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• Al 34-lea meci al formației noastre • Concurs internațional

atletele poloneze 
noastre s-au întâl- 
singură data, la

Cu 
fetele 
nit o 
Moscova în 1951, victoria 
revenindu-le celor dintîi 
cu scorul

Așadar, mîine la Ora
dea are 
meci cu 
niei. Este o bună ocazie 
pentru atletele din am
bele echipe să realizeze 
rezultate cit mai bune, 
la capătul unor întreceri 
spectaculoase.

de 75-49 p.

loc al doilea 
formația Poto-

CONCURS DE ATLE
TISM IN R. D. GER

MANĂ

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînă
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• De Ia trimisul nostru special) Radu Urziceanu

intilneste
7

I olan da Balaș, Florica Grecescu și Ida Manoliu sint 
singurele atlete din formația noastră care au mai con
curat și acum 12 ani cu sportivele poloneze. In meciul 
din 1951 ele au obținut 1,45 m la înălțime, 61.5 sec 
pe 400 m și 37,84 m la disc. In fotografie. Iolanda 

Balaș.

Echipa reprezentativă 
feminină de atletism a 
R.P. Române susține mîi
ne la Oradea o intere
santă întîlnire cu for
mația Poloniei, una din 
cele mai puternice echipe 
din întreaga lume. A- 
oesta este cel de-al 34- 
Jea meci oficial susținut 
de reprezentativa țării 
noastre. Prima întâlnire 
internațională a echipei 
Romiruei a avut loc la 
Brașov in 1932. in com
pania atletelor maghiare. 
De la acel 
ția noastră 
curat cu : 
Belgia (1), 
Cehoslovaci a (3). 
marca (1). Elveția 
Franța (2), 
Italia (6), 
Olanda (1), Polonia 
Ungaria (8), U.R.S.S.
Dintre acestea echipa 
noastră a obținut 14 vic
torii și de 2 ori a termi
nat la egalitate.

Bilanțul echipei femi
nine poate fi completat 
cu întâlnirile din cadrul 
Jocurilor Balcanice (in 
fond, un veritabil meci 
triunghiular Rominia — 
Bulgaria — Iugoslavia),

meci forma- 
a mai con- 
Austria (1),
Bulgaria (3),

Dane- 
(1), 
(1).
(2),
(1),
(2).

R.D.G.
Norvegia

Azi, în primul tur al 
întâlnirii internaționale de 
șah R.P. Romînă — R.P. 
Ungară sint programate ur
mătoarele partide, ui or-

FLORIN GHEORGHIU
(R.P.R.)

in care formația R.P.R. 
obținut cite S victorii 
fața echipelor Bulga-in

riei și Iugoslaviei.

Astăzi și mîine se des
fășoară un concurs inter
național la Berlin la care 
iau parte o serie de at- 
leți romi ni : Andrei 
rabaș, Ovidiu Lupu, 
neZ Porumb, Aurel 
•matescu, Alexandru
dorașcu și Zoltan Vamoș.

Bj- 
Cor- 
Sto-
Tu-

Asaltul înălțimii continuă: 
IllQCII DUCU

Ași eum arătaaa săp- 
tâmina trecută asaltul 
recordului republican la 
săritura in înălțime poa
te fj considerat ca fiind 
abia la— început ! Cor
nel Porumb a preluat 
in acest an recordul lui 
Eugen Ducu. ridicindu-1 
de la 2.n m la 2.11 m. 
Alexandru Spiridon și-a 
arătat și el intențiile, 
sărind 2,08 m... Aștep
tam cuvîntul lui Eugen 
Ducu, ușor accidentat la 
un genunchi, incă de la 
concursul de la Galați.

Și iată că n-a fost ne
voie să așteptăm prea 
mult ! Miercuri dupâ-a- 
miază. ]a Oradea, parti- 
cipind la un concurs de 
verificare. Eugen Ducu a 
trecut peste ștacheta 
înălțată la 2.09 m și a

doborât, cum se 
de puțin la... 2,12

Așadar : asaltul 
țimii continuă !

spune, 
m.

inăl-

Romînă - R. P
țiile rămînînd neschimbate. 

Delegația șahiștilor ma
ghiari a sosit in Capitală 
ieri la ora prînzudui.

Oaspefii au deplasat o

Ungară

îggS&SSBS^-n

motiv în plus pentru a ur
mări cu interes această 
întîlnire care se desfășoa
ră timp de trei zile: sîm- 
bătă (turul 1). duminică 
(turul 11) și luni dimi. 
nea ța (partidele întrerupte).

LAJOS PORTISCH
(R.P.U.)

Văzuți de Neagu Rădulescu

Jinea meselor: Portisch— 
Gheorghiu, Pavlov—Szabo, 
Barcza — Ciocîltea, Ghi- 
țescu — Lengyel, For in tos
— Drimer, Soos — Dely, 
Honfi — Gunsberger, Tro- 
ianescu — Flesch, Barczay
— Mititelu, Alexandra Ni- 
colau — Eva Karakas, Ist- 
vanne Bilek — Margareta 
Teodorescu, Elisabeta P°- 
lihroniade — Josza Lan- 
gos. După cum se vede, 
în prima zi, oaspeții au 
albele Li masa întâi și la 
toate cele fără sol, iar echi
pa noastră are albele la 
mesele cu soț, de două ori 
deci în înitîlni-rile femi

nine. Mîine, în retur, cu
lorile se inversează, forma-

ecliipă deosebit de puter
nică, cu trei mari maeștri 
la primele mese. Absentea
ză doar I. Bilek, indispo
nibil pentru motive de să- 
nătate.

După cum se știe. întîl- 
nirea prietenească de șah 
R.P. Romînă — R.P. Un
gară care începe azi după 
amiază (ora 16,30) în aula 
Bibliotecii Cenitriale Uni
versitare, are caracterul 
unei revanșe. Anul trecut, 
șahiștii romîni au reușit, 
la Budapesta, o performan
ță deosebită, dispunînd de 
reprezentativa maghiară cu 
scorul de 13*/^ —lO'/z- Uri

COPENHAGA 21 (prin 
telefon). V-ați întrebat 
vreodată cum sună in 
limba nefericitului prinț 
danez, Hamlet, celebrele 
sale cuvinte: „A fi sau 
a nu fi“, pe care mai 
toți le cunoaștem doar 
în engleză, pentru că așa 
ni le-a lăsat Shakes
peare ?

Noi am aflat mai îna
inte de a face vizita pro
iectată pentru simbâtă, 
la castelul Kronborg din 
Elșinor, unde in această 
perioadă multe trupe de 
teatru joacă „Hamlef 
chiar pe scena din curtea 
interioară a palatului 
gendar.

Și am aflat chiar 
la primele contacte 
capitala daneză : -At va- 
ere eller ikke vaere“ ! 
Aceste cuvinte sint pro
nunțate aici pretutindeni, 
legate de prezența echi
pei de fotbal a Danemar
cei in turneul de fotbal 
de la Tokio.

Nunureiller III, Varga.
O parte din componenții lotului 
la dreapta: Pircâlab, Constantin

Sferturile de finală
ale „Cupei R. P. R.“

Ia fotbal
Joi 27 iunie se dispu

tă jocurile din cadrul 
sferturilor de finală ale 
„Cupei R.P.R. 
următorul 
București: 
Rapid 
August4
Constanța: 
Galați 
București; Craiova: 
ința Timișoara 
«C.S.M.S. Iași. Nu 
fixat încă locul de 
fășurare a meciului

după 
program : 

Steaua — 
(stadionul ,23 

ora 17,30); 
Siderurgistul 

Progresul
Sta

s-a 
des- 
Pe-

trolul Ploiești — Dinamo 
București.

„A fi sau a nu fi“...
Dar danezii, care la 

Roma au pierdut meda
lia de aur într-o finală 
pasionantă și echilibrată, 
nici nu se gindesc la „a 
nu fi“. Ei sint hotăriți 
— și presa se face mereu 
ecoul acestor hotăriri — 
să facă totul pentru a 
trece de primul obstacol 
el preliminariilor, gin- 
dindu-se de pe acum la 
jocurile cu Bulgaria.

Gazdele noastre
poartă deosebit de ama
bil cu noi. Ne-au aștep
tat joi după-amiază la 
aeroport, iar președintele 
federației daneze și vice
președinte al F.I.F_A., dL 
Ebbe Schwartz, ne Înso
țește aproape pretutin
deni. Echipa noastră se 
află în aceste zile in cen
trul atenției generale.

din u:l mele antrenamente. De la stingă 
ka, Pavlovici,

Sîntem cazați la hotelul 
„Europa", care este situat 
în centrul orașului pe 
bulevardul ce poartă nu
mele cunoscutului 
ti tor danez H. E. 
sen. Ziariștii și 
porterii paginilor

poves- 
Ander- 
fotore- 
de fot-

bal de la marile cotidiene 
se perindă pe la noi do 
dimineață pină seara.

Ziarele de azi, în spe
cial „Berling’ske Tiden- 
de“ și „Politiken“ pu-

(Continuare în pag. a 5-a)

Întîlnire cu tradiții

se Dinamo - Sempre Avânți, la box

GHEORGHII GIOVANNI PERI

Unele probleme actuale în jocurile sportive

P
entru majoritatea Jocurilor sportive anul competițional 1962—1963 s-a încheiat. 
O serie de articole apărute în ziarul «Spoitul popular' — sub semnătura 
secretarilor generali de federații și a antrenorilor federali — au analizat 
desfășurarea acestor campionate în lumina sarcinilor reieșite din documentele 

Conferinței pe țară a Uniunii de Cultură Fizică și Sport. In cadrul acestor analize 
au fcst dezbătute — prin exemplificări concrete — principalele aspecte din munca 
secțiilor de performanță și a antrenorilor, precum și problemele actuale ale sporturilor 
respective. De aceea, în prezentul articol vom face doar cîteva observații cu caracter 
general și ne vom opri mai mult asupra sarcinilor care revin secțiilor pe ramură de 
sport și antrenorilor lor pe linia procesului de instruire în perioada imediat urmă
toare, cu privire la justa înțelegere și folosire a perioadelor de tranziție și pregătire.

De ce acordăm o atenție deosebită a- 
cestei probleme ? Pentru că din observa
țiile efectuate în cursul campionatului și 
apoi la unele turnee finale s-a desprins — 
ca o concluzie generală — că deși s-au 
înregistrat progrese în ce privește selec
ționarea sportivilor, munca de pregătire 
și promovare a tineretului și îmbunătățirea 
procesului instructiv- 
educativ, totuși sec
țiile de performanță 
din cluburi și asoci
ații nu au rezolvat 
aceste sarcini la ni
velul cerințelor ac
tuale. Este motivul 
pentru care, în prezent, federațiile de 
jocuri sportive analizează secțiile de per
formanță cu scopul de a vedea modul în 
care conducerile și antrenorii lor, precum 
și organele UCFS au aplicat . sarcinile 
trasate de documentele Conferinței pe țară 
a UCFS.

Pe teme
de instruire-antrenament

D
in datele culese pînă acum rezultă 
că o parte din aceștia nu au res
pectat una din sarcinile principale 
trasate prin documentele Conferinței pe 

țară a UCFS : «Munca de selecționare a

sportivilor pentru secțiile de performanță 
va trebui să constituie o preocupare im
portantă, cunoscînd că de ea depinde în 
mare măsură obținerea rezultatelor valo
roase". De aceea, federația de speciali
tate trebuie să tragă la răspundere pe an
trenorii și conducerile secțiilor, mergînd 
chiar pînă la eliminarea echipelor respec

tive din campionate
le republicane și la 
retrogradarea antre
norilor.

De asemenea, s-a 
constatat că secțiile 
de performanță nu au 
îndeplinit și o altă 

sarcină foarte importantă : respectarea 
principiului continuității pregătirii de-a 
lungul întregului an și al intensității cres- 
cxnde a antrenamentului, acordîndu-se o 
atenție deosebită perioadei pregătitoare. 
Din acest motiv, la începutul anului corn-acest motiv, la începutul anului com-

TUDOR VASILE 
șef adjunct al secției tehnice 

din UCFS

(Conlinuare in pag. a 3-a)

Echipele Dinamo Bucu
rești și Sempre Avânți (Bo
logna) se întâlnesc d n nou, 
> stă-seară, într-o dispută 
prietenească. Pogiliștii itl- 
lieni au sosit joi 
Capitală, dornici 
rească impresia 
pe care au lăsat-o în ul
timii ani în țara noastră. 
Sempre Avânți, una dintre 
formațiile cil renume in 
Italia, s-a deplasat la Bu
curești cu o garnitură pu
ternică, din care fac parte 
o seamă de boxeri de cer
tă valoare. I-a categoria 
pană, de pildă. Angelo Se- 
zatini este finalist al cam
pionatului italian în anii 
1959 și 1960. El are la 
activ 92 de victorii, din 
tota’kil de • 112 întâlniri 
pe care le-a susținut pînă 
în prezent. Mijlociul Peri 
Giovanni este campionul Ita
liei pe anul 1963, la fel 
ca și Antonio Maragliulo 
(cat. semimijlocie). Foarte 
valoros este considerat, de 
asemenea, și semiușorul 
Silvori Giancarlo, campion 
regional în anii 1962 și 
1963,

seara. ’n 
să întă- 
frumoasă 

d

Iată programul întî’nirii 
de astă-seară, în ordinea 
categoriilor : muscă : D.
Davidescu — Farinelli En
zo ; 
Cavazini 
C. 
Sezatini ; 
Bîrsu — 
lo ;

cocoș: C. Crudu — 
Giovanni; pană : 

Gheorghiu — Angelo 
semiușoară: S. 

Silvori Giancar-
semi ușoară: 1. Baciu 

Fusconi Gilberto; ușoa-
1. Mihalic — Bruno 
Pace; semimijlocie 3 
Dumitrescu — Antonio 

mijlocie mi

ră: 
De 
M. 
Maragliulo ; 
că : I. Olteatiu -— Franco
Cedri; mijlocie: C. Stă- 
nescu — Peri Giovanni; 
semigrea : D. Gheorghiu — 
Rosato Adriano.

lnlîlnirea de asta-searS 
începe la ora 19,30. în <țaz 
de timp nefavorabil K)la 
va avea loc mîine 
neață, de la ora 10. 
același stadion.

• Conform hotărîrii 
roului federal, turneul 
nai al campionatului repu
blican pe echipe s-a aml- 
nat pentru luna septem
brie.

pe

bi. 
fi-



Spartachiada de vară a tineretului

finalele pe asociație la uzina Vulcan din Capitală
Pe terenul de volei, disputa era în 

toi. Finaliștii, jucătorii echipelor ate
lierului mecanica-reductoare și servi
ciului metalurg, îiși disputau cu în
suflețire fiecare punct, fiecare minge. 
Spectatorii prezenți în tribune încu
rajau cu entuziasm eforturile ambe
lor echipe. Câștigătorii aveau să re
prezinte asociația în etapa a doua a 
întrecerilor din cadrul Spartachiadei 
de vară a tineretului. Meciul era pa
sionant și dovedea dorința ambelor 
formații- pentru a câștiga mult rîvni- 
lul 
lor 
lui 
tot 
porteri, mecanica-reductoare a trebuit 
să plece steagul în fața echipei ser
viciului metalurg, mai omogenă, mai 
bine pregătită, care a cîștigat cu 3—1. 
Jucătorii C. Stelian, Al. Bă-descu, E. 
Stoica, D. Moldoveanu, Gh. Tudo-se, 
V. Constantine s-cu și A. Ghită au 
fost îndelung aplaudați pentru fru
moasa lor victorie.

La fel de disputate au fost și în
trecerile finale la handbal unde echi
pele atelierelor de modelârie și tur
nătorie de fontă urmează să de
semneze, în cursul acestei săptămâni, 
câștigătoarea primei etape. La șah, 
din cei peste 350 de concurenți, cel 
mai bine s-au comportat reprezen
tanții serviciului metalurg (S. Co voii, 
V. Constantine s-cu, Gh. Balaban și 
Ținea Pitic) care au ocupat primul 
loc. De o largă popularitate s-au 
bucurat întrecerile atletice. Din cei 
623 participanți s-au remarcat tinerii 
de la atelierul de montaj armături. 
Astfel V. Eminovici a cîștigat proba 
de greutate, aruncând 10.15 m, I. Mi
litam s-a clasat primul la 100 m rea- 
Bzînd 13 4 sec., Nicdae Rovența la 
200 m cu 28,2 sec., Marin Bra- 
boveanu la 1500 m cu 4:50 etc. în 
căptămîna viitoare vor fi organizate 
finalele și la celelalte probe.

Despre întrecerile de tir se poate 
face aceeași remarcă cu privire la 
lupta strînsă dintrei cei 819 concu
rent!. care au fost oaspeții poligonului 
Progresul.
(debitare) a 
puncte : 49.

titlu de învingătoare a întreceri- 
Spartachiadei de vară a tineretu- 
pe asociație. Pînă la urmă, cu 
entuziasmul înflăcăraților săi su-

(forje), V. Matei (debitare), I. Stan 
(mecanica grea). Dintre fete se cuvi- 
ne relevată comportarea sportivei Tie- 
ru Alexandrina, un real talent ieșit 
la iveală cu prilejul întrecerilor din 
cadrul primei etape a Spartachiadei 
de vară a tineretului.

Cifra cea mai mare de participanți 
s-a înregistrat însă la haltere : peste 
1500. Inițiativa consiliului asociației, 
de a organiza concursul pentru de
semnarea ,,celui mai puternic om din 
secție" a avut un puternic ecou în 
rîndul salariaților uzinei și a contri
buit la popularizarea acestui sport. 
Dintre câștigătorii desemnați pînă in 
prezent cităm pe turnătorul V. Sto- 
ian (turnătoria de oțel) și sudorul C. 
Cărtuță (montaj-armături). Pare ciu
dat, dar fotbalul a trebuit sa se mul
țumească cu... locul III, în ceea ce 
privește numărul de participanți: 
815.

Adăugind participanțiî 
tație, popice, gimnastică, 
putem cita cifra totală a 
lor care s-au întrecut în
mei etape: 5763. Aceasta depășește 
de două ori numărul de membri 
UCFS din această organizație spor
tivă, ceea ce constituie un succes me
ritoriu pentru asociația sportivă Vul
can, care, așa cum ne-a relatat to
varășul Dumitru Zahar ia, secretar cu 
problemele organizatorice la clu
bul Progresul, este — pînâ în pre

prima pe raionul V. I. Lenin.

de la na- 
cidism etc, 
concurenți- 
cadrul pri-

r

Strungarul Iancu Jianu 
realizat cele mai multe 
L-au urmat D. Sabaiduc

în raionul Carata!

Spartachiadei de vară
Intrecerile din cadrul Spartachiadei 

de vară a tineretului sînt în prezent 
„la ordinea zilei”. In satele și co
munele raionului Caracal, de exem
plu, aproape că nu există zi în care 
asociațiile sportive să nu organizeze 
astfel de manifestații sportive. S-a 
muncit, intr-adevăr, temeinic în acest 
raion pentru ca întrecerile din ca
drul Spartachiadei să decurgă cît se 
poate de bine. Pînă în prezent, a- 
proape 12 000 de tineri și tinere s-au 
întrecut in probele marii competiții 
sportive de mase.

Daca ar fi să alcătuim un clasa
ment (neoficial, bineînțeles) al celor 
mai vrednice asociații sportive în 
privința organizării Spartachiadei de 
vară primele trei locuri ar fi ocu
pate in ordine de Voința Băbiciu, 
Recolta Prea j ba și Fulgerul Mirșani.

Cercetând acum evidența partici- 
panților (pe discipline sportive) la 

! întrecerile Spartachiadei, vom con
stata că probele de atletism au atras 
4109 participanți, în timp ce fot
balul nu a avut decît... 1024 de sim- 
patizanți. Este un indiciu îmbucură- 

i tor că atletismului i se acordă, în 
raionul Caracal, atenția cuvenită...
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Să organizăm la un nivel superior întrecerile
din cadrul Spartachiadei de vară a tineretului

Cea mai importantă competiție spor
tivă de mase care se desfășoară în pre
zent este Spartachiada de vară a tine
retului. Din analiza recent făcută re
zultă că în organizarea întrecerilor au 
fost obținute unele rezultate pozitive. 
Astfd, pînă la jumătatea lunii iunie 
au luat parte la întreceri peste 2.300.000 
de tineri și tinere din peste 8.800 de 
asociații sportive. In orașul București 
s-au înregistrat 261.000 participant, în 
regiunea București 235.000, în regiunea 
Oltenia 173.000, în regiunea Argeș 
154.000 etc. De asemenea, merită a fi 
subliniate rezultatele obținute în orașele 
Galați, Constanța^ Sibiu, Hurt'doara, 
precum și în raioanele Satu Mare, Cărei, 
Medgidia, Sf. Gheorghe și altele.

Un exemplu bun în ceea ce privește 
organizarea întrecerilor îl constituie a- 
sociația sportivă Titanii 23 August din 
Capitală, care a reușit. în strînsă cola
borare cu organizația U.T.M. să angre
neze în diferite competiții desfășurate 
în cadrul Spartachiadei 5.890 partici
pant! din cei 7.112 membri UCFS. Mem. 
brii consiliului asociației sportive au fost 
repartizați pe grupe sportive, iar birou
rile secțiilor pe ramură de sport, orga
nizatorii grupelor, instructorii voluntari 
și sportivii fruntași ai uzinei au fost 
angrenați în organizarea întrecerilor. Ca 
urmare a acestor măsuri și a unei in
tense munci de propagandă și agitație 
aci au avut loc întreceri la 9 ramuri de 
sport. Cu prilejul acestor concursuri 
s-au atribuit titlurile de „cel mai iute* , 
„cel mai hun săritor*,  „cel mai puternic 
om*  din uzină.

In organizarea și desfășurarea întrece
rilor din cadrul Spartachiadei de vară a

ta și. Ei 
cerilor 
popularizarea sportului respectiv în în
treprinderi, instituții, sate etc.

Este bine ca în asociații sportive să 
-se alcătuiască programul întrecerilor pe 
zile și pe sporturi. Acest program tre
buie să fie afișat în locuri vizibile, pen
tru a fi cunoscut de oamenii muncii.

Pentru ca un număr cît mai mare de 
oameni ai muncii să participe la între
ceri, organele și organizațiile UCFS tre
buie să se preocupe de organizarea unor 
centre de învățare și inițiere la diferite 
ramuri de sport. Perioada de vară este 
bine folosită în special pentru organiza
rea centrelor de învățare a înotului peste 
tot unde sînt condiții (rîuri, lacuri, ia
zuri, bazine etc.). Asemenea centre se 
pot organiza la toate ramurile de sport. 
De aci se desprinde concluzia că cei 
care doresc să participe la întrecerile 
Spartachiadei și nu au mai practicat 
nici o ramură de sport, trebuie să treacă 
prin centrele de învățare și inițiere. 
Munca de învățare și inițiere la aceste 
centre trebuie să fie asigurată de cadre 
de specialitate din rîndul antrenorilor, 
profesorilor de educație fizică, inștruc-

pot ajuta la organizarea între- 
făcînd și demonstrații pentru

AUREL CRIȘAN
coresp

lăzii din meciul de volei disputat intre echipele serviciului nwțolurg și atelierului 
mecanicâ-reductoare, in finala pe asociație a 5par tac hiodei de tară a tineretului.

Foto : A. Cri șan

tineretului s-au constatat însă și unele 
lipsuri. 0 parte dintre organele și or
ganizațiile UCFS n-au luat măsurile or
ganizatorice necesare pentru începerea la 
timp a întrecerilor. Din .această cauză 
sînt încă multe asociații . sportive în 
care — deși au trecyt^îpai bine de 60 
zile de la începerea Mă^cț I a Sparta
chiadei — nu s-a nici un
concurs. Așa de pildil, în regiunea Su
ceava sînt 151 asoc^țirGșportive, în re
giunea Banat 113, îs|. regiunea Iași 97, 
în regiunea Ploiești 57 de asociații 
sportive care n-au ținut nici un concurs 
din cadrul Spartachiadei.

Existența unui număr așa de mare de 
asociații sportive rămase în urmă în 
această direcție se datorește faptului 
că nu peste tot s-a ținut seama de in
dicația dată de Consiliul General al UCFS 
de a se repartiza toate cadrele, profe
sorii de educație fizică, antrenorii, in
structorii sportivi, arbitrii, membrii 
comisiilor pe ramură, de sport și spor
tivi» fruntași pe cîte I—-2 asociații spor
tive pe care să le ajute în mod con
cret la organizarea întrecerilor.

Această situație nu poate fi explicată 
altfel decât ca o lipsă de răspundere 
de care mai dau dovadă unele organe lorilor voluntari cît și de unii sportivi 
și organizații UCFS. care și-au făcut 
un obicei de a aștepta și a da asaltul 
în ultimele zile ale încheierii etapei pe 
asociație.

In vederea îndeplinirii 
bilite de plenara 
UCFS din ianuarie și anume aceea de 
a mobiliza la actuala ediție a Sparta
chiadei de vară cel puțin 3.500.000 par
ticipanți (din care 2.000.000 la orașe) 
toate organele și organizațiile UCFS tre
buie să treacă la acțiuni 
eficace. In perioada care a mai rămas 
pînă la încheierea etapei pe 
competiției, 1 iulie la orașe și 15 iulie 
la sate, trebuie intensificată munca de 
organizare a concursurilor la ramurile 
de sport prevăzute în regulament.

Ce trebuie făcut pentru aceasta ?
în primul rînd. organele UCFS, în 

colaborare cu U.T.M. și celelalte orga
nizații de mase să repartizeze cadre din 
comisiile pe ramură de sport, profesori 
de educație fizică, antrenori, arbitri, 
instructori sportivi etc. care să se de
plaseze în primul rînd în asociațiile spor
tive unde nu s-a organizat Spartachiada 
și în acelea în care întrecerile se des
fășoară slab, pentru a le acorda ajutor 
concret în organizarea 
concursurilor. Trebuie 
măsuri îneît întrecerile din cadrul Spar
tachiadei să se organizeze în toate aso
ciațiile sportive și la un număr cît mai 
mare de ramuri sportive. întrecerile se 
j>ot organiza și în taberele de elevi și 
studenți, precum și în. stațiunile de 
odihnă și tratament. In această activi
tate trebuie cuprinși -toți sportivii frun-

sarcinii sta-
Cons iii ului General

concrete și

asociație a

și desfășurarea 
luate asemenea

fruntași.
Organele UCFS au datoria să stabi

lească din timp măsurile necesare or
ganizării și desfășurării etapelor supe
rioare ale Spartachiadei. Incepînd c>u 
etapele pe grupe de asociații sportive și 
pînă la etapa regională inclusiv a Spar
tachiadei pentru orașe și pe grupe de 
regiuni pentru sate, întrecerile trebuie 
îmbinate și cu alte activități, în așa fel 
îneît acestea să constituie adevărate săr
bători sportive ale tineretului din orașul 
respectiv. Așa de pildă pe stadioane se 
pot prezenta 2—3 reprize de gimnastică 
(exerciții cu sau fără obiecte) cîteva 
piramide, demonstrații de gimnastică ar
tistică și demonstrații la aparate; șta
fete combinate, întreceri de moto, ciclism, 
călărie (în funcție de condițiile existen
te) ; jocuri atractiv-distractive ; activi
tăți cultural-artistice etc.

în toate etapele trebuie să se urmă
rească cu atenție depistarea elementelor 
talentate care să fie luate în evidență 
și îndrumate către secțiile pe ramură 
de sport. Este o datorie a tuturor orga, 
noilor și organizațiilor UCFS și a tuturor 
antrenorilor, profesorilor de educație fi-, 
zică și instructorilor sportivi să depis
teze cît mai multe elemente talentate și 
să se ocupe cu răspundere și perseve
rență de pregătirea lor pentru ; sportul 

performanță.de

POPA IOVIȚĂ
Șef al comisiei educației’ fizice a 
maselor la orașe din. Consiul Ge

neral al UCFS.

Cînd se muncește cu tragere de inimă
® LA ASOCIAȚIA SPORTIVĂ ELECTRO APARAT AJ : TOTI MEMBRII UCFS PARTICIPĂ LA SPARTACHIADA DE VARĂ • SIRENA 

ANUNȚĂ PAUZA DE GIMNASTICĂ O SE PREGĂTESC NOI ÎNTRECERI DE MASE
Printre asociațiile sportive bucureș- 

tene cu o activitate remarcabilă se nu
mără și A.S. Electroaparataj. Să vă ară
tăm pe scurt motivele pentru care clubul 
sportiv raional Metalul situează această 
asociație în rîndurile fruntașelor : ma
joritatea salariaților din întreprindere 
sînt membri ai UCFS ; dintre secțiile 
pe ramură de sport patru au echipe care 
activează în campionate raionale și oră
șenești ; în toate sectoarele întreprinderii 
se practică ginuiastica în producție : nu
mărul participanților la întrecerile Spar
tachiadei de vară a tineretului este mai 
mare ca ced al membrilor UCFS ; 7 in
structori voluntari se ocupă de pregă
tirea sportivilor; sute de muncitori par
ticipă cu regularitate la campionatul a- 
swiație.! etc. etc.

Președintele asociației sportive Elec
troaparata j. ing. șef adjunct al între
prinderii, Grigore Danciu. ne-a spus că 
rezultatele obținute se datoresc în pri
mul rînd ajutorului prețios pe care îl 
primesc din partea comitetului de partid, 
a colaborării rotln-ice cu comitetul UTM 
și a muncii colective ce se duce în con
siliul asociației sportive.

„Tofi cei 21 de membri ai consiliului 
— a ținut să precizeze președintele aso
ciației — muncesc cu tragere de inimă*.

Vorbind despre metodele de muncă 
pe care le folosește în activitatea sa 
consiliul asociației sportive Elcctroa pa
rata], trebuie să începem cu aceea a re

partizării sarcinilor. Elert roa parata j
toți menbrii consiliului au atribuții bine 
definite. Președintele și secretarul (Toma 
Gheorghe) coordonează întreaga activi
tate din cadrul asociației. Celorlalți 
membri Ii s-au repartizat de asemenea 
sarcini concrete De exemplu, ing. Oc
tavian Olteanu răspnndc de problemele 
organizatorice, 7ng. Dragoș Simulescu 
de munca de propa
gandă și agitație, 
Leonida Zaniu de 
activitatea e'anomi- 
co-financiară, Gheor
ghe Gris tea se ocu
pă de bunuf mers al 
gimnasticii în pro
ducție iar Yasile Ș«r- 
bănescu îndrumă or
ganizatorii de grupe sportive și birourile 
secțiilor în organizarea competițiilor de 
mase (spartachiadele. crosurile, campio
natul asociației etc.). Alți șase membri 
din consiliu se ocupă cu îndrumarea 
muncii în secțiile pe ramură de sport. 
Astfel V. Kădulescu, un pasionat turist, 
coordonează munca comisiei de turism, 
N. Paloșanu pe cea a secției de volei, 
G. Preda ajută secția de popice etc.

La ora 12, în fiecare zi, sună sirena 
fabricii. Este semnalul pauzei de gim
nastică. Muncitorii din toate sectoarele 
(din păcate nu și cei de la administra
tiv) opresc munca pentru 5 minute și

TRIBUNA
EXPERIENȚEI

ÎNAINTATE

sub conducerea a 20 de instructori exe
cută gimnastica în producție.

In organizarea întrecerilor Spartachia
dei de vară a tineretului „Electron pa ra
ta jul“ se află pe un loc fruntaș. La 
etapa pe asociație a competiției au par. 
ticipat la concursuri nu mai puțin de 
2407 tineri și vîrstnici, cifră mai mare 
ca cea a membrilor UCFS de la „Electro

aparata j“. întreceri 
pasionante au avut 
loc Ia popice, fot
bal, volei (în curtea 
întreprinderii există 
două terenuri de joc, 
dintre care unul are 
și tribună), haltere 
(aproape 1000 de 
ridicători de greu

tate). Gu ocazia acestor întreceri s-iu 
evidențiat grupele sportive din sectoa- 
rele „chimică* 4 — la popice, „montaj 
automate44 — la volei și toate grupele 
sportive la fotbal...

încasarea cotizației, cu excepția grupe
lor de la „montaj instalații44 — orga
nizator II. Vasiliu și „montaj automate*  
— organizator V. Romocea, se desfășoa
ră în bune condițiuni. Spre lauda con
siliului. asociația are un număr de 250 
de membri susținători care plătesc co
tizație lunară între 3 și 5 lei.

La întrebarea noastră ce susțin a- 
cești..^ șusținălori, președintele asocia

ției ne-a arătat calendarul competițiilor 
oficiale la care participă echipele de H 
Electroaparataj: echipa de fotbal în 
campionatul raional, cea de juniori (for
mată anul trecut) a și cîștigat o com
petiție (organizată la nivelul Capitalei), 
la volei echipele de băieți și fete joacă 
în campionatul orășenesc și o a treia 
formație în campionatul raional. De ase
menea, jucătorii de popice și de tenis de 
masă activează în competiții oficiale.

Zilele acestea se va organiza o șe
dință de consiliu lărgit în care se va 
analiza felul cum s-au desfășurat în
trecerile etapei I a Spartachiadei de 
vară și organizarea campionatului aso
ciației (ședințele obișnuite ale consiliu
lui se țin lunar). Această formă sim
plii (campionatul asociației) prin care 
se atrag masele în practicarea sportului 
și se deschide drum tinerilor talentați 
spre secțiile de performanță, a devenit 
tradițională la Electroaparata j. An de 
an, vara și iama se organizează cu 
bune rezultate aceste întreceri. La edi
ția de vară a campionatului tineri mun
citori din întreprindere se vor întrece 
la fotbal (10 echipe), popice, volei (8 
echipe de băieți și 2 de fete) și atle*  
tism.

Munca colectivă a dat roadele a-Șteps 
tate !

I. RABȘAN



Bilanț rodnic la Universitatea București
Studenții noștri se află in plină 

perioadă de examene. O „etapă” im
portantă în care — pretutindeni — se 
face bilanțul unui an de învățătură. 
Un bilanț pe care fiecare student și-l 
dorește cît mai bogat in note bune.

Cucîtvatimp în urmă, la Universita
tea diiri București — despre care ne 
voim ocupa in rindurile de față — 
6-a făcut un prim bilanț : cel al acti
vității sportive.

Sportul la Universitatea bucureș- 
teaină a căpătat tradiție, a ajuns să 
fie inseparabil legat de activitatea 
cotidiană a fiecărui student. în crea-

masă a studenților de aici. Lectorii 
și asistenții de la catedra de spe
cialitate nu s-a-u limitat doar la an
grenarea studenților în trecerea nor- 
melor de educație fizica (cifra pentru 
anul care s-a încheiat este de 21781 
ci au căutat să creeze premisele unei 
activități sportive multilaterale. Și 
acest lucru l-au realizat pe deplin. 
Bilanțul celotr zece secții pe ramură 
de sport este edificator.

Pe linia indicațiilor date de Con
ferința pe țară a UCFS, ponderea în 
activitatea sportivă a studenților de 
la universitate au avut-o atletismul,

Start intr-o probă de sprint din cadrul campionatelor de atletism ale Universității 
București.

anMor I“, devenite tradiționale. Dintre 
facultăți, rezultate bune au obținut 
atleții de 
Matematici, 
registrat și 
studenți în 
facultăți, dintre care 42 au ajuns 
fonmațiUe Universității ; 186 de par
ticipant! la competițiile interne, un 
loc I, un loc II ș! 2 locuri III în în
trecerile de gimnastică pe centrul 
univenstiitar din cadrul „Cupei 30 De
cembrie44 și „Cupei Primăverii* 4. In 
ce privește natația, un număr de 80 
studenți (dintre care 30 studente) 
sânt încadrați în această secție. Nu
mărul cel mai mare il prezintă Fa
cultatea de Matematici și Fizică : 20. 
Și în „calendarul**  acestei secții au 
fost înscrise numeroase competiții, 
cu care ocazie s-au remarcat citi va 
studenți cu mari posibilități, cum ar 
fi Petre Novotni, Irina Prodamov și 
pollstul Dor el Bucure seu.

Un loc 
sportivă a 
si tate l-au 
Handbalul,

la Filologie, Biologie 
Succese importante a 
secția de gimnastică : 
echiipele reprezentative

suplimentPosta
de 
prin 
tal) 
atit.

Barbălată — Giurgiu. într-ade. 
situația e. dificilă. Iar propune- 
specialiștilor din orașul dum

neavoastră ius rezolvă toiul. Chiar 
dacă vopsiți încă a dată caiacele >i 
conode, tot riscați. A venit vara, au 
început căldurile, și ambarcațiile vor 
crăpa din nou 
nici să le dați

serviri a măturat experimental 
sediu, a șters (tot experimen- 
praful de pe aparate... Și, cam 
Vă mirați, așa-i ? E și firesc. 

N-aveți de unde ști că, în ultima
vreme, preocuparea principală a cen
trului este să experimenteze 
pot obține rezultate 
Ceva s-a făcut în 
Sperăm însă să fie 
ri meri tal...

la hangar. Desigur,
t

,cum se 
fără activitate*...  
această direcție, 

tot cu

a diferite în~ 
Numărul stu- 
diferite com- 
handbal 435, 
etc.

atleții
Rodica
Mate-
Crețu

rea acestei tradiții sportive, condu
cerea universității, asociația studenți
lor, comitetul U.T.M. au avut un col 
însemnat prin sprijinul permanent a- 
cordat activității sportive. Beneficiind 
de o bază materială puternică, ca
tedra de educație fizică a universi
tății a avut posibilități largi de a 
angrena in activitatea sportiva, marea

gimnastica și natația. La atletism, de 
pildă, au fost organizate șapte finale 
de competiții, printre care amintim 
„Cupa anilor I“, „Crosul 7 Noiembrie* 4, 
„Cupa 30 Decembrie**,  „Concursul pri
măverii “, „Concursul de triatlon**,  în
treceri. care au angrenat aproape 
3 600 de studenți și de studente. Cele 
mai multe participări s-au înregistrat 
la competițiile de cros și la „Cupa

Unele probleme actuale in jocurile sportive
(Urmare din pag. !)

petițional. la majoritatea Jocurilor sportive 
(volei, handbal, baschet, rugbi etc.) multe 
echipe s-au prezentat insuficient pregătite. 
Ele au ajuns In aceasta situație tocmai 
pentru că nu au folosit în mod just peri
oadele de tranziție și pregătitoare, nu au 
respectat sarcinile acestor perioade. De 
aici, comportări necorespunzătoare, cu re
percusiuni directe asupra nivelului tehnic 
al echipei și competițiilor respective

Este absolut necesar ca toți antrenorii 
șl sportivii și in special cel care practică 
sporturi olimpice, să acorde toată impor
tanța perioadelor de tranziție șl pregăti
toare, pentru că ele Joaca u rol extrem 
de important in realizarea unei pregătiri 
complexe, multilaterale a unei echipe de-a 
lungul 
tftjlril

întregului an, ca bază a Inbaii- 
pi lanente a performanțelor.

erioada de tranziție — șl acest lu
cru trebuie să fie clar pentru toată 
lumea — nu este egală tn Între

gime cu perioada concediilor șl a 
lipsei de activ tate sportivă. Ea tși are ca
racteristicile suie bine precizate in proce
sul de instruio-antrenament :

a) este o perioadă scurtă, de 4—6 săp- 
tămîni (de la încheierea activității corn- 
petiționale) ;

b) necesită folosirea unor mijloace foarte 
-variate, nespecifice jocurilor sportive res
pective, pentru asigurarea odihnei active ;

c) activitatea este mai redusă atit ca 
număr de antrenamente, cit și ca inten
sitate a efortului ;

d) accentul se pune pe folosirea unor 
mijloace de pregătire fizică generală, in- 
sistîndu-se asupra dezvoltării forței, vitezei 
și îndemînării, iar pentru verificarea gra
dului de pregătire se vor trece normele 
stabilite de federație.

Deci, s-ar putea spune că perioada de 
tranziție constituie o pregătire a perioadei 
pregătitoare propriu-zise. Și, Intr-adevăr 
prin : tratamente medicale efectuate la 
sportivii traumatizați (acolo unde este ca
zul), prin scăderea efortului general și. ca 
o consecință, a gradului de antrenament, 
prin odihnă activă se asigură refacerea 
organismului și se creează premisele vii
toarei activități de pregătire. Așadar, sar
cinile de bază ale acestei perioade sînt :

— asigurarea odihnei active, prin lecții 
reduse ca număr (2—3 pe săptămină), cu 
efort mai scăzut și intensitate mai mică. 
Ca mijloace, antrenorii vor folosi pe cele 
împrumutate din alte sporturi (atletism, 
gimnastică, înot, volei, fotbal, handbal, 
baschet etc) ; în general, exercițiile vor 
fi variate, stimulative, 
emoțională pozitivă ;

— remedierea unor 
tehnice decît tactice, 
în campionate Ja sportivi mai slabi, prin 
antrenamente individuale. Acest lucru este 
recomandabil în ultima parte a perioadei 
la sportivii mai tineri, cîștigîndu-se astfel 
timp pentru lichidarea lipsurilor și acumu
larea de noi cunoștințe ; pentru cei din 
primele formații este mai indicat să se facă 
în perioada pregătitoare dată fiind durata 
scurtă a perioadei de tranziție.

— menținerea unui asemenea grad de 
pregătire încît la începutul perioadei pre
gătitoare sportivii sâ se găsească la un 
nivel de antrenament superior celui din 
etapa corespunzătoare a anului prece
dent.

p

care cieazâ o stare

deficiențe mai mult 
scoase în evidența

I
n ceea ce privește perioada pregă
titoare, se știe că in această parte 
a nreqătirii se pun bazele obținerii 
formei sportive. Pentru aceasta este 

necesar ca în prima parte a perioadei vo
lumul și intenshaiea efortului să crească

(volum mare șl intensitate mai mică la 
început, pentru ca treptat raportul sâ se 
modifice în favoarea intensității, pe măsură 
ce se apropie perioada competițională). 
Restabilind o bună pregătire fizică ge
nerală, ca bază a pregătirii tehnico-tac- 
tice, se trece la menținerea ei și, paralel, 
la intensificarea pregătirii fizice speciale. 
In partea a doua, accentul va cădea 
pe intensitatea exercițiilor specifice. Se 
va insista în mod deosebit asupra per
fecționării procedeelor tehnice și a com
binațiilor tactice din sistemul de joc res
pectiv, se va cristaliza formația de bază 
și vor fi precizate rezervele pe posturi, in 
vederea pregătirii lor speciale și în jocuri 
de antrenament și de verificare.

Trebuie să subliniem că, dacă în peri
oada de tranziție exercițiile variate și sta
rea emoțională pozitivă contribuie . la a- 
tingerea obiectivelor ei, în perioada pre
gătitoare un rol important trebuie să-l joace 
NOUL față de anul competițional încheiat. 
NOUL trebuie sâ se reflecte in primul rind 
in organizarea procesului de instruire-antre- 
naaeal iar in al doilea rind in conținu
tul iui (mijloace, exerciții). Pregătirea a- 
tentă a fiecărei lecții de antrenament va 
permite găsirea unor mijloace variate noi, 
pentru evitarea șablonismului, rutinei, mo
notoniei antrenamentului. Atragem atenția 
asupra faptului că elementele tehnico-tac- 
tice trebuie exersate intr-un ritm cît mai 
ridicat și în condiții concrete, cît mai apro
piate de joc.

important în activitatea 
studenților de la Univer- 
ocupat jocurile sportive, 

baschetul, fotbalul și vo
leiul au atras la startul 
treceri, zeci de echipe, 
denților participanți la 
petiții este edificator : 
basschet 799, fotbal 2040

De fiecare dată, competițiile spor
tive pe grupe, facultăți și interfacul- 
tăți au scos la iveală elemente de 
perspectivă care au reușit să fie se
lecționate în loturile sportive ale clu
bului Știința. Ne referim la 
Vasile Jirjea (anul 5 Juridice), 
Stanei-a și Augustin Burcea (3 
matici), baschetbaliștii Lucian
(2 Fizică), Alina Savu (3 Naturale) 
și Elena Clondescu (2 Filologie), vo
leibalista Mihaela Vlădeanu (4 Juri
dice), scrimerul Constantin Țintea (5 
Filologie) etc. De menționat totodată 
că secția de sporturi nautice este afi
liată la federația de specialitate.

Un lucru demn de reținut este in
teresul manifestat de cadrele didac
tice de specialitate pentru creșterea 
unui număr tot mai mare de in
structori sportivi voluntari din rindul 
studetifitor, tineri care după absolvi
rea facultății vor deveni, la locurile 
lor de muncă, propagandiști ai miș
cării noastre sportive. în acest sens 

! trebuie arătat că numărul instructo- 
; rilor sportivi voluntari s-a ridicat la 
aproape 300.

Bilanțul sportiv la Universitatea 
din București a demonstrat că acest 
an a fost rodnic, creind premise pen
tru noi succese in activitatea 
viitoare.

CONSTANTIN 
TIBERIU

sportivă

ALEXE 
STAMA

Elevii la practica ' 

in producție >

Roineo
(pe 

Focșani.

titlu expe-

*

pe apă nudrumul

curînd)
După cite 

am înțeles, sportivii asociației „Uni
rea" din orașul dumneavoastră vor 
joace șah și tenis de masă, dar 

Mai spuneți în continuare

bine. Le-ar duce Dunărea la tale 
ați r amine fără bărci. Să puneți 
fiecare caiac și canoe cite un canotor? 
Si asta ar fi riscant. Băieții n-au 
mai ieșit pe apă de ani de zile. 
Bineînțeles, ptnă la urmă, s-ar des. 
curea ei. Ce ar spune insă conduce
rea secției de canotaj, fiindcă, cit 
de cit, asta ar însemna activitate?... 
în orice caz, nu strică să încercați, 
Puneți-le pe apă, vedeți în ce ape 
se scaldă (cei 
bărcile) și...

care conduc secția, nu

(mai scrieți-ne)

— Roman. PortaruluiD. Florescu
Todor ii puteți scrie și pe adresa 
clubului Rapid.
spus 
tului 
rău.

Dar, cel care v-a 
să-i scrieți pe adresa restaurun- 
„Universității" nu v-a sfătuit 

Acolo, îl găsiți mai sifeur.
(așteptăm)

P
să vă spunem noutăți de la centrul 
experimental de aer o și navomodele 
din Capitală. Nu știm cu ce să în
cepem. Sau mai bine zis, cum să înce
pem... în sfîrșit, tot ce se lucrează 
aici, după cum știți și dumneavoas
tră, se face cu titlu experimental. 
Săptămîna trecută, de pildă, femeia

Ștefan Cîmpîna. Ne rugați

au și mesele respective, însă tot 
pot juca. Nu înțelegem. A, scuzați, 
n-am citit sfîrșitui scrisorii: gestio
narii din localitate nu-și pot face in
ventarul decît pe aceste mese. Ce 
să vă sfătuim ? Invita(i-i pe gestio
nari să joace tenis de masă și șah, 
poate vă vor înțelege păsul...

(mai trimiteți)
C. Guran — Tg. Mureș. De acord: 

orașul are tradiție în volei. Ați 
echipe în „A“ și în Dar
și faptul că de la terminarea cam
pionatului de calificare nu ați 
avut nici un fel de activitate volei- 
balistică. Dumneavoastră ne întrebați: 
de ce ? Momentan nu putem să vă 
răspundem. Așteptăm la rindul nos
tru răspunsul comisiei regionale de 
volei. Sperăm că prin aceasta să vă 
facem totuși un prim... serviri.

(insistați)
V. TOFAN

avut 
știm

mai

Sportivii — mindria școlii

★

activitate bine organizată șl pla
nificată în perioadele de tranziție 
șl pregătitoare va duce nemijlocit 
la obținerea formei sportive, iar in 

perioada competițională la menținerea ei. 
Aceasta trebuie să fie în centrul preocu
părilor tuturor conducerilor și antrenorilor 
secțiilor de performanță, care au datoria 
să ia măsurile ce se impun în vederea vi
itorului an competițional.

Ținînd seama de calendarul intern al fe
derațiilor de jocuri sportive, perioada pre
gătitoare se încadrează astfel pe jocuri :

HANDBAL î iulie—septembrie. Perioada 
este relativ scurtă, deoarece campionatul 
va începe mai devreme pentru a face loc 
pregătirilor în vederea campionatului mon
dial de la Praga.

VOLEI : iulie—decembrie. Durata este 
destul de lungă, dar necesară sportivilor 
noștri. In octombrie, echipele noastre re
prezentative vor fi angrenate în campio
natele europene, care vor fi organizate de 
țara noastră.

BASCHET : august—octombrie. Timp su
ficient pentru organizarea 
unei temeinice munci de 
derea campionatelor.

Pentru
hochei, tenis 
pice) timpul 
trenamentele 
pregătitoare, 
tare a campionatelor republicane respec
tive, a fost comunicat la timp secțiilor res
pective pe ramură de sport, o dată cu 
îndrumările metodice corespunzătoare, de 
către federațiile de specialitate.

Respectarea cu rigurozitate a principi
ilor și sarcinilor perioadelor de tranziție și 
pregătitoare de către secțiile de perfor
manță și antrenorii lor este o condiție ho- 
tărîtoare pentru îmbunătățirea calitativă a 
procesului de instruire-antrenament și, 
deci pentru ridicarea valorii jocurilor 

sportive din patria noastră.

și desfășurarea 
pregătire in ve-

sportive (rugbi.celelalte jocuri
de masa, tenis de cîmp, po- 
in care se vor desfășură an- 
perioadelor de tranziție și 

în raport cu datele de dispu-

Revedere cu Elena Moiș, cam
pioana noastră republicană la pati
naj artistic... Nu insă in parcul spor
tiv „23 August", cum ați fi înclinați 
să bănuiți. Și nici intr-o altă sală de 
gimnastică unde, din cind in cind, 
patinatoarea face exerciții de grație 
și indeminare. De data aceasta, Elena 
Moiș se afla intr-o clasă împletind 
cu atenție și cu mult gust, la o bluză 
cu motive populare. Un arabesc de 
culori, intr-o țesătură măiastră...

Faptul s-a Petrecut la școala 
die nr- 5 „Mihail Sadoveanu” 
Capitală, tn aceste zile. Elena 
și colegele ei. mai mici sau
mari, participă la orele de practică. 
După ce profesorii au incheiat situa
țiile in cataloage, acum cite două ore 
pe zi, elevii de aici — asemenea ce
lor din întreaga țară — desfășoară o 
vie activitate in cadrul practicii de 
producție. Cit de plăcute și cît in-

me
dia 

Moiș 
mai

teres acordă elevii de la „Sadoveanu" 
acestei activități, ne-am dat seama 
vizitind citeva ateliere.

La lăcâtușerie, ore-atelier cu elevii 
claselor a VII l-a. Am rugat pe prof, 
maistru Nicolae Bucur, sâ ne pre
zinte cîțiva evidențiați in această 
tivitate.

— Fruntașii i 
primii în sport,

Trei iubitori 
Muscă, Mihai 
Petre și alături 
Lancea muncesc 
viață unei mașini electrostatice. La 
altă masă-atelier, atleta Rodica Mi- 
roiu lucrează de zor la retușirea unor 
greutăți care urmează să fie conexate 
la aparatul de descompunere a for
ței. Un alt atlet, Cristian Hileri a 
terminat un dinamometru. Iată-i ;i 
pe baschetbaliștii Florian Marinescu 
și Ion Osvalt care se află intr-un 
stadiu destul de avansat cu construe-

ac-

pe atelier sînt 
ni se răspunde.
ai fotbalului, Dan 
Ioanițiu și Petre I. 
de ei, boxerul Mihai 

• cu sirg pentru a da

Elevii claselor a VII l-a de la Școala medie nr. 5 „M Sadoveanu" la orele de 
practică. In atelierul de

Profe-

am in- 
Profe*

alte 40 de scaune 
laboratorul de fizici

și la tîmplărie, nici

?i 
un 
la 
ție

clasele a IX-a 
afara școlii, la 

Cot 
lec*  
ala 
sta 

aici,
încetează de a mai 

„ne cunoscute lor". Și 
plăcută: in rîndul celor 
— tot sportivii ! Alexan*  
din lotul olimpic de na- 

Zeno Bejan care a evoluat

ția unei lunete astronomice, 
sorul-maistru nu exagerase.

în alt atelier, la timplărie, 
tilnit elevii claselor a VH-a. 
sorul-maistru Vasile Neagoe s-a ard» 
tat foarte mulțumit:

— Băieții mei și-au îndeplinit pla
nul : au terminat de reparat 30 da 
taburete și 30 de scaune. Totodată ei 
au confecționat 
soeciale pentru 
fi chimie.

Prin urmare 
un... corigent!

Cei mai mart, din 
a X-a lucrează in 
atelier auto de pe Vergului. 
cot băieți și fete. Cu fiecare 

practică, Piesele complicate
motoarelor 
in rindul 
o surpriză 
mai zeloși 
clru Bota, 
tație, 
la Criteriul mondial de scrimă de ta 
Gând, întreaga echipă feminină de 
baschet, campioană școlară a Capi
talei, atleții Raica, Osoianu. Horo- 
veanu, Moldoveanu, Doina Birsans 
„soliști" ai apropiatelor finale repu
blicane școlare de la Timișoara. Edi
ficator 1

Oprim 
altceva, 
sorii de 
Baciu, 
Sturza, Alina Sebessi pregătesc o ve
ritabilă pleiadă de viitori recordmani, 
campioni și... olimpici. Ne-ar trebui 
prea multe rânduri pentru a-i cu
prinde pe toți.

Fruntași la invătătură, in sport, in 
activitatea practică, toți elevii amin
tiți mai sus se bucură de simpatia 
colegilor lor, a cadrelor didactice 
care ii înconjoară cu multă dragoste. 
Pe bună dreptate, prof. G- Șerbă- 
nescu, unul din directorii' școlii a 
putut afirma că sportivii reprezintă 
mlndria colectivului de la „Sado- 
veanu"„.

aici șirul exemplelor. Nu de 
dar la „Sadoveanu", profe- 
educație fizică. Sultănica 
Cornelia Chirață, Valeriu
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CONCURSURI.., REZULTATE Analiza stadiului de îndeplinire a planului de măsuri

Gheorghe Plăcintaru conduce in cursa de 800 m.
Foto: P. Nagv-Cluj

CAMPIONATUL PE ECHIPE AL CAPITALEI

Pe stadionul Republicii se desfășoară 
astăzi și mîine întrecerea finală a cam
pionatului Capitalei pe echipe reprezen
tative de raioane. La întreceri vor lua 
parte numai echipele de juniori și junioare 
(cert. I și a II-a) uimind ca cele ale se
niorilor sâ fie programate la o alta dată.

înaintea finalei, clasamentele celor două 
serii se prezintă astfel :

fășura pe două grupe ; pentru sfabihiea 
locurilor 1—4 ale clasamentului general 
(primele două echipe din fiecare serie) și 
pentru locurile 5—8 (următoarele două e- 
chipe din fiecare serie).

Concursurile se desfășoară astăzi de la 
ora 16 și continuă mîine de la ora 8,30.

JUNIORI CAT. I

Seria I

1. 1 Mai 540 p.
2. Grivifa roșie 281 p.
3. IC Februarie 199 p.
4. Nic. Bălcescu 88 p.

Seria a II-a

1. 23 Aegust 529,5 p.
2. V. I. Lenin 46J,5 p.
3. 30 Decembrie 389 p.
4. T. Vladimirescu 378 p.

JUNIORI CAT. A H-A

Seria I
1. 1 Mai 736 p.
2. Grîvița Roșie 592 p.
3. Nic. Eăicescu 336 p.
4. 16 Februarie 165 p.

Seria a II-a

1. 23 August 8214 P-
2. 30 Decembrie «34 p.
3. V. I. Lenin 6C4 p.
4. T. Vladimirescu 317 p.

In turneul final întrecerile se tot dee-

marș : V. Păcălău 52:36,4 ; JUNIORI II : 
80 m t I. Cozmescu (Călan) 9 4 — rec. 
egalat ; 300 m : I. Cozmescu 40,2 ; triplu : 
FI. Dobiescu (Hun.) 12,00 — rec. regional ; 
JUNIOARE I : 200 m : M. Goth (Deva)
28.2 — rec. regional ; pentatlon : V. Cor- 
paci (Hun.) 2475 p — rec. regional ; JU
NIOARE II 60 m : M. Goth 8,5 ; lungime : 
M. Goth 4,52 — rec. regional copii. (1. Si- 
mion — coresp.).

CAMPIONAT PE ECHIPE ÎN REGIUNEA
PLOIEȘTI

Pe stadionul Petrolul a a“u*.  Ir a recent 
prima etapă a camciona*c ’ .. rea.'•nai pe 
echipe de raioane. Cele mai bune rezultate 
au fost Înregistrate de Grig. Gheorghe în 
proba de 1500 m obsL 4:56,4 : echipa de 
ștafetă fete a orașului Ploiești la 4x100 m
52.2 sec, care au stabilit no: recorduri re
gionale. Alte rezultate : BĂIEȚI : M8 m : 
V. Mosor 2:10,5 ; Uf mg : C Roșu 16,8 ; 
409 mg : C. Roșu 61,1 ; înălțime : X. Boboc 
1,92 , ciocan : S. Dumitrescu 47,74 ; FETE : 
M m : M. Georgescu 8,2 ; IM m : M. Geor
gescu 13,0 : El. Măndică 13.2 ; 200 m : I. 
Tuțică 28.5 ; lungime : M. Georgescu 4,81 ; 
înălțime : E. Georaescu (13 am) 1,40 ; 
suHM : M. Barbn (luxau) 31,75. (AL Mița — 
antrenor).

CENTRU DE ÎNVĂȚARE A ATLETISMULUI

Asociația sportivă Someșul din Beclean, 
raionul Dej, a luat frumoasa inițiativă de 
a organ .sa un centru de învățare a atletis- 
mninx. Centrul este condus de instructorii 
voluntari Emil Moldovan și prof. Francisc 
Lasăr. Si Ml Înscriși 50 de tineri și tinere. 
(GcL Guțu — coresp.).

Documentele Conferinței pe țară a 
UCFS și consfătuirea Federației romînc 
de gimnastică care a avut loc în sep
tembrie 1962 au stabilit sarcini impor
tante în domeniu] gimnasticii, a căror 
traducere în viață să contribuie la ridi
carea nivelului tehnic $i la^ angrenarea 
tineretului în practicarea acestei com
plexe ramuri sportive.

Zilele trecute, la aproape 10 luni de 
la consfătuirea pe țară a F.R.G., a avut 
loc o ședință de analiză, la care au par
ticipat membrii biroului federal, preșe
dinții comisiilor regionale, profesori, an
trenori, arbitri. S-a dezbătut modul cum 
se îndeplinește planul de măsuri stabilit 
în toamna anului trecut.

Informarea prezentată de tov. prof. 
Claudiu Atanasiu, secretar general al 
F.R.G., ca și discuțiile purtate, au scos 
în evidență că în ultima perioadă gim
nastica a cunoscut în întreaga tară o sim
țitoare înviorare, că nurca majoritate 
a organelor UCFS. mul ți activiști și teh
nicieni privesc cu mai mult simț de răs
pundere sarcinile care le revin pe linia 
îndeplinirii obiectivelor în domeniul gim
nasticii. că în perioada din urmă s-au 
depus eforturi pentru o munci mai bună, 
de calitate. In aee$t timp, numărul sec
țiilor afilitate a crescut eu 49 față de 
septembrie 1962, a sportivilor legitimați 
— cu 700. a sportivilor de categoria 
I — cu 42. a sportivilor de categoria 
a II-a — eu 311, iar a sportivilor de ca
tegoria a 111-a. juniori și copii — cu 
981. De asemenea, a sporit în mod con
siderabil numărul antrenorilor, a bazei 
materiale, au fost obținute rezultate me
ritorii în unele concursuri interne și 
internaționale. Cei mai mulți dintre vor
bitori au evidențiat inițiativa federației 
de gimnastică, care a organizat pentru 
prima oară un concurs republican pentru 
copii, acțiune care a activizat in întreaga 
țară gimnastica, atît în asociații și clu
buri sportive cît și în școli.

SE POT OBȚINE REZULTATE
Șl MAI BUNE

Ath informarea prezentată cît și cei 
mai mulți dintre vorbitori au subliniat 
că sînt încă mari posibilități de a se 
îmbunătăți simțitor activitatea pe care 
o desfășoară antrenorii, profesorii de 
educație fizică, comisiile regionale, oră
șenești și raionale de gimnastică. Nu 
în toate orașele țării se acordă atenția 
cuvenită etapelor de mase ale competi

țiilor republicane, negiijîndu-se aspectul 
important că tocmai aceste etape contri
buie în cea mai mare măsură la asigura
rea unui larg caracter de mase gimnasti
cii. Tov. Mihai Botez (Arad) sublinia 
în cuvîntul său, că clasificarea este 
etapa cea mai importantă pe drumul 
îmbunătățirii fla.liitatâve a gimnasticii 
noastre. Comisiile și secțiile de gimnas
tică trebuie să se preocupe ca un număr 
cît mai mare de tineri și tinere să-și 
realizeze normele de clasificare.

Tovarășii M. Botez, Eugen 'Peterfi 
(Petroșani), Gh. Mătușa (Ploiești), Ion 
Fenessi (Baia Mare), Octavian Ungu
rean u (Lași) ș.a. au subliniat în cuvîn
tul lor necesitatea îmbunătățirii con
tinue a materialului teoretic documentar 
elaborat și difuzat de federație (bule
tine, filme, chinograme etc.), propunîn- 
du-se și colaborarea televiziunii pentru 
popularizarea în țară a exercițiilor cu
prinse în noul program de clasificare. 
De asemenea, vorbitorii au subliniat rolul 
eficient pe care 11 are în ultima pe
rioadă controlul federației de specia, 
litate și au cerut ca această muncă de 
control și îndrumare să fie intensificată 
și să cuprindă toate regiunile țării. Tov. 
Albin Moraru (Cluj), maestru emerit 

Mîine, în sala Dinamo, de la ora 9, este programată etapa a 11-a a ,,Cupei 
Sportul popular**.  lat-o pe Sonia Iovan, care a avut o bună comportare în 

prima etapă

al sportului, și alți vorbitori au propus 
federației ca în viitor, pe linia asigu
rării unui caracter de mase gimnasticii 
noastre, să se acorde o atenție deosebită 
muncii cu copiii, inclusiv la sate, de 
unde pot fi recrutate numeroase tinere 
talentate.

Luînd cuvîntul în încheierea dezbate
rilor, tov. Emil Ghibu, vicepreședinte al 
Consiliului General al UCFS, și Ion 
Șiclovan, președinte al Federației ro- 
mîne de gimnastică, au vorbit despre 
cele mai urgente și cele mai importante 
sarcini care trebuie rezolvate în viitorul 
apropiat în domeniul gimnasticii. Ei 
și-au exprimat convingerea că există 
toate posibilitățile ca gimnastica noastră 
să înregistreze succesele așteptate, că 
ea are toate condițiile pentru a reprezen
ta cu cinste mișcarea noastră sportivă 
în marile competiții internaționale din 
viitorul apropiat.

Pe baza propunerilor și indicațiilor 
reieșite din ședința de analiză convocată 
de federația de specialitate, biroul F.R.G. 
a stabilit un plan de acțiune, care pre
vede măsuri concrete pe linia îmbună
tățirii continue a gimnasticii, corespun
zător condițiilor create de partid și gu
vern mișcării noastre sportive.

GHEORGHE PLAC1NTARU 1:52.2 PE MS m .

In cadrul etapei orășenești a campione- ■ 
teloi republicane de seniori, desfășurată 
la Cluj, tînărul alergător GH. FLACINTARU ( 
(Știința) — antrenor Ion Arnăutu — a 
încheiat cursa de 800 m în 1:52.2, rezultat ■ 
cu care egalează recordul de juniori al 
țării, deținut din 1955 de Z. Vameș.

Cu acest prilej și-au stabilit recorduri 
personale : Fr. Baban 58,0 sec. pe 400 mg.
I. Lazăr 15,00 m la greutate, T. Husa 23,3 
pe 200 m și Ara Fețuan 25,4 sec pe 
200 m. Alte rezultate : BĂRBAȚI : IM m: 
T. Rusu 11,4 ; 1500 m: Fr. Babcrn 4:03,0 ; 
înălțime : V. Păltineanu 1,90 ; FEMEI : 
100 m : A Beșuan 12,4 ; M. Iroec» (1948) 
13.1 ; 400 m : A. Plăcintaru 63,0 ; 800 m : 
A. Negru 2 25.0 ; disc : A. Bugnariu 38,38 ; 
suliță : M. Matias 33,94. (P. Nagy — co
resp.).

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE JUNIORI

CRAIOVA La etapa regională au luat 
parte numai 120 de concuienți, deoarece 
din raioanele Tg. Jiu, Corabia, Calafat, 
n-a fost prezent nici un atlet. O slabă par- i 
tlcipare a fost înregistrată Ia 80 mg, 800 
m fete șl 3000 m (numai cîte 2 concuienți), 
la suliță fete (nici o concurentă) etc. Sta
dionul C.S.O. a fost nepregătit pentru . 
concurs ; au lipsit greutăți de 4 kg din 
care cauză nu s-a putut desfășura proba...

Cîteva rezultate : BĂIEȚI : 80 m : G. j
Mihai 9,8 ; 100 m : St. Popescu 11,4 ; 200 
m : C. Mîrșulescu 23,5 ; 300 m : G. Mihai 
39,5 — rec. regional ; 400 m ; C. Mîrșu
lescu 51,9 ; 800 m : M. Nica (Tr. Sev.)
2:10,6 ; 1000 m : I. Voica 2:54,2 — rec. 
regional ; 90 mg : I. Teppere 13,9 (HC. G. 
Mihai 13,5 — rec. regional egalat) ; Înăl
țime : C. Popescu 1,80 ; lungime I : V. 
Sprîncenatu (Tr. Sev.) 6,46 ; lungime 11 s 
G. Mihai și N. Betulescu (Caracal) 6,07 — 
rec. regional ; greutate : P. Popescu 12,36 ; 
suliță : S. Cătăneanu 53,38 ; ciocan : P. 
Popescu 32,30 ; FETE : 60 m : Em. Podaiu
8,2 ; 100 m : Em Podaiu 13,1 ; 200 m : P. 
Păulețu (Tr. S.) 28,8 ; 500 m î I. Vlădulescu 
(Tr. S.) 1:32,3 ; înălțime I: P. Păulețu 1.43; 
Înălțime II : M. Deantă 1,43 ; lungime II: 
Em. Podaiu 5,13 ; suliță H : P. Păulețu 
33,49. (R. Sulț — coresp. reg.)«

DEVA. Pe stadionul .Cetate*  au avut loc 
întrecerile etapei regionale la care au luat 
parte 106 băieți și 108 fete. JUNIORI I : 
110 mg : T, Salomon (Hun.) 15,9 — rec. 
regional ; 200 mg : T. Salomon 25,9 — rec. 
regional ,înălțime : R. Moise (Hun.) 1,82 __
rec. regional ; 5 km marș ; V. Păcălău 
(Hun.) 25:15,0 — rec. regional ; 10 km
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Pe teme actuale S-AU DESCHIS CENTDKE Df ÎNVĂJAM A ÎNOTULUI...

Ștrandul din Obor—a... amintire
Nu știu exact cît să fi trecut de 

ciad n-am mai fo« prin cartierul O- 
bor. Doi, trei, poate patru ani... In 
acest răstimp, suflul inoitor al cons
trucțiilor n-a ocolit nici cartierul din 
jurul Gării de Est. Blocuri cochete 
Punctează aproape fiecare stradă. Mici 
parcuri au luat locul unor foste mai
dane, depozite de gunoaie și fo
care de infecție. Principalele artere 
care brăzdează cartierul au și ele o 
altă linie, mai frumoasă, mai aproape 
de cerințele moderne. Dar ștrandul, 
vestitul ștrand din Obor, unde — dacă 
îmi amintesc bine — se desfășura, 
pe timp de vară, o susținută activi
tate sportivă?...

A trebuit să umblăm destul de 
mult pină să-1 găsim. Vechea fațadă 
a dispărut. In locul ei, un fel de 
portic, în stil „litoral", intre două 
blocuri impunătoare. In spatele por
ticului, porți propriu-zise din metal. 
Noul a avut in vedere și ștrandul, 
ne-am zis. Și cu această reflecție 
am pășit către bazine.

Reflecție... prematură. Pentru că ceea 
ce aveam să vedem în incinta vechiului 
ștrand este greu de descris! Noul 
n-a... vizat decit intrarea ștrandului. 
In rest, alei invadate de bălării care 
te poartă — inospitalier — către cele 
două bazine. Iar bazinele? Inchipui- 
ți-vă! transformate, cel mare (de 
50 m) în... teren de fotbal, cel mic 
(20 m) în bază sportivă Pentru volei
baliști!... Am găsit acolo aproape 
100 de copii — elevi de la școlile din 
cartier — de 8 ani nr. 5 și nr. 64, 
medii nr. 8 și nr. 15 — desfășurind 
pe... fundul celor două bazine, o ac
tivitate sportivă în toată puterea cu- 
vintului. Ne-am întrebat: oare nu le 
place elevilor din aceste școli înotul?

— Ba ne place, ne-a răspuns unul 
din ei. Numai că de vreo doi ani, 
nici unul din bazinele de aici n-a 
mai „văzut" un pic de apă...

— ...Și ca să nu stea de geaba, 
a completat un altul, le-am reprofi
lat...

Urmărind ^miuța" de fotbal din in

teriorul bazinului mare, apoi „bom
bele" trase de micii voleibaliști pe 
fundul celuilalt bazin am ajuns la o 
altă reflecție: cum este oare posibil 
să se manifeste atita nepăsare față 
de „viața" unui ștrand care ar putea 
fi folosit ? Un ștrand lăsat în para
gină, in loc să servească de centru 
de inițiere in inot, să fie folosit 
pentru concursuri ca și pentru re
crearea oamenilor muncii. O treabă 
bună care n-ar necesita cheltuieli 
prea mari. Ambele bazine au un grad 
redus de deteriorare. Cu cițiva saci 
de ciment pot fi reparate spărturile 
de pe fundul bazinului mare, cu alte 
cîteva căruțe de nisip și pietriș pot 
fi reamenajate aleile. Cabinele, de 
asemenea, nu comportă investiții care 
să oprească readucerea in actualitate 
a acestui ștrand.

Un singur lucru lipsește: inițiativa. 
O inițiativă creatoare menită să re
dea vechiului ștrand o înfățișare la 
nivelul cartierului in continuă Pre
facere, in permanentă inoire.

T. BRADEȚEANU

...LA IAȘI

Luni 17 iunie s-a deschis la ștrandul 
din localitate primul centru de Învățare 

, a înotului pentru copiii in vîrstă de 
7—11 ani. lat primul ciolu, care va 
funcționa 20 de zile, s-au înscris 150 
de copii. La acest centru predă lecții 

! un număr de 7 instructori, printre care 
prof. Vasi'.e Ultimescu, prof. Ion Ma- 
rica, Ioan Crasi, Mihai Constantin.

Deschiderea centrului a fost prece- 
dată de o ședință oare a avut loc la 
consiliul regional UCFS, ședință la care 
a fost întocmit un plan de acțiune ce 
va trebui să ducă La realizarea obiecti
vului trasat de federația dc specialitate: 
500 de copii din Iași să învețe înotul 
in această vară.

...LA BRĂIIA

Prin poziția sa geografică orașul Bră. 
ila dispune de nutri posibilități natu
rale pentru o bună desfășurare a acti
vității ]a natație. Zilele trecute, din ini
țiativa consiliului orășenesc UCFS și a 
clubului sportiv din 'localitate, s-a des- 

j cbis un centru de învățare a înotului 
! pentru copiii între 7—14 ani. Cu pri
lejul festivității de deschidere, în fața 
celor cîteva sute de oopii, înscriși pen

tru primul ciclu, s-a desfășurat un 
reușit concurs de înot. (N, Costia- 
coresp.).

...LA SIBIU

Din inițiativa duhului sportiv mun
citoresc se va deschide în localitate un 
Centru de învățare a înotului pentru 
copiii între 7—14 ani. Pentru primul 
Ciclu s-au înscris pină în prezent peste 
■100 de copii. La ștrandul popular, com
plet renovat, vor preda instructori cu 
înaltă calificare, cam sînt II. Witten
berger, I. Szigeti, Felix Heitz etc. Pen. 
tru această vară sc apreciază că la sfîr- 
șitul ultimului ciclu vor ști să înoate 
1 200 de copii din orașul Sibiu. Pentru 
copiij mai avansați se preconizează și 
utilizarea lacului din țtaTcul „Dumbrava". 
(Jlie Ionescu-coresp.).

Știri... știri... d -
• Ultima etapă a turului campionatu. 

lui de polo programează mîine doar 
două partide: Rapid București — Cri- 
șaua Oradea (ștrandul Tineretu»lui, ora 
II) și C.S.M. Cluj — C.S. Mureșul Tg. 
Mureș. Celelalte trei jocuri, Stea im — 
Dinamo, I.C. Arad — Știința Cluj și 
Industria Lîniți Timișoara — Știința 
Buc.,, au /ost amîtiatc pentru duminică 
30 iunie.

• în campionatul dc calificare la polo 
se dispută jocurile etapei a lV-a: Voința 
Cluj — Progres-n] Buc.. Constriiictorul 
Lugoj — Olimpia Baia Mare și C.S.O. 
Timișoara — Rapid Oradea.

• OrașeJe Arad și Tg. Mureș găzdu
iesc, astăzi și mîine, întrecerile de mot 
din cadrul primei etape a campionatului 
rezervat echipelor selecționate de re
giuni.

Tot mai multe slut orașele din fără, 
în care se deschid centre de învățare a 
înotului. în fotografia noastră, un as
pect de la centrul din București (ștran
dul Tineretului): copiii iau primul con

tact cu apa.



line la Copenhaga: Reprezentativa de fotbal 
a țării noastre întilncștc Danemarca

(Urmare din pag. 1)

mple reportaje asupra echipei 
ei, ale cărei ultime rezultate 
st an le apreciază foarte favo- 
l fotografii ale jucătorilor noș- 
te pe terasa restaurantului de 
1 16 al hotelului. Cel mai cău- 
ător este Constantin, care a 
ci o deosebită impresie cu o- 
voluției sale de acum cîtva 
selecționata Bucureștiului.

esul publicului este elocvent 
și de faptul că toate locurile 

stadionul „Idraetsparken" sîr>t 
acum vîndute.
vremea este foarte capricioasă, 
oi în primele zile ale lui mai, 
baia și timpul frumos se suc- 
mai multe ori in cursul ace- 
ile. Temperatura este relativ 
(14—16 grade), dar deși plouă 

prea terenului — după cum 
putut da seama azi — este 

pdul lotului nostru, bună dispo- 
credere și mai ales o vie do- 
l a face totul pentru o compor- 
bezultat la nivelul așteptărilor 
p acasă.
li la ora 13.30 (ora la care va 
Bi jocul de duminică) lotul s-a 
ț pe stadionul „Idraetsparken“ 
Inducerea antrenorilor Silviu > 
anu și Gheorghe Ola. Aceștia ■ 
lomunicat și formația pe care 
linia ■ DATCU — POPA, NUN- 
ER III, GREAVTJ — P. EMIL, 
A — PÎRCALAB, VARGA, 
LACHE, CONSTANTIN, HAI-

p cuvinte acum despre echipa 
kGazdele au făcut un ultim 
Bent ieri în localitatea Oden- 
| conducerea antrenorului fede- j 
|l Petersen, un vechi interna- ■ 
pre a jucat fundaș dreapta în , 
Iselecționată a Europei impo- 
pgliei, la Glasgow, în 1947. La 
Inentul de azi al echipei. Pe- , 
B fost și el prezent in tribună : 
lă cu toată conducerea federa- ! 
peze. Am profitat de ocazie 
la-i cere o declarație pentru 
I ziarului „Sportul popular". 
L ne-a spus : „Vrem ca pre- 
banemarcei in turneele finale 
| să devină o tradiție. De a- 
l-am pregătit cu multă grijă

pentru meciul cu Romînia. Cunoaștem 
valoarea din ultima vreme a fotbaliș
tilor dvs. și de aceea ne bucurăm că 
putem alinia cea mai bună formație 
a noastră la ora actuală. Mă refer în 
special la utilizarea lui Ole Madsen, 
golgeterul campionatului nostru, cen
trul atacant și în același timp căpitan 
al echipei naționale. De asemenea, își 
va face reintrarea Și halful dreapta 
Bent Hansen de 35 de ori internațio
nal a și pe care nu l-am putut utili
za în partidele din acest an împotriva 
Ungariei și Finlandei".

Dintre jucătorii cu cele mal multe 
selecționări figurează extrema stingă

.. știri... știri...
J J

i, la Cluj, meci internațional, 
- Radnicki Niș 3-3 (2—3). Au 

Toma, Adam și Popescu, 
V Radivojevici (2) și Cekici. 
■e seară se dispută în noc- 
pa 20) pe stadionul Republicii, 
L amicală de fotbal dintre 
I Steaua și Progresul. Vor fi 
următoarele formații : Steaua: 
Kavoda II, Cojocaru, Hălmă- 
L Crișan, Jenei — Cacoveanu, 
im, Voinea, Tomeș, Tătaru; 
țl: Cosma — Nedelcu, Cari- 
Iceriu — Ioniță, D. Popescu — 
Mateianu, Stoicescu, Mafteuță,

Ischidere, de la ora 18.45, se 
echipele de pitici.
27 iunie se dispută meciul 
din categoria A, Știința 

Irul.

ciul Metalul București—CSM 
pat- B) se dispută miine pe 
Gloria, la ora 17.30.

s-a desfășurat la Plo- 
țîlnirea amicală dintre echi- 
Irolul și Rapid. Victoria a re- 
prmației gazdă cu 2—0 (1—0) , 
lurile înscrise de D. Muntea- 
I. 44) și Dridea I (min. 56). 
a fost întrerupt în min. 70 
pa ploii torențiale.
pst meci, Petrolul a marcat o 
I de formă. Jucătorii s-au miș- 
bine pe teren reușind unele

Ltul de spectaculoase.

talul Tîrgoviște a susținut joi 
amical in compania formației 
București- După un joc foar- 

los, mai ales in prima repri- 
pre oaspeții au jucat excelent, 
p-a încheiat cu victoria dina- 
lor la scorul de 5—1 (4—0). 
L au fost marcate de Ungu- 
fn. 5 și 10), Frățilă (min. 26), 
leu (min. 39) și Ene II (min. 
htru Metalul a înscris Nicu- 
hin. 76) din 11 m. (M. Avanu 
P).
|aua s-a antrenat miercuri la 
Lucind cu formația Progresul 
Flitate. Bucureștenii au cîștigat 
I (3—1) prin punctele Înscrise 
leș (2), Cacoveanu (2), Sorin 
I și Voinea. Pentru gazde a 
I Lințoiu.

Ultima etapă (în campionatul categoriei B), 
ultimele emoții...

rază din meciul Dinamo Obor — Știința București. disputat în returul 
carnpi oua tulul.

Iată-ne înaintea ultimei etape — a 
XXVI-a — în campionatul categoriei 
B ; o etapă care nu mai are secrete 
în ceea ce privește cele trei câști
gătoare de serii, dar care mai are de 
lămurit unele probleme in zonele in
ferioare ale clasamentelor. Intr-ade
văr, după cum am mai spus-o și in 
avancronica la penultima etapă, e- 
chipele care vor promova in prima 
categorie a țării sint cunoscute. Si- 
derurgistul Galați (seria I), Dinamo 
Pitești (seria a II-a) și Crișul Ora
dea (seria a IH-a) au scăpat mai de 
mult de urmăritori, mulțumindu-se să 
privească acum — de la înălțimea... 
primului loc — lupta care se dă intre 
codași.

Mi ine, fruntașele seriilor evoluează 
toate in deplasare : Siderureistul la 
Medgidia, Dinamo Pitești la Craiova 
și Crișul Oradea la Sa tu Mare. Din
tre ele, o sarcină (de onoare) ceva 
mai grea o are, desigur, formația 
gălățeană, pentru că ea întilnește o 
echipă (IJ4.U.M.) care își joacă ul
tima carte.

0 echipă csre ne nemulțumește total

Păreri ale iubitorilor 
fotbalu'ui

Sint mai mult de 17 ani de cînd 
simpatizez echipa care pe terenul de 
fotbal reprezintă muncitorii petroliști.

Imj amintesc cu plăcere de zilele 
de glorie ale acestei formații, cînd 
a repurtat succese de prestigiu atît 
în întîlnirile interne cit și în cele 
internaționale și mă întreb care este 
cauza totalei eclipse de formă prin 
care trece echipa din orașul aurului 
negru.

Pentru că, In
contestabil, jocul 
Petrolului este de
parte de ceea jșe 
așteaptă iubitorii 
■sportului cu ba
lonul rotund, iar comportarea jucă
torilor pe teren ilustrează un dez
interes reprobabil.

I-am văzut pe ploieșteni duminică 
dimineața în jocul amical cu Rapid. 
Echipa a părut obosită, a fost lipsi
tă de o concepție de joc unitară și 
s-a prezentat într-o alcătuire fante
zistă. Fronea, consacrat ca stoper, a 
jucat mijlocaș, iar Marin Marcel a 
apărut inter stînga, post în care nu 
și-a justificat aproape nici un minut 
locul în echipă, șuturile sale fiind un 
real pericol doar pentru... spectatorii 
din peluza stadionului Giulești.

Și ce folos că Dridea I, Vasile An- 
ghel, D. Munteanu și Badea au figu
rat în formație pe posturi în care 
joacă de mulți ani, dacă centrul îna

Enoksen (41 de meciuri în echipa A), 
fundașul dreapta Johansen (10 me
ciuri) și halful stingă Petersen. In e- 
chipa daneză va juca și un debutant, 
interul stînga Bruun. Iată de altfel 
formația care va intra duminică pe 
teren : SORENSEN — JOHANSEN, 
J. J. HANSEN — B. HANSEN, 
ELIASSEN, J. PETERSEN — CLAU
SEN, OLE SORENSEN, OLE MAD
SEN, BRUUN, ENOKSEN.

Intîlnirea va fi condusă de o bri
gadă de arbitri elvețieni, avînd la 

centru pe Guinnard.

Analizând situația de la periferia ( 
clasamentelor este limpede acum fap- ! 
tul că două echipe retrogradează sigur 
din prima serie (Flamura roșie Te
cuci și Rapid Focșani), trei din seria 
a II-a (Metalul Tr. Severin, CFR Ro
șiori și Progresul Alexandria), și toate 
patru din seria a IlI-a (CFR I.R.T.A. 
Arad, Unirea Dej, Vagonul Arad și 
Recolta Cărei). Reiese că în această 
ultimă etapă lupta se duce pentru 
evitarea locurilor 11 și 12 (in seria 
I) și a locului 11 (în seria a II-a).

Foarte multe echipe „fug" insă — 
în cele trei serii — de locul 10 pen
tru că, după cum se știe, ocupantele 
lui vor trebui să treacă prin emoțiile 
meciurilor de baraj.

Ne aflăm așadar in fața ultimei 
etape, decisivă pentru multe for- ! 
mâții. Ceea ce nu trebuie să le îm
piedice să joace frumos în limitele 
unei depline sportivități.

intaș al Petrolului, de pildă, cel care 
Parcă nu demult părea că scutise pe 
selecționeri de rezolvarea problemei 
conducătorului cvintetului ofensiv al 
naționalei, se apropie de silueta Iui... 
Silviu Cazan și dovedește o mobili
tate de... melc? Dacă Vasile Anghel 
pasează de zece ori la adversar și o 
dată unui coechipier, iar Dridea II, 
Pali și D. Nicolae se pare că sint pro
tagoniștii unei întreceri a greșelilor?

Care poate fi 
explicația parado
xalei comportări 
a ploieștenilor, si
tuată la antipod 
față de evoluțiile 

din prima parte a campionatului ?
Acum, cînd echipa se află în peri

col de a retrograda, este imperios 
necesar să se producă revirimentul. 
O cer toți cei care simpatizează Pe
trolul. O doresc muncitorii pe eare 
îi reprezintă pe terenul de fotbal.

Conducerea secției de fotbal a clu
bului Petrolul Ploiești și antrenorul 
Ilie Oană Pot și trebuie să facă to
tul pentru readucerea „unsprezecelui" 
ploieștean pe linia de plutire.

Iar in caz extrem, poate că nu ar 
fi rău, ca și federația de specialitate 
să analizeze cauzele actualei compor
tări.

Cred că este timpul!

ing. D. PAFAIA.NOI’OL

AZI

i

RUGBI : Teren Gloria, ora 17 : 
Gloria — Progresul (Cat. A)

ȘAH: Aula Bi
bliotecii Centrale 
Universitare (Pia
ța Republicii), ora 
16,30 : Intîlnirea
internațională R.P. 
Romînă—R.P. Un
gară (turul I).

BOX ; Stadionul 
Dinamo, ora 19,30: 
Dinamo București 
— Sempre Avânți 
(Italia)

ATLETISM: 
Stadionul Republi
cii de la ora 16: eta
pa finală — pen
tru juniori — a campionatului Ca
pitalei pe echipe de raioane.

MXINE

FOTBAL : Teren Gloria, ora 
17.30: Metalul — C.S.M. Sibiu 
(Categ. B) ; Stadionul Republicii,

Campionatele republicane in plină desfășurare
• Recent s-au desfășurat două me

ciuri feminine din cadrul returului pri
mei etape a fazei interregionale a cam
pionatului republican de popice pe 
echipe. Metalul Reșița și Voința Baia 
Mare au obținut victorii clare In fața 
jucătoarelor de la Viscoza Lupeni 
(2237—2001 p.d.) și respectiv Bra
dul Vama (1880—1497 p.d.), calificm- 
du-se astfel pentru etapa a doua în care, 
la 7 iulie, vor întîlni pe Voința Oradea 
și, respectiv. Voința Cluj.

Mi ine vor avea loc și celelalte întîl- 
niri din returul primei etape, după ur
mătorul program : Feminin — Hidro* * 
mecanica Brașov — Unirea București, 
Sănătatea Bîrnova — Unirea F. Z. Ro. 
man, C.F.R. București — Progresul Pi
tești, Voința Constanța — Flacăra Cîm-

pîna; masculin: Industria locală
B. Mare — Voința Tg. Mureș, Progre
sul Pitești — Cetatea Giurgiu. Arde- 
l**ana Alba Iulia — Voința Oradea,
C. F.R. Iași — Unirea F. Z. Roman,* 
Constructorul Craiova — Petrolul Plo
iești, M.M.C.M. București — Cimentul 
Brăila. Primele echipe sint organiza
toare.

• In aceste zile au loc în întreaga 
țară întrecerile etapei raionale a cam
pionatului republican individual. La 
Mediaș și-au disputat întîietatea 22 de 
jucători. Dovedind o bună precizie în 
lansarea bilei, E. Waiss (Gazji Metan) 
a ocupat primul loc cu 878 p.d. urmat 
de Gh. Damian (Geamul) cu 849 p.d. 
(I, Mihu-coresp.).

Reamintim câ, la cererea paxticipanților, 
▼înzarea biletelor Sportexpres s-a prelungit ' 
pînă vineri 28 iunie a.c.

Programul concursului Pronosport .de 
săptâmîna viitoare (nr. 26 din 30.VI. 1963):

1. Steagul roșu — Dinamo Buc.
2. Petrolul — Steaua
3. Rapid — U.T.A.
4. Progresul — Farul
5. Știința Timișoara — C.S.M.S. Iașî
6. Crișana — Știința Cluj
7. Minerul — Dinamo Bacău
8. Salgotarjan — Ujpest Doasa
9. Komlo — Honved

10. M.T.K. — Dorog
11. Szombathely — Gyox
12. Pecs — Vasas
Sp. Tatabanya — Debrecen

PREMIILE
concursului .Pronosport** nr. 24 din 16 VI JSS3j

Categoria I 255,3 variante x 231 lei; Co; 
tegoria a II-a 3158,2 variante x 56 lei; 
Special 237,6 variante x 210 lei.

Premiul pentru categoria a IlI-a fiind 
sub plafonul minim, nu se plătește, fon- J 
dul fiind repartizat primelor categorii de 
premii.

LOTO CENTRAL
21 Iunie 1963

La tragerea Loto Central din seara zilei 
de 21 iunie 1963 au fost extrase din urnă 
următoarele numele : 47 70 83 27 3
22 31 43 34 74. Premii speciale :
A — 22 43 83; B — 34 3 27; C — 
70 74 31. Fond de premii : 597.745 lei.

Tragerea următoare va avea loc în Bucu
rești la 28 iunie 1963.

Pronosport • Pronoexpres • Pronosport
Patru șanse de cîștig dintr-o dată;!
Concursul Pronoexpres de miercuri 26 

iunie este un CONCURS SPECIAL la care 
se atribuie GRATUIT, din lond special, în 
alaia premiilor obișnuite In bani, nume
roase premii în obiecte printre care : 2 
AUTOTURISME .MOSKVIC1', motociclete, 
scutere, televizoare, magnetofoane, mașini 
de spălat rute.

Dar, interesul pentru acest concurs este 
mult mai mare decît cel manifestat Ia alte 
concursuri speciale. Motivul îi constituie 
faptul că. posesorilor de bilete SPORT
EXPRES caxe participi la acest concurs 
special Pronoexpres li se atribuie in plus, 
prin extragerea SUPLIMENTARA a 5 numere, 
importante premii printre care : 1 moto
cicletă .Javra*  de 350 cmc., televizoare, fri
gidere, aragazuri ș.a.

Pentru a putea participa la aceste pre
mii, participanții trebuie să prezinte gestio- 
narilor-vinzâtori biletele Spoitexpres pe 
care le posedă, pentru a fi înregistrate pe 
buletinele Pronoexpres.

Ca atare, la concursul special Prono- 
expres de miercuri 26 iunie, participanții 
au petru șanse de cîștig datorită celor 
patru extrageri de numele : 3 extrageri 
electuate pentru premiile atribuite con
cursului special Pronoexpres (una pentru 
premiile obișnuite și două pentru premiile 
suplimentare obiecte și bani) și o extra
gere efectuată pentru premiile atribuite 
posesorilor de bilete SPORTEXPRES.

Nu uitați, deci, să participați, la con
cursul special Pronoexpres, procurindu-vă 
in aceiași imp și cit mai multe bilete 

SPORTEXPRES. 

I

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

Rețineți, insă 1
UW-na zi pentru depunerea buletinelor 

ia concursul special pronoexpres 
este marți 25 iunie 1963.

26iu»ee concurs special

PRONOEXPRES

ora 20 : Steaua — Progresul (meci 
amical)

RUGBI : Teren Parcul copilu
lui, ora 9 : Grivița Roșie — Știința 

Petroșeni (cat. Ă); 
Teren Unirea, ora 
11 : Unirea — Ști
ința Cluj (Cat. A).

ȘAH : Aula Bi
bliotecii Centrale 
Universitare (Piața 
Republicii) ora 17 : 
Intîlnirea inter
naționala R. P. 
Romînă—R. P. Un
gară (turul II).

GIMNASTICA : 
Sala Dinamo, ora 
9 : întreceri în ca
drul „Cupei Spor
tul Popular".

POLO : Ștrandul Tineretului, 
ora 11 : Rapid București — Crișa- 
na Oradea (Cat. A)

ATLETISM : Stadionul Repu
blicii, de la ora 8.30 : etapa finală 
— juniori — a campionatului Ca
pitalei pe echipe de raioane.



Reprezentativa noastră
la Budapesta

in zilele de 27 iunie in capitala
R. P. Ungare are loc un mare con
curs internațional de pentatlon mo
dern, la care și-au anunțat prezența 
reprezentativele U.R.S.S., Suediei,
S. U.A., R. D. Germane, precum și
R. P. Ungară, cu trei echipe. La a- 
cest concurs va participa, de aseme
nea, și un grup de pentatloniști ro
min i, care au părăsit ieri Capitala, 
!ndrepttodu-se spre Budapesta. De- 
1 -ga ți a noastră, condusă de antre
norul Ion Mureșanu. este alcătuită din 
următorii sportivi : N- Marinescu,
D. Țintea, G. Pușcaș și Gh. Tomiuc. 
Ca și la campionatele mondiale, con
cursul de la Budapesta are următoa
rea ordine a probelor: spadă, tir, 
toot, călărie, atletism-cros.

Și acum, ultima etapă
a turului campionatului

republican
din

tii și miiRC N bum»Azi și miiRC N Ortșoi

Progresul a aiul, duminica trecută, o comportare foarte bună tn partida ca 
riinamo fi pe care sperăm să o reediteze tn meciul cu Gloria. în fotografie, 
Făgărăfanu (deși jenat de Tuțuianu) transmite balonul coechipierului său, 

Iacob, care va iniția o nouă șarjă...
Foto: T. Chioreanu

Campionatul republican 
de motocros

Ar, dupa-amiază și mîine dimineață 
or^U Brașov va găzdui cea de a 
4-a terA (penult:ma) a campionatului 
republican de motacros. La startul 
acestei faae ae vor preaenta ce-, mai 
buni motoctciiști specialist: a; genu
lui din țara noastră. Și de data a- 
ceasta cursele se anunță foarte dis
putate datorită faptului că după trei 
etape numeroși alergători păstrează 
șanse la cucerirea titlurilor de 
păon ai țării.

Pentru edificarea cititorilor 
publicăm clasamentele înaintea taxei 
a 4-a :

Inițiative valoroase. Pe cînd și altele • • • ?

cam-

oațtn

Șt. Iancovicî 10 p (43). X L Sasz 
25 p (48). 4. L Iooescu 29 p (91), ă. 
’•X Ștefan 30 p

125 CMC — L Tr. Macarie 7 puncte 
ximăr de concurs 6). 1 C. Puia 11

P Ol). X T. Popa *4 p C24». 4. P.
Fischer 25 p 0251. X M. Vo»cu 38 P
(61). 6. AL Iooesea 38 p (64):

175 CMC - 1. O. Puiu 3 p (21). 2

09). S. L Lâzarescu

De la Baia Mare primim vestea 
că. de curînd — din Inițiativa con
siliului regional UCFS Maramureș — 
a luat ființă prima secție de rugbi 
din leealitate. Demonstrația inaugu
rală. făcută zilele trecute pe terenul 
Grupului școlar minier din Baia Mare, 
s-a bucurat de o mare afluență de 
spectatori. Multi dintre aceștia — 
in majoritate elevi la școlile băimă- 
ene — s-au arătat dornici să se 

dedice sportului cu balonul oval. 
Deocamdată, noua secție de rugbi 
cuprinde un număr de 16 sportivi. 
In prezent, ei sc pregătesc cu multă 
seriozitate sub conducerea antreno
rii or voluntari loan Rizesco, Vasile 
Harmati. Simion Eghizi și loan Ivă- 
aesea în vederea unei întîlniri pe 
care o vor susține, la sfîrșitul lunii, 
cu o echipă din campionatul de ca
lificare. probabil Chimica Tîrnăveni.

O inițiativă asemănătoare există 
$• la Deva. Ea aparține unor rugbiști 
care au activat cu cîțiva ani în urmă

categoria A, 
de I. Popescu

Știința 
și Gh.

au Or

în formația de 
Cluj. Este vorba 
Nedelea.

Cei doi antrenori voluntari
ganizat de curînd, cu sprijinul con
ducerii școlii profesionale miniere din 
Deva, un antrenament de selecție la 
care au participat aproape 100 de 
elevi. Din rîndul acestora a fost al
cătuit un prim lot al viitoarei echipe 
(antrenamente de selecție vor mal 
avea loc în cursul verii).

Așadar, două inițiative valoroase, 
menite să sporească continuu numărul 
centrelor de rugbi din țara noastră. 
Salutînd aceste inițiative, urăm tot
odată succes în activitatea lor viitoare, 
tinerilor rugbiști din Baia Mare și 
Deva. Pe cînd vom putea consemna 
existența unor astfel de inițiative și 
în alte orașe ale țării, în special 
acolo unde ființează puternice centre 
școlare cu profil profesional (Cîmpia 
Turzii, Arad, Cîmpina, Brașov, Iași, 
Bacău etc.) ?...

M Pop 
o». x

15 p an. i
K. Rauiest-

DE LA I. E. B. S

Astăzi și mâine au loc jocurile 
cadrul ultimei etape a turului.

Intr-un meci deschis oricărui 
zultat se întîlnesc azi, în Capitală, 
pe terenul uzinelor „Republica“ (în
cepând de la ora 17) formațiile frun
tașe, Gloria și Progresul. Tot în Ca
pitală sînt programate mîine alte două 
partide. In prima — pe terenul din 
parcul Copilului — joacă Grivița Roșie 
și Știința Petroșeni. Ora de începe
re : 9. Cea de a doua întâlnire, Uni
rea — Știința Cluj, se prezintă difi
cilă pentru rugbiștii din șos. Olteni
ței care vor trebui s-o cîștige pentru 
a-și îmbunătăți actuala situație din 
clasament. Meciul va începe la ora 
11 și va avea loc pe terenul „Unirea".

Celelalte jocuri au loc în țară. Cel 
mai echilibrat : Farul Constanța — 
Rulmentul Birlad. La Timișoara, 
Știința — deși in revenire — va avea 
o sarcină grea în față echipei Dina
mo, ca și C.S.M.S. Iași în întîlnirea 
cu lidera clasamentului, Steaua.

CLASAMENTUL CATEGORIEI A

re-

înaintea ultimei etape a tuiului campio
natului republican de rugbi, clasamentul
are următoarea alcătuire

1. Steaua (1) 9 8 1 0 131: 28 26
2. Grlvlța Roșie (4) 9 6 2 1 113: 23 23
3. Dinamo (5) 9 6 2 1 70: 38 23
4. Progresul (2) 10 S 1 3 77: 47 23
5. Gloria (3) 10 4 4 2 57: 32 22
6. Știința Clu| (6) 10 4 4 2 51: 55 22
7. C.S.M.S. Iași (7) 10 3 2 5 30: 42 18
8. Știința Petroșeni (9) 10 3 1 8 50: 71 17
9. Rulmentul Birlad (W) 9 3 1 5 43: 79 18

10. Unirea (8) 10 2 2 8 29: 61 16
11. Farul Constanța (12) 10 1 1 8 27:127 13
12. Știința Timișoara (11) 10 1 1 8 29:104 13

In paranteze : locurile ocupate înaintea
etapei de duminică 16 iunie.

BAZEL

femini 
Știint 
turae

Se organizează tabere pen 
studenți și saiariați. Infoi 
I.G.O. Reșița str. Fintînilor 
16. și la I.G.R. Caransebeș, s 
Boaită nr. 11, tel. 278.

MTUAIITĂ
DATELE TURNEELOR FINAL 

HANDBAL ÎN 11
Tntr-o recentă ședință a fed 

noastre au fost stabilite datele
și localitățile de desfășurare a tu 
finale ale campionatelor republi 
handbal în 11. Turneele vor av 
simultan, între 25 și 30 august, 
mătoarele localități :

MASCULIN, locurile 1—5 la 
rești; locurile 6—10 Ia Cîmpia 
locurile 11—15 la Brașov ; locuril 
20 la Tg. Jiu.

FEMININ, locurile 1—5 la Su 
locurile 6—10 la Timișoara ; l 
11—15 la Cluj ; locurile 16—18 
gliișoara.

Ulterior vor fi alcătuite și 
mele jocurilor respective.

PERIOADA DE TRANSFER
Anul acesta, perioada de tra 

a fost fixată între 10 și 31 iulie. 
ÎNCEPEREA NOULUI SEZON

PETIȚIONAL
Campionatul categoriei A — 

și feminin — la handbal în 7
1963—-64 va începe la 8 sept 
Turul se va încheia la 20 octomb

ȘTUNTA TIMIȘOARA L 
BUDAPESTA

Echipate masculină și 
handbal în 7 ale clubului 
șoara vor participa la un
național care se va desfășura la 
pesta, în organizarea clubului 
kus. întrecerile din capitala R. 
gare vor avea loc între 26 și 2

TURNEU INTERNAȚION 
LA SOFIA

Intre 14 și 16 iunie a-a disp 
Sofia un turneu internațional de 
în 7. Gîteva din aceste jocuri 
conduse de arbitrul romin P. Cir 
oare — reîntors in Capitală — 
oîteva amănunte. La acest tu
participat patru echipe : R.P. Bul 
R.'P. Bulgaria tineret, Levski 
Spartakus Budapesta. Turneul 
cîștigat de prima selecționată 
Bulgaria, care — în finală — 
pe Spartakus cu 16—13. Acest
și celelalte susținute de Sparta 
fost arbitrat de P. Cîrligeanu.

Opt echipe (âliiicate in 
de iinaiâ

Deoarece o parte dintre intilnirile 
disputa :e duminică s-au încheiat sea
ra tirziu. publicăm acum rezultatele 
unora dintre partide: Muscelul Câm
pulung — A-S.A. Bacău 25—10 ; Dina
mo Craiova—Metalul Buc. 25—14 ; 
CS.M- Baia Mare—Metalul Bocșa 
16—22 : C.S.M.S. Iași — Petrolul Plo
iești 24—IX

Iată clasamentul definitiv al cam
pionatului republican pe echipe, după 
consumarea meciurilor

ISERIA

s
1

din

• i
■ i

„serii- :

IM: M is
123:112 12

i = w d: i j j
Săptămina viitoare

Consfătuirea pe țară a antrenorilor și arbitrilor

sferturi

calificat 
Craiova,

3. Progresul Brăila 8 2 0 4 110:127 10
4. Metalul Buc. 6 2 0 4 102:131 10

SERIA A II-A
1. Dinamo Buc. 8 6 0 0 144: 91 18
2. Progresul Buc. 6 3 0 3 118:117 12
3. Constr. Galați 8 2 0 4 100:130 10
4. Farul 8 1 0 5 105:126 8

SERIA A in-A
1. Muscelul C. Lung 6 4 1 1 130: 97 14
2. Petrolul Ploiești 8 3 0 3 109:121 12
3. A.S.A. Bacă-i 8 2 1 3 104:121 11
4. lași 6 2 8 4 110:114 10

SERIA A IV-A

1. Voința Buc. 8 6 0 0 149: 83 18
2. Vulturii Timiș. 6 4 6 2 128:104 14
3. Constr. Hunedoara 6 1 1 4 102:129 9
4. Mureșul Tg. Mș. 6 8 1 5 80:142 7

SERIA A V-A
1. cs^ș. cm 6 6 0 0 132:181 18
2. Unirea Buc. 6 4 0 2 118:111 14

3. C.S.M. Sibiu 8 1 0 5 108:118 8
4. C.S.M. Reșița 6 1 0 5 100:128 8

SERIA A Vl-A
1. Metalul Bocșa 6 4 2 0 131:181 16
2. Crișnl Oradea 8 4 1 1 128:104 15
3. Casa Ofiț. It. 8 2 1 3 112:121 11
4. C.S.O. B. Mare 8 1 9 8 91:138 8

Pentru sferturile de finală ale cam-

Pistarzii și fondiștii bucureșteni 
au luat startul in campionatele republi
Campionatele de pistă ale Capita

lei au continuat joi după-amiază, pe 
velodromul din parcul sportiv Dina
mo, cu proba de urmărire echipe se
niori (4000 m). La start au fost pre
zente patru formații : Dinamo I,
Steaua, Voința și Dinamo II. După 
cum era de așteptat în finala pro
bei s-au calificat Dinamo I și Steaua. 
Avînd în formație cicliști de forțe 
sensibil egale, Dinamo (M. Voinescu, 
E. Bărbulescu, C. Tudose, D. Pe- 
nescu) a cîștigat detașat cu timpul 
de 5:08,00. Steaua (V. Burlacu, S. 

fost 
cla-

fi echipei pe pe- 
prezentarea «nor 
folosite in alte ra

cers su aplicativitate

pionatului republican s-au 
formațiile : Steaua, Dinamo
Dinamo București. Progresul Bucu
rești. Muscelul Câmpulung, Metalul 
Bocșa, C.S.M. Cluj și Voința Bucu
rești.

5:08,00. Steaua (V. Burlacu, 
Duță, I. Vasile, Gh. Vasilescu) a 
marcată cu 5:22,00. Urmează în > 
sament Dinamo II și Voința.

în completarea programului 
fost prevăzute cîteva probe rezervate 
juniorilor și seniorilor. Proba de 
500 m cu start de pe loc s-a încheiat 
cu victoria juniorului Cristea Stan 
(Steaua) marcat cu 38,05 urmat de co
legul său de club D. Panaitescu cu 
același timp și M. Popescu (Dinamo) 
cu 38,09. Cristea Stan a fost joi de 
două ori victorios : a cîștigat și proba 
de eliminare. In clasament l-a urmat 
C. Grigore (Voința) și M. Gociman 
(Steaua). Vremea însă nu a ținut cu 
toți concurenții. Astfel, din turneul de 
viteză s-au consumat doar patru serii 
deoarece a început ploaia (în pro
gram mai figura și o cursă cu adi-

au

țiune de puncte). Merită sâ su 
comportarea tînârului pistard 
Popescu (Dinamo) care a reu 
întreacă pe fostul campion
P. Tache și pe una din speran 
tezei noastre, D. Panaitesc 
două victorii a realizat și 
dinamovist D. Popovici în fa 
lorași adversari pe care i-a 
M. Popescu.

întrecerile continuă dumin 
mineața, de Ia ora 9.30, cu p 
semifond seniori și viteză s 
juniori.

Pe șoseaua București — Oltenița 
fâșurat vineri dupâ-amiazâ etap 
nească a campionatului republi 
contratimp individual. Și-au disp 
ietatea cei mai buni fondiști s 
juniori din București. Iată primii 
seniori (30 km) — 1. FI. Crîstescu 
44:47, 2. I. Ardeleana (Steaua) 
M. Voinea (Dinamo) 45:59, 4. C. 
(Olimpia) 46:51, 5. N. Niculescu 
47:00; juniori cat. I (15 km) — 1. 
(Olimpia) 23:50, 2. R. Calagiu (S. 
24:10, 3. S. Gregorian (Dinamo) 
niori cat. a Il-a (10 km) — 1. C 
(Voința) 16:04, 2. L. Mnajacanian 
16:30, 3. C. Constantinescu (C.P.

Duminică dimineața, pe șosea 
rești — Ploiești (varianta Buftea) 
loc etapa orășenească a cam 
republican de fond. în program 
probe pentru seniori și juniori 
I și a Il-a. Primul start se dă, d 
8, la ora 9.

de 
Ps 
și 

vor

1. Analizarea stadiului actual al 
Jocului de baschet și discutarea pers
pectivelor de dezvoltare.

2. Actualizarea si Pertecț onarea cu
noștințe' >r antrenorilor și arbitrilor 
în vederea ridicării calitative a pre
gătirii echipelor.

Acestea sint Principalele puncte 
pe ordinea de zi a -onsfătuirilor 
țară ale antrenorilor (27-30 iunie) 
irbitnlor (29-30 iunie), care se
desfășura în Capitală. Cu acest prilej 
va fi făcută analiza campionatelor 
republicane și vor fi prezentate o 
serie de referate dintre care amintim:

„Stadiul de dezvoltare a baschetu
lui și principalele căi de ridicare a 
nivelului de joc”;

„Stadiul actual de aplicare a con- 
• ( eepției unitare de joc și sarcinile ce

revin antrenorilor in sezonul 
f l 1963 1964”;

„Pregătirea fizică generală și spe

sctuslș
apărării cu 

etapă * del

atac rezolvzte vria 
concepției «sitar»

se va face analiza

dală 3 jucătorului 
noada ««ui ca; 
metode șt mijloace 
muri sportive 
i.. baschet”;

„Problemele aplicării 
caracter activ în 
vol'ârii jocului”:

„Probleme Je 
prisma aplicării 
de ioc”.

De asemenea,
activității antrenorilor >i a arbitrilor, 
care vor ține și o consfătuire comu
nă cu tema: „Colaborarea dintre an
trenor și arbitm”.

După cum se vede, antrenorii și 
arbitrii de baschet din țara noastră 
vor dezbate probleme absolut actua
le, de a căror rezolvare depinde 
mare măsură progresul acestui 
sportiv. Desigur că antrenorii și 
b'trii vor veni pregătiți să tacă
util schimb de experiență, să susțină 
discuții vii in jurul multiplelor pro
bleme ce se vor ridica, să participe 
deci activ la o consfătuire ale cărei 
roade le dorim cit mai bogate.

iu 
joc 
ar— 
un
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A apărut numărul 12
al revistei SPORT

DIN CUPRINS :

• Copii, bazinele vă așfeapfă ! — un amplu fotoreportaj de sezon, 
real zaî la București, Galați țî Brăila.

• Aure! Vemescu, sprinterul nr. 1 al padelelor europene
• FOTBAL : Portretul lui Manolache ; însemnările lui H. Herrera (sfîr- 

șif) ; Matthews continuă ; Umbra lui Pele ; Recordmanii seleefiilor — Roger 
Marche ; Echipa Romîniei a luat startul pentru Tokio ; Milan a cucerit 
Cupa Camp-oni'.oc Europeni.

• Studenții de la I.C.F. în vizită la Căzănești.
• Corespondențe din Cluj, Petroșeni, Bîrlad, Oradea, Rm. Vîlcea și 

Brad.
• Magazin sportiv.
• Meciul atletic Romînia — Grecia în imagini.
• Ultimele fotografii de la „europenele" de box.

în orice sez



Scurt istoric ai competiției
din

și 
disputat

deseori, mai grăi-

atingeau 
80*/. ••

1932, distanța ciicui- 
a lost de 4 300 —

din pricina iăz- 
4 ani (1915—1918) 
(1940—1946).
de ediții au fost 

de 34 de alergă-

VARIETATIu

SCUMP!

Nu de mult, dar bine 
inspirat, clubul feroviar, 
sub denumirea de „Du- 
pă-amiezile Rapidului”, a 
început să organizeze pe
riodic întîlniri agreabile 
între sportivii și antreno
rii săi și oameni de cul
tură și artă, gazetari, 
cronicari de sport și alții.

Inițiativa se dovedește 
foarte binevenită, atît 
pentru gazde cit și pen
tru oaspeți, primii luînd 
contact direct și instruc
tiv cu oamenii artei ; ar
tiștii și gazetarii făeind 
cunoștință cu sportivii 
acasă la ei, unde găsesc 
răgazul de a sta de vorbă, 
despre succesele lor, de
spre visurile Pe care 
umblă să le vadă aievea, 
și chiar despre unele 
greutăți, care se cer și 
ele cunoscute.

La o ultimă asemenea 
reuniune, în urmă cu cî- 
teva zile, talentata actriță 
Silvia Popovici s-a sim
țit grozav de bine în 
mijlocul rapidiștilor. fa
milie numeroasă, primi
toare și... plină de între
bări — la care, îmbujo
rată de o caldă emoție, 
musafira s-a străduit să 
răspundă cit mai pe larg 
și temeinic. Ținăra in- 
'erpretă a condus închi- 
lirea sportivilor pe 
iulte terenuri și piste 

mai puțin cunoscute de 
ei : printre meandrele 
decorurilor de teatru, 
printre reflectoarele de 
la Buftea, ba, trecînd 
chiar Oceanul, a purtat-o 
în depărtata și plină de 
contraste cetate a Ho
ly wood-ului...

Interpreta celebrei 
Darclee, care o dată cu 
pelicula colorată a dus 
in Statele Unite solia 
prestigioasei arte romi- 
nești, a povestit rapidiș
tilor și lucruri vesele din 
orășelul lui Walt Disney, 
(unde Piticii. Pinochio și 
Donald-Rățoiul se în
trec să-i bina dispună 
pe vizitatori), dar și tris
te, istorisind cum în pro
cesul de standardizare a 
personalității artistice, 
'"•oducătorii celuloidului 

țlywoodian au impins-o 
3 talentata Marlyn Mon

roe în brațele reci ale 
luminalului...

Din amintirile și răs
punsurile Silviei Popovici

SILVIA POPOVICI

s-a dejpprins Limpede și 
ideea că sportul și arta 
asemănindu-se, au nevoie 
de oxigenul păcii, indi
ferent sub ce constelații, 
sau pe ce meridiane s-ar 
desfășura.

Demn de penelul cu 
profunzimi al meșterului 
Baba, tabloul sportivilor 
care ascultă cu ochii a- 
prinși pe tinăra actriță, 
îmbujorată de dogoarea 
acelor inimi tinere — a 
fost emoționant. După 
cum emoționant a fost 
și cînd o fetiță, ucenică 
intr-ale atletismului, i-a 
pus în brațe actriței 
trandafiri, sau cînd, la 
ieșire, Silvia Popovici, 
într-o... scenă inedită, s-a 
oprit în dreptul antreno
rului de box Gheorghe 
Lungu, intrebindu-1 cu 
mare mirare :

— Ce faci, Gogule ?
Emoționat și surprins 

cam „fără gardă“, fostul 
campion a răspuns cu 
candoare ;

— Bine,
S-au 

prieteni 
seră pe 
una. Și 
ciproc
stea pe firmamentul cu 
străluciri de reflectoare ; 
Gogu, pe podeaua incon-

jurată de corzi, de atîtea 
ori învingător în sunetul 
gongului. S-au cunoscut 
și mai bine-..

A fost tare frumos 
clubul Rapid !

Cine știe, poate că 
xemplul feroviarilor o 
fie contaminant, 
bucura toată lumea.

la

e- 
să 

S-ar

I. GRIN

Peste puțin timp se va 
da plecarea în cea de a 
50-a ediție a «Turului Fran
ței*.  Această competiție, cu 
un pregnant caracter mer
cantil, are însă și o certă 
valoare sportivă. Vom în
cerca. de aceea să facem 
o scurtă trecere în revistă 
a competiției, recurgind în 
genere, la cifre, pentru că 
ele sînt, 
toare.

Prima 
șurat în 
măsurat 
■ n 6 etape, 
în jurul a 400 
orară : 25,283
fră modestă, 
parativ cu 
obțin astăzi, 
bilă pentru 
faltate de

Din 1911 șf pînâ în 1924, 
turul a avut în jurul a 5.500 
km. parcurși în 15 etape, 
liecare mâsurînd Intre 350 
și 450 km. Plecările se dă
deau cu mult înainte de 
revărsatul zorilor, cicliștii 
stînd în șa 15—18 ore. După 
fiecare asemenea etapă 
ucigătoare era o zi de odih-

ediție s-a desfă-
1903. Circuitul a 

2.428 km., parcurși 
avînd 

Media 
O ci- 

com- 
care se 

onora-

fiecare 
km. 

km. 
desigur, 
cele < 

dar... 
șoselele neas- 

atunci.

Grădinarul - șahist

In 4 rînduri
Inh -un an asociația spor
tivă de la fabrica ,Mau- 
riciu Encsel*  din Tg.

Mureș n-a organizat de
cît o singură întrecere 
de atletism.

Atletism acolo face 
Doar conducerea în vină. 
Fuge de un timp încoace 
De... această disciplină 1

Asociația sportivă .Lem
narul*  a fabricii, de 
bilă .23 August*  din 
Mureș 
slabă

desfășoară 
activitate.

mo-
Tg.

o

Garnituri
în fiecare tură 
în sport, ei, din 

păcate, 
scot vreo... garnitură

V. D. POPA

Dau 
Doar

Abia

nenumărate

1

dom-le !
îmbrățișat. Erau 
vechi. Copilări- 
„Rahova" împre- 

șl-au povestit re- 
ascensiunea: ea

Tîrgu-Mureș. Campio
natul republican de șah 
pe echipe, faza de zonă. 
La etajul al doilea al 
Casej de cultură a sin
dicatelor este liniște, deși 
ambele încăperi sînt pli
ne pină la refuz de oa
meni. Se joacă insă șah...

Față în față: Spartac 
București — Mureșul De
va. La mesele bucurește- 
nilor: maeștrii internațio
nali Elisabeta Polihronia- 
de și Teodor Ghițescu 
și „candidații" R. Mano- 
le6cu, M. Sutiman. Gh. 
Rotaru și V. Bondoc. 
Dincolo? Atrage atenția 
un buchet de flori care 
6tă în fața unui concu
rent...

Despre ce e vorba? 
Unul din concurenți, A- 
lexa Pentec, grădinarul 
spitalului din Deva, îm
plinea in ziua aceea 50 
de ani și organizatorii 
s-au gindit să-i facă o 
surpriză.

Grâdinarul-șahist a îm
părțit apoi florile cu so
ția și cu fiica lui, elevă 
în clasa a XI-a a Școlii 
medii „Decebal“ din De
va. Un gest pornit din- 
tr-un firesc sentiment 

avînd 
afinitatea 
toți trei

nd. Abandonurile 
deseori aproape 
numărul concurenților. Din 
1925, numărul etapelor s-a 
mărit. (Intre 18 și 24 etape). 
După ’ ”
tului
4 500 km., divizați în 21—24 
etape. Asfaltarea ( șoselelor 
șl introducerea schimbăto
rului de viteze, după 1934, 
au contribuit la creșterea 
mediei orare generale, în 
ciuda faptului că se esca
ladează piscuri între 2 000— 
2 500 metri în Alpi și Piri- 
nei. Intre ‘anii 1936 și 1955, 
media orară generală a va
riat între 31 și 34 km.

In 1956 se produce o mare 
surpriză. Francezul R. Wal
kowiak stabilește un ade
vărat record : pe 4 529 km. 
(în 22 etape), el realizează 
o medie orară generală de 
36,512 km. Walkowiak, un 
ciclist aproape anonim pînă 
atunci, a obținut o victorie 
surprinzătoare, după care 
s-a .stins*  din nou în ano
nimat, el nemairealizînd 
performanțe corespunzătoare 
unui cîștigător al .Turului 
Franței*.  Walkowiak a ră
mas cea mai curioasă și 
discutată figură din pal
maresul probei.

Doi ani mai tîrziu, în 1958, 
Charlie Gaul (Luxemburg), 
doboară recordul, realizînd 
pe 4 319 km. (în 24 etape) 
media orară de 36,905 km. 
Mai trec doi ani și italia
nul G. Nencini realizează 
37,193 km., medie orară pe 
4 272 km. (în 21 etape). In 
sfîrșit, în 1962, tot pe 4 272 
km. (în 22 etape) francezul 
J. Anquetil stabilește un 
nou record al mediei orare 
generale : 37,306 km.

în 60 de ani, din 1903 
pînă acum, s-au *‘_r___
49 de ediții, cuisa întreru- 
pîndu-se 
boaielor. 
șl 7 ani

Cele 49 
cîștigate 
tori. Au ciștigat cîte trei e- 
diții : belgianul Philippe
Thys (1913, 1914 și 1920)
și francezii Louison Bobet 
(1953, 1954, 1955) și Jacques 
Anquetil (1957, 1961 și 1962) 
Desigur că dintre acești trei 
titani ai șoselelor, L. Bobet 
deține cea mai valoroasă 
performanță : victorios trei 
ani consecutiv.

Următorii 9 cicliști au cu
cerit Turul Franței de cîte 
2 ori : Petit Breton (Fran
ța) 1907 și 1908 ; F. Lambot 
(Belgia) 1919 și 1922 ; O. 
Bottechia (Italia) 1924 și 
1925 ; N. Fiantz (Luxem
burg) 1927 și 1928 ; A. Le- 
ducq (Franța) 1930 și 1932 ; 
A. Magne (Franța) 1931 și 
1934 ; Sylvâre Maes (Bel
gia) 1936 și 1939 ; Gino Bar- 
tall (Italia) 1938 și 1948 ; 
Fausto Coppi (Italia) 1949 și 
1952.

Interesant de notat că 
doar 2 cîștigători ai .Tu
rului Franței’ au cucerit în 
același 
mondial 
dispută 
tur : 
(Franța) 
în 1954. 
și-au înscris 
palmaresul 
mondial profesionist 
ințat în 1927) sînt : A. Mag
ne (1936), M. Kint (Belgia) 
1938, F. Kubler (Elveția) 
1951 și F. Coppi, 1953.

După cum se știe, recor. 
durile mondiale stabilite 
cu prăjina din fibră de 
sticlă nu țin mult. Uneori, 
nici o zi. Dar nici prăji
nile înseși nu... țin mai 
mult.

Plîngîndu-jSe de lucrul 
acesta, Bud Winter, antre
norul de atletism al Uni
versității San Jose, a spus :

— Cu prăjinile astea 
din sticlă, care se rup ime
diat și costă 65 de dolari 
una, vom ajunge la fali
ment. La capitolul acesta 
noi consumăm de pe acum 
fonduri din bugetul prevă. 
zut pentru anul... 1966. In 
curînd va trebui să ne în
toarcem la prăjinile făcute 
din... seînduri din gard. 
N-or fi bune pentru stabi
lirea de noi recorduri, dar 
au o calitate esențială: 
sînt mult mai eftine !

;n—o
Este un fapt evident că 

fotbalul a început să aibă 
popularitate și în S.U.A., 
unde în urmă cu cîțiva ani 
era un sport q ua și-anonim. 
Cel puțin Universitatea 
Brandeis a ajuns să fie 
cunoscută pentru echipa 
sa de fotbal, < 
tigat în ultimul 
meciurile.

Un amănunt 
strict necesar: 
zentaliva universității joacă 
un spaniol, un vest-german, 
un italian, un grec, un sco
țian, 
can, 
rian, 
dian 
can !

care a cîș- 
I timp toate

este însă 
in repre-

un francez, un jamai- 
un ceylonez. un nige- 
un ghanez, un cana- 
și... nici un a meri*

V. A.

PRSTR MRGRZIN»

firesc
familial, dar 
bază și 
sportivă: 
parte din secția de șah 
a Mureșului!

la 
lor 
fac

IOAN VULCAN
Tg. Mureș

Pe lista... golgheterilor
figurează uneori 

portarii. Este vorba 
acei portari 

necazul
au i 

specialiști

care, 
vizavi- 
devenit

Pe listele de golghe
teri 
și- 
de 
spre
urilor lor, 
adevărați specialiști în 
executarea loviturilor de 
la 11 metri. De o mare 
faimă în această direc
ție s-au bucurat, în ur
mă cu ani, Zombori și 
apoi Justin, iar într-o

perioadă mai apropiată 
a fost rîndul lui Uțu și al 
lui Toma să se impună 
ca buni executanți ai lovi
turilor de la 11 metri.

S-ar părea că aceasta 
ar fi singura ocazie cînd 
un portar ar putea în
scrie un punct pentru e- 
chipa sa (pentru forma
ția adversă, nu e mare 
lucru!). Dar nu e așa. 
Ne-a dovedit-o Iosif Boi_

1—0 pentru Pro- 
cind arbitrul a 
lovitură de colț 
in favoarea fot-

De unde a știut Naică?

an și campionatul 
de fond, care se 
la o lună după 

Georges Speicher 
în 1933 și L. Bobet 
Alți cîștigători care 

numele și în 
campionatului 

(înfi-

EPIGRAMA
In meciul de popice 

R.P.R. — R.PU. Cristu 
Vînătoru l-a întrecut pe 
campionul mondial Sza
bo.

Am să-I chem pe Vînâtoru 
Ca sâ-i zic cu binîșoru’ 
Câ-i dorim neîncetat 
Doar asemenea... vî&at 1

EMIL IENCEC I. CHIVU

GEO CIOLCAN, BUCU
REȘTI. — Am primit „fil
mele” trimise de dv. și... 
programăm cîteva dintre 
ele : Dinamo București : 
BĂIEȚII VESELI. CSMS 
și Steagul roșu : VECINI 
DE APARTAMENT, Pe
trolul : LANTERNA CU 
AMINTIRI.

GHITA DOGA, ORAVI- 
TA. 1) N-a fost fixată 
noua dată la care ar urma 
să se dispute meciul 
box dintre 
si Floyd 
pare că 
grăbit 
celălalt, 
tivele.

de 
Sonni Liston 

Patterson. Se 
i nici unul nu e 
să dea ochii cu 

Și au toate mo- 
Mai ales Patter- 
Dinamo București

nu se putea altfel. Mai de 
grabă putea să facă 
Azarian pe actorul decît 
să joace altul 
la inele sau la 
Dacă ar fi fost 
ajuns campion 
vă asigur »

MATEI STELIAN. STU
DENT, MOSCOVA. — Ion 
Nunweiller, stoperul echi
pei Dinamo București, es
te originar 
Neamț. La 
împlinit 27 < 
cat numai 
la... rudele 
dinamovist s 
bor.

GH. MOȘOIU, BUCIU- 
MENI. _ 1) Au fost ca
zuri — rarisime însă — 
cînd o echipă de baschet 
și-a învins adversarul !a... 
zero. în general, oricît de 
mare ar fi diferența de 
valoare dintre două echi
pe, se înscriu puncte si 
într-un coș și în celălalt. 
Mai multe într-unul, mai 
puține în celălalt ! 2) Care 
este cel mai în etate ju
cător, dintre cei care ac
tivează la ora actuală în 
categoria A ? Să vă spu
nem drept, n-am conside
rat interesant să știm

rolul lui 
bară fixă, 
așa. ar fi 

mondial,

și, „fără 
în papură", 
poziția dis- 
greșită. Din

• din Piatra 
9 ianuarie a 

de ani. A ju- 
la Dinamo și 
lui : Tînărul 

și Dinamo Ci

Sportexpres 
a căuta nod 
ne sesizați că 
cobolului este _ 
punct de vedere al stilu
lui în care se aruncă a- 
cum, da. Dar nu uitați că, 
în perioada olimpiadelor 
antice, 
elenic,

folosea stilul 
aruncare

Pe stadion e larmă marc... 
Se-ntrec voioși băieți și fete ! 
I>c rldc primăvara-n față 
Și soarele le joaeă-n plete, 
întrecerea e avîntată ;
Se aud ovații din tribună. 
Ilar glasul cald al lui Năică 
Dea supra tuturor răsună:
— Priviți la fata în albastru 
E cea mai bună-alergătoare ! 
Sînt sigur, o să iasă prima 
Deși e doar începătoare.
t) cheamă Stela, joacă volei, 
înoată ! Sare ! Ce nu știe ? 
...Și-n trei minute-i spune lumii 
Întreaga eâ biografie.
Tribunele se miră toate :
— Măi, cc de amănunte știe?!

— Mai Știu ceva : E măritată 
Cu un băiat, o grozăvit !

★
Atenție, începe cursa !
Parcă țîșnesc svîrlugi în soare, 
Întrecerea e îndeștată. 
Cine va fi învingătoare ?
— Hai Stela, hai !, strigă Năică, 
Iar lumea vede cu uimire
Cum Stela chiar ajunge prima
Și rupe firul la sosire. 
Un spectator, în clipa-aceasta, 
Aplaudînd entuziasmat, 
Ar vrea să știe despre Nae 
Cum de-i atît de informat.
— Ești antrenor ? Ești de la „Sportul"? 
Cine ești frate, dumneata ? 
De unde știi cine e fata ?
— Păi fata e... soția mm ! z

ta, portarul echipei Lă- 
pușul din Tîrgu Lăpuș.

Cum? Echipa sa susți
nea un meci in cadrul 
campionatului inter-raio- 
nal de fotbal, cu echi
pa Progresul Sighet, pe 
terenul Tisa-Forestiera 
din orașul Sighet. Scorul 
era de 
greșul, 
dictat o 
(corner)
baliștilor din Lăpuș. In 
timp ce unul din jucători 
se pregătea să execute 
lovitura, publicul a ob
servat că în poarta Lă- 
pușului nu mai e... ni
meni. O clipă mai tîrziu, 
spectatorii l-au descope
rit pe Boita în fața por
ții adverse, așteptind e- 
xecutarea loviturii.

Prezența lui Iosif Boi
ta in... linia de atac a 
echipei sale a produs 
ilaritate, dar ironiile au 
încetat repede, căci Boi
ta s-a ridicat din buche
tul de jucători din fața 
porții și a înscris cu ca
pul, de la 5 metri, un 
gol de toată frumusețea.

Și in felul acesta me
ciul s-a terminat la e- 
galitate: 1—1.

SANDU MARIAN

a ciștigat 6 ani la rînd 
(din 1957) campionatul re
publican la polo. Intre 
anii 1952—1956. deci 5 ani 
în șir. titlul a revenit 
echipei Steaua, iar pină 
atunci campionatele fuse
seră cîștigate numai de 
Industria Linii Timișoara. 
După cum se vede, la po
lo, campionii nu renunță 
atît de ușor la titlul cu
cerit !

GH.ARBE, ClMPIA TUR- 
ZII. — 1) Iată ultimele
rezultate obținute de re
prezentativa noastră de 
fotbal, in —
in „Cupa Europei" : 
la 3 noiembrie 
București, și 
aprilie 1959, 
In 1961 : 1-0 la
1961, ia Ankara, și 4—0, la 
8 octombrie 1961 la Bucu
rești. 2) Baschetbaliștii de 
la „Harlem Glob-Trotters" 
au evoluat acum doi ani, 
pe stadionul Republicii.

G. N., ARAD. — Să vă 
spun dacă rolul lui Aza
rian din filmul „Inelele 
gloriei" a fost jucat de Al
bert Azarian sau de un 
actor de profesie ? Firește 
că personajul din 
este chiar Azarian.

noastră 
fața Turciei : 

3—4», 
1958, la 

0-2, la 24 
la Ankara.

14 mai

Cl—

lucru. Care este cel 
tînăr, da : Jamaischi 

la Rapid. 3) Tătaru
Voinescu (22) șj Con-

film 
Nici

cest 
mai 
de 
(24), ________ , ..
stantin (21) sînt jucătorii 
cu cel mai mare număr 
de selecționări în repre
zentativa țării, dintre fot
baliștii aflați în activitate.

F. LOUIS, BUCUREȘTI. 
— Ați văzut desenul cu 
discobolul pe un bilet de

un plan 
înclinat. Miron un
astfel de discobol a creat. 
Deci n-are rost să-i fa
cem reproșuri ! Dar» în 
legătură cu sesizarea dv. 
despre „discobolul**  lui Mi
ron, mă voi referi la o 
butadă a șahistului Salo 
Flohr : „După 10 ani mi-am 
dat seama că nu știu să 
joc șah !” — „Și de ce 
nu te-ai lăsat ?“ l-a între
bat un prieten. — „Era 
prea tîrziu ! Intre timp 
ajunsesem mare maestru”. 

P. CÂPAȚINĂ, buzău. 
— Meciul de Cupă dintre 
echipele Alimentația pu
blică și Metalul, din cam
pionatul orășenesc, dispu
tat la Buzău, s-a termi
nat la egalitate, 3—3. chiar 
și după prelungiri și vreți 
să știți cine se — 
Deocamdată, 
Ele vor mai susține un 
meci (și eventualele pre
lungiri) și dacă și aceas
tă a doua partidă nu dă 
cîștig de cauză uneia din
tre echipe, ci se termină 
tot la egalitate, se califi
că echipa mai tînără. în 
cazul de față Alimentația 
publică.

califică, 
nici una ț

ION POȘTAȘU
Desene de N. CLAUDIU



Cosnonaufii Valentina Tereșkova și Valeri Bîkovski- 
maeștri emeriti ai sportului

MOSCOVA 20 (Agerpres). Consiliul Central al Uniunii asociațiilor șl 
organizațiilor sportive din U.R.S.S. a decernat titlul de maestru emerit al 
aportului cosmonauț ilor Valentina Tereșko va și Valen Bîkovski pentru 
reooHurile mondiale realiaate în timpul zborului oosmic pe navele „Vostok-5" 
și „Vostok-fi".

AOTIHll'IATE'fîî
Vă prezentăm:

Echipa feminină ac atletism a n. l>. Polone
Turneul de polo de la Leipzig

LEIPZIG 21 (Agerpres). — A în
ceput turneul Internațional de polo pe 
apă de la Leipzig la care iau parte 
echipe reprezentative ale R.S.S. Gru
zine. R. P. Romine, Suediei, Iugosla
viei, R. D. Germane (cu doua echipe), 
în prima zi. echipa R. P. Romine a 
terminat îa egalitate (2-2) cu puternica

„Turul Franței"
pentru amatori pistele de atletism
La Soc. a avut loc ultiMa probi de x

seloc|«e a cidișiilor sovietici ia vederea 
panieiplrii La Turul Irani ei de amatori 
(Tour de l'Avenir). Pe baza rvzulla.rlor 
îareglștrate antrenorul Sdesnev a alcă
tuit urmHoarea echipă: F. Kapiloaor, 
J G y-rijÂnjln, A. Pdror, A

A. Cerepotici, A. Parlor 
și E. Klct/or.

Reprezentativa Belgiei penrru „Turul 
Fraa|ei de amatori* * va avea ia frunte 
pe //,>++* ’ la, Fyache și Timmerman, 
care sau divtins ca prîl'jai ahiasei e- 
diții a „< ursei Păcii*.  Turul Franței de 
amatori va începe la 30 iunie fi va 
reuni echipe din R S. Cehoslovaci. R.P. 
P.d-wiâ. Italia. Anglia. Spania. R.P. 

Bulgaria, Iugoslavi*  și alte țări.

• După terminarea a patru ci
în regatele baltice de iahting d 
Tallin, pe primele locuri la difer 
clase de ambarcațiuni se află vi 
torii concurenți : clasa 5,5 m : 
xandrov (U.R.S.S.) 5 215 puncte ; < 
„Dragon" ; Șvarin (U.R.S.S.) 
puncte ; clasa „Star" : Pine 
(U.R.S.S.) 5007 puncte ; clasa C 
dezul zburător" : Novedei
(U.R.S.S.) 4 696 puncte; clasa „Fi 
Gertner (R. D. Germană) 4119 pu

• în orașul Strasbourg are lo 
turneu internațional de polo pe 
cu participarea echipelor Ferencs 
Budapesta, Mladost Zagreb, S.U. 
na și S.N. Strasbourg. în prim 
Ferencvaros a învins cu scon 
11—1, pe S. N. Strasbourg iar 
dost a dispus cu 8—2 deS. U. V

• S-a stabilit ca meciul de 
pentru titlul mondial la cat. mi. 
dintre deținătorul centurii niger 
Dick Tiger și maghiarul Laszlo 
să aibă loc în toamnă Ia NewN 
Meciul va avea loc în cazul că 
va apăra cu succes centura în 
șalangerului său oficial, fostul 
pion mondial Gene Fulmer.

CAMPIONATUL UJt.S.S.

Cele 9 meciuri disputate In etapa 
a 15-a a campionatului unional de 
fotbal s-au terminat cu următoarele 
rezultate : Aripile Sovietelor — Spar
tak Moscova 1—3 ; Ț.S.K.A. — Kairat 
1—0; Dinamo Minsk — Neftianlk 
1—0 ; Torpedo Kutaisi — S.K.A. Ros
tov 1—1 ; Ararat Erevan — Moldova 
Chișinău 3—1 ; Pahtakor — Torpedo 
Moscova 0—0 ; Dinamo Leningrad — 
Zenit Leningrad 1—1 ; Dinamo Kiev 
— Avangard Harkov 2—0 ; Șahtior 
Donețk — Dinamo Tbilisi 1—1. Deși 
nu a jucat în această etapă, Dinamo 
Moscova continuă să conducă în cla
sament cu 22 de puncte, urmată de 
T.S.K.A. 20 puncte, Dinamo Tbilisi și 
Neftianik 19 puncte.

TURNEUL ECHIPEI F. C. SANTOS 
IN ITALIA

Turneul internațional de la Mila
no a fost deschis cu meciul dintre 
campioana Italiei, Intemazionale, și 
formația braziliană F.C. Santos. Au 
învins fotbaliștii italieni cu scorul 
de 2—0 (1—0). Apoi, Santos a jucat 
în capitala Italiei cu AS. Roma și 
a obținut victoria cu 4—3 (3—1). Două 
din cele 4 goluri ale învingătorilor 
au fost marcate de Peâe.

>,CUPA RAPPAN" ȘI TURNEUL DE 
LA NEW YORK

Alte rezultate înregistrate în me
ciurile internaționale : CUPA RAP- 
PAN : Sampdori'i Genova — Lau- 
sanne 1—0 (1—0); Modena — Young ț 
Boys 2—1 (0—1); Chauds de Bonds — . 
Veneția 2-2 (1-1); TURNEUL DE 
LA NEW YORK: Recife Brazilia - 
Valenciennes (Franța) 3—0 (3-0);
Manlova — Kilmamok 2—2 (0—2); 
Preussen Munster — Oro-Mexic 4—3 
(3—2). în clasat ent conduce Munster 
(R.F.G.) eu 6 puncte, urmată de Re
cife ș: West Ham United cu cite 5 
puncte fiecare.

K. BEȘKOV, NOUL ANTRENOR AL 
ECHIPEI U.R.S.S.

Prezidiul Federației de fotbal a 
U.R.S.S., analizind comportarea ne- 

" satisfăcătoare a echipei reprezentati
ve în meciurile cu Suedia, Flamen- 
go și Florentina, a hotărît sa-1 eli
bereze din funcția de antrenor prin
cipal pe Nikita Simonian. In locul

echipă a R.S.S. Gruzine. Punctele 
echipei noastre au fost realizate de 
Mărculescu și Szabo. In ziua urmă
toare jucătorii romîni au învins cu 
4—1 echipa Suediei prin punctele 
marcate de Grințescu, Szabo, Kroner 
și Zahan.

Alte rezultate înregistrate : Iugo
slavia — R.S.S. Gruzină 3—2; R. D. 
Germană — Suedia 2—1 ; Iugoslavia 
— R. D. Germană (juniori) 5—3.

MINSK: Mărie Ikire a alergat 
100 m in 11.6 și 200 m in 24.1.

LONDRA: Mc- B? '.ci-Ra nd 24 2 
la 220 yarzi și 6.04 m Ia lungime; 
Fr. Siaap 1,67 m la înălțime; Taitl
14.2 la 120 yarzi garduri.

LEIPZIG : Lo V - 10.3 pe 100 m 
(cu vint din spate): Dsțiek (R.S. Ceh.) 
57.85 m la disc; L i-chi 53,44 m la 
disc.

KIEV: Arhipci-c 10 4 pe 100 m d
21.2 pe 200 m : B: -ser și Belifki 
1:48 4 la 800 m: E' nor 29:33.0 la 
10000 m : Vere K-epk '.a 11.9 la 100 
m și 5.92 m la lungime.

BELGRAD: Ar fe-fc>ricl 2.06 m la 
înălțime; Per-, 14.4 la 110 m 
garduri ; Jocov.-: 17.25 m Ia greutate.

DUBLIN: C. -2 1:49’ și McLean 
1:49,4 la 880 yarzi.

acestuia a fost numit maestrul eme
rit al sportului Konstantin Beșkov, 
fost internațional și jucător al echipei 
Dinamo Moscova.

F. C. AUSTRIA A CIȘTIGAT ȘI 
CUPA

Pentru a doua oară consecutiv, e- 
cfcipa F.C. Austria a reușit să ciș- 
tige in aceiași an campionatul și 
cupa țării Ia fotbal. In finalal cupei, 
F.C. Austria a învins cu 1—0 (1—0) 
echipa A.S.K.Linz. La „Cupa cupelor*  
va participa insă echipa A.S.K.-Linz, 
iar la Cupa campionilor europeni 
F.C. Austria.

DUKLA ÎNVINGĂTOARE LA SOFIA

Pe stadionul „Levski*  din Sofia s-a 
disputat meciul internațional de fot
bal dintre . echipele T. D. N. A. 
Sofia și Dukla Praga. Fotbaliștii ce
hoslovaci au obținut victoria cu sco
rul de 1—0 (0—0) prin punctul mar
cat in minutul 77 de Masopoust.

ȘTIRI — REZULTATE

• La Torino in „Cupa Europei
Centrale*  echipa locală a dispus cu 
2—1 (1—0) de Vașas Budapesta. In
finala C.E.C. s-a calificat Vasas 
(care ciștigase primul meci cu 5—1) 
și M.T.K. Budapesta

• Echipa Wolverhampton a termi
nat la egalitate 2—2 cu formația bra
ziliană F.C. Bangu.

Sportivi romîni în întreceri
PARTICIPARE NUMEROASA LA 

„REGATA GRtîNAU*

în acest sfîrșit de sâptămînă schi- 
fiștii romîni participă la tradiționala 
competiție de canotaj academic „Re
gata Griinau, care se desfășoară 
pe lacul cu același nume din apro
pierea Berlinului. La importantul 
concurs organizat de federația de 
specialitate din R.D. Germană mal 
concurează sportivi din U.R.S.S., R.P. 
Ungară, R.P. Polonă, R.S. Cehoslova
că, R.P. Bulgaria și R.D. Germană 
La fiecare probe sînt înscrise peste 
10 echipaje. în întrecerile de sîm- 
bătă și duminică țara noastră par
ticipă în probele masculine de schif

Cu toate frumoasele sale tradiții, 
atletismul feminin polonez s-a aflat 
multă vreme în umbra atletismului 
masculin. In timp ce atleții polonezi 
au realizat în ultimii ani succese de 
răsunet, echipa feminină se crista
liza destul de încet. De cele mai 
multe ori afirmarea într-o întrecere 
sau alta era determinată nu de va
loarea echipei, ci de cea a unei at
lete. Astfel, la J. O. de la Melbourne 
(1956) atletismul nostru feminin a 
strălucit prin medalia de aur cuce
rită de Krzesinska, iar la „europe
nele" de la Stockholm prin Jani- 
szewska, campioană europeană la 
200 m.

TBILISI : Lamara Tugushi 54.68 m 
la disc (a doua performanță mondială 
a onuiui).

PARIS : Michel Jazy a alergat re
cent 1 500 m in 3:39,5, cel mai bun 
timp mondial al anului. Alte rezul
tate de valoare obținute pe 1 500 m 
in sezonul acesta : Baran (R.P. Po
lonă) 3:40.5; P. Snell (N. Zeelandă) 
3:40.9; Norpoth (R.F.G.) 3:42,8; J.
GreUe (S.U.A) 3:43.5.

LVOV : Atletul sovietic Barkovski 
a obținut un rezultat bun la lungime: 
7.78 m. La Înălțime, Valciuk a sărit 
2.05 m.

BILLINGHAM : Campionul Olandei 
la aruncarea discului, Kees Koch a 
aruncat discul la 55,26 m.

HOUSTON : Iată cîteva rezultate 
ale atleților americani : prăjină Brat- 
loff 4.91 m, Penell 4,79. La lungime 
Bill Mieler s-a clasat pe primul loc 
cu 7.84 m, la greutate Matson a arun
cat 18.44 m. Ștafeta de 4x400 yarzi a 
statului Arizona a obținut rezultatul 
de 3:05.3 (cu opt zecimi de secundă 
mai mult decit actualul record mon
dial).

OXFORD : 100 yarzi : Jones 9,8 ; 
220 yarzi: Radford 21,8, 1 milă: Sa
linger (R.S.C.) 4:00,8; 120 yarzi gar
duri : Parker 14,6.

BYDGOSZCZ : 2 000 m : Banan 
5:03.6 (record polonez), apoi Barran 
a alergat la Varșovia pe aceeași dis
tanță toț 5:03.6. în proba de 1 500 m 
el a obținut 3:40,6. Alte rezultate ale 
atleților polonezi : prăjină : Gronow- 
ski și Sokolowski 4.69 m. Triplu salt: 
Schmidt 16,19 m, greutate: Sosgor- 
ndk 18.80 m.

INNSBRUCK: Pe 400 garduri Haas 
(R.F.G.) a realizat 51,3. Proba de 
înălțime a fost câștigată de iugoslavul 
Anderkovici cu 2.00 m.

• Tradiționala competiție atletică 
„Memorialul fraților Znamenski*  se 
va desfășura în zilele de 2 și 3 iulie 
la Moscova. Vor lua parte peste 350 
de atleți și atlete din 19 țări, printre 
cane Anglia, Belgia, Italia, S.U.A., Ja
ponia. R.F. Germană, R.P. Polonă, 
R.P. Romînă, R.P. Bulgaria, R.P.D. 
Coreeană etc. Printre concurenți se 
tor afla atleți renumiți ca Michel 
Jazy (Franța), Gaston Roelants (Bel
gia), Iosef Schmidt (R.P. Polonă), 
sprinterul american Larry Questadt.

Corespondentul sportiv al agenției 
„TASS" scrie că publicul moscovit 
așteaptă cu deosebit interes proba 
de săritură in înălțime în care, ală
turi de recordmanul mondial Valeri 
Brumei, se vor întrece suedezul Stig 
Petersson și rominul Cornel Porumb.

4-f-l, 2 fără cîrmaci, simplu, 2 vîsle 
și în cele feminine de 4-f-l rame, 
4-f-l vîsle și 8+1.

„REGATA HANOVRA"

La Hanovra (R.F. Germană) se 
desfășoară astăzi și mîine un mare 
concurs internațional de caiac-ca- 
noe, la care iau parte unii dintre 
cei mai buni mînuitorl ai padelei 
și pagaei de pe continent. La „Re
gata Hanovra*  participă și 17 spor
tivi romîni. Printre ei se află cam
pionii europeni Aurel Vemescu, Ni- 
colae Artimov, Andrei Conțoienco 
(caiac) și Alexe Iaeovici, Achim Si
dorov (canoe). 

înaintea J. O. de la 
Roma echipa națională 
feminină a început să 
urce din treaptă în treap
tă. Primul semnal l-a con
stituit victoria atletelor 
noastre în meciul cu 
R.D. -Germană (Potsdam 
'1958). Au urmat între
ceri disputate cu echipe
le reprezentative ale Ma
rii Britanii (în ultimii 
patru ani 2 victorii și 
o infrîngere), R.F. Ger
mane (un meci egal și 
o victorie), R.D. Germa
ne (1 infrîngere la li
mită), S.U.A. (victorie) 
și, în sfîrșit, succesul cel 
mai important, înregistrat 
în meciul cu echipa 
R.S.F.S.R. (Varșovia, au
gust 1962). Cu toate a- 
ceste succese, nu se poa
te încă vorbi despre o e- 
chipă monolită din toa
te punctele de vedere. 
De altfel, la Belgrad s-a 
confirmat acest lucru :
performanțe strălucite la 
alergări și la săritura 
in lungime, pe de o Irena
parte, nici o atletă po
loneză în finalele altor probe —- pe 
de altă parte.

Prin munca sîrguincloasă a celor 
doi specialiști, Emil Dudzinski din 
Cracovia și Andrzej Piotrowski din 
Varșovia, sprintul și probele apro
piate, gardurile și săritura io lun
gime, au devenit în ultima vreme 
punctul forte al atletelor noastre. La 
aceste probe atletele poloneze au cu
cerit la Belgrad două medalii de 
aur, una de argint și trei de bronz. 
Aruncările, însă, constituie punctul 
slab al echipei. In ultimii ani am 
remarcat un oarecare progres la 
înălțime, iar la distanțele medii avem 
o atletă de valoare.

Tereza Ciepla, cea mai bună atletă 
a noastră în 1962, a fost nevoită în 
acest sezon să-și întrerupă pregăti
rile, din motive familiale. In locul 
ei, la 100 m o găsim acum pe El- 
zbieta Szyroka, care a alergat recent 
11,4, rezultat care constituie un nou 
record al Poloniei. O adevărată re
velație la sprint este Irena Kirszen- 
stejn, junioară, în virstă de 17 ani. 
Săptămina aceasta a realizat 11,7 sec. 
pe 100 m — record de junioare — și
24,3 pe 200 m. Ea și-a început ca
riera de atletă acum doi ani, cu să
ritura în înălțime, unde deține re
cordul polonez la junioare pînă la 
16 ani cu o performanță de 1>58 m.

Pe distanțe medii, Kristyna Nowa- 
kowska poate obține performanțe în 
jurul a 2:07,0 pe 800 m, iar la să
rituri. Krzesinska, cea mai bună at
letă poloneză de după război, a rea
lizat recent 5,85 m. Iwona Ronczew-

PE SCURT
• Turul ciclist al Elveției a luat 

sfirșit cu victoria italianului Giu
seppe Fezzardi, care a totalizat 35 h 
20:49,0. El a fost urmat în clasamen
tul general individual de elvețienii 
Rolf Maure 35 h 24:23,0 și Attilio Mo
resi — 35 h 24:58,0. Ultima etapă — 
cea de a 7-a — disputată între Be- 
gehoud — Bremgarten (196 km) a 
revenit lui Klaus Bugdhal (R.F.G.) 
cronometrat în 5 h 25:09,0.

internaționale»

DINAMOVIADA LA BASCHET

Ceia de-a IV-a ediție a Dinamo- 
viadei de baschet a început în orașul 
Pardubice cu participarea echipelor 
dinamoviste masculine din U.R.R.S., 
R.P. Polonă, R.P. Ungară, R.P. Ro
mînă, R.P. Bulgaria, R.P. Chineză, 
R.D. Germană și R.S. Cehoslovacă. 
Iată primele rezultate : Ruda Hvezda 
— Dozsa Budapesta 56—44 (25—15), 
Spartak Sofia — Dinamo București 
60—47 (30-32); Dinamo Moscova — 
Cian Vei (R.P. Chineză) 74—58 
(32—28) ; Gwardia Varșovia — Dina
mo Berlin 56—49 (26—28).

Kirszenstejn (52) in plin efort

ska și Jaroslawa Bieda 
„înălțime" rezultate de 
respectiv 1,69 m. fără nici o șa
in fața renumitei Iolanda Balaș, 
sfîrșit, despre aruncătoare. Este 
devărat că aruncătoarea de disc 1 
jek (52,40 m) este in formă, dar ț 
formanța amintită constituie I 
puțin în fața Liei Manoliu.

Intîlnirea cu atletele romîne 
la Oradea va constitui, desigur 
bun prilej pentru realizarea i 
performanțe bune și nădăjduim 
sportivele ne vor oferi prilejul 
le consemnăm cu satisfacție.

JACEK SAMULSKI
redactor la „Przeglad Sportowy

Echipa de scrimă a R. 8. Germa 
în vederea campionatelor 

mondiale
Feder i|ia de scrimă a

a alcătuit echipa definitivă care 
deplasarea la campionatele mondiale 
graniale la mijlocul lunii indie 
Gdnask (R.țP. Polonă). Din echipă 
parte Brigitte Taenzer, Rosemari 
schner, Margit Dirnhofer, Barbara I 
ter. Dimnt Baumliauer (floretă fer 
V. Kanke, K. Schenkel, P. Hertel 
Pechman. Fritz Rihfz (floretă bărb 
J. Horhkohl, II. Dumke. U. Pfe 
M. Dieckman, H. Ruppter (spadă) 
Ullrich, 11. Fiedler, II. Medzig ș 
Kuinke.


