
Scrisoare din Brașov

In centrul atenției:
ÎMBUNĂTĂȚIREA 
RECORDURILOR 

REGIONALE
Brașovul — centru sportiv cu 

tradiție și cu mari posibilități 
— a pornit incă de la începutul 
anului, ca toate celelalte regi
uni ale țării, o adevărată ofensi
vă pentru dezvoltarea bazei de j 
mase a atletismului și, firesc, , 
pentru creșterea valorică a 
performanțelor. Este, desigur, I 
prea de vreme, pentru a trage j 
concluzii cu privire la îndepli
nirea sarcinilor ce revin co
misiei regionale de atletism, 
cluburilor și asociațiilor spor
tive, antrenorilor, profesorilor 
de educație fizică etc. în a- 
ceastă importantă direcție de 
activitate. Dar, unele aspecte 
oglindesc preocuparea activiș
tilor sportivi din regiunea Bra
șov pentru această importantă 
disciplină sportivă.

Apreciind că problema re
cordurilor regionale reprezin
tă un obiectiv însemnat pentru 
activitatea atletică din oricare 
altă regiune, ne-am propus să 
discutăm mai pe larg felul in 
care s-a muncit și se mun
cește in regiunea noastră pen
tru ■ ca tabelele de recorduri 
regionale să „sufere" cit mai 
rnulte modificări. Să amintim, 
de la început, că activiștii spor
tivi din regiunea Brașov și-au 
propus să asigure pregătirea 
și participarea atleților la con
cursuri la un nivel superior, 
nivel oare să permită realiza
rea a 30 de noi recorduri re
gionale. Cum s-a muncit pen
tru aceasta ? Fără îndoială, ; 
începutul a fost făcut cu un ■ 
sprijin permanent al prooesu- ' 
lui instructiv-educativ desfă- ; 
șurat in secțiile de atletism. 
Era insă nevoie de concursuri, 
de cit mai multe concursuri ș 
care să ofere tinerilor atleți ‘ 
posibilitat ea să-și încerce „for
țele" in ofensiva pentru dobo- 
rirea vechilor recorduri. Așa i 
se explică faptul că la Brașov, i 
la Sibiu sau la Mediaș au fost 
organizate zeci de concursuri — 
stimulent puternic în pregăti- j 
rea atleților. Revenind la obiec- ! 
tivul cu privire la recordurile I 
regionale, vom arăta că pină !

D. FURNICA 
vicepreședinte al UCFS 

regiunea Brașov 
C. GRUIA 

corespondent regional
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0 victorie de prestigiu a șahiștilor romîni
R. P. Romînă — R. P. Ungară 13 -11

Dacă asupra rezultatului fi
nal al intilnirii R. P. Romînă— 
R. P. Ungară ar mai fi existat 
îndoieli ieri dimineață, acestea 
s-au risipit încă din primele 
minute ale reluării partidelor 
întrerupte. Fără să mai reia

SUPERIORITATE EVIDENTA

LA PRIMELE TREI MESE :

4—2 !

In confruntarea eu marii ma
eștri maghiari Portisch, Szabo și 
Barcza, reprezentanții noștri au

rie a Elisabetei Polihroniade 
asupra lui Josza Langos și prin 
remiza din al doilea tur dintre 
Margareta Teodorescu și Bilek 
Istvane, rezultatul parțial al 
întîlnirii feminine devine 4’/,— 
l'/2 pentru echipa romînă.

CÎND NU SE AȘTEAPTĂ „CONDIȚII OPTIME 4 I

Start lu 100 m plat. Evoluția eleve, Maria Dineu (in 
ilreapta), campioana regională a probei, este urmărită cu tiu 
interes.

Foto : A. Virgil

Li prima masă a meciului de șah Rominia — Ungaria, Florin 
Gheorghiu l-a tnttlnit pe marele maestru Lajos Portisch. Și l-a 
învins in amebele partide "

jocul, marele maestru Portisch 
s-a recunoscut învins în partida 
sa cu Fl. Gheorghiu, din pri-

obținut un succes categoric, 
marcind în cele două tururi un 
scor concludent : 4—2. In rea-

REZULTATUL DE LA BUDA
PESTA, PE DEPLIN

CONFIRMAT...

Reluarea partidelor din turul 
doi n-a permis oaspeților decît 
să reducă în parte handicapul 
de 4 puncte, care îi separa la 
un moment dat de învingători. 
Lengyel a făcut remiză cu Ghi- 
țescu, Barczay l-a învins pe 
Mititelu, iar Flesch pe Troia- 
nescu. Scorul final al întîlnirii: 
13—11 pentru reprezentativa 
R. P. Romine. O victorie fru
moasă, care confirmă pe deplin 
rezultatul realizat cu un an in 
urmă la Budapesta, cînd șa
hiștii noștri au învins pentru 
prima oară puternica reprezen
tativă maghiară.

T. RADULESCU 
RADU VOIA

S-a întîmplat în cîteva rînduri ca discutînd cu unii 
antrenori sau profesori de educație fizică, aceștia, folo
sind parcă un limbaj comun, dinainte stabilit, să spună 
că n-au putut obține rezultate mai bune pe linia ins
truirii sportive întrucît nu li s-au asigurat „toate condi
țiile" pentru aceasta. Și cîte nu erau enumerate la ca
pitolul... „toate condițiile". Se începea cu 
lelnică a unor materiale sportive, sau cu 
atletism și urmau cîte și mai cîte...

în marea majoritate a cazurilor această 
diții" se poate traduce, fără 
de pasiune, de perseverență 
muncă. De acest fapt ne-am 
lejul unei deplasări făcute la

Ne aflam de cîteva zile în mica reședință raională, 
înainte de a merge la școala medie din localitate, i-am 
rugat pe tovarășii de la consiliul raional UCFS să ne 
informeze, în linii mari, despre activitatea sportivă de 
la această școală. Și ni s-au spus niște lucruri foarte fru
moase despre activitatea atletică desfășurată aici vorbin- 
du-ni-se totodată despre un entuziast profesor de educație 
fizică, al cărui nume nu reușisem să-1 reținem însă din 
discuții. Numai că nu prea ne venea să... eredem tot ce 
ni se spunea. Știam că în Titu nu există o pistă specială 
de atletism și nici alte „condiții" de care ar fi avut nevoie 
atletismul.

Am ajuns la școală tocmai la începutul unei o:e de 
educație fizică. Elevii și elevele

VIRGIL

calitatea îndo- 
cea a pistei de

teama de a 
și chiar de 

convins încă 
Titu.

„lipsă de con- 
greși, ca lipsă 
răspundere în 
o dată cu pri-

clasei a IX-a C își
ALBESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

mul tur. A urmat, la scurt inter
val, o nouă victorie de presti
giu pentru echipierii noștri. 
Conducind cu multă iscusință 
un final dificil, Victor Ciocîl- 
tea l-a învins pe reputatul 
maestru al apărării, Gedeon 
Barcza. Prin aceasta echipa ro
mînă a luat avans de 4 puncte, 
handicap care, practic, nu mai 
putea fi recuperat de către oas
peți.

MODELUL

Uzarea acestui rezultat de pres
tigiu, meritul principal revine 
tinărului nostru campion FI. 
Gheorghiu (2—0 cu Portisch) și I 
maestrului internațional V. Cio- 
cîltea care l-a întrecut pe G. 
Barcza cu V/2—

în celelalte partide întrerupte 
din turul I s-au consemnat re
zultatele : Troianescu — Flesch 
0—1, Nieolau — Karakas >/2—'/j, 
Polihroniade — Langos 1—0. 
Primul tur al întîlnirii se în
cheie deci cu 7—a pentru re
prezentativa R. P. Romine.

yAHISTELE NOASTRE —

NEÎNVINSE !

Pe tabelul de rezultate al 
meciului un amănunt atrage a- 
tenția în mod deosebit : în în
trecerea fetelor, reprezentan
tele noastre n-au pierdut nici 
o partidă ! Prin a doua victo- j

<
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De la trimisul nostru special, RadS -Urziceanu

Ecouri după intilnirea internațională 'de fotbal: 
Rominia - Danemarca ♦

COPENHAGA 24 (prin tele
fon). La ora la care telefonez, 
în holul hotelului Europa, jucă
torii echipei noastre răsfoiesc 
ziarele de azi și dau autografe 
numeroșilor iubitori ai fotbalu
lui din capitala daneză, care 
îj felicită pentru succesul de 
ieri.

Și fără îndoială că ei merită 
din plin aceste felicitări ca și 
pe cele pe care le-au primit în 
cursul zilei de azi din țară. 
Victoria din jocul de duminică 
este importantă nu numai prin 
faptul că ea reprezintă un prim 
pas spre calificare în turneul 
de la Tokio, ci și pentru că ea 
confirmă rezultatele bune ale 
fotbalului nostru în acest an. 
Demn de subliniat este faptul 
că acest 3—2 constituie prima

victorie obținută în deplasare 
de echipa noastră reprezentativă 
după mai bine de doi ani (ul
tima dată echipa R. P. Romine 
a cîștigat peste hotare în pri
măvara lui 1961, la Ankara). Cu 
meciul de ieri, naționala noas
tră își încheie prima parte a 
programului său internațional 
din acest an.

Un scurt bilanț. : 2 victorii, 
asupra R. D. Germane și Dane
marcei (cu același scor, 3—2) și 
un meci egal (1—1), la Chorzow, 
în fața reprezentativei polo
neze.

Echipa merge deci pe un 
drum bun. Să sperăm că se va 
menține pe el în continuare și 
că va reuși rezultate asemănă
toare și în jocurile din toamnă, 
cu Turcia, la Istanbul, și cu

'A t
Danemarca, la București. Pen
tru aceasta se cere însă o mun
că temeinică, bine orientată, 
dusă cu dragoste și du - spirit 
de răspundere din partea făcă
torilor, antrenorilor și a tuturor 
factorilor care concură la buna 
pregătire a reprezentativei Ro- 
miniel.

Revenind la jocul de dumi
nică, de pe „Idraetsparken", 
trebuie să menționăm că el a 
fost bine apreciat de presa da
neză. Ziarele de azi publică 
cronici ale întîlnirii pe cîte două 
și trei pagini. „Berlîngske Ti- 
dende" apreciază jocul tehnic

(Continuare în pag. a 5-a)

început promițător

Cîteva probleme ale educației fizice
in stațiunile balneoclimaterice

balneoclimaterice oferă 
cel mai bun prilej 
condiții pentru 
liber șj a unei 
oamenii muncii 
în afara celor 

sănătății.

or- 
o- 
nu 
de 
Ei

sistemului 
de muncă 
Prin orga-

O întrecere neobișnuită. .. SMcufa sportivă din echipa școlară 
bănăfeană încerca, în faja a trei colege, să. .. depășească finuta 
apropiată de perfecțiune a gimnastei de bronz. Desigur, o în
cercare temerară. Deocamdată. Poate că peste ani, ajungînd o 
maestră a acestui sport, fata cu tundife va servi drept model 
unui alt meșter al daltei, și-și va întrece rivala. (Foto : P. Ro- 
moșan)

iu
e.

X.

Stațiunile 
prin specificul lor, 
și cele mai bune 
ganizarea timpului 
dihne active. Aici 
au alte preocupări
recreare și refacere 
dispun de întregul lor timp pentru a 
se odihni, pentru a-și reîmprospăta 
forțele în vederea noului an de muncă. 
Insă nu toți acei care vin la odihnă 
acordă același interes și înțeleg în 
sensul ei corect noțiunea de odihnă. 
Unii consideră că pentru a se odihni 
e necesar doar să doarmă mult, să 
mănînce bine și să se... miște cît 
mai puțin; alții, și din fericire nu
mărul lor este mereu mai mare, înțe
leg adevăratul sens al odihnei — o 
odihnă activă, care se realizează nu 
numai printr-o bună alimentație și 
prin somn, ci prin îmbinarea acestora 
cu un regim corect de activitate fi
zică și intelectuală. Acești factori se 
pot realiza bine în concediul petrecut 
în stațiunile de odihnă, care prin așe
zarea lor geografică oferă posibilități 
multiple de practicare a turismului 
și a diferitelor ramuri sportive.

In stațiunile de odihnă educația fi
zică urmărește îmbunătățirea activi
tății funcționale a aparatului respira-

tor, circulator, digestiv, a 
nervos, ridicarea capacității 
a organismului, câlirea lui. 
nizarea rațională a timpului liber se 
realizează o odihnă plăcută, folosi
toare. In afară de acestea prin dife
rite forme de activitate fizică (în spe
cial gimnastică igienică) se creează o- 
bișnuința de a practica continuu și 
sistematic educația fizică..

In regimul zilei, activitatea de edu
cație fizică se împletește strîns cu 
cea culturală. Ea se realizează pe baza 
unui plan alcătuit în comun de in
structorul sportiv și responsabilul cul
tural. Instructorului sportiv îi revin 
o serie de sarcini dintre care enu
merăm :

— planificarea, organizarea și condu
cerea activității de educație fizică; or
ganizarea și desfășurarea concursuri
lor sportive și manifestațiilor sportive 
de mase; organizarea activității teore
tice; ținerea evidenței activității spor
tive; organizarea de conferințe și re-

întrecere au 
celor mai 

blocurile Fe-

constituie un

ELENA FIREA
asisteată la I.C.F.

(Continuare in pag. a 2-a)

Tînăra asociație sportivă a 
blocurilor din Ferentari a or
ganizat recent o întrecere a po
sesorilor de biciclete de oraș 
și semicurse, pe o distanță -de 
6 km pe șoseaua București- 
Măgurele. Participanții și-au 
disputat cu ardoare întîietatea. 
Diplomele înmînate primilor 
clasați în această 
răsplătit victoria 
buni cicliști din 
ren tari.

Această acțiune
început promițător pentru tî
năra asociație sportiva. El tre
buie continuat și dezvoltat prin 
organizarea cu regularitate a 
unor largi competiții de mase# 
la care să fie angrenați majo
ritatea locatarilor din aceste 
blocuri. Jocurile sportive mai 
accesibile ca voleiul și fotbalul# 
precum și unele probe atletice 
de alergări, sărituri și aruncări 
etc. vor găsi mulți simpatizanți 
în rîndurile cetățenilor din Fe-ș 
rentari.

V, Aj



Spartachiada de vară a tineretului

Primele performanțe Concursul interorașe prin corespondență Știri... rezultate...
...Picta de atletism cunoaște o ani

mație deosebită. Starterul este în 
plină acțiune. Peste citeva minute 
se dă „plecarea” în cursa de 400 m 
plat-fete.

Primii 200 de metri, plutonul ii 
parcurge în grup compact» Ultima 
tură pune în funcțiune galeria 
care, la unison, o încurajează pe 
Georgeta Popescu — muncitoare în 
sectorul de încălțăminte de la între
prinderea ..Flacăra roșie". Timpul 
obținut, destul de promițător pentru 
un debut în atletism, a fost meti
culos notat intr-un caiet cu un titlu 
nu mai puțin pretențios : .Caiet da 
performanțe sportive".

— Georgeta, ai mai alergat vreo
dată ?

— Nu! De azi insă voi fi nelip
sită de la antrenamentele secție: 
noastre de atletism — ne spune Geor
geta Popescu, campioana asociației.

Antrenorul voluntar Napoleon Ber- 
caru ii privește cu drag pe tinerii 
atleți. Petre Marinescu, Gheorghe 
Rucai sint adevărate talente desco
perite cu prilejul Spartachiadei de 
vară a tineretului. Unui aruncător 
de greutate. Bercaru ii explică cum 
trebuie făcut „elanul”. In același 
timp este solicitat la groapa de 
sărituri. Și antrenorul este prezent 
peste tot. împărtășind cu drag din 
cunoștințele lui.

Realizarea unei haltere simple 
— axă mecanicii și-au dovedit iscu
sința — a făcut posibil ca cei peste 
240 de concurenți să lupte cu ardoare 
pentru intiietate.

— Măi. Toplicene. parcă-ai fi un 
Hercule.

Constantin Topliceanu — mecanic 
— nu ia în seamă gluma și incordîn- 
du-și mușchii ridică de nouă ori 
haltera de 47 de kilograme. Apoi, in- 
torcindu-se către mucalit, ii răspun
de :

— Mai nimica !
„Ași" la această disciplină a forței 

s-au mai dovedit a fi Jan Grun- 
hold și Gheorghe Bozan.

...în sala de festivități, la mesele 
de șah, se calculează cu atenție fie- 
care mutare. Costel Constanlinescu, 
Dumitru Logofâtu, Mircea Leuștean 
se numără printre protagoniști. Cei 
care n-au intrat incă in concurs 
consultă la biblioteca sindicală ulti
mele reviste de șah. Petre Bac u 
studiază ..apărarea spaniolă". A ciș- 
tigat două partide și și-a propus să 
adauge și o a treia victorie in pal
maresul său. Secretarul asociației — 
Constantin Toader — îl încurajează. 
Din sala de lectură Petre Baciu se 
îndreaptă spre masa de joc.

Primele piese au fost mutate ! Mo
mente de gindire !...

...Pe terenul „Timpuri noi", două 
echipe de fotbal așteaptă fluierul 
arbitrului. Se intilnesc fotbaliștii, 
muncitori în două sectoare-„che;e'’ : 
„încălțăminte" și _mecanic-șef‘‘. Re
zultatul 2—0 pentru mecanici.

O mică statistică- La întrecerile 
sportive din cadrul Spartachiadei de 
vară a tin—etului, asociația sportivă 
Flacăra roșie a înscris peste 2 800 de 
muncitori din diferite secții și a’e- 
liere. Statistica asociației se schimbă 
insă de la o zi la alta...

PETRE GHEORGHIU

Majoritatea trăgătorilor bucureșteni 
s-au întrecut, pe poligonul Tunari, în 
tradiționalul concurs interorașe prin 
corespondență.

Dintre rezultate pe primul plan se 
situează cel al lui Eda Baia, care la 
armă liberă poziția în genunchi și trei 
poziții a realizat două performanțe va-

I loroase : 286 p și respectiv 833 p. De 
asemenea merită subliniată și com- 

j portarea Măriei Otz la armă liberă 
i poziția în picioare. Ea a obținut 266 p.

Mai sint de menționat rezultatele lui 
M. Tapu și Gh. Vlad la proba de 
pistol sport.

Rezultatele tehnice : Pistol liber:
1. N. Flamaropol (Olimpia) 534 p ; 2. 
I. Nițu (Olimpia) 532 p : 3. A. Claus 
(Steaua) 532 p. Pistol vîteză : 1. A. 
Neagu (Dinamo) 571 p ; 2. G. Săvu- 
lescu (Olimpia) 563 p; 3. M. Tapu 
(Știința) 560 p. Pistol sport, seniori : 
1. M. Tapu 566 p ; 2. A. Neagu 560 
p ; 3. Gh. Oproiu (Olimpia) 556 p. 
Juniori : 1. Gh. Vlad (Olimpia) 551 
p ; 2. G. Limbășeanu (Olimpia) 531 
p ; 3. A. Gered (Metalul) 522 p. Armă 
liberă 3x40 f. seniori, poziția culcat :
1. R. Pontbriant (Olimpia) 390 p ; 2. V. 
Panțuru (Dinamo) 385 p ; 3. I. Zamfi- 
rescu (Steaua) 385 p. Poziția in ge
nunchi : 1. M. Rotaru (Steaua) 379 p ;
2. M. Rusescu (Steaua) 375 p ; 3. P. 
Sandor (Dinamo) 373 p. Poziția in pi
cioare : 1. N. Rotaru 358 p ; 2. N. 
Coman (Steaua) 353 p ; 3. V. Panturu 
352 p. Trei poziții : 1. N. Rotaru 1122 
p ; 2. R. Pontbriant 1105 p ; 3. V. Pan
țuru 1103 p. Armă liberă 3x30 f. se
nioare, poziția culcat : 1. Ana Goreti 
(Olimpia) 293 p ; 2. Ioana Soare (Ști
ința) 289 p ; 3. Eda Baia (Știința) 
287 p. Poziția în genunchi : 1. E. Baia 

286 p ; 2. Jaqlin Zvoneschi (Dinamo) 
279 p ; 3. Anca Giurchescu (Dinamo) 
276 p. Poziția în picioare: 1. Maria 
Otz (Olimpia) 267 p ; 2. E. Baia 260 p;
3. A. Giurchescu 257 p. Trei poziții : 
1. E. Baia 833 p ; 2. A. Giurchescu 
819 p ; 3. I. Soare 818 p. Juniori, pozi
ția culcat : 1. E. Alșany (Steaua) 287 
p ; 2. M. Axente (Olimpia) 286 p ; 3. 
P. Săvoiu (Știința) 284 p. Poziția în 
genunchi: 1. A. Dumitrescu (Olimpia) 
264 p ; 2. E. Alșany 257 p ; 3. R. Wai- 
nerich (Știința) 255 p. Poziția în pi
cioare : 1. M. Axente 252 p ; 2, A. 
Dumitrescu 244 p ; 3. G. Kirali (S.S.E. 
1) 241 p ; Trei poziții: 1. M. Axente 
792 p ; 2. A. Dumitrescu 787 p ; 3. R. 
Wainerich 770 p. Junioare, poziția 
culcat : 1. Ruxana Popescu (Dinamo) 
278 p. Poziția în genunchi : 1. Elena 
Nistor (Steaua) 258 p. Poziția în pi
cioare : 1. E. Nistor 238 p. Trei po
ziții : 1. E. Nistor 773 p; 2. R. Po
pescu 756 p ; 3. Petruța Tălvănescu 
(Metalul) 742 p.

★
în orașul Giurgiu, primul loc în 

proba de armă liberă calibru redus I 
3x40 focuri l-a ocupat trăgătorul N. 
Cristea cu 1085 p. Marieta Cernea a 
cîștigat proba de armă 3x30 senioare, 
iar Viorel Savin pe cea de juniori. ; 
Un rezultat bun a înregistrat juni
oara Tudora Cristea care la poziția | 
oulcat a obținut 295 p.

TR. BARBĂLATA, coresp. !

Citeva probleme ale educației ilzice 

in stațiunile balneoclimaterice

IN ACEASTĂ PERIOADĂ, formațiile 
di» categoria A nu și-au sistat activi- 
tatea lor de pregătire. Ele își continuă 
antrenamentele, firește reduse ca nu
măr și ca intensitate. Jucătorii de la 
Dinamo București sau Rapid, ca și ju
cătoarele de la Progresul București sau 
alte formații din țară, pot fi văzuți de 
două ori pe săptămînă (luni sau marți, 
și joi) coutinuîndu-și pregătirile.

AU FOST DESEMNATE și ultimele 
echipe participante la turneele finale ale 
campionatului republican interșcolar. 
Astfel că la 4—7 iulie, la Rm. Vîlcea,
se vor întrece următoarele echipe re
prezentative de școli : S. M. nr. 27 
București, Șc. ped Suceava, Liceul 
nr. 1 Timișoara, S. M. nr. 6 Ploiești, 
S. M, nr. 4 Timișoara și S. M. Cărei — 
la fete, S. M. nr. 1 Rm. Vîlcea, Șc. ped. 
Craiova. S. M. nr. 13 București, S. M. 
nr. 4 Timișoara, Lie. mil. C.-Lung Mol
dovenesc și S. M. nr. 2 Sighișoara — 
la băieți.

Programul jocurilor va fi alcătuit 
în ședința tehnică, programată în ziua 
de 3 iulie la Rm, Vîlcea.

ULTIMELE PARTIDE OFICIALE în 
competițiile bucureștene : Bumbacul — 
S.S.E. nr. 1 16—12 (în campionatul 
feminin de calificare). Semănătoarea — 
IOR 16—13, Știința — A. S. Ac. Mii. 
16—13 și Crivița Roșie — T. Sanitar 
28—77 (în campionatul orășenesc, ca
tegoria I). Semănătoarea a trecut pe lo
cul întîi al clasamentului, ou 13 puncte, 
înaintea echipei S.S.E. nr. 2 (12 p.).

Turiștii
Dacă iî inrrebi pe președinteie aso

ciației sportive .Sărutarea*  ăin Ca
pitulă, torarâțu’ IT- ra Burlacj. des
pre seefiue fruntașe aje asociației, ei» 
siguranță că îți va vorbi ți despre 
comisia de turiim. Intr-aăer&r, comi
sia de turism este cotată ca ana din
tre cele mat bune dintre cele 14 co- 
misii (11 secții ațt.iaee .’a federații) a»e 
asociație:. . *

Turismul este un sport deosebit 
de indrâgc la A_S. Sănâtcteo. Săp
tămână de isp'.iminâ zed ți sute de 
membri UCFS ai acestei asociat:: își 
iau rucsacurve »» pieace in grupe na 
■mici sau md mar: in excursii. ia ca- 
banele din Buoegt. din Pisrra Craiu
lui ți din munți mas puțin umblat: 
oa Retezatul, i^eaotc ori altele.

Cum a reușit consiliul asociației 
Sănclatea să r.dtce timsmul ia iriue- 
lu! celor mas populare sporturi? Foar
te simpiu. ar răspunde târâri ții din 
consiliul asociației. Există o comisie 
turistică deosebit de activă in 'run
tec căreia se afli drumeți pan inati. 
Președintele comisiei. dr. D. Cămâ~- 
zan, este un vechi turist. cve nmn- 
ce șt*  cu -multa pasiune penzru m 

cel*  unirăți (grupe
sportiv*)  ce arwrțin A.S. Sănătatea, 
sâ se practic*  titrîjmaL La '*1  ae 
preocupați pentru ooeastâ activita-.e 
obșteasca «in: st ceilalți nouă 
bri ai comisiei. dintre oare trebiu*  
să amintim pe dr. M. Rush, O. Lu- 
pașcu. Sofia Răiieana și C. Amilcar.

Cum activează comisia de turism de 
la Sănătatea ? In primul »-:nd ea se 
întrunește de doua ori pe lună in șe
dințe operative, in care se discuta 
problemele cele mai importan:*  ale 
activității. De exemplu. marți 4 iunie 
comisia a analizat felul cum s-au 
desfășurat cursurile de instructor; 
de turism organizate in cadrul aso
ciației. (La acest curs au participa? 
23 de tineri turiști din diferite uni
tăți sanitare din Capitală care au 
primit aici primele noțiuni teoretice 
despre organizarea excursiilor, alege
rea traseelor, noțiuni de cartografie, 
meteorologie etc., iar lectorii -ju fost 
membrii comisiei, printre care M. 
Rusu, C. Am Hear. C. Lupașcu). Tot 
in această ședință, comisia a luai mă
suri de încheiere a cursului organi
zat pentru cei care vor să participe 
la concursuri dc orientare turistică 
și s-au stabilit itinerariile excursiilor 
ce vor fi organizate în a doua jumă
tate a lunii iunie și in iulie.

O altă metodă de muncă a comi
siei, o constituie legătura, cu respon
sabilii de turism din grupele sportwe. 
In prima marți din fiecare lună co
misia instruiește pe responsabilii de 
turism, le indică sarcinile pe care le 
au de îndeplinit in luna respectivă. 
Aceste întruniri ale responsabilUor 
constituie totodată și un util schimb

de la „Sănătatea^...
de ez-periența. Se țin scu-rte referate 
desore activitatea desfășurată de 
unele grupe in luna anterioară, se 
prezintă proiectele de excursii pe lu
na in curs. De altfel, legătura intre 
comisie fi grupele sport ve se ține 
fi prin membrii comisiei care au sub 
tn.?-umare cite 5-6 grase.

Din piamd de muncă ai comisiei 
pe tuna iunie și iulie desprindem ci-

TRIBUNA
SCHIMBULUI

DE EXPERIENȚĂ

Acțiuni : o excursie de două zile 
in X Prahovei — Făgăraș — Valea 
Oituii»-- : excursii rn grupuri mai mici 
ne Muntele Roșu, pe Leaotc, la di
ferite cabane din Bucegi, excursii pe 
bidelete la Mogoșoaia etc.

O inițiativă frumoasă a comisiei 
este |i aceea a organizării unei expo
ziții de fotografii turistice. Membri 
ai asociației Sănătatea, fotografi ama
tori. au fost solicitați să prezinte lu
crări pentru această expoziție. Deschi
derea expoziției se preconizează pen
tru toamna, după terminarea sezo
nului turistic de vara. T. R.

în organizarea O.N.T. șl Comitetului regional U.T.M. București peste, 156 
de excursioniști din satele și orașele regiunii București au vizitat zilele trecute 
hidrocentrala de la Bicaz.

Foto : P. Romoșan

Printre grupele sportive cu o deo
sebită activitate turistică se numără 
spitalele Vasile Roaită (responsabil 
dr. I. Frasin) și I. C. Frimu (resp. dr. 
E. Cerchez). Salartații acestor uni
tăți iau parte in număr mare la de
sele excursii organizate în cele mai 
frumoase regiuni ale tarii.

La întrecerile de orientare turis
tică din cadrul Spartachiadei de vară 
au luat parte pină acum 13 echipe, 
care au parcurs trasee din pădurea 
Bănea sa și din împrejurimile cabanei 
Diham.

Activitatea turistică de la A.S. Să
nătatea poate fi și mai bogată. Co
misia de turism pune prea mult ac
cent pe excursii organizate la dis
tanțe mari, unde o bună parte din 
traseu este parcurs cu trenul sau cu 
mașinile, negii jind formele simple de 
practicare a turismului, drumeția, 
cicloturismul, vizitarea in colectiv a 
locurilor pitorești din apropierea ora
șului etc. Consiliul asociației Sănăta
tea și comisia de turism vor reuși 
fără îndoială să atragă și mai mulți 
membri UCFS și în excursiile de scur
tă durată în care accentul să cadă 
pe mersul pe jos.

(Vrmare din pag. 1)

ferate cu subiecte sportive; suprave- 
I gherea și îngrijirea bazelor sportive 

existente și preocupare pentru amena
jarea altora; preocuparea șj îngrijirea 
materialului și inventarului sportiv.

Instructorul sportiv este ajutat în 
activitatea sa de responsabilul sportiv 
din Comitetul de sprijin al seriei res
pective și de unii tovarăși veniți la 
odihnă, care cunosc bine cîte o ra
mură de sport (de preferință sportivi 
fruntași). Comitetul de sprijin este 
ales la începutul fiecărei serii $i este 
format din 5—6 tovarăși dintre care se 

l aleg : responsabilul comitetului, res- 
' ponsabilul organizatoric și cultural, 
' responsabilul sportiv și responsabilul 
I administrativ’.

Una din sarcinile instructorului spor
tiv este de a ține o strînsâ legătură 

i cu medicul casei de odihnă sau al 
i stațiunii, pentru a stabili formele de 
' activitate fizică șj pentru a urmări 

efectul ei asupra celor ce o practică. 
Controlul medical efectuat la venirea 

! în stațiune și fișele medicale indivi
duale aduse de salariați, dau posibi’I- 

i tatea cunoașterii stării de sănătate 
I precum și a afecțiunilor mai ușoare 
i sau mai grave ale acestora.
' Tinînd seama că în fiecare serie 
' colectivul este foarte eterogen atît din 
■ punct de vedere fizic cît și ai stării 
i de sănătate, pentru a se desfășura o 
i activitate corespunzătoare acesta tre

buie împărțit în grupe medico-spor- 
tive, pleeîndu-se în repartizare de la 
următoarele criterii :

a) Grupa I. care cuprinde pe cei cu 
o bună stare de sănătate și cu un

; nivel de pregătire fizică corespunză
tor. Din această grupă fac parte cei 
care practică diferitele ramuri de sport. 
Aceștia pot participa la întregul pro
gram de educație fizică, fără nici o 
restricție.

b) Grupa a II-a. din care fac parte 
cei care prezintă doar mici tulburări. 
In activitatea cu această grupă medi
cul va da anumite indicații în legă
tură cu conținutul, dozarea și inten
sitatea exercițiilor recomandate.

c) Grupa a IlI-a este formată din 
. cei cu o stare de sănătate slabă și cu

un nivel de pregătire fizică foarte 
scăzut. Aceștia vor practica, sub su
pravegherea permanentă a medicului 
?i instructorului, exerciții foarte ușoare 
și diferite sporturi cu o intensitate 
foarte scăzută. Un accent mare în 
activitatea lor poate cădea pe plim- 

' bări și excursii însă cu un traseu 
foarte bine ales, ușor de parcurs dar 
totodată interesant, atractiv. In plus, 
este recomandabil ca ei să practice 
diferitele exerciții de cultură fizică 
medicală cu un cadru de specialitate,

Cu aceste grupe, instructorul spor
tiv ajutat de colectivul său voluntar 
va organiza o serie de activități. A- 
cestea dfferă în funcție de condițiile 
oferite de așezarea geografică (munte, 
șes. litoral), de existența unor baze na
turale (lacuri, rîuri), de anotimp. de 
bazele sportive amenajate, de mate
rialele sportive existente etc. Trebuie 
subliniat în mod deosebit necesitatea 

, găsirii și organizării unor activități 
. cît mai accesibile și plăcute tuturor. 

Acestea trebuie să fie simple, să cu
prindă un număr cît mai mare de 
participant și să fie ușor de organi
zat.

De asemenea, trebuie reținută pro
blema dozării intensității efortului toc
mai pentru ca acesta să se transfor
me într-un factor care să influențeze 

, pozitiv starea de sănătate Aceasta se 
; poate face prin reglarea următoarelor 
> elemente: dimensiunile terenului, nu- 
1 mărul jucătorilor pe teren durata re- 
i prizelor, numărul șj durata cauzelor, 

număr de repetări etc.
In casele de odihnă din regiunile 

muntoase sau deluroase se pot organiza 
următoarele activități de educație fi
zică :

— gimnastica de dimineață; diferite 
forme de turism ca plimbări, excursii, 
ascensiuni; diferite ramuri sportive 
practicate sub formă de întrecere ca 
volei, baschet, tenis de masă, fotbal, 
handbal, alergări, sărituri, aruncări 
etc.; diferite întreceri ca aruncări, ri

dicări de greutăți, exerciții de înde- 
mînare la porticul de gimnastică etc. 
Acestea sînt foarte atractive și folo
sitoare; înot în cazul în care există 
lac, apă curgătoare sau bazin în sta
țiune sau în apropierea ei.

Iarna se poate practica schiul, pati
najul, săniușul, plimbările și ex
cursiile. șahul, șubahul (ultimele două 
organizate Ia club),.

In casele de odihnă de pe litoral se 
pot organiza, de asemenea în funcție 
de bazele sportive existente, urmă
toarele activități : .

— gimnastica de dimineața; înotul, 
pregătitor pentru polo; jocuri cu min
gea în apă — pregătirea pentru polo: 
vîslitul; turismul nautic (plimbări cu 
vaporul); Jocuri de plajă (de îndemî- 
nare, aruncări și trageri la țintă); 
volei, tenis de cîmp, fotbal; plimbări 
șj excursii în stațiunile de pe litoral: 
pescuitul.

Dintre formele de activitate care se 
pot practica de către toți cei veniți 
la odihnă, indiferent de grupa din 
care fac parte se numără în primul 
rînd gimnastica de dimineață care tre
buie să devină o obligativitate. Com
plexul de exerciții va diferi ca grad 
de dificultate, ritm și intensitate de la 
o grupă la alta în funcție de vîrstă 
și sex. Este foarte bine ca aceste 
exerciții să fie executate cu muzică 
și transmise prin stația de radioam
plificare. Pentru conducerea acestei 
activități vor fi desemnați responsa
bilii pentru fiecare pavilion.

O altă formă de activitate foarte a- 
preciată este turismul practicat sub 
diferite forme ca: plimbări și excursii 
pe jos, cu biciclete, motociclete, bărci, 
schiuri etc.

Excursiile se pot organiza pe jos și 
cu diferite mijloace de transport, pe 
distanțe mai mari. Scopul lor, pe lin
gă influența pe care o au asupra or
ganismului, este de a face cunoscute 
diferite monumente ale naturii, locuri 
de însemnătate istorică, economică etc. 
Traseul excursiei va fi stabilit de 
către instructorul sportiv în funcție 
de nivelul de pregătire al celor în
scriși.

In afara formelor turistice mai cu
noscute. atunci cînd există posibilități 
se pot folosi și următoarele :

— Turismul pe apă cu diferite am
barcațiuni. în cazul existenței unei 
ape curgătoare sau stătătoare în apro
piere. La aceste excursii sînt admiși 
numai acei care știu să înoate șj să 
vîsleașcă. In barcă trebuie să existe 
materiale de salvare, un vas pentru 
scoaterea apei etc;

— Cicloturismul organizat sub forma 
plimbărilor și excursiilor cu bicicletele 
(în cazul în care acestea există în 
număr mare). Participanții trebuie să 
știe bine să meargă cu bicicleta și să 
respecte toate dispozițiile date de con
ducătorul excursiei:

— plimbări și excursii pe schiuri.
Pentru copii trebuie șă se organizeze 

activități speciale în funcție de gru
pele de vîrstă. Pentru cei mici se va 
pune accentul pe jocurile din. 'nice 
și pe întreceri de durată mai s€ rtă 
(alergări, sărituri, cățărări).

Este foarte indicat ca în fiecare sta
țiune, pe lingă un grup de vile sau 
case de odihnă să existe un portic 
de gimnastică. In plus, în fiecare club 
trebuie să existe haltere mici șj unele 
greutăți pentru antrenarea forței. De 
asemenea, sînt necesare o serie de ma
teriale care să ajute la desfășurarea 
jocurilor de îndemînare și exercițiilor 
de tragere și aruncare la țintă.

In concluzie trebuie să arătăm că 
organizarea corespunzătoare a educa
ției fizice în stațiunile de odihnă poate 
deveni un factor de atragere a oame
nilor muncii în practicarea regulată 
a exercițiilor fizice și a sportului.

Pentru realizarea acestor luci uri este 
necesar ca instructorii sportivi din 
stațiuni să fie bine pregătiți, să iu
bească activitatea sportivă, să fie en
tuziaști. Astfel, educația fizică dirijată 
spre organizarea timpului liber al oa
menilor muncii va cunoaște rezultate 
mult mai bune decît cele înregistrate 
pînă în prezent.



Campionatul asociației sportive
LA RUL MENTUL BRASOV

a devenit un prieten ne- 
al tinerilor și vrednicilor 
de la uzina „Rulmentul"

Sportul 
despărțit 
muncitori 
Brașov, iar campionatul pe asociație 
stă de mult în centrul atenției con
siliului asociației sportive. Și cu fru
moase rezultate. Au devenit pe drept 
cuvint tradiționale întrecerile pe gru
pe sportive sau secții de producție. 
Și ceea ce este mai îmbucurător, s-a 
ajuns la tradiția de a fi pregătite 
continuu, cu atenție, elementele evi
dențiate, pentru ca ele să reîmpros
păteze loturile echipelor reprezenta
tive ale uzinei.

începem cu fotbalul. Este îmbucu

ocazia cam-
Lăcătușul Alexandru Iacob, unul din

tre luptătorii evidențiațl cu 
pionatului pe asociafie...

400 de fot- 
își dispută

rător faptul că cei peste 
baliști din întreprindere 
cu regularitate întîietatea în cadrul 
campionatului pe asociație (partidele 
din cadrul cupei pusă în joc de „Scu- 
lărie" sau meciul „bătrânilor" au 
constituit frumoase spectacole), și că 
de pregătirea lor se ocupă metodic 
instructorii voluntari promovați din
tre cei mai buni jucători ai echipei 
de seniori. Trebuie spus însă că și 
alte sporturi au prins rădăcini adinei 
în această uzină. Să luăm, de pildă, 
luptele libere („sint mai spectaculoase 
și de aceea mai atrăgătoare" — ne 
transmite opinia sportivilor, antreno
rul C. Ofițerescul. Faptul că Rul
mentul are o echipă în campionatul 
republican, clasată printre fruntașe și 
„crescută1 
sionat 
cipline 
Există 
ticanți

în întreprindere, a impul- 
mult dezvoltarea acestei dis- 
în rîndul muncitorilor de ăd. 
un nucleu puternic de prac- 
ai halterelor (800 de partici-

...și la Electroputere-Craiova

s-a întîmplat în primăva-

halterotilii, luptătorii și ju- 
tenis de masă au fost pri-

Uzinele Electroputere-Craiova. Nici 
nu se terminaseră bine întrecerile 
din cadrul Spartachiadei de iarnă a 
tineretului și consiliul asociației spor
tive a „dat startul' 
teresante competiții de mase: CAM
PIONATUL ASOCIAȚIEI SPORTIVE.

Anunțarea noii competiții a fost 
primită cu deosebit interes de tine
rii din uzină, astfel că imediat, la se
diul consiliului asociației sportive, au 
și început să apară cei interesați. S-a 
hotărit ca prima etapă să se organi
zeze între 15 martie — 15 aprilie, 
iar cea de-a doua, între 15 iulie și 
30 octombrie.

Aceasta 
ră...

Boxerii, 
cătorii de 
mii sportivi de la Electroputere care 
au luat startul în ediția din acest an 
a campionatului asociației sportive. 
Aproape 800 ! Cu acest prilej, la Elec
troputere s-au organizat primele în
treceri de haltere, care s-au bucurat 
de o largă participare. De asemenea, 
de mare interes s-au bucurat com
petițiile de lupte, box și îndeosebi de 
tenis de masă.

întrecerile celor 15 grupe sportive 
au dat loc unor dispute ’dîrze prile
juind afirmarea unor tineri ca Dan 
Popescu, Gh. Zorilă, M. Barbu (box), 
Margareta Lungu, Maria Opran (te
nis de masă), Florea Ionescu, Vasile 
Galbenu (haltere) ș.a.

Pentru buna organizare a întreceri
lor, consiliul asociației sportive mani
festă un interes deosebit, pentru pro

dintre ei 
lotului de 
„haltera" 

în secție.

panți la Spartachiadă) și ai trîntei, 
care năzuiesc — și mulți 
reușesc — sa intre în raza 
lupte libere. Se spune că 
circulă zilnic din secție
Afirmația este confirmată de cei peste 
100 de tineri care, din ce în. ce mai 
bine pregătiți din punct de vedere*  
fizic datorită halterelor, își însușesc 
procedeele tehnice ale luptelor libere 
și apoi își măsoară forțele în con
cursurile interne organizate cu regu
laritate. Așa s-a ajuns ca în scurt 
timp sudorul loan Susan, lăcătușul 
Gh. Martini, rectificatorul I. Olteanu 
sau strungarul H. Bateș să fie con
siderați rezerve ale titularilor primei 
formații.

Boxul oferă și el un exemplu ase
mănător. în prezent sint doar 15 
boxeri legitimați, dar alți 30 de uce
nici care au îmbrăcat de curînd mâ
nușile și au făcut primii pași pe 
ring se antrenează de zor în timpul 
liber — sub îndrumarea controlorului 
de calitate Valentin 
tru a nu se face de 
pe... asociație. Reale 
dese micii „scrimeri" 
lui Florin Maceac, Gh. 
sile Petruș.

O largă dezvoltare o
trecerile din cadrul campionatului pe 
asociație la handbal feminin, sport 
care a fost primit cu brațele des
chise în secțiile Control, Montaj și 
Role, Dintre grupele sportive, cea a 
controloarelor de calitate domină obiș
nuitele concursuri și asaltează lotul 
„legitimatelor", redus deocamdată la 
13 handbaliste. Aproape 50 sint a- 
ceste rezerve ale echipei Rulmentul, 
care de curind a reușit să promoveze

Karvatzki, pen- 
rușine la galele 
aptitudini dove- 

arta pugilatu- 
Aroiu și Va-

în

cunosc și în-

K. Schuler, printre cei...Și inginerul 
mai buni la orientare turistică. 

curarea de material și echipament 
sportiv necesar campionatului asocia
ției. De altfel, trebuie arătat că par
ticipant la competițiile de mase au 

unei noi și in- în folosință materiale și echipament 
separat de cel al secțiilor de perfor
manță. Acum, cu prilejul campiona
tului asociației, grupele sportive au 
luat inițiativa de a colecta fierul 
vechi din întreprindere, iar cu banii 
procurați vor cumpăra diferite ma
teriale sportive. Tinerii din secțiile 
„locomotive Diesel electrice”, „trans
formatori" etc. sint fruntași în aceas
tă acțiune.

...întrecerile dintre grupele sportive 
s-au încheiat de mult. Peste puțin 
timp, după încheierea etapei I a 
Spartachiadei de vară a tineretului, 
la Electroputere-Craiova tinerii spor
tivi se vor întilni din nou pe terenul 
de sport, în etapa a doua a campio
natului asociației. De data aceasta vor 
intra în concurs atleții (la marea uzi
nă craioveană secția de atletism din 
cadrul asociației Se afirmă tot mai 
puternic). Cu prilejul etapei I a Spar
tachiadei s-au realizat o seamă de 
rezultate bune ca de pildă ; 100 m. 
Virgil Dașcu (electrician) 12 sec; 
înălțime; Ion Cristescu (laborant) 
1,72 m ; lungime : Mihai Popescu (a- 
justor) 6,02 m; greutate; Ion Șer- 
ban (matrițer) 11,22 m. Ei, împreună 
cu tinerii care s-au întrecut în prima 
etapă a campionatului îșl vor dispu
ta titlurile de campioni ai asocia
ției sportive Electroputere pe anul 
1963.

R. CALARAȘANU

■ • ■

în campionatul republican. Instructo
rul voluntar Victor Pop, maestru al 
sportului, ne-a prezentat pe cele mai 
valoroase dintre ele: Elena Chicom- 
ban, Liselotte Tontsch și Maria Ha- 
țeganu.

Ar mai fi de spus cuvinte frumoase 
și despre rezultatele obținute în con
cursurile de tenis de masă, unde Co
jocaru, Mircescu, Katz și Schuler 
promit să formeze o echipă bună 
sau despre cei peste 300 de posesori 
de motociclete care așteaptă să-și 
afilieze secția la federația de spe
cialitate», pentru a-și afirma și în 
afară 
a fi subliniată atenția 
cursurilor de orientare 
activitate competițională 
dusă o au secțiile de 

asociației sportive Rulmen- 
I. Birsan. In primul rind 
arăt că am fost criticați, și 
dreptate, că uneori am su-

dibăcia. De asemenea, merita 
acordată con- 

turistică. O 
mult mai re- 
atletism, de

ciclism, de handbal masculin etc. Dar 
concluzia generală este că întrecerile 
campionatului pe asociație au continui
tate, se desfășoară larg și faptul acesta 
a făcut ca numărul membrilor UCFS 
să sporească cu încă 200 de la înce
putul anului.

„Mai trebuie îndreptate insă multe 
lucruri — a ținut să precizeze pre
ședintele 
tul, ing. 
vreau să 
pe bună 
prapus întrecerile campionatului pe 
asociație celor ale Spartachiadelor, 
cărora nu le-am acordat suficientă 
atenție. Vom căuta ca în cel mai 
scurt timp să ne... lipsim de aseme
nea lipsuri. Apoi, va trebui să ținem 
o evidență mai strictă a desfășurării 
calendarului competiție nai, să dăm o 
mai mare amploare întrecerilor intre 
grupele sportive în cadrul campiona
tului pe asociații. Vrem cu pină la 
sfîrșitul anului să ajungem, astfel, 
la 2000 de membri UCFS.**

S intern convinși că urmărind aceste 
obiective, extinzind neîncetat întrece
rile campionatului pe asociație, spor
tivii de la Rulmentul Brașov vor 
cunoaște rezultate și mai frumoase.

NEAGOE MAROAN

(Urmare din pag. 1)

dădeau' normele de control la 100 me
tri plat, pe o pistă improvizată ’ în 
curtea școlii. Atmosfera de lucru, ți
nuta sportivă a băieților și fetelor și _____ :____ _____ .__
îndeosebi „mersul frumos pe sută" al observat că cei mai mulți atleți erau 
majorității elevilor care te făceau să-ți 
dai seama cu ușurință că ai de-a face 
cu tineri inițiați în tainele tehnice ale 
probei, ne-au impresionat plăcut. Pro
fesorul de educație fizică, cu care am 
făcut cunoștință, un tinăr de înălțime 
potrivită, oacheș, cu privirea deschisă, 
suplu și energic în mișcări, s-a pre
zentat simplu, zîmbind prietenește: 
Miu. Ne-am reamintit îndată că e 
vorba de profesorul despre care ni se 
vorbise la consiliul raional UCFS.

Am asistat și la alte ore de educa
ție fizică și ne-am interesat și de ac
tivitatea sportivă extrașcolară desfă
șurată în cadrul asociației sportive a 
școlii, al cărei președinte este... pro
fesorul Dumitru Miu. Trebuie să re
cunoaștem că faptele au confirmat 
întrutotul cele ce auzisem despre a- 
cest entuziast profesor de educație fi
zică, îndrăgostit de munca sa.

Profesorul Dumitru Miu a absolvit 
în 1961 Î.C.F.-ul, cu specializarea atle
tism. Din același an lucrează la Școa
la medie din Titu. Timpul care a tre
cut de atunci e scurt. Abia 2 ani. A- 
tletismul însă a pătruns temeinic în 
viața elevilor, fiind cel mai îndrăgit 
sport. El poate concura în privința 
popularității cu fotbalul sau cu hand
balul în 7.

S-au obținut chiar și unele rezultate 
(fără pistă de zgură și pantofi cu 
cuie !). Eleva Maria Dincă din clasa 
a IX-a a reușit o frumoasă perfor
manță pentru cei 16 ani ai săi : 13,4 
pe suta de metri. Și bineînțeles locul 
cuvenit în ierarhia sportivă — cam
pioană regională la senioare. Eleva Ma
ria Badea din clasa a X-a o „talo- 
nează" insistent — 13,6 în aceeași pro
bă. Constanța Dineu din clasa a IX-a 
a realizat 32 metri la disc iar Gheor- 
ghe Dragnea din a Xl-a a sărit la 
triplusalt 12,84 metri.

Profesorul Miu se îngrijește ca spor
tivii pe care-i antrenează să obțină 
rezultate bune și la învățătură. Și a 
reușit ca cei mai buni sportivi ai șco-

SMB'
corespondezi iilor

Multe dintre scrisorile 
sosite în ultima vreme la 
redacție ne relatează des
pre pasionante întreceri de 
volei care au Ioc în tot 
mai multe orașe ale tării, 
în rîndurile ce urmează 
spicuim din ultimele co
respondențe.
1. CAMPIONATUL CO

OPERAȚIEI
• Din Sighișoara ne 

scrie tov. Constantin Mol
dovan, care ne înfățișează 
aspecte de La etapa regio
nală a campionatului co
operației. Timp de două 
zile, arată el, pe baza spor 
tivă a asociației Voința 
din Sighișoara sau între
cut echipele Voința Sighi
șoara, Voința Brașov, Vo
ința Mediaș, Viitorul Fă
găraș și Voința Dumbră
veni (masculin), precum 
și echipe feminine repre- 
zcntînd orașele Sibiu. Bra
șov, Baraolt și Sighișoa 
ra. Cele mai spectaculoase 
meciuri au fost întîlnirile 
finale : Voința Sighișoara 
— Voința Brașov 3—0 
(10, 9, 13), la masculin 
și Covorul Sibiu — Vo
ința Brașov 3—2 (7—15, 
15—7, 15—13, 8—15. 15— 
6) Ia feminin. Echipele cla
sate pe primul loc la mas
culin și feminin. Voința 
Sighișoara și Covorul Sibiu, 
vor reprezenta regiunci 
Brașov la faza de zonă ce 
va avea loc la Cluj în zilele de 15 și 
16 iulie.

• Faza regională a campionatului 
cooperației a fost organizată recent și 
în regiunea Suceava. întrecerile au avut 
loc în orașul Botoșani, cu participarea 
echipelor fruntașe din 
cea va. Fălticeni, Vatra 
Botoșani și Dorohoi. 
loc a fost ocupat de 
șani, iar la băieți de
Știrea despre acest turneu ne-a 
misă de corespondentul nostru 
toșani, tov. A. Abramotici.

Dublat cu atenție de Ponova, 
la carte", Pelin (Semănătoarea) 
terenul echipei Metodul Pitești.

Câmpulung, Sil- 
Dornei, Rădăuți, 
La fete, primul 
echipa din Boto- 
Voința Fălticeni, 

tri 
Bo-

(ost 
din

2. CAMPIONATE RE
GIONALE

I. Ci or
ei in

• Corespondenții S. Băloi și 
tea ne relatează din Petroșeni 
zilele de 14, 15 și 16 iunie în localitate

învățătură. Ele- 
este premianta

să fie primii și la 
Constanța Dineu 

iar Maria Badea una dintre

Iii 
va 
clasei 
cele mai bune eleve. Și pot fi citate 
multe alte nume.

Asistind la cîteva antrenamente; am 

perspectivă, timp de 2-3 
cresc atleți de valoare... 
acestei discuții am a- 
activitatea centrului de

că va reuși ! Nu are deocam 
dispoziție pistă de zgură și 
cu cuie („condițiile optime" 
care alții nu pot face nimic)

elevi din clasele a VIII-a și a IX-a. 
I-am cerut lămuriri tov. Miu.

— într-adevăr lucrez mai mult cu 
elevii din clasele a VIII-a. și a IX-a 
deoarece cu ei pot desfășura un an
trenament de 
ani. Vreau să

Cu prilejul 
flat și despre
Inițiere a copiilor in atletism, orga
nizat de profesorul Miu, la care par
ticipă un număr de 30 de elevi din 
școlile elementare din comunele apro
piate. In privința acestora profesorul 
era îngrijorat. Deși avea legătură cu 
școlile unde învățau copii, le urmă- | 
rea atent rezultatele de la învățătură . 
și discutase de multe ori cu părinții • 
acestora, se temea totuși că unii din
tre ei nu se vor prezenta la exame
nul de admitere în școala medie. Nu 
de alta, dar e hotărit, după cum ne-a 
spus cu multă însuflețire, să crească 
dintre ei cițiva atleți de valoare. Ș! 
credem 
dată la 
pantofi 
fără de 
însă are multă dragoste pentru mun
ca lui, pentru atletism.

Să nu se creadă cumva 
medie din Titu se face 
tism. E drept că acesta se 
trul preocupărilor. Nu sint insă ne
glijate nici jocurile sportive. Elevii 
îndrăgesc mult voleiul Și handbalul. 
Echipele feminine și masculine de 
handbal au ocupat locul 2 pe regiune 
în campionatul școlar. De asemenea 
echipa de 
prima pe 
în același

Iată ce 
muncește cu pasiune, cu dragoste, cu 
simț de răspundere, cînd nu se aș
teaptă cu mîinile încrucișate „condi
țiile optime". Toate felicitările tînă- 
rului profesor de educație fizică de 
la Școala medie din Titu și urări de 
noi succese.

că la Școala 
numai atle- 
aflâ in cen-

volei a fetelor s-a clasat 
regiune și a doua In zonă> 
campionat.
se poate realiza cind se

care i-a ridicat „ca : 
t'a expedia mingea t»

Foto: V. Bageao

regională a campio-

loc în orașul Deva. Despre 
acestuia ne scrie tov. Iwi 

Deva. întrecerea a avut loc 
15 și 16 iunie. Nivelul ge-

a avut loc etapa 
natului de calificare la volei masculin. 
Au luat parte la întreceri cele mai bune 
echipe, reprczcntînd raioanele Sebeș, 
Alba Iulia, Orăștie Hațeg, llia. Hu
nedoara, Deva și orașul regional Pe
troșeni. La sfîrșitul concursului, primul 
loca revenit echipei Știința Petroșeni, 
care în meciul decisiv a învins cu «3—0 
(14, 6, 6) pe Constructorul Hunedoara. 
Pe locurile următoare ; A. S. Cu gir, 
A. S. Certej. Pielarul Sebeș, A. S. Zlat- 
na. Sănătatea Hațeg și Voința Deva,

• Campionatul regional Hunedoara la 
fete a avut 
desfășurarea 
Simion, din 
în zilele de 
neral al jocurilor a lăsat mult de do
rit, deși au participat cele mai buna 
echipe feminine din Alba Iulia, Hațeg, 
Hunedoara, Sebeș, Deva etc. Cel «nai 
frumos joc a fost finala : Corvinul De
va — Știința Alba lulia, cîștigat cu 
3—1 (12—15, 15—9, 15—6. 15—8) 
de echipa din Deva, eare a cucerit ast
fel titlul de campioană regională.

SEMANATOAREA — METALUL 
PITEȘTI 3—0

Duminică, în cadrul celei de a treia 
etape a campionatului de calificare în ca
tegoria A, faza interregională, pe te- 

Sănătatea din Capitală s-au ta. 
echipele Semănătoarea (Bucu- 

și Metalul (Pitești). Voleiba- 
gazdă au obținut o vWprie clară

renul
tîlnit 
rești) 
liștii
cu scorul de 3—0 (3, 7,

Echipa Hidromecanica Brașov 
a depășit recordul R. P. R.

turul pri-47 p.d. după 
fazei interregionale a 
pe echipe, formația 

Brașov a

Condusă eu 
mei etape a 
campionatului 
feminină Hidromecanica 
reușit în retur, la Brașov, nu numai 
să-și ia revanșa în fața fostei cam
pioane a țării, Unirea București, dar 
să și întreacă recordul republican. 
Astfel, jucătoarele din Brașov au to
talizat 2492 p.d., performanță care 
depășește cu 19 p recordul țării rea
lizat în 1960 la București de repre
zentativa R.P.R. în intîlnirea cu na
ționala Iugoslaviei. In mod deosebit 
s-au evidențiat sportivele Iuliana Bas 
(417 p.d.), Gerda Renea (425 p.d.), 
Ecaterina Rauch (421 p.d.) și Stela Măr- 
gineanu (447 p.d.). De la bucureștence 
(care au totalizat 2.343 p.d.) s-au re
marcat Sonia Mijanis (414 p.d.) și Olga 
Diamandescu (400 p.d.).

în urma rezultatelor realizate în 
cele două întâlniri, în etapa a II-a 
a campionatului republican s-a cali
ficat echipa Hidromecanica Brașov, 
care va întilni la 7 iulie formația 
Voința Ploiești.

C. GRUIA — coresp. regional



Mai multă preocupare pentru organizarea
concursurilor populare de înot

In intreerr^a d<> Za ștrandul l:ror, Marin 
ț.hnică de maiștri pani ficatori) și Ion 
stantin liai '.d. au reușit să se claseze

Adresindu-se maselor largi de tineri, 
concursurile populare de înot suscită 
un viu interes, contribuind efectiv la 
creșterea numărului de practicant! ai 
acestui sport.

In Capitală, concursurile populare 
de înot sint organizate in tot mai mul
te asociații sportive, acolo unde exis
tă condițiile necesare. Astfel, asocia
ția Vulcan a luat, de curînd. măsuri 
de amenajare a bazinului din incinta 
terenului de sport. In acest fel. mii 
de tineri din uzină au posibilitatea 
să practice înotul. La sfîrșrtul săptă- 
minii trecute au și fost organizate 
primele întreceri in acest bazin.

Concursul de la Tg. Mureș s-a desfășurat 
la un nivel nesatisfăcător

Coim.1, Grițore Hoinaru (de la Școala 
Olteana muncitor la întreprinderea Con- 
pe primele locuri

Foto: A. Crișan

Tovarășul Gheorghe Chirulescu, in
structor al asociației, ne-a informat 
că s-au luat măsuri ca bazinul să fie 
zilnic populat cu cit mai mulți parti
cipant! la concursurile populare de 
înot în această direcție s-a cerut și 
sprijinul comitetului U.T.M. al uzinei 
«secretar Pompiliu Tătulescu) care a 
prelucrat in organizațiile de bază 
U.T.M. din ateliere și secții regula
mentul concursului, insistindu-se mai 
ales asupra caracterului popular, de 
mase, al întrecerilor.

De altfel și în alte asociații din ra
ionul V. I. Lenin, concursurile popu
lare se bucură de interes. Activiștii 

din acest sezon, este cert că nivelul 
antrenamentelor este nesatisfăcător.

Pe lingă acest factor de primă im
portanță, va trebui să amintim de 
un alt aspect care a influențat și 
ei negativ valoarea rezultatelor înre
gistrate în concursul de la Tg. Mureș.

Ne referim, de exemplu, la faptul 
că. pînă la acest concurs, înotătoa
rele nu au participat la o întrecere 
mai însemnată prin care sâ-și veri
fice stadiul de pregătire. în București, 
majoritatea sportivelor au luat star
tul in citeva competiții, dar în pro
be nespecifice (și acest fapt a fost 
criticat la timpul cuvenit în coloa
nele ziarului nostru), iar la Tg. Mu
reș. Cluj. Reșița, Timișoara, Oradea 
si Arad nu s-a disputat nici un con
curs de verificare și selecționare a 
înotătoarelor. Comisiile regionale și 
orășenești s-au mărginit să aștepte 
desfășurarea campionatului republi
can al reprezentativelor de regiuni, 
ră facă o selecționare bazată mai 
mult pe performanțele de anul tre
cut. in loc să inițieze concursuri săp- 
tăminaîe care ar fi stimulat pregăti
rea sportivilor și prin care s-ar fi 
rc-»lizat o selecționare mai judicioasă.

în sfirsiL citeva cuvinte despre 
organizare. Ne obișnuisem ca la Tg. 
Mureș totul să meargă „ca pe roate”. 
La concursul de înot disputat sim
bătă și duminică am avut insă o 
deziluzie, prin faptul că comisia re
gională de specialitate nu a mani
festat maturitate in tratarea proble
melor organizatorice. Este suficient 
să amintim că sportivele nu au avut 
un „tare” unde să stea intre probe, 
că difuzorul a fost foarte discret în 
prima zi. iar in a doua a... dispărut.

D. STĂNCCLESCU 

CLASAMENTE... ȘTIRI
® După cele două jocuri desfășurate 

duminică în cadrul etapei a IX-a cla
samentul campionatului republican de 
polo se prezintă astfel :

1. Dinamo Buc. 8 8 0 0 69:11 16
2. Steaua 8 7 1 0 58:10 15
3. Știința Buc. 8 5 1 2 40:26 11
4. Crișana Oradea 9 4 3 2 23:15 11
5. Știința Cluj 8 3 1 4 30:27 7
6. Ind. Linii Tim. 8 3 1 4 31:49 7
7. Mureșul Tg. M. 9 2 2 5 14:45 6
8. C.S.M. Cluj 8 2 1 5 20:38 8
9. I.C. Arad 8 1 1 6 16:45 3

10. Rapid Buc. 8 0 1 7 12:47 1

clubului Progresul ne-au relatat că 
bazele de înot vor fi folosite și mai ju
dicios. în plus, cu sprijinul conduceri
lor administrative ale întreprinderi
lor, se vor pune la dispoziția parti- 
cipanților mașini care să-i transporte 
la locurile de concurs.

Pozitivă este și inițiativa luată de 
administrația ștrandului Izvor (res
ponsabil V. Niculescu) care a hotărît 
să organizeze în orele cînd bazinul 
este mai puțin populat, concursuri la 
care să participe toți cei prezenți. 
(„Teama" profesorului I. Dezideriu că 
acestea ar... „deranja" publicul ni 
se pare nejustificată). De altfel, chiar 
în timpul în care discutam despre 
aceasta, mai mulți tineri porniseră — 
din proprie inițiativă — o întrecere 
de-a lungul bazinului.

Concursurile populare de înot pot 
fi organizate oriunde există o apă stă
tătoare, curgătoare sau un bazin, cît 
de simplu. Regulamentul ușurează 
sarcina organizatorilor. Duminică, de 
exemplu, la Argeș, cîțiva entuziaști 
au inițiat întreceri de înot care au 
fost viu aplaudate. Regretabil este 
faptul că nu au fost trimise, în mod 
special, cadre de specialitate care să 
consemneze cîștigătorii și să facă în
scrieri pe tabele.

Dar mai sînt în Capitală cluburi și 
asociații sportive care nu acordă toa
tă atenția organizării concursurilor 
populare de înot. Astfel, cluburile Me
talul, Rapid și altele au posibilități de 
a atrage la startul întrecerilor mii de 
participanți. Lacurile din jurul Capi
talei sînt locuri minunate de desfășu
rare a concursurilor populare de înot. 
Este însă necesară mai multă preocu
pare din partea consiliilor asociați
ilor, a cluburilor, a activiștilor și in
structorilor sportivi pentru buna or
ganizare a întrecerilor. Fiecare zi 
care a mai rămas pînă la încheierea 
primei etape să fie folosită pentru a 
se organiza cît mai multe concursuri 
populare de înot.

AUREL CRIȘAN-coresp.

A
întrecerile de la Arad
Simbătă și duminică s-au desfășu

rat la Arad întrecerile de înot din 
cadrul primei etape a concursului 
rezervat echipelor selecționate din 
regiuni. La probele (numai masculi
ne) au participat înotători din regiu
nile Banat, București, Cluj și Mureș- 
Autonomă Maghiară).

Cu acest prilej, tinărul înotător re- 
șițean Nicolae Tat a realizat an nou 
record al țării (juniori categ. D la 
sfîrșitul cursei de 400 m mixt indi- 
vidual. El a parcurs distanța în tim
pul de 5:43.2. Dintre celelalte rezul
tate, reținem pe acelea obținute în 
proba de 100 m spate: pe primul 
loc s-a clasat Dumitru Caminschi 
(Buc.) cu 1:07.2, iar pe locul secund 
a sosit tînărul Alexandru Bota (Buc.) 
cu timpul de 1:09.0.

După prima etapă, clasamentul e- 
chipelor masculine se prezintă ast
fel : 1. București 9325 p; 2. Banat
7970 p ; 3. Cluj 6605 p ; 4. Mureș- 
Autonomă Maghiară 2200 p.

în afară de concurs: București (ju
niori) 7110 p, Crișana 3700 p.

ȘT. IACOB — coresp.

• Cele trei jocuri restante ale ul
timei etape din turul campionatului 
republican se dispută duminică după 
următorul program : București :
Steaua — Dinamo ; Timișoara : Ind. 
Linii — Știința Buc. ; Arad : I.C.A — 
Știința Cluj.

• Centrul de învățare a înotului de 
la bazinul acoperit Floreasca își con
tinuă activitatea și în luna iulie. în
scrierile — pentru copii între 5—12 
ani — se primesc la complexul Flo
reasca, telefon 11.64.06.

La recentele cam
pionate europene de 
la Moscova, Puiu a 
fost unul dintre cei 
mai buni boxeri de 
categorie cocoș. Lo
viturile sale clare, 
expediate cu precizie 
și cu rapiditate, 
combativitatea sa au 
fost mult apreciate

Urmați-le
Și-au îndeplinit

NICOLAE PUIU 
(Progresul București)

la campionate.
Moscova, Nicolae Puiu a cu- 
medalia de bronz, îndeplinin- 
astfel norma de selecție în 

olimpic de box al țării noastre, 
va munci cu și mai multă se-

de specialiști (mai puțin și de ad
versarii săi!) și în special de spec
tatorii moscoviți, „Colea" — cum 
îi spuneau ei — fiind unul dintre 
cei mai simpatizați boxeri partici
panți

La 
cent 
du-șî 
lotul
Dacă 
riozitate decît pînă acum, dacă va 
pune și mai mult accent pe boxul 
tehnic, el va putea realiza, la J.O., 
pe ringul din 
rezultat

capitala Japoniei, un 
măsura posibilităților

DIACONESCU 
(Steaua)

Valoroasa noastră 
atletă a avut în a- 
cest an un început 
de sezon mai slab 
decît în anii trecuți 
și astfel sulița a- 
runcată de ea n-a 
trecut decît o sin- 
gură dată peste 48 
de metri. Nu ne-am 
făcut însă prea mul
te griji pentru că îi 

cunoaștem valoarea și marile-i posi
bilități...

Și iată că, numai cu o zi înainte 
de a se prezenta în fața comisiei 
pentru a-și susține examenul de 
stat la ICF, Maria Diaconescu a con
curat 
ținînd 
53,30 
peste 
ea și-a îndeplinit norma (52,00 m) 
pentru întreg anul 196.3 urmînd ca, 
de acum înainte, să se pregătească 
cu migală pentru norma finală de 
55,00 m fixată pentru viitorul sezon.

în meciul de la Oradea, ob- 
un rezultat remarcabil de 

m, într-o suită de aruncări de 
50 de metri. în felul acesta

★

• După cum s-a mai anunțat, orașul Lyon și-a depus candidatura 
pentru organizarea ediției a XIX-a a Jocurilor Olimpice de vară. Recent, 
Avțry Brundage, președintele CIO, a făcut o vizită în acest oraș, unde 
s-a documentat asupra bazelor și instalațiilor sportive existente și a văzut 
proiectele construcțiilor viitoare. După cum a declarat președintele CIO,
Lyonul are cele mai multe șanse să primească 
din I960.

organizarea Olimpiadei

• Marele circ din 
Moscova a fost invitat 
de ziarul „Yomiuri" 
susțină o serie de

tacole în capitala Japo
niei, între 13 iulie și 
18 august. Fondurile 
care vor fi strînse cu

S3 
spec-

organizare a în
de la T okia a

• Comitetul de 
trecerilor olimpice 
stabilit, în amănunt, programul de 
desfășurare a fostilităților de des 
chidere și de închidere la J. 0. din

• în Japonia încă 
n-a trecut... gustul a- 
mar lăsat de infringe- 
rea echipei nipone la 
campionatele mondiale 
de judo. Japonezii, con
siderați ca 
în această 
sportivă,

voi ți să se 
fața uriașului 
Gaesink.
J. 0. din 1964. judo 
își face debutul in fa
milia sporturilor olim
pice, bineînțeles că 
japonezii. Ia ei acasă, 
vor să evite infringe-

încline în 
olandez 

Pentru că la

imbatabili 
disciplină 

au fost ne-

• în afară că trebuie să facă față cerințelor i. ... ___
la J. O. — stabilite de fiecare comitet olimpic național —, atleții stnt 
obligați să îndeplinească și standardurile fixate de federația internațio
nală de specialitate. Ca și la Jocurile de la Roma, fiecare țară are dreptul 
să înscrie, în probele atletice cite un reprezentant, indiferent de valoarea 
sa Pentru a putea participa însă cu cite trei atleți de probă (maximum 
admis de regulament) toți trei trebuie să fi îndeplinit, în prealabil, stan
dardurile fixate de IAAF. In ceea ce ne privește, țara noastră are dreptul 
să înscrie trei săritori la înălțime.
plinită de Corne) Porumb, Eugen 
fete, de asemenea, atletele noastre 
realizat standardul de 50.00 m. Dar 
fiecare dintre aceștia, și încă mulți alții, trebuie să-și realizeze normele 
de selecție în loturile olimpice ale R P Romine. .

normelor de participare

Norma IAAF (2,06 m) a fost înde- 
Ducu și Alexandru Spiridon. La disc 
Lia Manoliu și Olimpia Cataramă an 

pentru a putea participa la Tokio,

exemplul ! 
norma olimpică

VIORICA VISCOPOLEANU
(C.S.M. Cluj)

în primul mare 
concurs atletic al 
anului, întrecerile de 
primăvară de la Ga. 
lăți, recordmana ță. 
rii a sărit 5,97 m 
la lungime, depă. 
șind astfel norma de 
5,80 m prevăzută 
pentru prima etapă 
a pregătirii olimpi. 
ce (1 iulie 1963).

Următorul obiectiv era : 6,00 m ! 
Viorica l-a îndeplinit și pe acesta, 
chiar în concursul de duminică de la 
Oradea. Din prima săritură a obți- 
nut 6,03 m, văzîndu-și astfel încu
nunate strădaniile muncii 
pentru continua îmbunătă(ire 
talelor sale.

Știindu-i seriozitatea cti 
pregătește avem convingerea ____
ma de 6,25 m stabilită pentru anul 
1964, și pe care va trebui s-o re. 
pete în două concursuri, nu va fi 
un lucru imposibil pentru Viorica 
Viscopoleanu.

ANDREI BARABAȘ 
(Dinamo București)

depuse 
a rezul-

care se 
că nor-

★

fondul

și hiat
10 000

fi lan-

S-a văzut că este 
în formă bună încă 
de acum cîteva . săp- 
tămîni. La Galați/ 
în cadrul concursu
lui republican de 
primăvară, deși a 
avut de înfruntat un 
vînt foarte puternic 
a încheiat primul 
său 5 000 m din a- 
cest an în 14:30,2. 
După cîteva săptămîni, a evoluat la 
Ploiești în meciul cu echipa Greciei. 
Fără adversari de valoarea sa. a a- 
lergat de unul singur cele 12 ture 
și- jumătate de stadion, obținînd 
14:11,0.

Și iată că duminică, la Berlin. 
Andrei Barabaș a fost din nou pre
zent la startul unei curse de 5 000 m 
El a probat din plin calitățile pe 
care le are, a terminat pe primul 
loc, a stabilit un 
blican cu 
și norma 
(14:05,0).

Acum, 
13:56,0 !

nou record repu- 
?i și-a îndeplinit 
pînă la 1

urmează asaltul

14:03,0 
fixată

lui...

★

acest prilej 
locate pentru... 
olimpic !

1964. Printre altele, s-au 
măsuri pentru strîngerea a 
de porumbei albi, care vor 
safi la deschiderea întrecerilor...

rea de la mondialele" 
din acest an. în con
secință, au și început o 
serioasă acțiune de de- 
pistare de elemente noi. 
cu o statură cît mai im
punătoare, cu care spe. 
ră să cîștige primele 
locuri.

Cu excepția noului record republi
can pentru junioare de categoria a 
H-a Ia teo m bras ® a recordului 
egalat la 200 m bras de Zoe Rezni- 
cenco. a perspectivelor vădite ale ju
nioarelor Menosa Par tor (născută in 
anul 1948). Katalia Caeahoti (1948), 
Mîftcr’a (orcseu G9âl). Ere Naftali 
(1949) ®— cam a lit, rezultatele înre
gistrate in prima etapă a campiona
tului republican al seJecționateior de 
regiuni, desfășurat la Tg. Mureș. sint 
total nesatsfâcătoare. chiar dacă ți
nem seama de faptul că a fost pri
mul concurs de mare importanță, or
ganizat in acest an in aer liber.

Dzspre valoarea „performanțelor* * 
obȚnu’e in bazinul de la Tg. Mureș 
vorbesc în primul rind unii timpi, 
ca de pildă 1:20’ ei 1:21.8 la 100 m 
liber iMihaela Dr'.s*oreanu și -drioua 
A.natol). 3:11.2 la 200 m bras 'Floren
tina Rambasec), 1-22,5 și 1:26.4 la 
100 m spate (Monica Di me seu și Era 
Rethi), care reprezintă de fapt un 
nivel asemănător cu al rezultatelor 
obținute de aceleași înotătoare in se
zonul trecut. Aceasta înseamnă că, 
«teși a trecui un an in care trebuia 
eă se muncească intens si metodic, 
s-a bătut pasul pe loc. că activitatea 
«te instruire și antrenament nu s-a 
desfășurat la un nivel satisfăcător și 
că aceste înotătoare, considerate spe
ranțe, vor rămine .speranțe”.

La Tg. Mureș s-a „vînturat* deea 
că nivelul slab al rezultatelor se da- 
toreștv absența unor sportive de va
loare, ca Ingrid Ungur. Sanda Grin- 
țescu și Măriuca Rotaru care, fiind 
în examene nu s-au putut prezenta 
(aci se ridică și problema progra
mării mai judicioase a unui concurs 
atit de important). Este cert că prin 
participarea acestora unele perfor
manțe ar fi fost mai ridicate, dar 
oare acesta este principalul motiv al 
nivelului atit de scăzut al întreceri
lor de la Tg. Mureș ?

Desigur că nu și. așa cum spu
neam mai sus, cauzele trebuie cău
tate in primul rind în modul in care 
se desfășoară antrenamentele. în can
titatea, intensitatea și ritmul pregă
tirilor, in studiul procedeelor tehnice, 
in conștiinciozitatea înotătoarelor și 
a antrenorilor, în dorința lor de a 
munci cit mai mult și cit mai bine 
pentru ridicarea valorică a natației 
din țara noastră. Or, după rezultatele



Astâ-seară pe terenurile Știința

Întilnîre de verificare 
i luptătorilor fruntași
stăzi, începînd <!e la ora 19,30, va 

> loc pe terenurile Știința din str. 
ile Pîrvan o întîlnire de verificare 
uptătorilor noștri fruntași. Lotul 
ipic va primi replica lotului „spe
telor olimpice**.  Ambele reprezentative 
află în fața unor importante confrun- 

intemaționale. Lotul olimpic pleacă 
rcurj la „mondialele**  de lupfe din 
dia, în timp ce cel de tineret se va 
lașa vineri la Elbag (R.P. Polonă) 
le va avea loc tradiționalul turneu al 
eranțelor olimpice**.

al echipei romîne și arată că „ea a 
ciștigat datorită jocului superior din 
repriza a doua**. Dintre jucătorii noș
tri, ziarul remarcă pe Greavu, Mano- 
lache. Constantin, Varga și Nunweil- 
ler III, cărora le publică declarații 
asupra jocului.

Ziarul „Politiken" arată că danezii 
și-au pierdut ieri șansele de a merge 
la Tokio. Comentind rezultatul, ziarul 
subliniază faptul că echipa daneză 
a avut în prima repriză ocazii care ar 
fi îndreptățit-o la un meci nul. Din
tre jucătorii noștri remarcă pe Pîr- 
călab, Constantin, Petru Emil și Varga.

Duminică seara, la banchetul oferit 
de federația daneză, la unul din 
restaurantele din celebrul parc Ti
voli, dl. EBBE SCHWARTZ, preșe
dintele federației daneze, ne declara : 
„Echipa romină a meritat victoria 
pentru că a davedit un plus de va
loare tehnică. Jucătorii dumneavoastră 
au lăsat o bună impresie, mai ales 
prin rapiditatea acțiunilor lor. Ei au 
fost mai bine pregătiți fizic, ceea 
ee le-a permis să ia jocul pe cont pro
priu în repriza a doua. S-a jucat pe 
alocuri tare, dar corect. Echipa dv. 
mi-a plăcut in ansamblu. Țin să subli
niez cursele frumoase ale lui Pîrcă- 
lab, jocul calm și matur al lui Con
stantin, spectaculoasele intervenții la 
eap ale lui Nunweiller III. Vom veni 
cu plăcere in Rominia, în noiembrie, 
convinși că împreună cu fotbaliștii 
romîni vom oferi publicului un joc 
frumos și eă vom avea ocazia să apre
ciem din nou ospitalitatea rominilor, 
pe eare eu am cunoscut-o anul trecut, 
cînd am vizitat țara dv. cu ocazia 

I desfășurării Turneului U.E.F.A.**.
Antrenorul echipei daneze, PAUL

PETERSEN, ne-a declarat: „Echipa 
! daneză a făcut cel mai bon joc al ei 
. din acest an și cred că merita un re- 
1 zultat de egalitate. Romînii au fost
• mai tehnici, dar și noi am avut ocazii 
; bune în prima repriză. In cea de a 
I dona, oaspeții noștri ne-an dominat 
■ și după ce au luat pentru a treia 
| oară conducerea au jucat matur, pen- 
. tru calificare și cee3 ce au vrut le-a 
| reușit. Din echipa dv. mi-au plăcut 
j eîțiva jucători pe care îi apreciez ca 
I foarte buni tehnicieni : Pircălab, Petru 
i Emil, Constantin și Varga, precum si 
portarul Datcu."

In sfîrșit o declarație a căpitanului 
echipei daneze, OLE MADSEN : „A 
fost un meci frumos, rapid. De la ro
mîni mi-au plăcut Pircălab, Constan
tin, Greavu și... adversarul meu di
rect, Nunweiller III.

Si acum cîteva declarații din echipa 
| noastră

SILVIU PLOEȘTEANU (care a con
dus echipa împreună cu Gh. Ola) : „A 
fost un joc greu. Echipa noastră a 
ciștigat pentru că a jucat mai rațio
nal. Am întîlnit un adversar puternic 
animat de o mare dorință de a în' 
vinge. Noi am făcut însă un joc co
lectiv mai bun și am fost mai bine 
pregătiți pentru cerințele unui aseme
nea meci, obținînd un rezultat deplin 
meritat. In mare, s-au respectat in 
dicațiile date în timpul pregătirilor, 
iar jucătorii — în majoritatea lor —

NOTE 
ce este ocolit velodromul 

e mal multi ani ciclismul de pistă din 
i noastră bate pasul pe loc. E drept 
în ultima vreme s-au luat unele măsuri 
b au avut darul să aducă o oarecare 
orare a activității de pe velodrom. Cu 
ejul unor competiții s-au afirmat o ie
de tinere elemente. Vasile B urla cu,
Popovicl, Crlstea Stan, Dragoy Fanai- 

u, Mircea Popescu f.a., remarcați din 
urile juniorilor, au fost supuși unei 
de pregătiri șl urcă treptele măiestriei, 
teram ca la actuala ediție a ccnnpio- 
dor Capitalei de pistă să fim martorii 

1 adevărate... avalanșe de tineret, baza 
tcționării cadrelor talentate. Dar, din 
ate, arbitrii și organizatorii întreceri- 

desfășurate duminică pe velodromul 
parcul sportiv Dinamo au avut de în- 

s pe foile de concurs doar 20 de seniori 
luniori pentru cele șase probe anunțate, 
anlzaiorii se temeau că nu vor putea 

măcar încropi un program. Ei nu 
»au Înțelege de ce s-au prezentat pe 
ă doar 8 juniori (toți de la Olimpia) 
1 toate cluburile fuseseră anunțate că 
programul de duminică vor ti incluse 
be rezervate tinerilor. Unde erau juni- 

pistarzi de la Voința, C.PJ. șl SXX. 
17 se întreba majoritatea spectato- 

r cărora nu Ii se putea da un răspuns 
creț. Cert este insă un lucrn, confirmat 
cu ocazia altor concursuri, că in afară 
Steaua, Dinamo șl Olimpia, care au 

ții bine organizate, restul cluburilor nu 
un nici un efort pentru redresarea ci- 
mulul de pistă. De ce oare a ti ta indl- 
înță față de o problemă care trebuie 
se situeze in centrul atenției condo- 

ilor secțiilor de ciclism. Fină acum cit- 
timp unii antrenori motivau Inactivitatea 
pe velodrom, invocind lipsa de piese 
biciclete. Acum in magaziile secțiilor 
la S.S.E. nr. 1, Voința și C.PJI. stau 

rtosite biciclete de pistă. Ce mat aveți 
spns tovarăși antrenori 7

TR. IOANIȚESCU

■■ ..........= ........... =—

ACTUALITĂȚI
SI TOTUȘI TURUL NU S-A ÎNCHEIAT... • ARBITRI ROMÎNI PESTE HOTARE • CLASA

MENTE DIN CAMPIONATUL DE CALIFICARE
DUMINICA trecută, iubitorii 

rtului cu balonul oval au asistat 
jocurile din cadrul ultimei etape a 
ului campionatului republican de 
;bi. Și totuși prima parte a celei 
i importante competiții interne de 
:bi nu s-a încheiat. Lucrul acesta 
va petrece o dată cu disputarea ce- 
trei partide restanțe.

’rima dintre aceste partide are loc 
ine, pe terenul de la Ghencea, în- 
jînd de la ora 17, cînd Steaua va 
:a cu Rulmentul Birlad. în perspec- 
ă, un joc frumos în care rugbiștii 
litari — campioni de primăvară — 
r juca relaxat, deoarece și-au conso- 
at poziția de lideri.
Celelalte partide se vor desfășura 
ninlca viitoare : Dinamo București 
Grivița Roșie și Știința Petroșeni — 
>gresul București (la Deva).

V RECENT, doi arbitri romîni au 
idus jocuri internaționale peste ho- 
e. Este vorba de Gh. Soculescu și 
itor Vardela.
’rimul a arbitrat Ia Praga, întîlni- 

dintre echipele reprezentative ale 
Ș. Cehoslovace și R. F. Germane 

Meci foarte greu — după cum 
le ziarul „Ceskosiovenski Sport**  — 
orită echilibrului de forțe și ten- 
nii în care au evoluat ambele for- 
ții. Arbitrul romîn a condus însă 
multă competență. El a intervenit 
mpt ori de cîte ori situațiile din 

impuneau aceasta și a „văzut**  
te infracțiunile comise.
luvinte elogioase a avut postul de 
io Varșovia la adresa arbitrului V. 
■dela, conducătorul întîlnirii A.S.Z. 
:șovia — Stahl Heidelsberg-R.D.G. 
■0) din cadru] „Cupei campioni'or 
loreni". Arbitrul Vardela — se sub-

Golaverajul a avut ultimul cuvînt...
Ultima etapă a întrecerii din cate- 

goria B a adus și ultimele clarificări, 
care priveau exclusiv zona retrogra
dării. Rezultatele partidelor de dumi
nică, nu puteau avea nici o consecin
ță în ce privește primul loc din cele 
trei serii. SIDERURGISTUL GALAȚI, 
DINAMO PITEȘTI și CRIȘUL ORA
DEA aveau un avans de puncte prea 
mare, pentru a mai putea pierde po
ziția de lider și, deci, dreptul de a 
promova în categoria A.

Și astfel, Ia ora actuală se cunosc 
echipele care de la toamnă vor acti
va in prima categorie, în locul for
mațiilor clasate pe ultimele trei locuri 
și pe care abia urmează să le desem
neze cele două etape rămase de dis
putat în categoria A. Pînă atunci, să 
reținem că orașul Galați - prin Si
derurgistul — revine în prima catego
rie, în care n-a mai jucat dinainte 
de al doilea război ; că Dinamo Pi
tești a reușit frumoasa performanță 
de a promova din nou în categoria 
A, după numai un an de la retrogra
dare, și că Oradea, oricum va fi pre
zentă în viitorul campionat al țării, 
prin Crișul — o formație tinără, cu 
frumoasă evoluție în ultimii doi ani 
—, dacă nu chiar și prin... Crișana.

Caracteristic ultimei etape a fost 
faptul că nu mai puțin de 21 de e- 
chipe (deci jumătate din numărul to

ȘTIRI...
NE VIZITEAZĂ SELECȚIONATA

R. D. VIETNAM
Ieri a sosit în țara noastră selec

ționata de fotbal a R. D. Vietnam. 
Fotbaliștii vietnamezi au în programul 
turneului pe care-1 întreprind la noi 
o serie de 7 jocuri. Oaspeții vor juca 
la R. Vîlcea, Sibiu, Medias, Sighi
șoara, Sinaia, Ploiești, Cîmpina...
JOI : SFERTURILE DE FINALA ALE 

„CUPEI R.P.R.**
Așa cum am mai anunțat, joi se dis

pută jocurile din cadrul sferturilor 
de finală ale „Cupei R.P.R.". Iată 
Drogramul : Constanța : Siderurgistul 
Galați — Progresul București ; Craio
va : Știința Timișoara — C.S.M.S. 
Iași.

A fost fixat și locul de desfășurare 
a partidei Dinamo București — Pe
trolul : la Brașov, joi după-amiază.

în cadrul „Cupei R.P.R." spectatorii 
bucureșteni vor asista, în aceeași zi, 

Grivița Roșie in ofensivă ! Demian poartă balonul, „dublalu — pentru 
orice eventualitate — de Rădulescu (fază din meciul Grivița Roșie — Știința 'Pe
troșeni).

Foto: St. Petrică

linia în emisiunea amintită — a do
vedit o bună orientare, lăsind jocul 
liber. Cursivitatea asigurată meciului 
a determinat și spectaculozitatea lui.

® CAMPIONATUL de calificare, 
seriile A și B (în care sînt cuprinse 
formațiile bucureștene) se apropie de 
sfîrșit. In seria A mai este de jucat 
un singur meci (Rapid — Vulcan), iar 
în seria B, partida dintre Universita
tea și Politehnica II. Iată cum se pre
zintă clasamentele în cele două serii :

SERIA A

1. Știința 9 7 1 1 150: 24 24
2. Rapid 9 7 0 1 128: 29 21

tal) au stat sub amenințarea retro
gradării. Pînă la urmă, prin jocul 
rezultatelor, cel care și-a spus cu- 
vîntul în departajarea echipelor a 
fost... golaverajul. într-adevăr, luînd 
ca bază clasamentele alcătuite după 
rezultatele — neomologate —, se re
marcă faptul că în această situație 
s-au găsit duminica seară cinci e- 
chipe în seria I (locurile 7—11), două 
echipe în seria a Il-a (locurile 9—10) 
și patru echipe în seria a III-a (locu
rile 7—10). Și fiecare și-a adus aminte 
cu acest prilej de ocaziile ratate cu 
multă ușurință în cursul campionatu
lui, ca și de golurile primite, de ase
menea prea ușor, din greșeli de joc 
individuale sau colective...

Reamintim că în urma unei hotărîri 
a federației noastre, cu privire la sis
temul competițional, începînd din 
toamna acestui an, categoria B se va 
disputa pe două serii a 14 echipe. 
Din actuala categorie B vor râmîne 
formațiile clasate pe locurile 2—9 
(deci 24), la care se vor adăuga cele 
trei echipe retrogradate din categoria 
A (în locul promovatelor din B) și 
cîștigătoarea barajului dintre forma
țiile clasate pe locul 10 în cele trei 
serii ale categoriei B 1962—1963. Fe
derația va desemna toate aceste e- 
chipe după încheierea sezonului și 
după omologarea tuturor rezultatelor, 
alcătuindu-se clasamentele oficiale.

(Urmare din pagi, 1)

ȘTIRI...
la ora 17,30 pe stadionul „23 August**,  
Ia disputarea restanței din „optimi**  
dintre formațiile Rapid și Steaua. 
Acest meci va fi condus de către ar
bitrul turc Giiruz Hakkik.

MECI AMICAL LA IAȘI : 
C.S.M.S. — DINAMO BACĂU 

4—2 a—î)
Joc frumos, cu multe faze palpi

tante la ambele porți, în ciuda te
renului desfundat. Ieșenii au ciștigat 
mai clar decît arată diferența de go
luri. Atacul a funcționat de astă dată 
mai bine, dind un randament supe
rior. Portarul oaspeților, Ghiță, a 
fost într-o formă de zile mari, sal- 
vind goluri gata făcute.

Punctele au fost înscrise de Voica 
(min. 42), Comănescu (min. 60), Da- 
nileț (min. 63) și Cuperman (min. 87) 
pentru gazde și de Gram (min. 40) și 
Vătafu (min. 85) pentru oaspeți. (Gh. 
Vasiliu și Eugen Ursu-coresp.).

3. FI. roșie 9513 67: 50 20
4. Dinamo Victoria 9 4 3 2 101: 31 20
5. Autobuzul 9432 59: 48 20
6. Vulcan 8512 51: 26 19
7. Proiectantul 9414 59: 53 18
8. Aeronautica 9117 16:130 11
9. Colorantul 9117 41:103 11
10. C.P.B. 9009 9:143 8

SERIA B

1. I.C.F. 7 6 0 1 71: 30 13
2. Arhitectura I 7 6 0 1 79: 18 18
3. Politehnica I 7 5 0 2 53: 25 17
4. I.P.G.G. 7 3 1 3 48: 57 14
5. I.S.E. 7 2 2 3 33: 54 13
6. I. Construcții 7214 56: 45 9
7. Politehnica IJ 6 1 0 5 15: 39 7
8. Universitatea 6006 27:104 4

Pericol la poarta oaspeților: patru jucători — doi de la Metalul și alți 
doi de la C.S.M. Sibiu — in luptă pentru balon.

Foto : V. BageaC
î

------------- -------------- -I
Ecouri după întîlnirea internațională 

Romînia — Danemarca
au luptat cu multă ambiție pentrțf 
obținerea victoriei. De la noi s-au coma 
portat foarte bine Petru Emil, Pîrcăs 
lab și Constantin. Bine au jucat Mu 
nolache și Greavu. Din echipa ad
versă mi-au plăcut mai ales Enok- 
sen, O. Sorensen și halful Bengt Han
sen. Pentru mine, personal, rezultatul 
a constituit o mare bucurie, nu nu
mai pentru că am ciștigat în depla
sare ci și pentru că jucătorii au în
țeles să respecte și să aplice concep
ția noastră de joc. Aoeastă victorie 
este doar un început, urmind ca în 
viitor să se rezolve mai bine circula
ția mingii, variația in ritmul de joc 
și trecerea din apărare în atac și in
vers".

ANGELO NICULESCU, antrenor 
federal : „Jocul s-a desfășurat, in ge
neral, sub semnul inițiativei noastre, 
avînd un aspect de întrecere eorectă. 
Jucătorii romîni au dovedit un nivel 
tehnic superior celui al danezilor, cec*  
ce le-a permis să conducă toi timpul 
și ca joc și ca evoluție a scorului. De 
subliniat, însă, faptul că o parte din
tre ei, apărătorii, an jucat în prima 
repriză sub influența emoției, ceea 
ce s-a răsfrint asupra calității exe
cuțiilor lor tehnice. Una din expli
cațiile victoriei noastre o constituie 
moralul bun al echipei și încrederea*  
in forțele proprii. Mi-au plăcut, în
deosebi, Pircălab, Manolache și Con
stantin. Danezii ne-au dat o replică 
dîrză, dovedind că au calități și posi
bilități de a practica un joc modern. 
La baza jocului lor a stat contraata
cul, pornit dintr-o apărare supra
aglomerată. Deseori ei au creat si
tuații greu de rezolvat pentru apără
torii noștri. Cei mai buni : B. Han
sen. J. Petersen și ambele extreme".

CONSTANTIN, căpitanul echipei! 
..Sînt foarte bucnros că am ciștigat.- 
A fost un meci greu, dar băieții an- 
căutat să se achite de toate sarcinile 
pentru a face ca rezultatul să fie în 
favoarea noastră. După părerea mea. 
echipa a arătat, în general, maturitate 
de joc, mulțumită căreia a ciștigat 
după pauză. Am avut unele momente 
de scădere, dar am reușit să le de
pășim. Mi-au plăcut : Pircălab, Petru 
Emil și Varga (ambii în repriza secun
dă), după cum pot să subliniez și 
revenirea de formă a lui Manolache".

PÎRCALAB : „A fost un meci des
tul de bun cu faze multe la ambele 
porți. Noi am dominat mai mult în 
repriza a doua. Danezii au o echipă 
omogenă, care a jncat tot timpul în 
ritm susținut, cu pase lungi în adîn- 
cime. Am remarcat jocul prompt al 
apărării, precum și clasa lui O. Soren
sen și Enoksen. Stoperul Eliasen șl 
halful stînga Petersen au închis bine 
drumul pe centru. Danezii au fost 
foarte buni la jocul de cap. Echipa 
noastră a luptat cu dîrzenie pentru 
rezultat și am avut cu toții dorința 
vie de a cîștiga. De astă dată, cred 
că atacul a jucat mai bine decît apă
rarea, care în prima repriză a fost 
derutată de jocul lui O. Sorensen. In 
repriza a doua, ea și-a revenit însă. 
De la noi mi-au plăcut : Manolache, 
Nunweiller III (în repriza a doua) și 
Constantin.



Activitatea la zi
în aceste zile, numeroși boxeri de 

la cluburi și asociații sportive sînt 
angrenați sau se pregătesc pentru a 
susține noi confruntări internaționale, 
Sîmbătă seara, dinamoviștii bucureș- 
teni au încrucișat mănușile cu repre
zentanții clubului Sempre Avânți iar 
astă-seară este rîndul pugiliștiior 
craioveni să evolueze în compania 
bolognezilor.

Duminică, la Brăila, o întîlnire de 
mare atracție. Este vorba de meciul 
dintre reprezentativele de tineret ale 
R.P. Romine și R.S.F. Iugoslavia. Vor 
participa boxeri care n-au luat parte 
la campionatele europene de la Mos
cova. Echipa noastră este pregătită 
de antrenorii Ion Popa, Yh. Niculescu 
și Paul Mentzel. Din lotul țării noas
tre fac parte următorii boxeri : Buzu- 
luc, Davidescu, Vanea, Moldovan, 
Murg, Baciu, Gh. Anton, Dinu, Vituș, 
Leov, Nicolau, Cimpeanu, Trandafir 
și Gheorghioni. La această întîlnire 
vi oficia ca arbitru neutru elvețianul 
Nicole.

Vineri seara, de la ora 19, amato
rii sportului cu mănuși din Capitală 
'vor avea prilejul să vadă „la lucru" 
echipele Metalul București și Traktor 
Schwerin (R.D. Germană). Meciul se 
va disputa la Teatrul de vară din

parcul „23 August". Echipa germană 
este socotită una dintre cele mai va
loroase formații din țara prietenă. 
Traktor Schwerin vine la București 
cu o echipă foarte puternică, avînd în 
frunte pe campionul R.D. Germano 
pe anul 1963 la categoria cocoș, 
Schling. Formația oaspe mai cuprinde 
pe excelentul stilist Wolfgang Labahn 
(semiușoară), Honk (muscă), Arndt 
(pană), Dittman (ușoară), Tcbjinsky 
(semimijlocie), Schnehl (mijlocie 
mică), Manthei I (mijlocie), Mantilei 
11 și Schlegel (semigrea).

în formația metalurgiștilor figurea
ză, printre alții, C. Dincă, D. Enache, 
N. Colita, I. Olteanu, P. Cimpeanu, 
V. Trandafir, E. Schnap ș.a. Traktor 
Schwerin susține duminică la Cîmpu- 
lung Muscel, o nouă întîlnire.

Dubnița, Opava, Decin... Iată itine
rarul echipei Voința București în tur
neul pe care-1 va întreprinde între 12 
și 18 iulie în R.S. Cehoslovacă. Bo
xerii cooperatori se pregătesc cu mul
tă atenție sub conducerea antrenori
lor Sandu Ion și Gheorghe Preda. 
Din lotul Voinței fac parte, printra 
alții : Șt. Constantin, N. Moldovan, M. 
Stingă, I, Militaru, M. Băloiu, C. 
Cherasim, Șt. Mustață, I. Bogdan ș.a

== MgjjrmcTrrt ^=-
0 competiție inedită: 

„Capa campionilor regionali"
La sfîrșitul acestei săptămîni va a- 

vea loc, pe frumoasa bază spcrtivă 
din comuna Curcani, raionul Oltenița, 
prima ediție a „Cupei campionilor re
gionali**.  Inițiată de comisia de spe
cialitate a regiunii București și de con
siliul asociației Avîntul Curcani, a- 
ceastă competiție va reuni echipele 
campioane ale mai multor regiuni din 
țara noastră. Astfel, pînă în prezent 
Și-au confirmat participarea următoa
rele formații : Minerul Baia Mare, 
A. S. Bega Timișoara, A. S. Marea 
Neagră Constanța, Avîntul Frasin. Pa
cea Țițești (reg. Argeș) și Torpedo 
Zărnești. Regiunea București va fi re
prezentată de proaspăta sa campioa
nă, Drum Nou Radu Negru, raionul 
Călărași și de Avîntul Curcani.

Conform regulamentului, organiza
torii au dreptul să prezinte în concurs 
două echipe. Competiția se organizea
ză anual, prin rotație, de asociațiile

participante. Trofeul este transmisibil. 
El va rămîne definitiv echipei care va 
ocupa primul loc în clasament de trei 
ori consecutiv sau de cinci ori alter
nativ. Deci, duminică se va cunoaște 
prima formație care își va înscrie nu
mele pe tabloul de onoare al acestei 
interesante competiții de oină.
• Pe terenul Școlii profesionale E- 

lectroputere din Craiova s-au desfă
șurat întrecerile etapei regionale a 
campionatului republican. Dreptul de 
a participa la faza superioară a cam
pionatului l-a cucerit, pentru a 12-a 
oară, formația Drum Nou Boureni, ra
ionul Băilești. (I. Cetățeanu — coresp.).
• La Botoșani au avut loc jocurile 

din cadrul etapei regionale a campio
natului republican. S-au întrecut cinci 
echipe. Titlul de campioană a regiunii 
Suceava a revenit jucătorilor de la 
Avîntul Frasin. (A. Abramovici — co
resp.).

De la I. E. B. S.
Pentru meciul de fotbal STEAUA — 

RAPID, din cadrul Cupei R.P.R., de 
joi 27 iunie de pe stadionul „23 Au
gust", biletele s-- j pus în vînzare la 
casele obișnuite : str. Ion Vidu, agen

țiile Pronosport cal. Victoriei nr. 2 și 
C.C.A. bd. 6 martie și la stadioanele 
„23 August", Republicii, Dinamo și 
Ciulești.

pkoiwspokt • phono expires
Victoria reprezentativei noastre în 

întîlnirea cu Danemarca a adus o mare 
satisfacție iubitorilor «portului - Cu ba
lonul rotund precum și participantilor 
la Pronosport care au mers cu ,2“ 
^solist**.

După o scurtă pauză intervenită în 
campionatul categoriei A, el se reia 
duminică 30 iulie, programul concursu
lui Pronosport cuprinzînd 1 partide din 
acest campionat și 6 din campionatul 
R. P. Ungare.

Dăm, mai jos, pentru participanții 
la Pronosport scurte aprecieri asupra a- 
cestor partide:

1) Steagul roșu — Dinamo Buc. — 
deși teoretic, dinamoviștii nu mai pot 
pierde campionatul totuși ei au nevoia 
măcar de un punct care ar lămuri eu 
un ceas mai devreme cursa pentru 
titlu.

Șansele aparțin dinamoviștilor.
2) Petrolul — Steaua. Meci deschis 

oricărui rezultat, în care ploieștenii, 
datorită poziției în clasament, vor lupta 
pentru obținerea de puncte prețioase.

3) Rapid — U.T.A. Cel mai dificil 
meci al textiliștilor înainte de sfîrșitul 
campionatului, în care însă prima șansă 
aparține gazdelor.

4) Progresul — Farul. Scutite de 
emoții, ambele echipe pot juca reia- 
xat. In plină formă Progresul va căuta 
însă să-și adjudece punctele puse in 
joc.

5) Știința Timișoara — C.S.M.S. lași. 
Ultimul meci pe teren propriu al Ști
inței va face ca aceasta să lupte din 
toate posibilitățile pentru o victorie.

6) Crișana — Știința Cluj. Crișana 
are puține șanse de a evita unul din 
ultimele trei locuri și va căuta să nu 
le piardă nici pe acestea.

7) Minerul — Dinamo Bacău. Meci 
deschis în care băcăoanii vor căuta să 
recupereze punctele pierdute cu Pro. 
greșul.

8) Salgotarjan — Ujpesti Dozsa. Meci 
fără miză, Salgotarjan fiind la ultimul 
meci în prima categorie.

9) Komlo — Honved. La Komlo 
punctele se cîștigă greu așa că Hon- 
ved va avea o partidă dificilă.

10) M.T.K. — Dorog întîlnire în
tre echipe de certă valoare, în care pri
ma șansă aparține totuși M.T.K.

11) Szombathely — Gyor. Szombat- 
hely nu mai poate evita retrogradarea 
iar Gyor este scutit de emoții. In pers
pectivă un meci fără miză.

12) Pecs — Vasas. De asemenea 
meci fără miză, deschis oricărui rezul
tat.

Sp. Tatabanya — Debrecen. Salvată 
de Ia retrogradare, formația din De
brecen are un meci greu în fața mine
rilor,

• Azi se închide vînzarea la con
cursul special Pronoexprcs de mîine 
26 iunie.

La acest concurs se atribuie 2 auto-

ÎMNAST

Bogată activitate internațională

MARIANA JLIE

PREGĂTIRI PENTRU MECIUL 
CU R. P. UNGARĂ

cum am mai anunțat, sîmbăta 
orașul Constanța va găzdui în- 

intemațională de gimnastică 
reprezentativele de tineret ale

După 
viitoare 
tîlnirea 
dintre 
R. P. Romîne și R. P. Ungare. Întîl- 
nirile dintre tinerii 
maghiari au devenit în ultimii ani tra
diționale și ele au 
care dată tineri și tinere cu talent, 
care ulterior au fost promovați în pri
mele garnituri. Și în acest an, din echi
pele care vor concura la Constanța fac 
parte elemente tinere talentate, de pers
pectivă, care se pregătesc cu asiduitate 
pentru J. O. de la Tokio.

Atît la feminin cît și la masculin se 
va concura numai 
alese.
bilit, după concursul de verificare des
fășurat sîmbătă după.amiază în sala 
F.R.G., cele două loturi din care vor 
fi alcătuite echipele: feminin: Elena 
Ceampelea. Niculina Gheorghe, Maria 
Nania, Ana Moldoveanu, Rozalia Bai- 
zat, Rodica Apăteanu, Lucia Chiriță și 
Iulia Podoreanu Antrenorii fetelor sînt 
Mircea Bibîre și Geta Dumitrescu; 
masculin : Marcel Simion, Alexandru 
Szilagyi, Gheorghe Condovici, Costache 
Harisis, Nicolae Berci, Levente Cagyi, 
Norbert Khun. Antrenori — Costache 
Gheorghiu și Mircea Bădulescu.

în cursul acestei săptămîni, cele două 
loturi își vor continua pregătirile în 
orașul Constanța.

gimnaști romîni și

evidențiat de fie-

cu exerciții liber
Federația de gimnastică a sta-

întîlnire chemie halle
ȘTIINȚA BUCUREȘTI

Pentru sfîrșitul acestei săptămîni, e- 
chipa feminină Știința București are 
programată o întîlnire# internațională în 
compania, formației feminine a clubu
lui Chemie Halle (R. D. Germană). în 
vederea acestei întreceri, gimnastele

• PRONOSPORT
turisme „Moskvîci“. motociclete, scute
re, televizoare, magnetofoane, frigidere, 
etc.; etc. Posesorii de bilete Sportex 
preș care participă la acest concurs be
neficiază de premii suplimentare, pe 
lînffă premiile concursului special Pro- 
noexpres.

Pe baza uneî extrageri suplimentare 
de 5 numere din 49 se pot obține: o 
motocicletă „Jawa" de 350 cmc., tele
vizoare „Rubin 102“, frigidere, araga
zuri etc-, etc.

Nu uitați că biletele, Sportexpres ie 
mai pot procura în agenții pînă la 28 
iunie a.c,

Procurati-vă bilele Sportexpres șî par. 
ticipafi la concursul special Pronoex- 
preș de mîine.

• Nu uitați să vă procurați buletine 
abonament la sistemele Loto-Pronosport 
pe luna iulie.

Participanta Fleica More din Poiana 
Brașov a obținut pe un buletin abo
nament Loto-central premiul special B 
în valoare de 26.277 lei. Urmati-i e- 
xemplul 1

PREMIILE CONCURSULUI PRONO-
EXPRES Nr. 25 din 19 iunie 1963.

Categoria I-a — Categoria a II-a 
3 variante x 17.133 ,Categoria a III-a 
34 variante x 1628 Categoria a IV-a 
208 variante x 342 Categoria a V-a 
718 variante x 99. Categoria a Vl-a 
3.555 variante x 41

bucureștene vor pleca joi în R. D. Ger
mană, urmînd să concureze următoarele 
sportive : Sonia Iovan. Elena Tutaif, 
Viorica Pleavă, Mariana Hie. Cristina 
Doboșan, Atanasia lonescu, Utta Pore- 
ceanu și Despina Gruiev, Echipa Știința 
va fi însoțită de antrenorii Elena Nicu
lescu și George Chiose.

Întîlnirea Chemie Ilalle — Știința 
București este programată în zilele de 
sîmbătă 29 și duminică 30 iunie.

SE APROPiE „CUPA EUROPEI"

Rubrică redactată de Loto-I’ronosport.

stabilit că la „Cupa Europei" ți 
noastră va fi reprezentată de sporti 
Petre M:clăuș și Frederic Orendi. Cu r 
lejul „Cupei Europei44, la Belgrad 
avea loc Congresul Federației Interi 
ționale de Gimnastică, la care vor 
dezbătute probleme privind modific 
ale regulamentelor tehnice, codul 
punctaj international, viitoarele Joc 
Olimpice de la Tokio, campionat 
mondiale din 1966, precum și un 
chestiuni legate de discriminarea p< 
tică promovată în ultima vreme de că 
uncie țări capitaliste..

IMPRESII LA ÎNCHEIEREA „C 
PE1 SPORTUL POPULAR"

Am rugat pc doi dintre antren' 
noștri să-și împărtășească impresiile 
legătură cu competiția „Cupa Spoi 
popular". Iată ce ne-au spus ei.

în zilele de 6 și 7 iulie în capitala 
Iugoslaviei se va desfășura cea de a 5-a 
enliție a tradiționalei întreceri conti
nentale de gimnastică „Cupa Europei" 
(masculin). Cum e și firesc, compe
tiția stîrnește un interes major în cercu
rile specialiștilor din Europa, deoarece 
și-au anunțat prezența gimnaști din 
peste 20 de țări, printre care U.R.S.S., 
R. P. Polonă, R. D. Germană, R. P. 
Ungară, Italia, R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Bulgaria, R. P. Romînă, Finlanda, 
R. F. Germană, Iugoslavia și alte țări. 
Pe bună dreptate, acest concurs este 
asemuit cu un adevărat campionat eu
ropean individual.

Federația romînă de gimnastică a

MARIA JONESCU : „Etapa a do 
îndeosebi, a fost un prilej de a c 
stata progresul pe care gimnastele nr 
tre l-au făcut la sărituri — atît sț 
tivele consacrate cît și cele tinere, c 
au executat sărituri prin stînd 
mîini. Un lucru îmbucurător este și 
cela că săriturile impuse au fost fi 
însușite. S-au remarcat iovan, Lițn 
Podoreanu, ultima avînd cea mai b 
săritură în ce privește ampli tu di 
zborului. în ce privește solul, am 
zut cu satisfacție că toate gimnas 
au învățat bine elementele exerciții 
impus, exi stînd posibilitatea ca în 
rioada următoare ele să fie bine 
fecționate. Cred că este foarte util 
în viitor să fie organizate cu 
multă regularitate asemenea concur 
pe aparate, chiar și la mat puține ; 
rate, căci nu vom avea decît de 
tigat".

NICOLAE VIERU : „Concursul a 
foarte util, constituind un excelent 
mulent pentru pregătirea olimpică, 
ieții, dacă avem în vedere etapa 
tuală de pregătire, au evoluat la 
nivel satisfăcător. întrecerea ne-a 
tat că sînt posibilități ca printr-o 
tinuă pregătire, gimnaștii noștri să 
tă concura de la egal la egal cu 
mai buni gimnaști din lume. Or 
(bară), Miclăuș (inele și cal cu 
nere), Stanciu (paralele), Szilagyi ( 
au avut o comportare meritorie. A 
ciez că Simionescu și Kadar se afle 
progres*.

ÎNCAlTÂMiNTE
DE WÂ
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O A RÂ

Bl LĂ

A apârut nr. 6 al revistei 
„SPORT și TEHNICĂ"

în acest număr puteți citi :
— Urmașii căpitanului Nemo (un 

articol despre cuceritorii a- 
dincurilor)

— în cabina avionului modem (a- 
paratura avioanelor superso
nice)

— Automatica, circulația, automo
bilul (vor fi conduse automobi
lele de roboți ?)

— Către recordul absolut al moto
cicletei.

— Proprietățile electrice ale semi- 
conductorilor.

— Cum se propagă undele ultrs 
scurte ?

— Dacă cosmonautul este tn per
col.

— Detectarea radiațiilor.
— Primul salt (reportaj de parași 

tism).
— Concursurile republicane de m, 

cromodele.
— Excursiile cu corturi (camping
— Magazin.
precum și alte articole, reportaj 
știri și noutăți tehnice.

>Procurați-vă chiar astăzi revist 
„Sport și Tehnică".
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Dispute palpitante
ampionatul republican Marginalii la meciul de la Oradea

de motocros
tbătă, după-amiază, și duminică 
ieața, pe traseul din valea Ră- 
i din Brașov, s-a desfășurat faza 

a campionatului republican de 
:ros.
mtatorii au fost cuceriți de fazele 
țante create de disputa dintre 
ipalii competitori și au răsplătit 
urile lor cu ropote de aplauze, 
lașa de 125 cmc, maestrul spor- 

Traian Macarie l-a învins în 
le manșe pe principalul său ad- 
r, O. Puiu. In prima manșă din 
l unei greșeli de calcul la mașina 
>. Puiu nu i-a ridicat nici o pro- 
ă învingătorului clasîndu-se doar 
ăcul 5. In această situație lupta 
:u locul 2 s-a dat între tinerii 
tsz, M. Voicu și P. Fischer care 
clasat în această ordine în urma 

’raian Macarie. In manșa a doua 
:tul cursei s-a schimbat. O. Puiu 

mașină pusă la punct s-a stră- 
să refacă handicapul dar n-a 

t deoarece Tr. Macarie a mers 
1 de bine nelăsindu-i nici o spe-

tsamentul etapei: 
imo), 2. I. Sasz 

(St. r. Brașov), 
ița Sibiu), 5. M. 
i, 6. Al. Ionescu

de 
au 
In 
Șt.

I. Sasz 
s-a angajat în luptă 
care n-a reușit însă 
acesta conducind cu 
la sosire. In manșa

primul viraj în frun- 
se instalează Șt. Ian- 
face eforturi evidente 
dar nu reușește timp 
facă nimic, deoarece

etapei: 1. Șt. 
O. Puiu (St.

4. I. Lizăres- 
Pl.), 6. I. lo- 
clasa 250 cmc

1. Tr. Macarie, 
(Steaua), 3. O.

4. P. Fischer 
Voicu (Voința 
(Voința Buc.).

li în etapa trecută la clasa 
cmc., principalii competitori 
tot-Șt.—Iancovici și O. Puiu. 
a manșă maestrul sportului 
>vici a luat un start mai slab și 

ce a trecut de I. Ionescu (St.
■•) — in turul 3 — și de 
turul 4 —

). Puiu, pe 
depășească, 
■itate pină 
ua se pleacă din start la fel de 
nos și la 
plutonului 
■i. O. Puiu 
depășească 
> ture să 
lanoovici a mers fără greșeală, 
chimb ceț care greșește este O. 
. El ratează schimbarea vitezei 

contrapantă și i se oprește mo- 
pentru citeva secunde. sufi- 

e pentru ca I. Sasz (Steaua) și 
ăzărescu (Voința Buc.) să-l de- 
ască. Clasamentul 
ovici (Metalul), 2. 
rașov), 3. 1. Sasz, 
>. FI. Ștefan (Loc.
» (St. r. Br.). La 
vanșa I după primele trei ture 
țiă* *cursei  se cristalizase. Maeș- 
sportului M. Pop și M. Dănescu 
flau pe primele două locuri, iar 
lânescu ataca insistent șefia plu- 
lui deținută cu siguranță de M. ’ 
Pentru locul 3 lupta nu era mai

GIURGIU. Concursul copiilor s-a bu
curat de u« frumos succes. Deși timpul 
a fost nefavorabil, peste 270 de miei 
atleti s-au întrecut în cadrul diferitelor 
probe, realizînd rezultate deșt ol de bune. 
De remarcat în mod deosebit parlicipa- 

; rea masivă (peste 150) a micilor alleti 
din comune. Rezultate băieți : 60 m V. 
Musîatâ (Gtwgiu) 8,5; 200 m V. Mus
tață 29.H ; 500 m 1. Mocanu (com. On- 
cești); lungime V. Mustață (Giurgiu) 
4,53 m : greutate (4 kgr.) V. Mustață 
10,45; fel ițe: 60 m Paulina Mina (com. 
Găudani) 9,1 ; 300 m Petra Șevban (corn. 
Arsaclie) 50,7; înălțime l.ucia Chiriță 
1,10 m, greutate Maria lofcea (corn. 
Acsache) 6,07. (S. Stoicescu. coresp.).

CÎ.MP1NA, Cîteva rezultate de la elapa 
raională a campionatului republican, care 
a trezit un viu interes în rîndu.1 iubito
rilor de sport din Cîmpina. Dintre at
lete, trebuie remarcate : Margareta Nici 
(Tînărnl electrician) 13,9 la 100 m. 
Alexandrina Vrînceanu (Vulturii) 8,28 
m la greutate și Ecaterina Iliescu (Poh. 
na) 29,50 la suliță. Printre atleții evi- 
dențiați amintim de: Gb. Suță (Dinamo) 24 6 . _ .
56,5 
tul) 
lea, 
atletism).

GALAȚI. Peste 200 de atleți și atlete 
s-au întrecut recent pe stadionul Du
nărea*, în cadrul fazei orășenești a cam
pionatului republican de atletism pentru 

j juniori și seniori. Printre cele mai bune 
! rezultate se situează cele obținute de 

Mircea Anton (Spcranța-Galați) : 46.07 
m la disc, juniori categoria a II-a și 
Vasile Mihai (GSO) : 13,45 m la triplu- 
salt seniori. Ambele performanțe con
stituie noi recorduri ale regiunii Galați. 
(A. Schenk man, coresp.).

SĂCELE. Un eveniment sportiv mult 
apreciat de spectatori : concursul atletic 
pentru copii și juniori mici. S-an în
trecut aproape 100 de mici atleți dintre 
care unii au reușit rezultate bune. Astfel. 
Vasile 
de 14 
Maria 
de 12 ani și colegă de... probă cu Va
sile — a obținut 4,01 m. Rezultate bune 
și la alergări : Aurel Baciu (Știința) -— 
12 ani — 7,6 și Maria Ciobanu (Unirea) 

ani — 9,0. Un motiv în plus

pasiune munca de atragere a co
in practicarea atletismului. (V.

i pasionantă. Aici Cr. Doviț era 1 
aț de O. Stephani și Gr. Be reni \ 
însă ca pină la sfîrșit să se | 

i schimba ceva. In manșa a doua ■ 
trul sportului Gr. Bereni por- I 

i în frunte urmat de Cr. Doviț. 
irul 5 M. Pop printr-o manevră 
reușește să-l depășească și trece

«ducerea plutonului, pe care n-o 
cedează pină la linia de sosire, 
a pentru locul 2 se dă între Gr. 
ni și M. Dănescu. Acesta din ur- 
gitacă insistent și în turul 7 tre- 
e Gr. Bereni și se angajează în 
i pentru primul loc cu M. Pop 
are insă nu-1 mai poate invinge 

nevoit să se mulțumească cu
2. Clasamentul etapei: 1. M.

(Dinamo). 2. M. Dănescu (Steaua), 
r. Bereni (Voința Tim.), 4. O. 
lani (St. r. Br.). 5. P. From (St. 
r.), 6. K. Rautenstrauch (Voința 
i). Nici clasa 350 cmc n-a fost ' 
puțin echilibrată. In ambele l 

ie lupta pentru primul loc s-a 
între maeștrii sportului Gh. Ion
I. Dănescu. De data aceasta am- 
notocicltști s-au prezentat în for- : 
iună și s-au luptat cu o dîrzenie 
întilnită pentru victorie. Remar- 

s-au comportat și E. Keresteș, 
tephani și W. Hirschvogel care 
ost la înălțimea valorii concursu- 
Clasamentul etapei: 1. Gh. Ion 
ua). 2. M. Dănescu (Steaua). 3. 
’.eresteș (Steaua), 4. O. Stephani 
r. Br.), 5. W. Hirschvogel (C.S.M. 
;a). 6. P. From (St. r. Br.).
.Cupa F.R.M.*  la clasa 175 cmc Ș. 

cu (Voința Buc.) a cîștigat ambele 
e. Clasament : 1. Ș. Ionescu, 2. I.
I (Dinamo), 3. Al. Datcu (Steaua). La 

,’mc Doru Arșin (Dinamo) l-a învins 
pe liderul clasamentului Șt. Balog 

Imo) în ambele manșe dar în final 
răsturnat și a dat posibilitatea cole- 
gâu de club I. Penciu să cîștige locul 

bsament : 1. I. Penciu, 2. D. Arșin, 3. 
nzică (Steaua). La începători V. Savin 
[iul) a învins categoric urmat de N. 
fan (Voința Pitești) și E. Huszar (CSM 
a) — la 175 cmc, iar V. Solomon (Di- 
>) a dispus de adversarii săi FI. Be- 
(CSM Reșița) și D. Tiirbach (Voința 

care s-au clasat în această ordine 
0 cmc.

i

1. DUMITRESCU

cu săritoarele aruncătoarele nu se

Maria Diaconescu a obținut la Oradea un rezultat remarcabil.
Foto: R. Vilara

| Dictonul, atît de mult 
fotbalului, care spune 
rotund !“ nu-și poate găsi aplicarea și 
în întrecerile atletice, nu pentru că aici 
nu se folosește... mingea, oi pentru mo- 
tivul că cronometrai și ruleta exclud 
posibilitatea surprizelor pe care le poate 
furniza acest, atît de capricios, „balon 
rotund*...

Reprezentativa Poloniei ocupă locul 
trei sau patru într-un clasament neofi
cial al celor mai valoroase echipe femi
nine de atletism din întreaga lume, 
după formațiile Uniunii Sovietice. R.D. 
Germane și, eventual. R.F. Germane. 
Forța, recunoscută, a echipei poloneze 
stă in valoarea

I și săritoarelor 
' dinții. Faptul 
j clar eolui care
j lor poloneze și urmărește
1 lor în diferitele competiții și meciuri in- 
| ternrționale.

In ceea ce privește formația noastră, 
mai ales pentru această întîlnire. tăria 
echipei ne-o asigura. în primul riad, 
Iolanda Balaș, Ana Sălăgean, Lăa Ma- 
noliu și Maria Diaconescu, adică o să
ritoare și trei aruncătoare. Dar numai 
prin viotoriile lor, nu se poate cîștiga 
totuși o competiție pe echipe, mai ales 
că într-o astfel de întrecere, greutate, 
cade pe probele de alergări.

folosit în lumea 
că „balonul e

ridicată a alergătoarelor 
sale. în special a celor 
acesta apare destul d« 
citește rezultatele atlete.

comportarea

In centrul atenției: IMOliNATATIREA 
RECORDIIRILOR REGIONALE

(Urmare din pag. 1) că în toate cele 41 de secții de atle
tism din regiune se muncește acum 
mai bine, mai organizat, cu rezultate 
din ce in ce mai bune.

★
La acest ,,popas" atletic în care 

am luat în discuție, problema recor
durilor regionale, trebuie sâ ne re
amintim insă că nu chiar toate lucru
rile merg „pe roate", că succesele 

înconjurați, pregătirea și realizate puteau fi mai mari dacă se 
muncea mai intens in direcția orga
nizării activității de pregătire a atle
ților din Mediaș. Sibiu etc. unde tre
buie generalizată experiența cluburi
lor și asociațiilor din Brașov. De ase
menea, o atenție mai mare trebuie a- 
cordată organizării taberelor de ju
niori cu caracter regional, pentru or
ganizarea centrului de antrenament in 
orașul Brașov, popularizarea in mai 
mare măsură a rezultatelor obținute 
in acțiunea de stabilire a noilor recor
duri regionale etc.

Sint 
sportivi 
lichida, 
Alături 
siile de atletism, de consiliile asocia
țiilor și cluburilor sportive, muncesc 
cu pasiune și pricepere numeroși an
trenori și profesori de educație fizi
că cum simt P. Popescu (Mediaș), 
Edith Treibal (Sibiu), G. Wagner 
(Codlea), Nicolae Aleman (Copșa Mi
că) și alții. Desigur că ei vor con
tinua să-și aducă aportul la dezvol
tarea atletismului în regiunea noastră, 
la stabilirea — pină la sfîrșitul anu
lui — a celor 30 de recorduri regio
nale propuse și, desigur, chiar la de
pășirea acestei cifre. Și sînt încă 
multe posibilități nefolosite...

prezent in regiunea Brașov au fostin . . _
stabilite 19 recorduri. Ciieva cuvinte 
despre... autori. Pe primul loc, Vio
rica Gabor cu patru recorduri regio
nale. Cuvinte de laudă și pentru Ni- 
culina Balea, loan Samoșca. Viorel 
Fătălău, Livia Orosz. Eugen Ivan. 
Dorel Comșa, Horst Haller, ale că
ror performanțe îndreptățesc grija cu 
care sînt 
condițiile ce le sînt asigurate.

Această acțiune, pe care activiștii 
sportivi din regiunea Brașov sînt ho- 
tăriți s-o continue cu și mai multă 
perseverență, pentru depășirea anga
jamentelor luate la începutul anului, 
a cerut, așa cum era și firesc, o in
tensă muncă de organizare, de con
trol. de sprijin și îndrumare. Activul 
salariat al consiliului regional UCFS, 
cu ajutorul brigăzilor formate din 
specialiști, a îmbunătățit mult in a- 
ceastă perioadă munca de îndrumare 
a secțiilor de atletism, toate secțiile 
fiind ajutate direct în activitatea lor, 
în rezolvarea diferitelor probleme. Pe 
aceeași linie pot fi înscrise și discu
țiile și prezentările de materiale cu 
privire ia conținutul antrenamentului 
și la pregătirea atleților pentru con
cursuri. Astfel de acțiuni au fost or
ganizate la cluburile Luceafărul, Di
namo, la Școala medie nr. 2, la Școala 
sportivă de elevi etc. Ar fi fost gre
șit ca, in continuare, să se pună însă 
accentul numai pe cluburile sau aso
ciațiile fruntașe in activitatea atleti
că. De aceea, s-a urmărit și s-a reu
șit ca in toate asociațiile cu secții 
de atletism să existe obiective pre
cise-, calendarul competițional să fie 
respectat etc. Și, se poale aprecia

care valoa- 
Bala? și a 
aruncări, a 
aceste pro

Lucrul acesta iese și mai clar în evi
dență atunci cînd — făcînd bilanțul 
meciului de la Oradea — constatăm că 
la alergări, polonezele au realizat patru 
victorii duble (100 m. 200 m, 400 m, 
80 mg) care înseamnă, nici mai mult 
nici mai puțin, decît o diferența de 20 
de puncte în favoarea lor. 0 astfel de 
diferență, într-un meci cu numai 11 pro
be. a decis victoria echipei Poloniei. La 
aceste victorii s-au mai adăugat cele de 
la 4x100 m (probă în care echipa polo
neză este campioană europeană). 800 
m și săritura în lungime.

Fetele noastre au făcut eforturi în
semnate, nimeni nu poate contesta a- 
cest lucru, dar succese n-am putut în
registra decît în probele în 
rea individuală a Iolandei 
celor trei recordmane de la 
fost netă în favoarea lor. La 
be, mai puțin la suliță, Niculina Balea 
la înălțime. Anca Gurău la greutate și 
Olimpia Cataramă la disc, au reușit să 
depășească pe cea de a doua reprezen
tantă a Poloniei. Același lucru l-au reu
șit și alergătoarele de la 800 m (dar 
la această probă ne gîndeam mai mult 
la... locul întîi I) și săritoare» în lun
gime Viorica Viscopoleanu Or, punc
tele totalizate Ia aceste probe n-au pu
tut restabili un echilibru în punctajul 
general, care — «t final — a fost fa
vorabil polonezelor cu 67—50 p.

care activiștii 
Brașov le pot 
în scurt timp.

deficiențe pe
din regiunea 
fără îndoială, 
de activul salariat, de comi-

putea obține victoria
Deși învinse, fetele noast 

că există posibilități multip 
sensibilă îmbunătățire a rez 
dar omogenizarea formați» 
blema asupra căreia mai ave 
de insistat.

în meciul de la
debutul internațional, 
zeu ta ti vă 
kialea (16 ani) a 
1.60 m 
tot 1,60 
5.86 m 
gătoare 
Mihaelei

în meciul de la
normele olimpice : 
Sălăgean. Lia Maenliu, 
poleanu. Maria Bu ^m și
nit-o Ioana Petrescu (100 m — 11,9). 
Maria Diaconescu (suliță -— 53,30 in) 
și Margareta Miliadis 
5.86 m).

Fetele 
chiar la 
Sofia, la

Mai puțin convin- 
Vioricăi Gabor și a

i

Oradea și-au făcut 
în prima repre- 

a țării patru atlete. Niculina 
obținut un promițător

la înălțime (^îmbăiă obținuse 
ni), Margareta Miliadis a sărit 
la lungime.
evoluția
Peneș.

Oradea și-au reeditat 
I olanda Balaș, Arul 

Viorica Visco- 
și-au îndepli- 

(lungime

noastre vor lua 
sfîrșitul acestei 
o nouă întîlnire

in-
st

do.

parte acum, 
săplămini. la 
internațională. 

Pe stadionul Vasil Levski se vor 
trece echipele Bulgariei și Romîniei 
separat, Bulgaria — Iugoslavia. Le 
rim succes !

înainte de a încheia, vrem să sub
liniem eforturile orădenilor pentru a- 
sigurarea celor mai bune condiții de 
concurs pe stadionul Crișana. Această 
frumoasă bază sportivă a fost rea me
najată, prezentîndu-se în haine de sărbă
toare. Pentru activitatea desfășurată 
merită a fi evidențiați Iov. D. Sotir. 
S. Nagy și Q. Simon care au șlefuit un 
adevărat „diamant*  !...

ROMEO VILARA

CONCURSURI, REZULTATE

la 200 ui. Gh. Gaiță (Diuanio) 
la 400 m și M. Cristian (Petrolis- 
48,35 m la suliță, (prof. M. Nede- 
președ'nlele comisiei raionale de

Linguraru (Șoimii) — în vîrstil 
ani — a sărit 5,60 m Ia lungime, 

Brumaru (Șoimii) — în vîrstă

— 13 
pentru ca la Săcele să continue cu a- 
ceeași 
piilor
Secăreana. coresp.).

CURTEA DE ARGEȘ. După desfă
șurarea etapei raionale a campionatului 
regional de atletism, a fost întocmit cla
samentul celor șase formații participante: 
1. Știința Curtea de Argeș (antrenori 
profesorii de educație fizică St. Mihal-

ATITUDINI

0
La

Cileia exemple;

măsură nejustificată
Deva, aproape 100 de tineri și ti

nere pot fi văzufi, de patru ori pe săp- 
tăinînă, intreeîndu-se în diferite probe 
atletice, pe pista stadionului din loca
litate. Sînt elevi de la școlile elemen
tare, profesionale și medii, l-a adus pe 
stadion, pasiunea pentru areastâ fru
moasă ramură sportivă transmisă de 
un fost atlet, prof Tiberiu Drâgan.

Am fost spectatori, timp de. aproape 
o săptănunâ, la antrenamentele tineri 
lor atleți. Ne-am dat seama că în ria
dul acestora se află multe elemente ta
lentate care îndrumate cu pricepere si 
competență de prof. Dragon, ca și de 
alți. profesori șl antrenori. în doi, trei 
ani, se pot impune in orice concurs re
publican de juniori.
A dani Roman — <36 ni la ciocan (7 kg). 
Maria Constantinescu — B.5 pe 00 m. 
Mihai Henț — 9.6 pe 80 m. Mihai Cio- 
robîtcă — 11.8 pe 100 m

Din discuția purtată cu prof. Drăgan 
rezultă că la Deva, atletismul se bucura 
de sprijin clin partea multor profesori 
de educație fizică (Mircea Miron. A- 
(Irian Caprini. Sever Bivolaru. Mihai 
Bănulescu etc.) care își îndrumă elevii 
către practicarea acestei ramuri spor
tive. O orientare sănătoasă dovedesc 
organele locale UCFS.

Mai puțină înțelegere manifestă, în 
schimb, Secțiunea de imățâmînt a ora
șului Deva care a desființat, anul tre
cut. secția de atletism a Școlii spor
tive de elevi. Singura secție de atletism 
din localitate.

Nu știm ce a determinai desființa
rea unei secții de bază din cadrul 
S.S.E. Deva, intr-o perioadă în care 
pretutindeni activitatea atletică este, 
impulsionată. Cert este însă că, față de 
interesul pe care tineretul din Deva îl 
acordă acestei ramuri sportive, reînfiin
țarea secției de < 
Secțiunea locală 
sibilitatea — și, 
de a reglementa 
situație anormală.

atletism este necesară, 
de invuțămint are pn- 
bineînțeles, datoria — 
ctt mai urgent această

T. BRADEȚEANU
___________ _ I

ce« și V. Diaconu) 112 p: 2. Meseriașul 
Curtea de Argeș 85 p : 3. Știința — 
comuna Corbeni 76 p : 4. Școala, de me
serii din comuna Șuiei 72 p ; 5 Hor
ticultorul Curtea de Argeș 30 p ; 6. Au
tomobilul Curtea de Argeș 26 
Sferescit, coresp.).

(Ep

tul întrecerilor etapei raionale cam-
SLOBOZIA. 220 de concurent) la star.

a 
pionalului pentru copii. Multi dintre a- 
ceșția au participat pentru prima oară la 
un concurs de atletism. Dintre cele mai 
bune rezultate, amintim : băieți : 60 m
S. t'rățilă (Slobozia) 9,4; 200 m 1. Vlasa 
(Gb. Lazăr) 32.3; lungime C. CosticS 
(Slobozia) 4,11: greutate I. Stanciu 
9,35 m : fete: 60 m Elena Ghiță (Ro
vine) 9.1 ; 300 m C. Trifu (Rovine) 
53,0, greutate Elena Ghiță 7.60 m. (Stau 
Crlstea, coresp.).

Maria Predoi (Craiova) a oblimit 
in acest sezon o serie de rezultate bune*  
stabilind și un nou record regional pen
tru jiniioarele de categ. a II-a cu 
10,75 m.

Foto : V. Popovici-Craiova

SUCEAVA. La Cîmpulung Moldovenesc 
a avut loc recent etapa regională a cam
pionatului republican școlar la care au 
participat aproape 300 de atleți și atlete1 
din opt raioane. întrecerile au fost de i 
un nivel tehnic ridicat și ca dovadă Jț 
este că la acest concurs au fost doborî-^ 
te 5 recorduri regionale. (C. Alexa, eo-^ 
resp). P



întrecerile internaționale de canotaj de la Griinau De pe pistele de atletism
După cum am anunțat- în ziarul de 

ieri, schifiștii romîni care au par
ticipat la cele două concursuri inter
naționale de la Griinau au obținut 
unele rezultate remarcabile. Probele 
la car» au concurat reprezentanții 
noștri s-au incheiat cu următoarele 
rezultate: 4-j—1 băieți sîmbătă: 1. 
R.D.G. 6:54,2, 2. R.P.R. 7:00,0, 3. R.D.G. 
7:05.9; duminică: 1. R.D.G. 7:13,5, 2. 
R.D.G. 7:18,5, 3. R.P.R. 7:19,6. Au par-

Concursul de pentatlon modern 
de la Budapesta

BUDAPESTA 21 (prin telefon). Con
cursul internațional de pentatlon mo
dem care a început duminică în loca
litate a continuat astăzi cu cea de a 
doua probă, tirul. Ca și la scrimă, locu
rile fruntașe au fost împărțite de spor
tivii sovietici și maghiari, rezultate re
marcabile realizând și unii pentatloniști 
suedezi și din K.D. Germană. După o 
luptă disputată, proba a revenii sovie
ticului Zaliarenko, cu un rezultat destul 
de bun: 191 p — 980 p. Aceeași per
formanță a realizat-o și un alt concu
rent din echipa U.R.S.S.: Selg. Pe locul 
3 — Junefelt (Suedia) 193 p — 960 p. 
In continuare: Balczo (R.P. Ungară A) 
192 p — 940 p; Luderitz (R.D.G.) 
191 p - 920 p; Nagy (R.P. Ungară A) 
190 p — 90G p. Sportivii romîni au rea
lizat următoarele performanțe: 18. .Ma
rinescu 182 p — 740 p; 23. Pușcaș 
177 p — 640 p; 26. Tomiuc 175 p — 
600 Pe echipe proba a fost ciștigată 
de Selecționata U.R.S.S. cu 2740 p, 
urmată de R.P. Ungară A eu 2680 p, 
K.IJ.G. 2080 p etc. Echipa R.P.R. s-a 
dasat pe loeul 7. Clasamente după două 
zile: individual: Selg 1936 p, TorOk 
1881 p, Nagy 1876 p, Moua 1844 p, 
Balczo 1803 p.

Pentatloniștii romîni se află pe ur
mătoarele locuri: 15. Marinescu 1344 p; 
24. Tomiuc 1160 p; 28. Pușcaș 1112 p; 
echipe: R.P. Ungară A 5548 p, U.R.S.S. 
5024 p; R.P Ungară C 4384 p. Selec
ționata R.P.R. se află pe locul 7, cu 
3616 p. Marți se desfășoară proba de 
înot în bazin de 25 tn, iar miercuri 
eălăria — pe un traseu de 1200 m cu 
24 de obstacole. 

„REZULT ATUL“ UNUI MECI

ticipat 14 echipe. Echipajul nostru a 
fost format din Tarara, Rifelt, Covaci, 
Sehovitz-|-Lupu. 2. f.c. sîmbătă: 1. 
R.S.C. 7:23,0, 2. R.P.R. (Tudose, Stra- 
tar.) 7:28.1, 3. R.D.G. 7:28,2; duminică:
1. R.D.G. 7:32,4, 2. R.S.C. 7:38,5, 3. 
R.P.R. 7:38,7; 4-|-l rame fete sîm
bătă: 1. R.P.R. (Bulugioiu, Ghiuze- 
lea, Tamaș, Rigard 4-Borisov) 3:50,4,
2. R.S.C. 3:56,2, 3. R.P.U. 3:57,0; du
minică: 1. R.P.R. 3:46,7, 2. R.D.G. 3: 
48,9, 3. R.S.C. 3:53,7 (au participat 
10 echipe). Schit simplu: sîmbătă
schifistul nostru Al. Aposteanu a ocu
pat locul- 5 cu 7:47,0 și n-a mai con
curat in proba de duminică. 2+1 bă
ieți sîmbătă: 1. R.D.G. 7:45,2, 2. R.P.R. 
(Tudose, Stratan+Lupu) 7:50,3, 3.
R.D.G. 7:51,3. Duminică echipajul nos
tru nu a mai concurat, timpul din
tre probe fiind prea mic. Dublu vîsle 
(10 echipe) sîmbătă: 1. R.D.G. 7:08,9,
2. R.P.R. 7:10,7, 3. R.D.G. 7:11,9. Du
minică echipajul nostru s-a clasat 
pe locul 5. 4+1 vîsle fete sîmbătă: 
1. R.D.G. 3:34,8, 2. U.R.S.S. 3:36,5,
3. R.P.U. 3:41.9, 4. R.P.R. (Golgoțiu,
Cutlic, Florea, Drăghici + Borisov) 
3:48.4; duminică: 1. R.D.G. 3:36,0, 2.
U.R.S.S. 3:37,5, 3. R.P.U. 3:42,5, 4.
R.P.R. 3:46.5. 8 + 1 sîmbătă: 1. R.D.G. 
3:27,1, 2. U.R.S.S. 3:27,4, 3. R.P.R. 
3:28,3, 4. R.S.C. 3:34,8; duminică: 1. 
R.D.G. 3:27.8, 2. U.R.S.S. 3:28,1, 3.
R.P.R. 3:29,3; 4. R.S.C. 3:25.5.

Primele rezultate de la Wimbledon
Turneul de tenis de la Wimbledon 

a inceput ieri pe o vreme rece și plo
ioasă. care nu a permis desfășurarea 
tuturor meciurilor din primul tur al 
probei de simplu masculin. Printre 
primele rezultate înregistrate și-au 
făcut loc și citeva surprize. Astfel, 
spaniolul Arilla a fost eliminat de W. 
Hughues (S-U.A.) cu 8—10, 6—0, 6—0,
6—4 iar englezul M. Sangster, unul din 
primii 8 capi de serie pe tablou, a 
cedat lui W. Bungert (R.F. Germană) 
în numai 3 seturi : 6—3, 7—5, 6—3. 
Australianul John Fraser, semifinalist 
anul trecut, a fost eliminat de compa
triotul său Allan Lane ; 6—2, 6—4, 
6—1.

VAMOȘ ÎNVINGĂTOR LA HALLE

Duminică, în cadrul unui concurs 
atletic desfășurat la Halle, sportivul 
romin Z. Vamoș a obținut o bună per
formanță in cursa de 3.000 m, clasin- 
du-se pe locul I cu timpul de 8:13,0. 
El a fost urmat de valorosul aler
gător german Buhl (R.D.G.) cu 8:13,8 
și cehoslovacul Thomas cu 8:14,0. în 
această probă A. Barabaș a ocupat 
locul 8 cu 8:19.2. In concurs au fost 
realizate o serie de performanțe ex
cepționale. La 1.500 m. Valentin 
(R. D. G.) a realizat timpul de 3:39,4 
— cea mai bună performanță euro
peană a anului și a doua din lume. 
El a fost urmat de compatriotul său 
S. Herman 3:41,7 și austriacul Tulzer 
3:42.2 (record austriac). Alte rezultate-' 
Masculin: 400 m g : Anisimov
(U.R.S.S.) 52.5; prăjină : Tomasek
(R.S.C.) 4,70 m, Preusger (R.D.G.) 4,50 
m ; ciocan : Lotz (R. D. G.) 64,30 m, 
Losch (R.D.G.) 62,45 m. Bakarinov 
(U.R.S.S.) a ratat cele trei încercări ; 
greutate : Kwiatkowski (R.P.P.) 17.78 
m. FEMININ : 100 m : Itkina (U.R.S.S.) 
11.6 ; 400 m : Kaufman (R.D.G.) 57,2 ; 
4x100 m : R.D.G. 45,7 ; înălțime : Kos
tenko (U.R.S.S.) 1,70 m ; greutate : 
Renale Garisch (R.D.G.) 16.99 m

ȘTIRI... REZULTATE...

ZILINA : Campioana R. S. Ceho
slovace, Lehocka, a alergat 100 m in 
11.8 sec (nou record).

PEKIN : Li-Jun-piao a aruncat cio
canul la 61,80 m (nou record chinez).

Alte rezultate mai interesante : 
Darmon (Fr.) — Pilici (Iugosl.) 6—4,
7—9, 8—6, 8—6, ; Emerson (Austr.) — 
Whiatt (S.U.A.) 6-0, 6—4, 6—3; Flet
cher (Austr.) — Jovall (Norv.) 7—5, 
6—4, 6—4 ; Wilson (Anglia) — 
Renavand (Fr.) 6—2, 6—1, 6—1; Liha- 
ciov (U.R.S.S.) — McMarnes (S.U.A.) 
2—6, 6—4, 6—4, 5—7, 6—3 ; Barnes 
(Braz.) — Couder (Sp.) 6—1, 7—5, 6—1; 
Ossuna- (Mexic) — Mozer (U.R.S.S.) 
6—4. 9—7, 6—3 ; Flamm (S.U.A). — 
Knnox (Austr.) 7—5, 4—6, 6—2, 4—6, 
6—3.

KIEV : După B. Zubov (10,3), E. 
Ozolin (10,4), M. Bondarenko (10,4), 
V. Arhipciuk (10,4), un alt sprinter so
vietic a obținut pe 100 m un rezultat 
bun : Vavilov 10,4.

HOUSTON : într-o ștafetă de 4x440 
yarzi a Universității din Arizona, at
letul H. Carr a alergat, în schimbul 
său, distanța respectivă in 44,9 sec (!).

BUDAPESTA : I. Kiss 13:59,8, F. 
Pinter 14:01,6 și P. Parsch 14:04,8 pe 
5.000 m.

REJKJAVIK : Olafsson a sărit 2,09 
m la înălțime.

RIGA : Laze 24,2 Ia 200 m femei ; 
Kause 6,04 tn la lungime; Polsdam 
52,90 m la suliță.

ALTE REZULTATE din concursul 
de sîmbătă de la Berlin: greutate : 
Langer (R.D.G.) 17,91 m, Kwiatkowski 
(R.P.P.) 17,61 m ; Nagy (R.P.U.) 17,51 
m ; disc : Buhanțev (U.R.S.S.) 55,70 
m, Milde (R.D.G.) 54,59 m.

DUMINICĂ la Schwerin (R.D.G.) : 
400 m : Arhipciuk (U.R.S.S.) 46.6 ; 110 
m g. : Cecman (R.S.C.) 14.3 ; greutate: 
Langer (R.D.G.) 17.82 m. Nagy (R.P.U.) 
17,67 m ; triplu salt : Zolotariev 
(U.R.S.S.) 16.13 m; disc: Nemec (R.S.C). 
54,69 m. La suliță femei : Schwalbe 
(R.D.G.) 54.14 m. '

LA AUGSBURG : disc bărbați — 
Reimers (R.F.G.) 59,03 m — record 
vest-german.

CAMPIONATELE S. U. A.

NEW YORK 24 (Agerpres). — La 
Saint Louis au luat sfîrșit campiona
tele de atletism ale S.U.A., ultim cri
teriu de selecție a echipei americane 
în vederea meciului cu U.R.S.S. care 
va avea loc la 20 și 21 iulie la Mos
cova. Iată cîteva din rezultatele înre
gistrate : 220 yarzi Carr 20,4 ; 440 yarzi 
garduri Cawley 50.4 ; 1 milă Burleson 
3:56,7; 3000 m obstacole Traynor 8:51,2; 
disc Sylvester 60,64 m; ciocan Al. Hali 
65.50 m : înălțime Johnson 2,13 m. 
Thomas s-a clasat pe locul 3 cu 
2,08 m.

Federația americană, a anunțat că 
va deplasa la Moscova printre alții pe 
Bob Hayes (100 m), Henry Carr (200 
m), U. Williams (400 m), Dyrol Bur
leson (1500 m). Hayes Jones (110 m 
garduri), Rex Cawley (400 m garduri), 
Jay Sylvester (disc), Larry Steward 
(suliță), Brian Sternberg (prăjină) și 
Ralph Boston (lungime). Nu au fost 
selecționați în echipă Oerter și Con- 
noly, care sînt suferinzi, Thomas și 
Beaty (pentru lipsă de formă).

S-a stabilit ca anul viitor întîlnirea 
de atletism S.U.A.—U.R.S.S. să aibă loc 
la sfîrșitul lunii iunie în orașul Los 
Angeles.

SCURTE ȘTIRI EXTEf
R. D. GERMANĂ — IUGOSLAX 

5—4 LA POLO PE APĂ

In turneul internațional de po 
la Leipzig, în cel mai important 
echipa R.D. Germane a furnizat o 
surpriză, dispunind cu 5—4 de e< 
Iugoslaviei. Alte rezultate : R.D 
Suedia 2—1, Iugoslavia — Suedia 
R.D.G. — R.S.S. Gruzină 
R. S. S. Gruzină — Suedia 
Pe primul loc s-a clasat (la go 
raj) echipa Iugoslaviei cu 6 p. ur 
de R. D. Germană cu 6 p., R. P.
mină 4 p., R. S. S. Gruzină 4 j 
Suedia 0 p.

NOU RECORD EUROPEAN 
TAȚIE

LA

Cu prilejul unui concurs de i
ție desfășurat la piscina „Ge<
Vallerey" înotătoarea franceză C 
tine Caron a stabilit un nou re 
al Europei în proba de 100 m i 
cu timpul de 1:09.8. Recordul < 
pean precedent era de 1:10,1 și : 
ținea olandezei Ria Van Velsen. 1 
Gotvalles (Franța) a parcurs 10 
liber în 55,6.

DINAMOVIADA DE BASCHE)

După 4 zile de întreceri, în L 
moviada de baschet de la Pardt 
pe primul loc se află Dinamo I 
cova cu 8 puncte urmată de Spa 
Sofia, Gwardia Varșovia, Clan 
(R. P. Chineză) cu cîte 7 puncte, 
zultate tehnice : Gwardia — Din 
București 55—45 (33-18); Dinamo I 
cova •— Spartak Sofia 70—82 (34 
Dozsa Budapesta — Dinamo B< 
71—60 (33—26); Cian vei — I 
Hvezda Praga 78 — 54 (41—26).

CONCURS INTERNAȚIONAL DE
RAȘUTISM SPORTIV

Concursul Internațional de par 
tism sportiv, la care au participat s 
tivi din U.R.S.S., R.P. Polonă, 
Cehoslovacă și R. D. Germană, a 
cîștigat de cehoslovacul Kfcm; 
878,560 puncte. La feminin primul 
a revenit sportivei sovietice Voii 
cu 866,201 puncte. In clasamentu 
echipe atît la masculin cît și la f 
nin, victoria a revenit reprezentat 
lor U.R.S.S.

(Agerpn

Desigur, locuitorii din Napoli au fost 
văzut „Cartagina în flăcări". Doar 
o producție turnată in Italia, aveau 

ecran. Ulterior insă au văzut flăcările
pinza panoramei cinematografului, ci pe...

primii care 
fiind vorba 
intiietatea... 
nu profilate 

pa-

au
* de

la 
pe

i norama cerului.
Noua „supraproducție", asemănătoare „Cartaginei 

l in flăcări", se numește „Fuorigrotta în flăcări". Nu 
deschideți atlasele. Fuorigrotta nu apare pe harta 
Italiei deoarece este un centru populat numai in 
zile de meci. Așa se numește sta- 

1 diowul local. Iar faptele s-au pe
trecut cu ocazia partidei de fotbal 

I dintre echipele F. C. Napoli și
Modena.

Toate au 
in apărarea 
vadă, scorul 
la un moment dat cind unul din jucătorii oaspeți 
a comis henț in careu. Spectatorii au sărit in sus 
de bucurie, văzind că sint șanse de 2—1. Arbitrul 
intilnirii insă nu a fost de acord nici cu bucuria, 

I nici cu Itențul in careu. Neacordarea loviturii a con
stituit o lovitură pentru publicul gazdă. De aceea, 

) unul dintre spectatori a sărit. Nu de bucurie, ei 
de partea jucătorilor napolitani.
teren a fost urmată 
creștea mereu. In 
merică a gazdelor 
de la Modena. Și 

I fotbal pină atunci,
box combinată cu

) care nu se. folosește balonul intrucît adversarii 
transformă ei înșiși in minge.

I Cei care n-au mai avut loc pe teren, n-au vrut 
să rămină insă spectatori. Ca atare, au inceput să 
dea celor de jos o mină de ajutor... plină cu ce 
aveau la ei: sticle de coca-cola, mere etc.

• Poliția a intervenit prompt și... ineficace. Ba au 
intrat in... careu și rezervele acesteia: bersalierii 
călări cu săbiile scoase. Totuși ordinea n-a putut 
fi restabilită. Poliția era puțină la număr, intrucît,

, colac peste pupăză, în ziua acestui meci aveau loc

PAMFLET
fost bune doar in tribună, pentru că 
gazdelor nu se intimpla la fel. Ca da
de 2—0 în favoarea Modenei. Asta pină

Nu de bucurie, 
Intrarea lui pe 

de a altora intr-un număr care 
felul acesta, superioritatea 
a devenit evidentă pentru 
în clipa următoare meciul, 
s-a transformat într-o gală 

lupte, judo și alte discipline,

și alegerile din țară. Și, 
publice trebuiau să facă 
tru ca guvernanții să ; 
de voturi la urne.
teren și-au văzut de treael. Terminind cu jucătorii 
Modenei, ei nu s-au lăsat pină n-au distrus tot 
terenul de joc. La urmă, acesta părea arat cu trac
toarele, lucru absolut normal, dacă ne gindim că 
tulburenții aveau sămință... de ceartă. La rindul 
lor, cei de la tribună au dat foc la toate placardele 

de reclame, probabil ca reclamă a 
solidarității lor cu cei care distru
seseră terenul. O dată sfirșite pla
cardele a venit rindul împrejmui
rii stadionului și apoi al scărilor 
timp, stadionul a devenit un ade- 

semănind cu ruinele antice

, deh, reprezentanții ordinal 
'■ față mai mult acolo pen- 
pareze eventualele „goluri" 

Așa că spectatorii coboriți pe FOTBAL PE «LOB

de beton. In scurt 
vărat punct— turistic, 
din apropierea orașului.

Abia seara tlrziu s-a 
grosul polifiei s-a mai 
doua zi, un napolitan,

restabilit ordinea, după 
eliberat de la alegeri, 
care fusese plecat in

ce
A

alt

FERENCVAROS — CAMPIOANA, 
SALGOTARJAN Șl SZOMBATHELY AU 

RETROGRADAT
In penultima etapă a fost clarifi

cată situația in campionatul maghiar. 
Prin victoria obținută 2—1 la Salgo- 
tarjan, Ferencvaros a cîștigat deta
șat campionatul. Din prima categorie 
au retrogradat Szombathely, care a 
pierdut cu 4—3 jocul cu Debrețin și 
Salgotarjan. Iată rezultatele penulti
mei etape: Gydr—M.T.K. 0—3, Dorog 
—Honved 2—0, Vasas—Tatabanya 2—0, 
Ujpesti Dozsa—Pecs 0—3, Komlo—Sze
ged 3-1.

Geneva 3—2, Roma—Grasshopers 
Genoa—Milan 2—1, Monaco—Vasci 
Gama 3—2.

PUNCT FINAL ÎN CAMPIONATI 
POLONEZ

Titlul de campioană a R.P. Po 
a fost cîștigat de echipa mine 
din Zabrze, Gornik, care a tota 
42 puncte. Pe locul II s-a cl 
Ruch Chorzow iar pe locul 3 Za 
bie Sosnowiec. Au retrogradat Le 
Gdansk și Lech Poznan.

CAMPIONATUL R. P. BULGARIA

Și i s-u

RADU POP

meciului.
iovnc,

oraș, a întrebat care e rezultatul 
răspuns :

— Zece milioane lire pagube jt 44 răniți dintre 
care patru foarte grav I

Cu două etape înainte de termi
narea campionatului, în clasament 
conduce Spartak Plovdiv cu 40 p, 
urmată de Botev Plovdiv și Loko
motiv Sofia cite 36 p, Ț.D.N.A. 33 p, 
Levski și Spartak Sofia cite 31 p. 
etc. Rezultatele de duminică: Spar
tak Plovdiv—Lokomotiv Plovdiv 2—1, 
Lokomotiv Sofia—Ț.D.N.A. 3—1, Cer- 
no More—Dunav Ruse 2—1, Spartak 
Pleven—Botev 1—2, Levski—Marek 
1—1, Chimik—Dobrudjea 0—0, Beroe— 
Spartak Varna 1—0, Spartak Sofia— 
Slavia 0—0.

DUKLA PRAGA — PENTRU A TI 
OARA CONSECUTIV CAMPIOAt
A luat sfîrșit campionatul de 

bal al R.S. Cehoslovace, ediția 1! 
63. Titlul de campioană a rei 
pentru a treia oară consecutiv for 
ției pragheze Dukla, cu 35 p. 
locurile 2 și 3 s-au clasat: Jed 
Trencin — 32 p. și respectiv B 
Ostrava cu 31 p. Au retrogr; 
Slovan Nitra, Spartak Plzen și 
name Praga.

MECIURI INTERNAȚIONALE
Slovan Bratislava—Empor Rostock

1- 1, S.O.N.P. Kladno—Opole 1-1, 
Hajduk Split—Motor Zwickau 3—2, 
Rapid Viena—Djurgarden 3—0, Stan
dard Liege—Fiorentina 1—0, Vor- 
wilrts Berlin — Steaua roșie Belgrad
2— 2, Barcelona—Santos 2—0, Reims- 
Porto 0—0, Intemazionale—Servette

BENFICA ELIMINATĂ DIN 
„CUPA PORTUGALIEI"

In al doilea meci din semifi 
„Cupei Portugaliei”: Sporting Lis 
na—Benfica 2—0. Sporting s-a c< 
cat in finală. In finala Cupei 
niei: Barcelona—Saragosa: 3—1 (

@ în prima serie a turneului intă 
țional de fotbal de Ia New York < 
pa scoțiană Kilmarnock a invin 
3—1 (1—0) echipa braziliană Re 
West Ham United a întrecut cu 
(3—0) echipa franceză Valenciennt
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