportive de elevi să fie „vioara întâi*  In 
concursul copiilor, pentru simplul motiv 
că în aceste unități sînt create condiții 
optime pentru obținerea unor bune rezul
tate sportive. Totuși, surprinzător, la 
etapa finală n-au fost reprezentate declt 
un număr foarte mic de școli sportive 
de elevi din cele aproape 50 cite există 
în întreaga țară. Dar chiar și acelea care 
s-au prezentat la București au evoluat 
la un nivel mediocru, clasîndu-se undeva 
la mijlocul sau chiar spre coada clasa
mentului. Faptul acesta își are explica
ția fie In slaba preocupare a profesorilor 
pentru acest concurs, fie chiar în igno
rarea lui totală. Desigur, și un aspect 
și celălalt sînt criticabile și e necesar 
ca pe viitor să se ia toate măsurile pen
tru buna reprezentare a acestor școli în 
competițiile oficiale.

0 ABSENȚĂ REGRETABILĂ. E un 
lucru de la sine înțeles să toți pârtiei- 
panții la concursul republican pentru 
copii sînt elevi. In plus, multe dintre 
echipele participante la faza finală re
prezintă fie școli medii, fie școli spor
tive de elevi. Deci suficiente argumente 
ca această întrecere să se fi bucurat de 
o serioasă atenție și de un sprijin co
respunzător din partea Ministerului în- 
vjțămîntului și a organelor subordonate 
acestuia. Din păcate, atît în regiuni cit 
și la faza finală acest concurs nu s-a 
aflat de loc în atenția secțiilor de resort 
ale M 1. Avem convingerea c3 dacii un 
reprezentant al M. 1. ar fi asistat Ia 
finala copiilor din sala Floreasca ar fi 
putut trage multe concluzii utile privind 
dezvoltarea gimnasticii . în școli. Nădăj
duim că pe viitor colaborarea dintre fe
derația de gimnastică și secția de resort 
din Ministerul Învățămîntului va fi 

mai rodnică, în folosul dezvoltării con
tinue a gimnasticii.

Totuși, aȘa cum am mai subliniat, 
finala copiilor Se înscrie ca o reușită 
deplină a federației de specialitate, ți 
merită sineere felicitări acei profesori, 
antrenori și activiști voluntari care nu 
și-au precupețit eforturile, care au mun
cit cu dragoste Șt pasiune cu micii gini- 
naști, oferindu-ne un spectacol atît de 
frumos și îneîntător, arătîndu-ne în mod 
elocvent că gimnastica 
întreaga țară practicanți 
tinere talentate.

MIOARA POPESCU

PU1U NEAGU ( București )

( București)

NICOLAE OPRESCU (Buenrrști)

Jiul Petrila — Vagonul Arad 5—3 
U-l).

Știința Timișoara — Minerul Lu
peni 4—1 (2—0).

C.F.R. Timișoara — C.S.M. Reșița 
8—0 (3—0).

Oradea 
(5—0). 
Oradea

Crișana
Mare 9—0

Voința 
8—5 (0—2).

A.S.M.D. Satu

Crișul Oradea

ADRIANA DUMITRESCU (Cluj)

Văzuți de Neaga Rădulescu



al liderului (colegul 
Ion) n-a concurat >a 
tot parcursul între- 
la un virf 
costat 3

clasament. In manșa a Il-a 
să refacă terenul pierdut, 
încă de două ori in turul 3

Ovidiu Piiiii (St. r. Brașov) cel mai bun alergător

Sîmbătă după-amiază și dumini
că dimineață pe traseul de motoc ros 
din Capitală, amenajat de clubul 
sportiv Metalul, s-au desfășurat în
trecerile fazei a 3-a a campionatului 
republican de motocros. Așa cum era 
de așteptat, lupta pentru un loc mai 
bun în clasament a prilejuit curse 
deosebit de spectaculoase, la reușita 
lor contribuind din plin majoritatea 
concurenților. „Duelurile" dintre O. 
Puiu și Tr. Macarie (la clasa 125 
cmc), precum și dintre O. Puiu și 
Șt. lanoovici (la 175 cmc), au incintat 

(pe cei prezenți prin frumusețea și 
.‘dinamismul fazelor create. în man
șa I la 125 cmc O. Puiu a condus 
7 ture, după care a cedat lui Tr. 
Macarie, acesta terminind învingător, 
în manșa a II-a. din primul tur 
O. Puiu se instalează la șefia pluto
nului, pe care apoi n-o mai predă 
pină la linia de sosire, rezistind la 
toate atacurile lansate de Tr. Maca» 
rie. Clasament: 1. O. Puiu, 2. Tr. 
Macarie, 3. T. Popa, 4. P. Fischer. 
5. M. Voicu, 6. Al. Ionescu. Și la cla
sa 175 cmc principalii competitori 
și-au împărțit victoriile in manșe 
După ce in prima manșă O. Puiu a 
«ondus de la plecare pină la sosire 
(cn excepția turului 3), in manșa a 
TI-a lancovici se instalează în
frunte după primul tur și termina 
învingător. Cu același număr de 
puncte dar cu un timp mai bun de- 
cit partenerul sâu de întrecere, O 
Puiu iși adjudecă victoria și la a- 
ceastă clasă. Pe locurile următoare 
s-au clasat in ordine : Șt. lancovici, 
I. Szasz, I. Ionescu, I. Lăzăretcu, 
FI. Ștefan. La clasa 250 cmc, M. Pop 
și-a consolidat poziția de lider al 
clasamentului învingindu-i de o ma
nieră categorică pe principalii săi 
adversari. In timp ce în prima man
șă el a venit pe locul 2, (după Cr.
Doviț) în manșa a II-a s-a impus

de la plecare. El a condus cu auto
ritate și a terminat învingător, 
la această clasă s-au remarcat 
tenacitatea cu care și-au apărat 
sele, O. Stephani, E. Seiler, Gr. 
reni. K. Rautenschtrauch și Tr. 
carie (pe care o defecțiune mecanică 
în manșa I l-a privat de un loc mai 
bun). Ei s-au clasat în această ordine 
în urma învingătorului. Cr. Doviț și 
M. Dânescu abandon-nd în această 
fază au ieșit din lupta pentru titlul 
de campion. în cursa rezervată ma
șinilor „grele" (350 cmc) M. Dânescu 
a ciștigat ambele manșe mărindu-și 
considerabil șansele la titlul de cam
pion al clasei. în această cursă prin- 
ciDalul adversar 
sâu de club Gh.
valoarea sa pe 
cerii. O greșeală 
în manșa I l-a

reir- 
mai 
are. 
Ke-

de pantă 
locuri în 
încercind 
greșește 

și numai
datorită voinței sale recunoscute 
sește să ocupe în final un loc 
apropiat de valoarea pe care o 
Clasament : 1. M. Dânescu. 2. E.
restes, 3. Gh. Ion, 4. W. Hirschvogel 
5. Al. Șuier, 6. P. From.

în „Cupa F.R.M.* 
torilor din

eronat 
cmc —

I. 2. Al .
Dinamo) ; 350 cmc : 1. Șt. Balogh

con s
175 <

rezervată alergă- 
categoria tineret, am 

următoarele rezultate: 
1. H. Rether (Voința Si- 
Datcu (Steaua), 3. I. Pa-

<at
(Dinamo). 2. I. Penciu (Dinamo), 3. 
D. Vasilescu (Met.).

l-a categoria începători, clasa 175 
cmc a învins V, Savin (Met.), ur
mat in ordine de N. Ciolpan (Voința 
Pitești) și C. Sirbu (Dinamo), iar la 
clasa 350 cmc a ieșit învingător V. 
Solomon (Dinamo) urmat de FI. Be- 
jan (C.S.M. Reșița) și F. Nagy (Di
namo).

Zilele de vară transformă aerodromul 
CIineoni într-un mare stadion... aviatic. 
Pe culoarele nevăzute ale văzduhului își 
fac „încălzirea* planoriștii. La punctul 
de sărituri se antrenează curajoșii pa- 
rașutiști. De pe covorul verde al piste
lor de decolare aleargă spre înălțimi 
sportivii zborului cu motor. Se lucrează 
intens, de dimineață pînă seară. în toa
te sectoarele de activitate.

Elena Băcăoanu, Elisabeta Popescu, 
Gheorghe lancu, Ion Roșu, Nicolae Ve- 
licu, Ion Negroiu și alți parașutiști 
fruntași din țara noastră se pregătesc 
cu minuțiozitate pentru viitoarele între
ceri, printre care campionatele interna
ționale de la lași. Ele vor avea loc în 
luna iulie, imediat după „republicanele* 
de parașutism. De menționat 
noua formulă de disputare a 
natului R.P.R. de parașutism, 
tul întrecerilor vor fi prezenți
naliștii fazelor regionale. Bogatul se
zon competițional de parașutism din 
vara aceasta cuprinde și „Cupa Adria- 
ticii* unde vor fi prezenți, ca și în 
alți ani, și reprezentanții sportului nos
tru cu parașuta.

Planoriștii, pe suplele lor aparate fără 
motor, „atacă* cu o perseverență demnă 
de toată lauda. înălțimile și distanțele. 
Ridicate de automosor sau 
de avioane, aparatele fără 
luează în zboruri elegante 
pe marele stadion aviatic 
ceni. In curînd, planoriștii
plasa la Iași pentru a participa la un 
interesant campionat internațional. Apoi, 
se vor întrece într-un mare concurs de 
planorism (28 iunie — 13 iulie), în 
R. P. Ungară.

Cursele lotului republican de zboruri 
acrobatice îneîntă privirile. Rapidele lor 
aparate săgetează continuu înălțimile, 
dînd emoții celor prezenți. Piloții își 
desăvîrșesc pregătirea pentru apropia
tul concurs internațional de la Moscova,

care va avea loc între 28 iunie și 6 iu
lie. Examenul cel mare îl vor avea însă, 
în 1-964, la campionatele mondiale.

într-un colț al terenului de aterizare, 
liliputanele aparate construite de aero- 
modelișli privesc ou emoție zările al
bastre. Puternicele lor motoare de...

2,5 cmc le înalță la sute de metri înăl
țime. Evoluează spectaculos, sub pri
virile atente ale aeromodoliștilor. Asta 
la antrenament. Să Ie vedem însă în 
concurs !...

V. TOFAN

că. prin 
campio- 
la star- 
toți fi-I. DUMITRESCU

Un moment din pasionanta cursa a mașinilor de 175 cmc. Ovidiu Puiu (21) 
conduce tal ouat de Ștefan lancovici (43).

foto: V. Bageao

remorcatc 
motor evo- 

$i grațioase 
de la Clin- 
se vor d®-

Programul concursului Pronosport de du
minică 23 iunie 1963 . ‘ *
meciului R.P.R. — Danemarca, 4 
din campionatul R.P.U. și 8 partide 
tegoria B.

Iată programul concursului.
1. Danemarca — R. P. Rominâ.
Forma bună dovedită de echipa 

în întîlnirii^ de verificare îndreptățesc spe
ranțele într-o victorie.

2. Salgotarjan — Ferencvaros. Meci de 
o deosebită importanță pentru ambele e- 
chipe datorită mizei pe care o oferă par
tida : încercarea de a se salva de retro
gradare a fotbaliștilor de la Salgotarjan.

Meci de mare luptă, deschis oricărui 
rezultat.

3. Gyor — M.T.K. Ambele formații sînt 
scutite de emoții și pot juca relaxat. In 
această situație orice rezultat este posibil.

4. Vasas — Tatabanya. Deși Tatabanya, 
antrenată de Grosics, are una din cele 
mai bune apărări, totuși Vasas are prima 
șansă, privind prin prisma comportării 
din ultimele meciuri susținute.

5. I.M.U. Medgidia — Siderurgistul. A- 
vansul față de a doua clasată scutește 
pe gălățeni de orice emoții, ei reușind 
să asigure reprezentarea marelui port du
nărean în categoria A. Pentru gazde par
tida reprezintă un interes deosebit în lupta 
pentru evitarea retrogradării.

6. Progresul Brăila — Metalul Tîrgovîște. 
Tîrgoviștenii au locul doi asigurat. Me
ciul este deosebit de important pentru 
brăileni care obținînd o victorie pot ieși 
din zona retrogradării.

7. Știința Craiova — Dinamo Pitești. La 
coada clasamentului clarificarea situației 
va fi făcută după consumarea etapei de 
duminică. Ca să evite orice complicații 
studenții craioveni se vor strădui să ob
țină victoria.

8. Unirea R.V. — Știința Buc. Echipe de 
valori apropiate, însă aflate în formă di
ferită. Studenții bucureșteni luptă cu multă 
ardoare și dau dovadă de o bună orien
tare în atac, pe cînd Unirea a manifestat 
o ineficacitate constantă.

9. Progresul Alexandria —- C.S.M. Reșița. 
Diferența de valoare între cele două pro
tagoniste este clară.

10. Recolta Cărei — Arteșul Turda. Șan
sele Recoltei de a evita retrogradarea sînt

cuprinde, în afara 
' întîlnirl 

de ca-

noastră

minime. .Sticlarii' turdeni scutiți de orice 
emoții pot juca relaxat. Meci deschis.

11. A.S.M.D. — Crișul. Orădenii și-au 
asigurat intrarea în categ. A, însă în 
ultimul timp manifestă o scădere de for
mă, din care cauză nu le putem acorda 
prima șansă în întîlnirea de la Satu Mare.

12. Ind. Sirmei C.T. — Jiul. In mod nor
mal gazdele ar trebui să cîștige, îns
situația pe care o are Jiul — nevoia de 
puncte pentru evitarea retrogradării 
poate duce și la o surpriză.

Sp. Dorog — Honved. Echipe aflate, î 
imediata apropiere. în prima parte a "cla
samentului. Un meci egal este foarte p 
sibil.

Ieri, Direcția generală Loto-Pronosport 
fost vîzitată de o parte din cîștigători 
de etape ai cursei cicliste 
UCECOM", ediția 1963, cărora 
minat premiile acordate de 
sport.

La această competiție s-au 
motocicletă .C.Z.' de 175 cmc. 
tigătorul cursei, 7 ceasuri 
gătorii de etape, 3 treninguri și numeroas 
alte premii pentru cicliștii partlcipantl.

Important !
La cererea participanților, Loto-Pro 

sport a prelungit vînzarea biletelor Sport 
expres trim. II pînă vineri 
gerea urmînd a avea loc 
în orașul Constanța.

Folosiți din plin această 
procurați-vă bilete pentru 
sânt concurs.

Rețineți 1 Mai multe bilete, mal mult 
șanse 1

Premiile
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Competiții, știri REPREZENTATIVELE Campionatul R.P.R. De la Consiliul Orășenesc
FINALELE campionatelor republicane școlare, ultimul act 

al acestei importante competiții handbalistice, se vor des
fășura la Rm. Vîlcea între 4 și 7 iulie. l>a aceste întreceri 
vor participa 6 echipe de băieți și tot atîtea de fete, ca- 

.lificate în urma rezultatelor celor patru zone, a campio
natelor orașului București și a concursului republican al 
școlilor medii cu program special de educație fizică. Dintre 
echipele finaliste se cunosc următoarele: Școala pedagogica 
Craiova, Ș M. nr. 1 Rm. Vîlcea, Ș. M. nr. 13 București, 
Lie. mil. „Ștefan cel Mareu — C. Lung Moldovenesc, Ș. M. 
nr. 4 cu program special de educație fizică Timișoara — la 
băieți. Liceul nr 1 Timișoara, Ș. M. nr. 6 Ploiești, Ș. M 
nr. 27 București, Școala pedagogică Suceava și Ș. M. nr. 4 
cu program special de educație fizică Timișoara — la fete. 
Jocurile se vor disputa sistem turneu, numai tur.

FEDERAȚIA noastră de handbal va organiza între 1 și 
.7 iulie la Poiana Brașov un curs de perfecționare pentru 
antrenori. La acest curs vor participa 40 de antrenori.

ACTIVITATEA competițională în Capitală a continuat 
sîmbătă și duminică. Iată cîtcva din rezultatele înregistrate:

Campionatul de calificare, băieți: P.T.T. — Titanii 20—18, 
Voința — G.S.S. 25—22, Spartak — Unirea Firul Alb 
22—7. în clasament, pe primele trei locuri se găsesc, la 
încheierea turului, Unirea Fabr. de Ace (10 p.), Spartak 

I (10 p.) și P.T.T. (8 p.). Fete: Fabr. Timbre — Flacăra 
roșie 22—2, S.S.E. nr. 2 — Bumbacul 11—8, Titanii — 

(S.S.E. nr. 1 13—8. ISEM — G.S.S. 17—3. în clasament: 
il. Titanii 12 p.; 2. SSE nr. 2 12 p. ; 3. ISEM 10 p.

Campionatul cat. I, băieți: S.S.E. nr. 2 — A.S. Ac. Mii. 
18—11, Grivița Roșie — 10R 26—16, Semănătoarea— 

"Știința 15—12. T. Sanitar — Flacăra roșie 21—16. Clasa- 
I meniul : 1. S.S.E nr. 2 12 p. ; 2 Semănătoarea 11 p. (un 

joc mai puțin) ; 3. A. S. Ac. Mii 10 p. (un joc mai puțin).

R. P. ROMINE ȘI R. P. UNGARE
SE INTILNESC IN MECI REVANȘA

LA 22, 23 ȘI 24 IUNIE
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După meciul — încheiat la 
prezentativă feminină a R.S.F. 
tare internațională stă în fața șahului romînesc. De data 
aceasta este vorba de revanșa întîlnirii prietenești cu repre
zentativa mixtă a R.P. Ungare. După cum se știe, anul 
trecut, la Budapesta, șahiștii romîni au obținut o victorie 
de prestigiu, întrecînd redutabila formație maghiară cu un 
scor concludent: 13l/2—ÎO1/^.

în vederea acestei revanșe, șahiștii din lotul reprezentativ 
maghiar și-au început de mult pregătirile, ceea ce ilustrează 
importanța pe care o acordă întîlnirii cu echipa R.P. Ro- 
mîne. La București va face deplasarea cel mai valoros lot 
de jucătorii și jucătoare, în frunte cu marii maeștri L. 
Szabo, L. Portisch și G. Bareza. Lista componenților echipei 
maghiare este completată de maeștrii internaționali G Dely, 
L. Lengyel și K. Honfi, maeștrii L. Barczay, I. Flesch 
și G. Forintos. Lotul feminin cuprinde pe maestrele inter
naționale Eva Karakas, actuala campioană a R.P. Ungare, 
și Jozsa Langos, precum și pe maestra Iren Bilek.

Din echipa noastră vor face parte, printre alții, cam
pionul țării, maestrul sportului Fl. Gheorghiu, maeștrii 
internaționali V Ciocîltea, Th. Ghițescu, D. Drimei;, maestra 
internațională Alexandra Nicola u și maestra sportului Mar
gareta Teodorescu.

Întîlnirea dintre reprezentativele mixte ale R.P. Romîne 
și R. P. Ungare se va disputa la 12 mese (9 șahiști și 
3 șahiste), în două ture, în aula Bibliotecii Centrale Uni
versitare. Primul tur va avea loc sîmbătă 22 iunie, cu în
cepere de la ora 16,45. Al doilea tur este programat du
minică 23 iunie, la aceeași oră, iar întreruptele luni 24 
iunie, de la 9.

egalitate — 
Iugoslavia,

cu puternica re- 
o nouă confrun-

de lansetă al DCFS
în zilele de 22 și 23 iunie a.c. 

are loo Ia Cluj, pe stadionul „Dr. 
Victor Babeș“, finala celei de-a 
3-a ediții a Campionatului R.P.R. 
de lansetă.

La această competiție participă 
echipele selecționate din opt re
giuni ale țării, în care sportul cu 
lanseta este mai dezvoltat.

Campionatul constă din 6 probe 
de aruncare cu varga de pescuit 
a unor greutăți de 7,5 g și a 
muștelor artificiale pe ținte fixe 
și la distanță.

Se aduce la cunoștința celor în
scriși la cursul fără frecvență 
pentru a primi calificarea de an
trenori, că la Consiliul Orășenesc 
București UCFS se organizează un 
ciclu de consultații la materiile de 
examen 
iulie a.c,

Prima 
vineri 21
sediul Consiliului Orășenesc Bucu
rești al UCFS din str. N. Filipescu 
21—23.

în sesiunea din 15—20

consultație va avea loo 
iunie a.c., ora 17,00, la

Turiști!
IN TRECERE PRIN CIMPINA putefi servi masa la restau
rantele: „BUCUREȘTI" și „VALEA-PRAHOVEI" 
care oferă cele mai gustoase preparate culinare și băuturi 
alese. Seara: muzică și dans.
La cerere se organizează mese pentru grupuri de turiști, la 
prețuri convenabile.
Pentru comenzi adresați-vă la I.A.P.L. CIMPINA, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 11 — telefon 641—675.



Din viata sportivă a orașului

ÎNSEMNĂRI PLOIESTENE
mim din eleganta gară Ploiești- 
într-o dimineață de iunie. Pe 

rota și pe stînga s-au ridicat clă- 
|zvelte, zîmbitoare și doar arborii 
trăjuiesc bulevardul ne aminteau 
locurile, pe care le-am cunoscut 
va. Chiar la prima întîlnire cu 
kșt-ul îți dai seama că bătrînul 
întinerește din zi în zi. Impresia 

sta o ai privind cvartalele de Io
te, ascultînd simfonia muncii de 
antierele viitoarelor blocuri, plim- 
ki-te prin parcuri sau adm'.rînd 
ajul sportiv dominat ele stadionul 
Mul.

— Vrem ca în actualul sezon, — 
ne-a explicat tov. Gh. Manta, tehni
cianul clubului' orășenesc, să inițiem 
eel puțin 400 de fete și băieți. La noi 
se poate practica înotul cu bune re
zultate, numai că pînă acum...

Intr-adevăr, de mai mulți ani, na- 
tațîa reprezintă o... problemă la Plo
iești. Acum însă specialiștii de aici 
pat hotărîți să scoată din anonimat a- 
cest sport care are toate condițiile 
necesare pentru o largă dezvoltare.

NOUTĂȚI...

nd am început să colindăm stră- 
orașului am văzut că lingă 

ila medie nr. 5 a apărut un teren 
[port. Am spune un microstadion, 
pistă circulară de atletism în care 
flă terenuri de handbal, baschet 
piei. Alte noutăți: Ia Trustul de 
p—extracție a fost dată în folo- 
5 o modernă arenă de popice, iar 
pul de înot de la rafinăria „La- 
Edeleanu" este complet reamena- 
Consemnăm, de asemenea, că 

hbrii asociației sportive Farul 
u au acum un teren de fotbal 
priu. Tinerii de la școala profesio- 

a uzinei „1 Mai" și-au amenajat 
stă de atletism, iar acum muncesc 
kisuflețire la terenurile de baschet, 
abal și volei.
I Membrii asociațiilor noastre spor- 

ne-a spus tov. Nicolae Pantilie, 
let arul clubului orășenesc, vor să 
ttice sporturile preferate și își a- 
ajează singuri bazele pe care se 
«■frece în diverse concursuri. 
^Pulte asociații au în plan ame- 

kea de terenuri simple.
șadar, peisajul sportiv ploieștean 
>flâ într-o continuă schimbare...

O ȘTIRE IMPORTANTA

u venit zilele cînd soarele este 
puternic. De acest lucru au ținut 
na gospodarii din Ploiești, pregă- 

ștrandurile si bazinele de înot 
mai dornici de soare și apă sînt, 

I îndoială, copiii. Pentru ei au 
rut pe străzile și în vitrinele ma
selor afișe care anunță cu litere 
i o știre 
trelor de 
tel, patru 
a Tînărul 
lobanțul Teleajen și Rafinăria Plo
ii stau la dispoziția copiilor, tine- 
r și chiar a vîrstnicilor care do- 
: să afle tainele natației. De in- 
u^a lor se ocupă antrenorul Ovi- 
^Biescu și instructorii Stelian Io- 
tu7 Ștefan Filip, Edla Jost, Gheor- 

Bădescu, I. Pitiriciu, V. Oprea 
L Schuster.

importantă : deschiderea 
învățare a înotului, 
bazine și anume cele 
petrolist, Uzina „1 Mai",

republican de 
pe 1983, recent 
la start pe cei

pen- 
în- 

mat 
care 
To-

lampionatul 
pn modern 
at a reunit
i sportivi ai noștri, printre
i Marinescu, D. Țintea, Gh. 
c (Steaua), C. Țintea, T. Sirbu- 
L (Știința București), Gavril 
caș (Casa Ofițerilor Brașov) și al- 

Competiția a fost ciștigată de 
rtivul Nicolae Marinescu, urmat 
frații Țintea. Pe echipe primul loc 
pvenit formației Steaua, care reu- 
e această perfomanță pentru a 
-a oară, urmată de Știința care, 
și în anii trecuți, s-a dovedit un 
ersar puternic.
naliza desfășurării campionatului 
permite să facem unele constatări 
ucurătoare, legate de creșterea 
estriei sportive, precum și altele 

puțin îmbucurătoare- Asupra a- 
ora din urmă trebuie să ne con
trăm atenția pentru ca, eliminîn- 
le. să reușim în viitor să obținem 
nivel superior de pregătire

ă analizăm desfășurarea campio- 
,ilui de pentatlon modeern, refe- 
lu-ne la probele concursului. 
alăria. Introducerea și in 
stră a noilor reguli a făcut 
istă probă — în condițiile folo- 
’ unui efectiv de cai omogen ca 
tare — să nu mai fie determinantă 
stabilirea clasamentului general, 

le reguli impun insă o pregătire 
jică desăvîrșită în ceea ce pri- 
te poziția și stabilitatea în șa, 
ducerea calului și măiestria tre- 
i peste obstacole. De asemenea, 

■ cer o foarte bună pregătire tac- 
f Unii dintre concurenți au 
>lvat bine problemele ridicate de 
tultatea traseului (Marinescu, Puș-

C. Țintea), alții însă neglijînd 
problemele tenhice, fie pe cele 

ice, au obținut rezultate inferioare 
sibilitălților lor, manifestînd lip- 
: asupra cărora vor trebui să in- 
e în pregătirea viitoare (D. Țintea, 

Tomiuc, V. Ștefănescu). Ne refe-

DEMONSTRAȚII LA SATE

Am aflat că 80 de scrimeri. haltero
fili și luptători fruntași, printre care 
se află și o serie de campioni, vor 
pleca în comuna Brebu, aflată Ia 30 
km de oraș. Aici ei vor face demon
strații și apoi vor ajuta pe localnici în 
organizarea întrecerilor din cadrul 
Spartachiadei de vară. După termi
narea „spectacolului sportiv" pe ca- 
re-1 vor prezenta în fața țăranilor din 
Brebu, sportivii ploieșteni vor vizita 
Muzeul de la Doftana. Tov. Gh. Ungu- 
reanu, de la clubul orășenesc, ne-a 
spus că asemenea acțiuni vor fi ini
țiate periodic

care va prezenta grupe de exerciții 
de gimnastică în producție în fața 
spectatorilor aflațj în tribunele sta
dionului Petrolul la diferite competi
ții. De pregătirea ansamblului 
cupă un colectiv de instructori 
dus de profesoara de educație 
Stela Nancu.

★
Pe carnetul de reporter s-au

nut și alte noutăți. Organizarea unei 
excursii la Bușteni cu participarea 
a peste 2 000 de tineri și virstnici, 
inițierea unor cursuri de instructori 
voluntari și alte preocupări ale acti
viștilor din Ploiești pentru angrena
rea oamenilor muncii într-o bogată 
și atractivă activitate sportivă.

TR. IOANIȚESCU

se o- 
con- 

fizică

așter-

Pe Calea Victoriei cicliștii își dispută sprintul final

Foto: V. Bageac

în lunile următoare.

MINGEA E

în

FORMIDABILA ’

aerul proaspăt al pă-O plimbare 
durii e întotdeauna plăcută. Muncitorii 
din Ploiești au un loc minunat, pă
durea Păulești, unde vin în 
odihnă. Ei se recrează, după 
mînă de muncă, luînd masa 
verde, asistînd la diferitele 
cole de pe estradele instalate în 
chiurile" pădurii sau jucînd volei și 
fotbal în micile poieni.

Stăm și priveam. Oameni în toată 
firea printre copiii care jucau fotbal 
la o poartă. Un băiețaș de 2—3 ani
șori plîngea cu hohote că frații lui 
mai mari i-au luat mingea, Iar o fe
meie cu părul încărunțit se ameste
case printre tinerele și tinerii strînși 
roată, care jucau volei. Mingea îi a- 
trage ca un magnet și pe cei mici ca 
și Pe cei mari. Acest lucru îl știu 
foarte bine tovarășii de la clubul oră
șenesc Petrolul, care în fiecare dumi
nică trimit echipe de sportivi pentru 
a face demonstrații și a organiza în
treceri sportive. După cum se știe, 
fiecare cetățean are preferințele lui 
în sport. Unuia îi place fotbalul, al
tuia boxul... Antrenorii și sportivii îi 
îndrumă pe fiecare spre disciplinele 
preferate. Este, și acesta, un mijloc 
de a atrage cît mai mulți tineri 
virstnici pe terenurile de sport.

zilele de 
o săptă- 
la Iarbă 
specta- 

„o-

»i

UN ANSAMBLU SPORTIV DE 
DE PERSOANE

5M

și munci- 
ploieștene 

de gimnas- 
extinderea

PREA MULTA . . . TA C TICĂ “

Nenumărați muncitori 
toare din întreprinderile 
fac cu plăcere exercițiile 
tică în producție. Pentru
acestei forme reconfortante de edu
cație fizică se muncește la alcătuirea 
unui ansamblu de 500 de persoane,

Cea de a VIII-a ediție a „Cupei 
UCECOM" a stîrnit un interes deo
sebit în rîndul amatorilor sportului 
cu pedale din țara noastră. Faptul că 
la startul cursei au fost invitați cei 
mai valoroși rutieri din cluburile spor
tive din Capitală și din provincie și 
— în plus — la întrecere au parti
cipat și trei formații de peste hotare 
a făcut ca această competiție să se 
situeze în centrul atenției. Buna or
ganizare a cursei, alegerea unui tra
seu interesant Și faptul că alergătorii 
au beneficiat de o vreme in general 
favorabilă, au contribuit la crearea 
unor condiții de concurs din cele 
mai bune.

Rezultatele sînt cunoscute. Rindu- 
rile de față au insă rostul de a pune 
in discuție o altă problemă evidentă 
in ultimele competiții rutiere. Ci
clismul este prin excelență un sport 
individual. In toate întrecerile cicliste 
se alcătuiesc insă astăzi și clasamente 
pe echipe. Rostul lor este de a crea 
o mai mare emulație în rindul cicliș
tilor, de a crea coeziune între aler
gătorii aceluiași club sau aceleiași re
prezentative, de a crea antrenorilor 
obligația de a pregăti cit mai multe 
elemente la același nivel. Lupta pe 
echipe reclamă și un grad inalt de 
pregătire tactică. Dar in numele a- 
«estei tactici mulți dintre antrenorii 
noștri In Ioc să promoveze ideia com
bativității, a efortului susținut de-a 
lungul întregii curse pentru a se

cîștiga în acest fel minute prețioase, 
fac tot soiul de scheme „filozofice" 
de așteptare, de tatonare, de ade
vărat „sur place". S-a creat o astfel 
de mentalitate îneît nu-i poți reproșa 
ceva unui antrenor fără ca acesta 
să nu-ți zîmbeascâ misterios și să-ți 
pronunțecuvîntul magic: „TACTICA!"

Or să vedem ce a putut aduce 
această „tactică" in întrecerea înche
iată duminică. La startul cursei au 
fost prezente așa cum aminteam trei 
formații de peste hotare : Spartakus 
— R. P. Ungară, Septemvri — R. P. 
Bulgaria și Start — R. P. Polonă. 
Dar in rîndul acestor echipe nu se 
aflau alergători cu calități deosebite. 
Valoarea acestor formații nu punea 
probleme unor echipe de talia lui Di
namo, Steaua sau Voința. In clasa
mentul general final echipa Start se 
află pe locul II, iar Septemvri pe 
locul IV. Cum a fost posibil ca Start 
să întreacă echipele Dinamo și Vo
ința, iar Septemvri pe Voința ? Ex
plicația constă tocmai în „tactica" pe 
care au întrebuințat-o aceste echipe... 
în mai multe etape ale întrecerii am 
asistat la o lungă și plictisitoare 
„suspectare" reciprocă a cicliștilor din 
formațiile Dinamo, Steaua și Voin
ța. Această tactică de așteptare a 
creat mai intii mirare în rindul oas
peților. Apoi, văzînd că alergătorii 
romini (mulți dintre ei cu vechi state 
în competițiile internaționale) nu a- 
tacă și-au asumat ei această sarcină.

Firește, deloc onorabil pentru cicliștii 
noștri. Astfel s-a făcut că în majo
ritatea cronicilor noastre am fost obli
gați să consemnăm doar spiritul com
bativ al oaspeților. In plus, de fiecare 
dată cind una dintre cele trei echipe 
fruntașe romînești au ajuns pe pri
mul loc, ea a socotit că misiunea 
este... încheiată și a așteptat (din 
nou !) să vadă ce întreprind ceilalți. 
Am vrea să amintim de pildă că în 
1961 cînd echipa Uniunii Sovietice 
avea în „Cursa Păcii" un avans con
fortabil și în acest an, cînd in ulti
mele etape formația R. D. Germane 
scăpase de emoții, cei care au atacat 
au fost tocmai liderii. Aceasta este 
într-adevăr o tactică. La noi — șl 
acest lucru scade treptat din valoarea 
curselor — antrenorii iși ascund uneori 
lipsa de pregătire a alergătorilor și 
necunoștințele lor în materie în spa
tele „tacticii". Este cazul ca forul su
perior al antrenorilor — colegiul cen
tral din cadrul FRC — să discute 
această problemă și să ia măsurile 
care se impun. Aceasta fiindcă noi 
avem alergători buni care trebuie în
drumați spre o atitudine combativă 
în întreceri — singura care le 
asigura creșterea valorică. Și 
uităm : ceea ce se învață în 
curse se reflectă în întrecerile 
naționale de peste hotare !

poate 
să nu 
aceste 
inter-

N. HRISTACME
1. TRAIAN

la recunoașterea superficială arun
traseului, la folosirea unei tactici care 
nu a fost in concordanță cu posibili
tățile calului, cu natura și modul de 
așezare a obstacolelor, cu starea te
renului.

Scrimă. Putem spune că în această 
probă s-a vădit, în general, o îmbu
nătățire evidentă a nivelului de pre-

— I

Ne vorbesc specialiștii

gătire tenhico-tactică. Un aspect ne
gativ l-a constituit evoluția inegală 
a multor sportivi. Unii dintre ei. 
(Marinescu, Poruțiu, D. Țintea, Sir
bulescu), deși de o valoare recunos
cută, s-au lăsat surprinși de adver
sari mai slabi. Alții au executat ac
țiunile fără precizie suficientă și fără 
finalitate, cum a fost cazul lui Mun-

Tomiuc, învingător în proba de cros
F oto : C. Macovei

teanu, Tomiuc, Ștefănescu. Dacă ne-a 
plăcut buna comportare a lui Pușcaș 
și C. Țintea, nu ne-a mulțumit in 
schimb modul Cum a „tras" Mari
nescu. El a pierdut puncte prețioase 
din cauza lipsei de calm și de stă- 
pînire de sine. Și este cunoscut fap
tul că aceasta este cea mai bună 
probă a lui Marinescu. Atit el cit 
și alți sportivi vor trebui pe viitor 
să pună cu curaj în practică acțiu
nile pe care le exersează la antrena
mente, să învețe să-Și stăpinească 
starea emotivă, chiar și atunci cînd, 
să zicem, ar fi dezavantajați de ar
bitraj. De asemenea, în viitor va tre
bui să se acorde mai multă atenție 
stilului ofensiv, fiecare sportiv să fie 
îndrumat să folosească o gamă va
riată de acțiuni executate cu mai 
multă fantezie, finețe și precizie. In 
atenția sportivilor și a antrenorilor 
trebuie să se afle probleme ca men
ținerea încălzirii, studierea viitorilor 
adversari, conducerea luptei în func
ție de temperamentul adversarului.

Tirul. în afara rezultatului reali
zat de Dan Ionescu (192 p), precum 
și a performanțelor celorlalți trei 
sportivi care l-au urmat în această 
probă (W. Roman, D. Țintea, C. Țin
tea) și într-o oarecare măsură a lui 
Tomiuc, celelalte rezultate au fost 
mult sub posibilitățile concurenților. 
în special rezultatele lui Pușcaș, Ște
fănescu, Munteanu, Tîlmaciu. In timp 
ce la antrenamente între sportivi se 
constată o diferență de ordinul uni-

tăților, în concursuri pentatloniștii 
noștri trag inegal, diferența de va
loare fiind de ordinul zecilor de 
puncte. Pentru remedierea acestui ne
ajuns va trebui să muncim pent-ru 
înlăturarea stării emoționale exage
rate pe care o declanșează participa
rea la această probă, să orientăm — 
în continuare - pregătirea la tir pe 
baza unor activități care solicită spor
tivii la un mare efort fizic și nervos 
(călărie și scrimă).

Natalie. La această probă pentatlo
niștii noștri fruntași (cu excepția lui 
D. Țintea și Pușcaș), au dovedit un 
nivel bun de pregătire, sub toate 
aspectele, corespunzător etapei actu
ale. îmbucurător e rezultatul realizat 
de Marinescu (4:01,2).

Cu unii dintre sportivi va trebui în
să să se lucreze în continuare pentru 
stabilirea tehnicii corecte de înot de-a 
lungul întregii distanțe (Tomiuc, Puș
caș, D. Țintea), precum și pentru per
fecționarea tehnicii întoarcerilor.

Crosul. Această probă a departajat 
decisiv pe concurenți în clasa
mentul general. Ea a decis atît cam
pionul individual cît și prima echipă 
clasată. Confirmînd valoarea sa in
ternațională, Tomiuc a ocupat primul 
loc, urmat 
Sirbulescu, 
Pregătirea 
concurenți.
du-i în această probă cu mult în urma 
acestui grup. Pentru a-și îmbunătăți 
rezultatele, unii dintre sportivi (lo- 
nescu, Pușcaș și chiar D. Țintea) 
vor trebui să lucreze, și mai mult în 
teren variat, îndeosebi pentru dezvol
tarea rezistenței specifice.

de Ștefănescu, Marinescu, 
D. Țintea, Lichiardopol. 
insuficientă a celorlalți 
și-a spus cuvîntul, situîn-

Prof. ION MUREȘANU 
antrenor coordonator al lotului 

republican

SPORTUL POPULAR
Nr. 4257 Pag- a 7-0



Navele cosmice sovietice Rezultate bune

in concursul internațional
înaintea turneului de la Wimbledo

își continuă cu succes zborul de tir de la Moscova
Corespondență specială din Londra

Nava-satelit ,,Vostok-5' 
„Vostok-6", pilotată de 
lume —

Cei
omenire

pilotată de Valeri Bîkovski și nava-satelit 
Valentina Tereșkova — prima femeie cosmonaut din 

își continuă impetuosul zbor în jurul pămîntului.
doi temerari cosmonauți sint urmăriți cu admirație de întreaga 

iubitoare de pace și progres.

măreață înfăptuire
Vestea lansării cu succes a nave

lor cosmice sovietice _ Vostok-5" și 
„Vostok-6" pilotate de Valerj Bîkovski 
și Valentina Tereșkova zm aflat-o pe 
pămintul Angliei, la sfîrșitul compe
tiției internaționale de ciclism la care 
am participat. Această nouă realizare 
a oamenilor de știință sovietici a pro
dus o polemică impresie in rindul 
delegației noastre.

Uluitoarea cursă de fond — in— 
tandem, cum im spâne noi. câeliștii 
— pe imensa pistă a spațiului cosmic

pusăconstituie o măreață înfăptuire 
în slujba întregii omeniri.

In numele cicliștilor romîni partkâ- 
panti Ia Turul Angliei, transmit oele 
mai frumoase urări celor doi cosmo- 
nauți sovietici care, prin curajul și 
eroismul lor, înscriu sub ochii în
tregii omeniri o pagină glorioasă în 
istoria cuceririi pașnice a Cosmosului.

Rezultate excelente au fost înre
gistrate în concursul internațional de 
tir de la Moscova. Doi trăgători so
vietici — V. Borisov și M. Niazev — 
au întrecut recordul mondial oficial 
la armă liberă de la distanță de 300 
m, poziția culcat. Primul a realizat 
398 puncte, iar cel de-al doilea 396 
puncte. La totalul celor trei poziții 
pe primul loc s-a clasat Marat Nia
zev — 1146 puncte. Proba de cerb 
alergător a fost cîștigată de Valeri 
Staraterev 228 puncte, cu 5 puncte 
peste recordul mondial oficial.

începând de la 24 iunie și pînă la 
6 iulie cele mai strălucite „rachete" 
din lumea întreagă își vor da întîl- 
nire în tradiționalul turneu interna
țional de tenis de la Wimbledon. Anul 
acesta, competiția se va bucura de 
participarea a numeroși jucători din 
30 de țări (la probele de simplu 
bărbați) și 24 țări (simplu femei). Ca 
și la edițiile precedente, organiza
torii au limitat numărul înscrierilor 
în proba de simplu bărbați la 128, 
dintre care 118 jucători au fost de 
acum acceptați, restul de 10 locuri 
fiind rezervate 
ce urmează să 
a unor turnee 
în sudul cît și

Cele mai numeroase 
de jucători' vor veni din Australia și

unor tenismeni englezi 
se califice ca urmare 
zonale organizate atît 
în nordul țării.

„contingente"

tenisma 
rezulta 
i-au d 
turneul

în Anglia.
campioni de anul trec] 
de simplu,

și Karen

CONSTANTIN DUMITRESCU 
maestru al sportului la ciclism

ADMIRAȚIE NEȚĂRMURITĂ

Sncces deplin in
Zborul in grup 

sovietice pilotate 
și Va-'entrna Tereșkoos reprezintă o 
nouă și strălucită realizare a savan- 
ților. inginerilor șt tetmioendor so
vietici. in domeniul cercetării pașnice 
a spațiului cosmic.

Precizia matematică cu care au fost 
lansate cele două nave — la un 
interval relativ scurt — intilnirea 
lor ia Cosmos, convorbirile spațraie 
dintre cei doi cosmonauți stabilite 
prin comunicații rartiotriefoc.ee. sint 
mărturii elocvente dea pre superiori-

al navelor cosmice 
de Vsleri Bikocski

FERENCVAROS. L\ UN PAS 
DE TITLU

Cu două etape înainte de termina
rea campionatului maghiar, Ferenc- 
varos este campioana din acest an. 
în urma victoriei obținută cu 2—0 
în fața formației Debrețin. Ferenc- 
varos are acum 4 puncte avans față 
de Ujpesti Dozsa și M.T.K. — învinse 
în etapa de duminică. M.T.K. a fost 
întrecută pe teren propriu cu 2—1 
de către Szombatheli, iar Ujpesti 
Dozsa a pierdut cu 2—0 la Dorog. Ce
lelalte rezultate : Gyor — Vasas 2—1! 
Kotnlo — Salgv-arjan 1—1, Szeged — 
Pecs 2—2, Tatabanya — Honved 4—2. 
Clasament : Ferencvaros 33 p., Ujpești 
Dozsa 29 p., M.T.K., Honved. Dorog 
și Gyor

F.C. AUSTRLA 
DIN NOU CAMPIOANA

Campionatul austriac a luat sfîrșit 
duminică cu victoria echipei vieneze 
F.C. Austria, care cîștigă pentru a 
doua oară consecutiv titlul de cam
pioană a țării. Aceasta în ciuda fap
tului că F.C. Austria a fost învinsă 
în ultima etapă de Vienna cu 1—0. 
Alte rezultate : L.A.S.K. — S.V.S. 
Lioz 3—2, Schwechat — Austria Kla
genfurt 2—1, Austria Salzburg — 
Sapid Viena 1—2, Admira — Simme
ring 1—0, Wiener S.K. — Wacker 
4—2, W.A.C. — Grazer A.C. 3—1. 
Clasament : Austria 38 p., Admira 
34 p„ Wiener Sport Klub 33 p, Rapid 
32 p„ Linzer A.S.K. 31 p., Schwechat 
și W.A.C. cite 2S p„ Vienna 25 p., etc.

• Din prima categorie au retrogradat 
Austria Salzburg, Austria Klagenfurt 
și Wacker

ALTE CAMPIONATE
Iată echipele campioane din dife

rite țări, unde, recent, întrecerile au 
luat sfîrșit : BELGIA : Standard
Liege ; ELVEȚIA : F.C. Zurich ; 
R.S. CEHOSLOVACA : Dukla Praga ; 
PORTUGALIA : Benfica Lisabona ; 
SPANIA : Real Madrid ; LUXEM
BURG : Jeunesse Esch ; ITALIA : 
Primele trei echipe din categoria R 

' au promovat în categoria A : Messina. 
Bari și Lazio.

K

4 
i
4
4

kora — tinăra sportivă parașutisti de 
la aeroclubul din laroslarl — întruchi
pează roința, eroismul, capacitatea femeii 
sovietice. In numele tuturor sportivilor 
parațulifti din țara noastră transmit 
îndrăzneților cosmonauți cele mai calde 
felicitări.

Succes, Valentina Tere-kova ți Valeri 
Bîko» ski. tn îndeplinirea mărețului vos
tru program de zbor '

■uestri a
ELENA BĂCĂOANU

sportului la parașutism

nobila misiune
ta: ea științe; și tehnicii sovietice tn 
explorarea Cosmosului. Datele me- 
dico-biologice ce vor fi obțmute in 
urma acestor zboruri vor lărgi căile 
de cercetare a spațiilor nemărginite 
pentru ca omul să poată 
Lună, spre alte planete.

Salut din toată inima 
eroi cosmonauți sovietici 
succes deplin in această 
siune !

icg. VIORIII. MORARU 
maestru emerit al sportului 

la rugbi

pomi spre

pe cei doi 
și le urez 
nobilă mi-

MECIURI DE CUPA

• In semifinalele .Cupei Spaniei", 
Real Madrid a fost eliminată din 
competiție. Campionii au pierdut pri
mul meci cu Saragosa (0—») și au 
cîștigat returul cu 3—0. Cealaltă se
mifinală, dintre Barcelona și Valen
cia. nu a desemnat pină acum un în
vingător (2—2 și 1—1). Urmează să 
aibă loc un a! treilea meci. Invingă- 
toarea acestui joc va întîlni duminică 
formația Saragosa.
• In semifinalele .Cupei Portuga- 

*i

a
echipelor

Din activitatea organizației sportive
muncitorești TUL Finlanda

Organizația sportivă muncitorească 
finlandeză TUL desfășoară o intensă 
activitate. In sezonul de iarnă, de pil
dă. sub egida TUL s-au organizat 
Jocurile sportive de iarnă, la care 
au participat numeroși sportivi 
peste hotare, întrecerile 
de un frumos succes.

La recentul Congres al 
puse în discuție o serie 
legate de activitatea internă și inter
națională a acestei organizații. Printre 
altele, Congresul a hotărît ca spor
tivii afiliați la TUL să participe la 
numeroase întreceri peste hotare, con
tribuind astfel la întărirea prieteniei 
între popoare, la strîngerea relațiilor 
cu membrii diferitelor organizații 
muncitorești din Europa. Congresul 
a ales ca președinte al TUL pe Mar
tin Pekka, iar ca vicepreședinți pe 
Unto Silvonen, Erkki Puustinen și 
Waldemar Snăll.

Un capitol important al activității 
TUL îl constituie colaborarea cu 
SVUL. In prezent, această colaborare 

] se manifestă prin participarea spor- 
> tivilor celor două organizații la în- 
' tUn.r; inter-țări, la campionate eu- 
i ropene și mondiale și la campionate 
j naționale comune.

de
bucurindu-se

TUL au fost 
de probleme

Rod La vi 
Hantze-Susma 
fi prezenți 

trecînd la pri 
renunțind să-

liei“ : Benfica — Sporting 1—0 
Belenenses — Gaimaraies 2—0.

• In „Cupa Alpilor" Atalanta 
întrecut o selecționată a
elvețiene Grenchen. Biel cu 5—2, iar 
Juventus a dispus de Basel cu 5—1.

• Echipele din categoria A sint 
împărțite în U.R.S.S. in două grupe : 
20 în prima grupă și 18 in cea de 
a doua. în cea de a doua grupă s-au 
desfășurat pină acum 8 etape. In 
fruntea clasamentului se află in pre
zent Alga Frunze cu 12 p, urmată de 
Rezervele de muncă Lugânsk cu II 
p și Șinnik Iaroslavl — 10 p.

• Un original record a stabilit 
fotbalistul portughez Torres, care 
evoluează la duhul Benfica. La înce
putul sezonului el a jucat în echipa 
secundă unde în 7 meciuri a înscris 
20 de goluri. Acest „argument” i-a 
determinat pe conducătorii clubului 
să-l promoveze în prima garnitură. 
In prima echipă el a înscris încă 32 
de goluri, devenind unul din cei 
mai eficace jucători din Portugalia.

• Formația uruguaiană de fotbal 
Cerro Montevideo, aflată în turneu 
in U.R.S.S., a jucat la Moscova cu 
Torpedo. Au învins fotbaliștii sovie
tici cu 2—0 (1—0) prin punctele mar
cate de Ivanov și Sergheev.

• La Erevan echipa 
Fluminense a întrecut 
pe Ararat.

• In cadrul „Cupei 
fotbal, Standard Liege 
scorul de
Lierse a cîștigat 
Chaux de Fonds.

• Intr-un med 
fotbal desfășurat 
reprezentativă a

braziliană 
cu 5—2 (3—1)

Rappan" 
a învins

la 
cu 

1—0 pe F.C. Zurich. S.K.
cu 2—1 meciul cu

internațional de 
la Tunis, echipa 

Tunisiei a învins 
cu scorul de 4—1 (1—0) echipa Maro
cului.

Zilele acestea, în organizarea 
la Helsinki s-a desfășurat cea 
6-a ediție a Festivalului sportiv 
acestei organizații. în capitala 
landei și-au dat întîlnlre cu 
prilej aproape 15.000 de tineri, 
au participat la demonstrații de 
nastică, precum și la diferite între
ceri sportive. In ziua de 9 iunie, 
pe stadionul olimpic din Helsinki, 
a avut loc închiderea festivă a 
Jocurilor. La cele 16 discipline spor
tive programate în cadrul Jocurilor 
au concurat aproape 4 000 sportivi 
finlandezi și peste 
alte țări ale lumii, 
a fost reprezentat, 
de Iolanda Balaș, 
cu, Lia Manoliu 
leanu.

TUL 
de-a 

■ al
Fin- 
acest 
care 
gim-

300 de sportivi din 
Sportul din R.P.R. 
după cum se știe, 

Maria Diacones-
și Viorica Viscopo-

TAPIO VISKAARI
ziarist finlandez

S.U.A., ai căror reprezentanți au dl 
minat în ultimii ani turneul de 
Wimbledon. Australienii au însen 
19 tenismeni iar nord-americanii ] 
cu unul mai puțin. Echipe numeroși 
vor prezenta de asemenea Angli| 
Franța, Italia, India, U.R.S.S. Vor pa 
ticiipa și jucători din Chile, Columbi| 
Tunisia, Danemarca, Argentina, Ui 
garia, Suedia, Elveția. Cu interes es 
așteptată evoluția tînărului 
romîn, Ion Țiriac, ale cărui 
obținute în ultima vreme 
terminat pe organizatorii 
să-1 invite

Cei doi 
în probele 
(Australia)
(S.U.A.), nu vor mai 
actuala ediție, primul 
fesionism, iar a doua 
apere titlul.

Ca deobicei, specialiștii tenisuld 
au Început să facă de pe acum t 
felul de pronosticuri asupra cîștig] 
torilor. Printre cei menționați a 
avînd șanse de a cuceri titlul la sin 
piu bărbați este compatriotul câmpii 
nului de anul trecut, Roy Emerso 
cu toate că se manifestă și rezerv 
datorită formei destul de slabe ar] 
tate în turneele la care a particip] 
recent. Alte nume întîlnite mai fre] 
vent sînt ale americanului Chud 
McKinley, spaniolului Manuel Șantan 
suedezului Eric Lundquist și engll 
zulul Mike Sangster. In ce priveș 
turneul de simplu femei se considei 
că lupta principală se va da înti 
americana Darlene Hard, australiei 
cele Margaret Smith și Lesley Turna 
braziliana Maria Bueno, învingătoai 
în anii 1959. și 1960, precum și 
toarele engleze Christine 
Ann Haydon-Jones.

Bineînțeles acestea sînt 
nosticuri întrucît, ca la
petiție sportivă de mare anvergu: 
nu vor lipsi, probabil, surprizele. Di 
tocmai aceste surprize fac frumuseți 
întrecerilor sportive.

Trumj

numai pri 
orice con

ALLAN W. GREEN

De pe pistele de atletism
MOSCOVA : în concursul atletic des

fășurat duminică la Moscova, Vera Mu. 
hanova a realizat cea mai 
formanță europeană în acest an la 800 
m plat ou timpul de 2:06,8. Proba de 
aruncare a ciocanului a 
gată de Vasili Rudenkov — 
Oleg Fedoseev s-a clasat pe primul loc 
la triplu salt cu 16,01 m.

SOFIA: D. Illebarov a sărit la pră
jină 4,64 m, iar Hristova a aruncat 
greutatea la 15,86 m (nou record).

bună per-

fost clști-
65,54 m,

ANVERS: Paul Poels 10,4 m la 100 
m (nou record).

PARIS: Genevieve Laureau 1,69 m la 
înălțime (nou record).

BEVERLY HILLS: Turner 21,2 la 220 
yarzi; P. Snell 1:48,0, Whitney 1:48,6, 
Pelster 1:48,8 și Grelle 1:49,4 la 880 
yarzi; Bunnel și Faust 2,132 la înălțime;

Baschetbaliștii de la Dinamo
au plecat la Pardubice

Ieri dimineață a părăsit Capitala 
echipa masculină de baschet a clu
bului Dinamo, care va participa la 
„Dinamoviadă". Această importantă 
competiție internațională se va des
fășura în orașul cehoslovac Pardubice, 
între 19 
au făcut 
Giurgiu, 
tonescu.

și 27 iunie. Printre cei ce 
deplasarea se află Spiridon, 
Visner, Kiss, Negoiță, An- 

Dudescu șui.

Pentatloniștii se pregătesc
In toamnă, în Elveția, sint progra

mate campionatele mondiale de pen
tatlon modern. Noutatea acestei edi
ții a competiției constă in aceea că, 
pentru prima oară, se modifică ordi
nea de disputare a celor cinci probe 
clasice : scrimă, tir, natație, călărie, 
cros .

în tot mai multe țări din Europa 
pentatloniștii au luat startul în ultima 
perioadă în concursuri de verificare 
organizate după „modelul" mondia
lelor. Astfel, la Budapesta, intr-un 
concurs organizat de asociația spor
tivă Ujpesti Dozsa. au evoluat cei 
mai buni pentatloniști maghiari. Cu 
acest prilej, după o întrerupere de 
doi ani, și-a făcut apariția în activi
tatea competițională campionul J.O. 
de la Roma, Ferenc Nemet. Este ade-

vârât, el n-a concurat decît la două 
probe, dar rezultatele obținute la 
scrimă și tir atestă forma sa bună. 
Concursul pentatloniștilor maghiari a 
fost dominat de Balczo, clasat pe pri
mul loc cu 5062 p. Pe locurile urmă
toare: Mona — 4950 p, Torok — 4835 
p, Nagy — 4714 p și Moczar — 4659 
p. Iată cîștigătorii celor cinci probe: 
scrimă: Nemet 25 victorii — 961 p; 
tir: Szaniszlo 196 p — 1020 p; natație: 
Balczo 3:42,2 — 1090 p.; călărie: Torok 
2:39,8 — 1120 p; cros : Torok 13:22,6 — 
1294 p.

La Leningrad a avut loc zilele tre
cute un mare concurs internațional 
cu participarea reprezentativelor 
U.R.S.S., Poloniei, Suediei și Unga
riei, precum șl a unor echipe de club 
din Leningrad, Moscova, Ucraina,

R.S.F.S.R., Estonia, Letonia, 
concursul s-a desfășurat după 
nea tradițională a probelor. Pe pri
mul loc s-a clasat Zaharenko (din 
echipa U.R.S.S.) cu 5047 p, urmat de 
Pahomov (selecționata Moscova) 4882 
p, Mineev (U.R.S.S.) 4824 p, I. Sa- 
vițki (Leningrad), I. Novikov (U.R.S.S.) 
Primul dintre concurenții străini s-a 
clasat sportivul maghiar I. Mona 
(R.P.U.) cu 4714 p. Pe echipe, prima 
s-a clasat selecționata U.R.S.S.» ur
mată de echipa R.P. Ungare. Iată 
cîștigătorli probelor: călărie: E. Lilvak 
(Estonia) 1100 p; scrimă: Ferenc
Torok (R.P.U.) ; tir: V. Zaharenko 
(U.R.S.S.) 194 p; natație: Belov (Le
ningrad) 3:38,3; cros: Zaharenko
12:57,0.

la greutate; HribO’Brien 18,80 m 
58,41 m la disc.

RIGA: Campionul 
deține și în acest 
zultat mondial la 
manță de 82,06 tn. 
dine: 2. I. Sidlo (R.P.P.) 81,70 m; 
L. Stuart (S.U.A.) 81,46; 4. II. Sal 
mon (R.F.G.) 81,21 m; 5, F. Cove 
(S.U.A.) 80,40 m; 6 G. Kulcs 
(R.P.U.) 80,29 m.

european Ianis Lui 
an cel mai bun i 
suliță cu o perl, 

11 urmează in <

PE SCURT

Aici, 
ordi-

PE VELODROMUL din orașul Td 
a avut loc întîlnirea internațională a 
ciclism dintre echipele selecționate al 
U.R.S.S. și R. F. Germane. Cicliștii s| 
vietici au cîștigat 5 probe, iar oaspl 
ții două. Rezultate tehnice: viteza 
i. Romanov (URSS); 2, Bodnicl 
(U.R.S.S.); 3. Kozlowski (R.F.G.) urmi 
rire individuală (4 000 m): Moskvl
(URSS) 5:02,6; urmărire pe echipl 
URSS 4:36,8; semifond (60 km) Ko| 
lowski (RFG); 1 000 m cu start de J 
loc: Vargașkin (URSS) 1:11,2. Curl 
italiană a revenit echipei R. F. Ga 
mane. Proba de tandem a fost cîșu 
gată de Bodnicks și Vasiliev (URS3 
La 20 și 21 iunie cele două echipe | 
vor întîlni din nou, la Moscova.

CAMPIONATUL de ciclism (fond) 
Franței, desfășurat pe un circuit 
apropiere de Rouen, a fost cîștigat d 
Jean Stablinski, care a parcurs 248,5 
km în 6h57:39,0 (medie orară 35.7 
km). Pe locurile următoare s-au cil 
sat Ignolin la 25 sec și Anquetil 
1:34,0. Stablinski, care este și campid 
mondial, cucerește pentru a treia oaJ 
titlul de campion al Franței.

SOULEYMAN DIALLE este tmJ 

campion de box al Franței Ia categ 
ria „mijlocie". El l-a învins prin K.l 
în rundul 4 pe fostul deținător al ced 
turii, Hippolyte Annex. Aceasta ea 
cea de-a treia înfrîngere consecutij 
suferită de Annex înainte de limil 
în ultimele 6 luni. El a mai pierd] 
prin K.O. în fața Iui Laszlo PaJ 
(R. P. Ungară) și Mazzinghi (ItaliJ 
Annex a anunțat că abandonează b| 
xul.

DUMINICĂ s-au incheiat meciuri 
din cadrul sferturilor de finală (zoi 
europeană) ale „Cupei Davis". Angl 
a învins cu 4—1 echipa URSS, Sd 
dia a eliminat cu 4—1 Iugoslavia, Sj| 
nia a învins cu 4—1 Franța, iar Afril 
de Sud a întrecut cu 4—1 echipa Ii 
nemarcel.

(Agerpres)
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