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Instructorii sportivi 
voluntari — sprijin 

prețios în munca noastră

Tribuna 
schimbului 

de experiență

Subliniind rolul și importanța pe care o au cadrele obștești 
pentru dezvoltarea continuă a mișcării de cultură fizică și sport 
din țara noastră, Salutul C.C. al Consiliului de Stat și
Consiliului de Miniștri adresat Conferinței pe țară a UCFS 
preciza, printre altele, că : „trebuie intensificată munca pentru 
formarea a mii și mii de instructori voluntari din rîndurile cu
noscătorilor sportului, care s-au dovedit că sînt gata să mun
cească cu entuziasm în timpul lor liber, pentru organizarea și 
instruirea sportivă a maselor".

Te baza acestor indicații plenara Consiliului regional UCFS 
Oltenia a stabilit că pînă în anul 1965 numărul instructorilor 
sportivi voluntari trebuie să ajungă in regiunea Oltenia la 4500, 
răspunzind astfel sarcinii care arată că fiecare asociație sportivă 
din întreprinderi și instituții va trebui să aibă 5-7 instructori, iar 
cele sătești, cite 3—5 instructori. Astfel, pe baza indicațiilor 
Consiliului General al UCFS au fost pregătiți în regiunea Oltenia 
peste 2500 de instructori, dintre care 1 075 au obținut această 
calificare în prima jumătate a anului 1963. Pentru formarea 
instructorilor sportivi la sate, biroul consiliului regional UCFS 
Oltenia a organizat în 1962 cursuri de pregătire în cinci centre 
de raioane și unul intr-o comună, cursuri frecventate de 150 de 
tineri care în prezent activează ca instructori sportivi în sa
tele și comunele regiunii noastre. Foarte bine s-au desfășurat 
cursurile organizate la Caracal, Corabia și in comuna Poiana 
Mare din raionul Calafat. In afară de lecții teoretice și prac
tice a avut Ioc și un util schimb de experiență între cursanți, 
prin organizarea unor „duminici cultural-sportive" și a altor 
acțtuni de mase. Astfel, în comuna Desa (raionul Calafat) 
eursanții au participat la o consfătuire in cadrul căreia s-a 
vorbit despre modul cum iși desfășoară activitatea consiliul 
asociației sportive. Conferința a fost urmată de discuții intere
sante, rodnice.

O contribuție de seamă în pregătirea instructorilor sportivi 
din orașele regiunii noastre au adus-o profesorii de educație 
fizică Virgi! Andronescu, Constantin Bobei (Craiova), Iacob 
Șerbănescu (Strehaia), oa și antrenorii de fotbal Valeriu Căli- 
noiu, Clement Iordăchescu, Nicolae Oțelaru (Craiova), Petre 
Prodileanu (Corabia).

După absolvirea cursurilor, instructorii sportivi voluntari au 
început activitatea în consiliile asociațiilor sportive, în birou
rile secțiilor pe ramură de sport, in comisiile de turism. Nu a 
trecut prea mult timp și'roadele muncii lor au inceput să se 
vadă. De exemplu, instructorul sportiv voluntar Nicolae Bora 
din asociația Luceafărul — comuna Ghidici, raionul Calafat, a

I. GiRLEȘTEANU 
vicepreședinte al consiliului 

regional UCFS Oltenia
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de la Sofia la București șl Timișodru,

Azi șl niiiiic,

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

„Atleții romîni au prima șansă 
în meciurile

SOFIA 28 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Vineri 
după-amiază i-am întîlnit la 
antrenament pe majoritatea 
atleților care vor evolua in 
capitala Bulgariei, simbătâ și 
duminică. întrucît stadionul 
Levski, gazda întrecerilor, a 
fost închis pentru a i se aduce 
ultimele retușuri, antrenamen
tul a avut loc pe stadionul 
„Narodna Armia" din Parcul 
poporului. Au fost prezenți 
atleții romîni, care abia sosise
ră la Sofia, iugoslavi, greci și 
bulgari. Atmosferă prietenească, 
lucru ca înainte de concurs. 
In pauzele antrenamentului 
toată lumea nu discută decît 
despre apropiata intilnire, de 
la Helsinki, dintre reprezenta
tivele Balcanilor și Scandina
vici.

Meciurile de la Sofia re
prezintă ultimul criteriu de se
lecție pentru formarea echipei 
„Sudului" și bineînțeles nu 
există nici un atlet care să nu 
se gindească la meciul de la 
Helsinki... După cum se știe, 
la Sofia vor avea loc două în- 
tîlniri bilaterale Bulgaria — 
Rominia și Bulgaria — Iugo
slavia, în afară de concurs 
participînd și 11 atleți greci,

printre care: Papavasiliu. Tsa- 
kandkas, Mesimertzis, Voyat- 
zis, Manglaras, Pierakos, Ba- 
baniotis etc.

înaintea întîlnirilor, am ce
rut părerea lui Gruiu Iurukov,

Gimnaștii 
și atleții 
școlari

își vor desemna campionii

Ieri, în „Cupa R. P.R.“ la fotbal

ANA SÂLÂCEAN

antrenorul federal al Bulgariei: 
„Sîntem bucuroși că putem or
ganiza aceste întreceri la care 
participă elita atletismului bal
canic, făcind astfel și o foarte 
bună repetiție în vederea edi
ției a Xlf-a a J.B. care vor 
avea loc. in septembrie, tot la 
Sofia. Meciurile se anunță des
tul de echilibrate și totuși...

Un număr de 400 de elevi și 
eleve din întreaga țară își 
vor disputa azi și mîine, 

în sala Floreasca, titlurile de 
campioni republicani școlari de 
gimnastică.

Finalele cuprind întreceri in
dividuale și pe echipe. La in
dividual participă — cu exer
ciții impuse și liber alese — 
concurenți la categoriile juni- 
ori-junioare I, seniori II și I și 
maestre. Concursul pe echipe 
(6 concurenți dintre care vor 
„ puncta” primii 5) este orga
nizat la nivelul categoriei ju
niori-juni oare II.

Nota cea mai interesantă a 
finalelor va fi oferită, de evo
luția sportivelor din categoria 
maestre. Este vorba de 15 e- 
leve care debutînd în gimnas
tică doar cu cițiva ani în ur
mă, au ajuns astăzi, prin mun
că perseverentă, pe treptele 
consacrării. Le veți vedea evo- 
luînd la diferite aparate, prin

tre altele, pe Zoe Știrbit 
(București), Cornelia Sav și 
Sutana Handler (Timișoara), 
Olga Ionescu (Ploiești), Silvia 
Tivic (Pitești), Catalin Ada- 
riani (Tg. Mureș), Despina Ca- 
lopăreanu (Craiova).

Iți 600 de elevi se vor 
intilni — tot azi și mii- 
ne — pe stadionul C.F.R. 

din Timișoara, în codrul fina
lelor republicane școlare de 
atletism. La aceste finale par
ticipă numeroși atleți care 
și-au mai înscris numele pe 
lista campionilor școlari, cum 
ar C I. Buiachi (Constanța), 
V. Suciu (Iași), Julieta Balea 
(Brașov), V. Batea (Buc.), Cor
nelia Toma (Oradea) ș.a.

Așadar, două competiții șco
lare de mare amploare, la ca
pătul cărora vor fi desemnați 
cei mai buni gimnaști și atleți. 
Redacția noastră urează succes 
deplin tuturor participanților !

rezulta- 
romini, 

la

dacă ținem seama de 
tele acestui an, atleții 
ciștigătorii Balcaniadei 
Ankara, au prima Șansă. De 
ceea, cred că mulți dintre

de

ei 
vor îmbrăca, la jumătatea lui 
iulie, tricou! albastru al selec
ționatei Balcanilor".

TOM A HRISTOV

IV NUMĂRUL DE AH:

O pagină de fotbal
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însemnări din „Turul Angliei44

Zile de tabără Ain București 1

Fotoreporterii care au stat joi la poarta Rapidului au arul de adunat o „recoltă'* bogată 
de goluri. Iată pe cel de-al șaselea gol al echipei Steuua, înscris de Rak'd.

Se cunosc, pînă acum, trei 
din semifinalistele „Cupei 
R.P.R." la fotbal. Ele sînt: 
C.S.M.S. Iași, Petrolul Plo
iești și Siderurgistul. Forma
ția gălățeană s-a calificat 
în dauna echipei bucureștene 
Progresul (după două jocuri 
cu prelungiri, terminate la 
egalitate), mulțumită faptului 
că a avut o medie de vîrstă 
mai mică.

Cel de-al patrulea joc de 
Cupă, Steaua—Rapid, a con
tat în cadrul „optimilor". 
Cîștigînd meciul de pe sta
dionul Republicii, Steaua s-a 
calificat pentru „sferturi" și 
va întîtni la 4 iulie echipa 
de categorie B Minerul Baia 
Mare.

(Citiți amănunte în pagina
a 5-/z 1

In iulie începe tradiționala competiție 
Cupa stațiunilor de odihnă11

Cei care au organizat în București taberele 
locale s-au gîndrt că Dănuf și Mihaela plaa- 
că la mare cu „seria" de 15 iulie, iar Cris- 
tine! și Doina vin de la munte pe 20 ale 
lunii viitoare. Deci, înainle de a pleca hi 
„tabăra mare" și după reîntoarcerea din ea, 
Ileana și Nelu| au — ca să ne exprimăm în 
termeni sportivi — un „gol" pe terenul va
canței. .. Lucru, desigur, inadmisibil !

Cum se completează acest „gol" ? Cu 
alte... goluri — de data aceasta adevărate — 
trase puternic în porfile de handbal sau fot
bal. Se mai completează cu frumoase excursii 
de o zi în jurul Capitalei, precum și cu alte 
activități cultural-sportive de care o să vor
bim mai jos...

Să presupunem că sîntem în tabăra locală 
a pionierilor și școlarilor din raioanele „16 
Februarie" și „V. I. Lenin". Adică, ... ia să 
vedem dacă ghiciți în ce loc și-au ancorat 
ei „corturile" voioșiei ? în curtea școlii nr. 
156?... Nu, acolo e prea mult soare ! In

în vara aceasta.Și 
muncii care vor veni la 
de odihnă din raionul 
Vîlcea vor participa la întrece
rile din cadrul „Cupei stațiunilor 
de odihnă", inițiată de consiliul 
raional UCFS. Această interesantă 
competiție de mase — aflată la 
a 111-a ediție -r- se desfășoară 
sistem turneu, în trei etape. Par
ticipă oameni ai muncii veni ți la 
odihnă în stațiunile balneo-clima- 
terice Călimănești. Olănești 
Govora.

Competiția se va inaugura 
primele zile ale lunii iulie și 
cuprinde 6 ramuri sportive : 
lei, tenis de masă, șali. tir. 
pice și concursuri de orientare 
turistică. Prima etapă este pro
gramată Ia 7 iulie, la Călimă
nești. Aici se vor întrece tineri

oamenii 
stațiunile 
Rîmnicu

Și

în
ca 

vo- 
po-

ra. Apoi etapa a Il-a va avea Ioc 
la 21 iulie la Olănești, iar etapa 
a IlI-a se va desfășura la 4 au
gust, Ia Govora. Menționăm că 
jocurile sportive vor fi comple
tate cu frumoase programe cui. 
tural-artistice. In felul acesta, 
oamenii muncii aflați la odihnă 
vor avea posibilitatea să-și pe
treacă concediul cit mai plăcut. 
De altfel, așa după oum ne-a in
format tov. C. Pop. tehnician la 
consiliul raional UCFS Rm. Vîl- 

amin-
or- 
nu- 

Și

cea, pe lingă competiția 
tită. în cele 3 stațiuni se vor 
ganiza în această perioadă 
meroase concursuri sportive
demonstrații de gimnastică, box, 
lupte etc.

T, MIRKA -pnrpțn

,Scheme tactice11 la Palatul pionierilor..

locul unde și-au ales tabăra e umbră (grădina 
e uriașă), sînt terenuri de volei, baschet și 
fotbal, există pistă de atletism, bazin de 
înot, parc special pentru distracții. .. Sigur, 
e marele Palat al pionierilor !...

Acum fiindcă știm unde e tabăra, să vedem 
cum își petrec timpul „cravatele roșii" din 
cele două raioane.., Este ora .9 dimineața, 
frompefii sună din alămuri și pionierii și 
școlarii s-au adunat în careu pentru ridica
rea drapelului tricolor. După festivitate se ci
tește programul activității pe ziua aceea, iar 
după citirea programului se frece neîntîr- 
ziat la îndeplinirea lui. Adică, detașamentul 
X se prezintă pe terenul parcului de dis- 
fracfii și ia în primire toboganul, balansoa
rele etc. Detașamentul „igrec" se duce să 
vadă „De ce cîinele fuge după pisică ?“ 
(filmele și spectacolele teatrului de păpuși 
se schimbă cu regularitate). Reprezentanții 
sportului pitic din cele două raioane își dis
pută înlîietatea la alergări și aruncarea min

gii de oină la țintă, pe terenu
rile de volei, fotbal, baschet ș. a. 

Concursuri interesante se fin 
și la umbra bătrînilor tei și cas
tani. Aici, se întrec pentru titlul 
de „cel mai bun", recitatorii, po
vestitorii, soliștii. Acest lucru 
nu-i împiedică cu nimic pe cei 
care sînt în „concurs de orien
tare turistică" să caute plicul cu 
ultima parte a traseului sub 
piatra pe care stă povestitorul 
sau solistul...

Ne oprim aici. Vom continua 
în curînd cu aspecte din alte 
tabere locale și din Capitală.

I 

I

1
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Ultima etapă a campionatului republican de motocros
Campionatul republican de moto

cros care timp de două luni a po
larizat atenția iubitorilor sportului 
cu motor din țara noastră, continuă 
astăzi și se încheie miine, pe traseul 
din șoseaua Pantelimon-pod din 
Capitală. Rezultatele obținute de 
alergători in fazele precedente con- 

in clasamentele întocmite 
demonstrează valoarea a- 
principalilor pretendenți la 

i clasa 175 cmc egalitatea 
între primii doi clasați i-a 

> arbitri să calculeze dife-

cretizate i 
de arbitri 
propiatâ a 
titluri. La 
de puncte 
obligat pe 
rența de timp dintre Ovidiu Puiu și 
Șt. Iancovici: 11.9 sec! La clasa 350 
cmc diferența dintre M. 
Gh. Ion este de numai 
Acest lucru face și mai 
lupta. Nici la clasele 125 
unde conduc Tr. Macarie 
tiv, M. Pop situația nu 
mai ales ținînd seamă de 
cit de mică greșeală pe parcurs sau 
o defecțiune mecanică poate produce 
mari răsturnări în clasamente. Etapa 
de azi și miine este hotăritoare. Nu
mai după consumarea ultimului tur 
al manșei a doua de la fiecare clasă 
vom putea cunoaște pe cei cărora le 
vor fi acordate titlurile și tricourile 
de campioni.

Clasamentele generale înaintea ul
timei etape arată astfel : 125 cmc: 
1. Tr. Macarie (Dinamo) 9 p„ 2. O. 
Puiu (St. r. Br.) 18 p., 3. P. Fischer 
(Voința 
(Voința 
(Voința 
(Steaua)
13 p„
3. I. Sasz (Steaua) 30 p., 4. FI. Ște
fan (Loc. PI.) 39 p„ 5. I. Lâzărescu 
(Voința Buc.) 40 p.. 6. I. Ionescu (St. 
r. Br.) 29 p. (minus două manșe).

250 cmc : 1. M. Pop (Dinamo) 17 p., 2. 
O. Stephani (St. r. Br.) 44 p., 3. K. 
Rautenstrauch (Voința Sib.) 46 p., 4. 
Al. Șuier (Steaua) 58 p., 5. P. From 
(St. r. Br.) 61 p., 6. Gr. Bereni (Vo
ința Tim.) 34 p. (o manșă mai puțin). 
350 cmc: 1. M. Dănescu (Steaua) 12 
p., 2. Gh. Ion (Steaua) 15 p., 3. E. 
Keresteș (Steaua) 29 p., 4. O. Stepha
ni 30 p-, 5. W. Hirschvogel (C.S.M. 
Reșița) 33 p., 6. Al. Șuier 35 p.

Programul începe azi la ora 16 și 
miine dimineață la ora 9,30.

Dănescu și
3 puncte. _ 
pasionantă 

și 250 cmc 
și, respec- 
este clară, 
faptul că o

Sib.) 32 p., 4. M. Voicu
Buc.) 46 p., 5. Al. Ionescu 
Buc.) 50 p., 6. Al. Datcu 
76 p„ 175 cmc: 1. O. Puiu

2. Șt. Iancovici (Met.) 13 p.,

Antrenori și instructori
voluntari evidențiați

a avut loc, in organizarea 
Sportiv Orășenesc din Ti- 
o interesantă consfătuire la 
luat parte 57 de instructori

Recent 
Clubului 
mișoara. 
care au
și antrenori voluntari care activează 
in cadru! asociațiilor sportive din lo
calitate.

Această consfătuire a avut carac
terul unui schimb de experiență 
privind metodele de muncă folosite 
de instructori și antrenori. O contri
buție importantă — prin referatele 
prezentate — au adus tov. Constan
tin Nițulescu și lotif Popovici, ca 
ți tov. Reiter Francisc. care a ținut 
o lecție practică cu echipa de handbal 
în 7 a asociației Industria Linii.

La sfirșitul consfătuirii șapte ins
tructori și antrenori voluntari 
anume V. Molnar, Gh. Secoșan, 
lavorski, R. Stelian, L. Kdszegy, 
Mi&an, O, Fictl au fost distinși 
diplome
pînă în prezent.

si
I.

M.
CU

pentru activitatea depusă

ȘT. MARTON, coresp.

I. DUMITRESCU

Campionatul de calificare
în prag de finală

calificare pe echi-Campionatul de
pe, la lupte clasice ei libere, se a- 
propie de sfîrșit. După desfășurarea 
întilnirilor din etapa de zonă, in gru
pele I, III și IV. situația este clară 
înaintea etapei finale. S-au distanțat 
echipele I.M.U. Medgidia, Construc
torul Hunedoara și Crișana Oradea. 
In grupa a Il-a insă, lucrurile s-au 
complicat datorită faptului 
pele Petrolul Ploiești și 
București sint la egalitate.

Iată rezultatele: Vulturul
Dinamo Galați 8—6 la clasice și 10—6 
la libere; Progresul Brăila — I.M.U. 
Medgidia 10-6 la 
bere; Petrolul 
București 8—8 La 
bere ; Voința Sf.
Iul Tirgovițte 0—16 la clasice, 0—16 
la libere (Reprezentare); Constructorul 
Hunedoara — C.S.M. Cluj 9—7 la cla
sice. 8—8 
Romtni 
clasice,
Recolta
0—14 la
prezentare); Voința
Constructorul Baia Mare 8—8 ia cla
sice, !O—6 la libere. Clasament înain
tea etapei finale :

că echi- 
Viitorul

T ulcea —

clasice, 4—12 la li- 
Ploiețti — Viitorul 
clasice, 8—8 la li- 
Gheorghe — Meta-

Za libere; Metalul Bocșa 
Voința Odorhei 16-0 ta 

16—0 la libere (Reprezentare); 
Marghita — Crițana Oradea 
clasice, 0—14 la libere (ne-

Bata Mare —

1. 
2.
3.
4.

GIUPA

I.M.U. Medgidia
Vulturul Tal ce a
Progresul Brăila
Drnamo Galați

GRUPA
1.—î. Petrolul Ploiești 
1.—2. Viitorul Buc.

Metalul Tîigoviete 
Voința

3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

I

3 3
3 2
3 1
3 0

0
0
0
0

0
1
2
3

55:39
52 42
52 44
29:63

9
7
5
3

A n-A

DE LA
Căldură toridă. In toată țara. Zeci de 

mii de oameni ai muncii pleacă — 
după un an de muncă rodnică — în 
concedii de odihnă. La munte și la 
mare. Răcoarea frumoaselor noastre 
stațiuni de pe Valea Prahovei, de la 
Vatra Dornei, Tușnad, Sovata sau 
Borsec, atrage ca un magnet un mare 
număr de iubitori ai munților.

E dimineață. Amatorii de drumeție 
au ieșit din cort. După micul dejun 
„casa* va fi împachetată 
la drum.

Litoral 1963. Mereu 
mai primitor. Marea, cu
de nedescris, primește cu... căldură și 
in acest an. oaspeți. Mamaia, Eforie- 
Nord ți Sud. Mangalia, Techirghiol. 
găzduiesc un adevărat... furnicar de 
oameni. Din toată țara ți din străină
tate. Soare, valuri, nisip fierbinte. Și, 
bineînțeles, distracții.

Oamenii muncii care-și petrec con
cediile de odihnă la munte ți la mare 
vor insă ca o dată cu plăcerile ofe
rite de natura înconjurătoare, să par-

și... din nou

mai frumos, 
farmecul ei

MUNTE LA MARE

ticipe și la întreceri sportive. Asocia
țiile sportive din stațiunile de odihnă 
de pe litoral sau de la munte, precum 
și instructorii sportivi din aceste loca
lități, au deci cuvintul...

Vă invităm la... schi pe Valea Albă
public înregistrată cu 
în urmă, cind s-a des- 
Valea Albă*. ne deter- 
o scurtă prezentare a

MĂTASEA DUDEȘTI, CAMPIOANĂ
FEMININĂ A CAPITALEI

Campionatul feminin de calificare 
al orașului București s-a încheiat cu 
victoria categorică a echipei Mătasea 
Dudești (antrenor V. Bordeianu), care 
a terminat întrecerea fără să fi în
registrat vreo înfrîngere. Mătasea Du
dești a prezentat un lot numeros, o- 
mogen și bine pregătit.

Clasamentul final
1. Mătasea Dudești 14 14 0 632—489 26
2. Rapid 14 10 4 493—380 24
3. Voința 14 10 4 597—428 24
4. Olimpia 14 6 8 540—542 20
5. Știința 14 6 8 543—566 19
6. Progresul 14 4 10 362—494 18
7. Olimpia M.I. 14 4 10 314—481 17
8. Unirea 14 2 12 442—563 16

de calificare a echi-In campionatul 
pelor de tineret, Dinamo și Steaua au 
oferit un duel pasionant, terminat în 
favoarea dinamoviștilor; care au coș- 
averaj direct mai bun. O comportare 
bună a avut și echipa Rapid.

Si. Gh.Oîgfl«
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Afluența de 
denii sâptâmini 
fi Mirat -Cupa 
mină să facem 
locului unde, chiar miine dimineață, se 
v> disputa un nou concurs, de schi. 
„Cu na de vâri*, organizat de Casa Ofi
țerilor Brașov.

Vale® Albi se găsește pe abruptul 
răsăritean >1 Bucegilor și este străjuită 
ia stingă de pereții Coștilei iar la dreap. 
ta de cei ai Caraimanului. Valea Klbă 
este piină de grohotișuri și de bolo
vani aduși de ape și de avalanșe. Da
torită pereților de stîncă înalți. valea 
este umbrită tot timpul, fapt care face 
ca zăpada (adunată in special din ava
lanșele de primăvară), 
fir tot timpul anului. De 
de Valea Albă.

Porțiunea acoperită în 
zăpadă este situată 
„La 
valea 
Pe această porțiune 
una traseul 
cum de altfel.

Pe Val» 
Bușteni, pe 
Munticelu

pini la prima ramificație spre stingă 
(Cota 1310 sau „Numărătoarea urși- 
lor“), de unde urmează marcajul eu 
triunghi galben care duce în Valea 
Albă pînă la punctul denumit „La ver- 
deațău. Cei ce doresc să vadă acest con
curs. după care pot face și o frumoasă 
excursie, au la dispoziție, pentru ca
zare, cabanele Căminul Alpin-Bușteni, 
Ca rai man și Babele.

1. 
2.
3.
4.
5.
I.

Clasamentul:

Dinamo 10 8 2 687—507 10
Steaua 10 8 2 513—423 10
Rapid 10 7 3 512—387 17
Olimpia M.I. 10 5 5 505—549 15
Știința 10 2 8 419—010 11
Petrolul Ploiești 10 0 10 436—576 10

CR. POPESCU — coresp.

★

• F. R. Baschet anunță că a stabi
lit perioada de transferări între 15 au
gust și 10 septembrie 1963.

reziste pe 
aci si numele

permanenti ca 
deasupra poienii 

verdeață*, de unde — urci nd — 
devine din ce in ce mai înclinată, 

se alege intotdea- 
sla'ioni special, așa 

petrece și miine. 
poate ajunge din 
care trece peste 

triunghi roșu)

pentru
se va

Albă se 
drumul 

(marcaj :

Instructorii sportivi voluntari —sprijin prețios în munca noastră
(Urmare din pag. 1)

reușit să îmbunătățească 
competițională a asociației 
tribuie la creșterea numărului 
brilor UCFS de la 305 la 710. Foarte 
bine muncesc, de asemenea, instruc
torii obșești Ion Vlăduț (asociația 
sportivă Viitorul Cujmir, asociație 
fruntașă pe raionul Calafat), Constan
tin Băcanu (asociația Unirea, comuna 
Gîrla Mare), Mihai Visehet (Metalul 
Strehaia), Ion Boldu (asociația Tim
puri Noi, corn. Gîngiova), Constantin 
Astrenie (asociația Tractorul, comuna 
Bîrca) ș. a.

Rezolvarea unor probleme practice 
î'ț. cadrul asociațiilor sportive se ba
zează în cea mai mare parte pe a- 
portul instructorilor voluntari, mulțS 
dintre ei făeind legătura și între al
te asociații și consilii UCFS. Astfel, 
în raioanele Caracal, Corabia, Calafat, 
Băilești și altele, instructorii volun
tari aduc o prețioasă contribuție la' 
»ealizarea sarcinilor consiliilor raio
nale UCFS. Consiliul raional UCFS

activitatea 
și să con- 

mem-

Calafat, de exemplu, a încredințat 
instructorului sportiv voluntar Vasile 
Burcea sarcina de a îndruma patru 
asociații sportive de pe lingă gospodă
riile colective din comuna Poiana 
ilare. Instructorul Constantin Mirea 
a contribuit la îmbunătățirea muncii 
organizatorice în asociațiile sportive 
școlare din această comună.

Consiliul raional UCFS Corabia se 
bazează în prezent pe aportul a 41 de 
instructori sportivi voluntari. O bună 
pregătire dovedesc instructorii Flo- 
rea Popa și Alexandru Ortacu (asocia
ția Oltul - Izbiceni) care alături de 
membrii consiliului asociației sportive 
au dus o muncă susținută, reușind să 
înscrie în UCFS peste 1 000 de mem
bri, iar la ediția actuală a „Cupei 
Agriculturii" să mobilizeze în între
ceri peste 600 de tineri și tinere. Bi
roul consiliului regional UCFS Olte- 

raionale și 
trebuie să 
instructorii 
cu prilejul 

organizată tri-
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nia a indicat consiliilor 
metodele pe care acestea 
le folosească în munca cu 
sportivi voluntari. Astfel, 
„Zilei instructorilor4', 
mestrial la centrele de raioane, in
structorii din asociațiile sportive pre
zintă informări și poartă discuții în 
jurul activității sportive din asocia-

țhîle în care activează, 
sint folosite îndeosebi 
Calafat, Corabia, Caracal și 
haia. O metodă oare se arată 
este folosită de C.S.O. Craiova, 
structorii sportivi voluntari din 
iova participă cu regularitate la 
dintele comisiilor orășenești pe ra
mură de sport și ale colegiilor re
gionale, unde se discută probleme 
legate de buna desfășurare a activi
tății sportive din orașul Craiova.

.Alături de lucrurile pozitive, in 
munca cu instructorii sportivi vo
luntari, există însă și unele aspecte 
negative. Astfel, anul acesta, consi
liile raionale UCFS Filiași și Băilești 
nu au școlarizat nici un instructor, 
iar în raionul Tg. Jiu activează doar 
87 de instructori. în raioanele Ca
racal, Baia de Aramă și Segarcea se 
vorbește foarte rar despre activita
tea pe care trebuie s-o 
instructorii voluntari.

Considerăm necesar 
în regiunea noastră — finind seama 
de marile posibilități existente — să 
lărgim continuu rîndurile activiștilor 
voluntari, să-i folosim judicios, sti- 
muJîndu-i în permanență în activi
tatea lor.

Aceste forme 
in raioanele 

Stre- 
utilă 

In- 
Cra- 

șe-

desfășoare

ca în viitor
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Concursul nostru de fotografii sportive
Pentru a oglindi dezvoltarea mișcării noastre de cultură fizică în 

anii regimului democrat-popular, viata clocotitoare a stadioanelor, 
aspectele multilaterale din viața sportivilor noștri, succesele lor, rod 
ai grijii și îndrumării permanente a partidului, ca și pentru stimularea 
ariei fotografice cu tematică sportivă. ZIARUL „SPORTUL POPULAR" 
ORGANIZEAZĂ UN CONCURS DE FOTOGRAFII CU TEMĂ SPORTIVA, 
pentru Expozifia ce se va deschide cu prilejul celei de a 18-a ediții 
a Jocurilor Olimpice de la Tokio.

Concursul este 
care pot participa 
de lucrări care 
ți de vară și el

să 
se

deschiș tuturor fotografilor amatori și profesioniști, 
individual sau în colectiv, cu un număr nelimitat 
reprezinte aspecte ale activității sportive de iarnă 
include la data de 15 noiembrie a.c.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

să aibă dimensiunile 18x24 cm, nead- 
mițîndu-se lucrări mai mici sau mai mari. De asemenea, ele nu vor 
fi

Fotografiile trimise trebuie

montate sau înrămate.
Categoriile de concurs sînt :
a. FOTOGRAFII ALB-NEGRU
b. FOTOGRAFII COLOR.
Fiecare fotografie va purta pe verso numele și adresa autorului, 

trtkil lucrării, marca aparatului, diafragma, 
mul cu care a fost realizată lucrarea.

Cele mai bune lucrări vor fi expuse
ARTA FOTOGRAFICA SPORTIVĂ" și trimise la expozifia de fotografii 
sportive ce se va organiza în anul 1964 la Tokio ou prilejul Jocurilor 
Olimpice.
POPULAR'

viteza de expunere și fii—

în cadrul „EXPOZIȚIEI DE

Parte din lucrări vor fi publicate în ziarul 
și în revisfa „SPORT".

„SPORTUL

Pentru 
premii :

1
2
3

cele mai valoroase fotograf» redacția acorda și

FOTOGRAFII ALB-NEGRU

PREMIU ÎNTÎI ÎN VALOARE DE 1.500 lei 
PREMII DOI ÎN VALOARE DE CÎTE 1 000 lei 
PREMII TREI A CÎTE 500 lei.

FOTOGRAFII COLOR

PREMIU ÎNTÎI ÎN VALOARE DE 1 800 lei. 
PREMIU DOI ÎN VALOARE DE 1 200 lei.
PREMIU TREI ÎN VALOARE DE 800 lei.

următoarele

1
1
1
în afara acestor premii vor fi acordate mențiuni în 

echipament sportiv, material fotografic etc.
Lucrările vor fi trimise pe adresa : ziarul „SPORTUL

str. Vasile Conta nr. 16, cu indicația „PENTRU CONCURSUL DE FO
TOGRAFII", pînă la 15 noiembrie.

materiale ș»

POPULAR",
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ELENA CEAMPELEA

★

două 
domi- 
probă.

caiac

la mare, in tabere de odihnă 
excursii, studenții din patria 
vor participa la focuri de 

la seri cultural-artistice, vor

studențești, ca și ia bazele 
Studenții din Capitală vor 
întîlniți la Clubul Universi- 

Clubul Politehnicii, la Casa 
„Gri gore Preoteasa". O

dențești are, desigur, multe file. Aici, 
de fapt, am schițat doar cîteva ac
țiuni, cele mai importante. La mun
te sau 
sau în 
noastră 
tabără,
face un prețios schimb de experien
ță, vor lega prietenii. Fiecare reintons 
acasă va putea spune colegilor și 
profesorilor lor: „Am petrecut mi
nunat !“

TIBERIU STAMA

R.P.
R.S. Ceho-

Vacanța sportivă a studenților
Astăzi, studențimea din patria noastră iși va lua „rămas bun" de la 

ălile de cursuri și amfiteatre. O dată cu încheierea ultimelor examene, tine- 
etul studios din facultăți și institute de învățăminț superior intră într-o 
erioadă de binemeritată odihnă. Vine vacanța !.. . A.citm, în gențile multor 
tudenți, locul tomurilor de mecanică sau de rezistență, de anatomie sau mi-
robiologie, de literatură universală sau istorie a artei îl va lua echipamentul

★ ★
rogramul sportiv al vacanței stu
dențești este și în acest an bo
gat și interesant.

Un prim capitol — taberele de odih- 
ă pentru studenții fruntași. Amatorii 

înot și de sporturi nautice se vor 
îtîlni într-unul din „centrele de 
eutate" ale activității studenților 
ștri pe timpul vacanței, la Costi- 

ești. In serii de cite 12 zile, vor veni 
ici, pe malul mării, peste 5 000 de 
udenți și studente din toate cele 12 
ntre universitare ale țării. Tabăra 

e corturi de la Costinești amplasată 
imediata vecinătate a plăjii, va cu- 

oaște — ca și în anii precedenți — o 
tivitate complexă, în care sportul 
upă un loc însemnat.
Un alt „centru de greutate" îl re- 

rezintă Predealul. Aici vor poposi 
Lrea 1 200 de studenți și studente care 
au evidențiat în activitatea sportivă 

e performanță. La Predeal, studenții 
ortivi se vor pregăti pentru finalele 
mpionatelor republicane universitare 

in 11—15 septembrie la București.
Tot în vecinătatea munților, pe Va- 
a Prahovei, la Sinaia și Pirîul Rece 

i aproape de masivul Făgărași, Ia Păl- 
niș vor funcționa diferite tabere de 
ihnă în care vor fi cuprinși peste 

? 000 de studenți.
1 doilea capitol al activităților 
studențești din vacanță îl re
prezintă excursiile. Cele mai im- 

ortante — totodată și cele mai in- 
ante prin nota lor de inedit — 

or fi excursiile organizate în circuit. 
Studenții bucureșteni, de pildă, vor 
răbate țara pe două trasee : BUCU- 
EȘTI—Craiova—Hunedoara—Cluj— Tg. 
ureș - Brașov - BUCUREȘTI ; și 
UCUREȘTI - Ploiești - Galați - 

ași — Bacău — Bicaz — Lacul Roșu— 
vata — Tg. Mureș — Sibiu — Pi
ti — BUCUREȘTI. Iată și cîteva 

asee ale excursiilor în circuit or- 
anizate cu studenții din celelalte 
ntre univensitare: IAȘI — Onești- 
rașov — Sinaia — Doftana — Bucu- 

ti — Constanța — Galați —IAȘI ; 
IMIȘOARA — Sibiu — Pitești — 
ucurești — Galați — Bîrlad — Iași — 
icaz — Bacău — Onești — Brașov — 
troșeni — Hunedoara — TIMIȘOA- 
1; CLUJ — Brașov — Ploiești — 

ucurești — Galați — Constanța — Pi
tt - Sibiu - CLUJ.

La excursiile în circuit — formă 
mplexă de cunoaștere a frumuseți- 

patri-ei și a realizărilor înfăptuite 
anii puterii populare — vor par- 

icipa aproape 3 000 de studenți. Ex- 
ursii vor fi organizate și pe plan 
egional și ele vor cuprinde alți 10 000 
e studenți.

In sfîrșit, 
studenții

r
I

un capitol și pentru 
rămași „acasă". Pen

tru ei- sînt prevăzute acțiuni 
cadrul cluburilor 6au caselor de 

tură 
portive. 
utea fi 
ții Și 

e cultură 
ună parte dintre ei vor activa și 

cadrul Complexului cultural-spor- 
iv de la lacul Tei. Aici, sub îndru- 
Larea unor cadre de specialitate, stu- 

ții vor participa la întreceri de 
baschet, handbal și fotbal din 

adrul Spartachiadei de vară a tine- 
etuiui. Un accent deosebit se va 

pe învățarea înotului.
★

Calendarul sportiv al vacanței stu-

Sala sporturilor din Constanța este 
astăzi gazda unei interesante între
ceri internaționale de gimnastică : 
este vorba de întilnirea dintre echi
pele reprezentative (tineret) ale 
R. P. Romîne și R. P. Ungare. Anul 
trecut, Ia Budapesta, victoria a fost 
repurtată atit la individual cit și pe 
echipe de către tinerii gimnaști ma
ghiari. Dintre sportivii noștri o fru
moasă comportare a avut Gheorghe 
Condovici, clasat pe locul 2 la indi
vidual compus. De altfel, este inte
resant să menționăm că primii trei 
clasați la individual compus anul 
trecut se intilnesc din nou astăzi, la 
Constanța : Bordan Dezso, Gh. Con
dovici și Kovacs Gyula. De aseme
nea, remarcăm că în întrecerea fe
minină vor fi prezente trei din gim
nastele maghiare clasate anul trecut 
pe primele locuri : Oroszi Margit, 
Szatmaryi Ilona și Tasnadi Katalin.

în această săptămină, loturile noastre 
de tineret au continuat pregătirile la 
Constanța și sintem convinși că ti
nerii noștri gimnaști se vor pre
zenta bine pregătiți în concursul de 
astăzi, că vor avea o comportare 
remarcabilă. Elena Ceampelea, Ni- 
culina Gheorghe. Maria Nania, Ana 
Moldoveanu, Rozalia Baizat, Rodica 
Apăteanu, Lucia Chiriță și lulia Po- 
doreanu 
confirme 
dențiată 
fășurate 
culin, 1 
alcătuită din următorul lot : Marcel 
Simion, Alexandru Szilaghi, Gh. 
Condovici, C. Harisis, N. Bercă, L. 
Gaghi, N. Khun.

Oaspeții au sosit în cursul zilei 
de joi in Capitală, 
imediat drumul spre

-cele, două loturi care au făcut de
plasarea : feminin : Tressel Maria, 
Palinkas Udiko, Oroszi Margit, Szat
maryi Ilona, Tasnadi Katalin și Ka- 
loczi Dorottya ; masculin : Aranyosi 
Istvan, Kovacs Gyula, Soltin Karoly, 
Cseer Gyozd, Dali Gabor și Bordan 
Dezso. Antrenori : Bartha Laszlone 
(feminin) și Bekesi Sandor (mascu
lin). y ■■■••

au toate
■ buna lor 

și in alte 
în ultima 

echipa R.

posibilitățile să 
pregătire, evi- 
concureuri des- 

vreme. La mas- 
P. Romîne va fi

continuîndu-și 
Constanța. Iată
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in rindul 
și științei, 
incredin- 

pe f iii

lucruri 
firești tuturor — au 
generații întregi de ln- 

profesori, care au 
timpul regimului bur-

săi, 
in- 
so-

Caliooa și Lipalit, la festivitatea 
de premiere

De ziua voastră, dragi profesori și învățători
Ca in fiecare an, la 30 iunie, 

sărbătorim „Ziua învățătorului" — 
zi închinată zecilor de mii de în
vățători și profesori, care in no
bila lor misiune duc 
maselor făclia culturii

Lor, educatorilor, le 
țează poporul muncitor
pentru a face din ei oameni 
tregi, oameni de nădejde ai 
cietății noastre noi.

Numeroase sint dovezile de pre
țuire pe care partidul și guvernul 
le acordă muncii neobosi'e. entu
ziaste, desfășurate de învățători 
și profesori. Zeci de cadre didac
tice au fost distinse cu 
de „învățător emerit" și 
sor emerit". Ordine și

titlurile 
„Profe- 
medalii 

ale R.P. Romine au răsplătit pe
învățători și profesori pentru suc- 
oesele deosebite obținute in școală 
și in activitatea obștească.

Cadrele didactice din patria 
noastră dispun astăzi de puternice 
mijloace materiale și spirituale 
pentru a-și valorifica din plin ta
lentul lor pedagogic și educativ. 
Prețuirea, grija pentru asigurarea 
unor condiții tot mai bune de ac
tivitate, respectul pentru profesia 
de educator al copiilor 
ce par azi 
fost pentru 
vățători și 
muncit in 
ghezo-moșieresc, doar visuri, nă
zuințe irealizabile. Șomajul, nesi
guranța zilei de miine. disprețul 
claselor stăpinitoare, apăsau viața 
cadrelor didactice, a „cerșetorilor 
in haine negre", cum li se mai 
spunea. Această viață au cunos
cut-o mii de dascăli modești, au 
indurat-o și marii noștri Eminescu 
și Creangă in munca lor in invă- 
țămint.

Astăzi, învățătorii și profesorii 
urmează cu încredere partidul. Ei 
contribuie la îmbunătățirea muncii 
politico-educative de mase, la 
răspindirea culturii în popor. Pre
gătirea lor intelectuală le dă po
sibilitatea să participe activ la 
munca de răspindire a cunoștin
țelor științifice, la popularizarea 
pe înțelesul maselor largi a con
cepției materialiste despre lume, 
la combaterea misticismului, a su-

După „regata Hanovra14

Pominia - tara cu cclc mai multe succcsc
înaintea campionatelor europene și 

mondiale, pista de la Maschsee-Ha- 
novra — a fost scena unei „repetiții" 
pe care specialiștii prezenți au denu
mit-o „întilnirea" fruntașilor caiacu
lui și canoei europene. într-adevăr. 
Ia startul probelor s-au întilnit cano
tori din cinci țări cu pretenții evi
dente, îndreptățite la primele locuri 
în marile campionate ale lumii : 
Ungară, R.F. Germană,.

■ slovacă, Olanda și R. P. Romini.
La sfirșitul întilnirilor — ca de alt

fel-în tot timpul regatei — sportivii 
romini s-au bucurat de o atenție de
osebită, de o firească prețuire a va
lorii lor ridicate pe care au dovedit-o 
cu prisosință în întrecerile de la 
Maschsee. Ziarul „Der Sport" din 24 
iunie a publicat un amplu reportaj 
pe marginea acestei competiții intitu
lat : „ROMÎNIA — ȚARA CU CELE 
MAI MULTE SUCCESE LA REGATA 
HANOVRA".

Bilanțul canotorilor romini la „re
gata de la Hanovra" este convingător 
în ce privește potențialul nostru în 
această ramură a sporturilor nautice 
care, de la an la an, ne aduce suc
cese mai însemnate. Pe Maschsee, 
canotorii romini au cucerit victoria în 
opt din cele 15 probe oficiale și, de 
asemenea, au ocupat primul loc în 
tradiționala probă a canotajului vest- 
german, întrecerea de canoe 6 -f- 1.

Cîteva cuvinte despre probele la 
care au concurat și reprezentanții 
noștri. La Hanovra am debutat cu un 
loc... patru (Ștefan Pocora) la caiac 
simplu fond, dar rezultatul trebuie 
privit prin prisma prezenței la star
tul acestei probe a unor caiaciști de 
mare valoare cum sînt Briei, Geurts 
sau Zander. Apoi, au început victo
riile ! Prima ne-a adus-o „dublul" 
Calinov-Lipalit la canoe fond, probă 
în care 
cunde 
Vokal. 
urmat 
canoe 
nescu 
locuri 
nînd clar această importantă 
îmbucurător faptul că și la 
dublu 500 m primele două locuri au 
revenit canotorilor romîni, respectiv

au întrecut cu aproape 10 se- 
echipajul cehoslovac Kodes- 
Pe podiumul învingătorilor a 
Andrei Igorov, cîștigător la 

simplu fond. Nicoară și Ver- 
și-au împărțit primele 
la caiac simplu 500 m,

Și 
in-

caiac 4. 
de greu 
de va- 
cei 1 000

echipajelor Vernescu-Anastasescu 
Artimov-Conțolenco. O adevărată 
cercare pentru oricare echipă o con
stituie întotdeauna proba de 
Aceasta, deoarece este destul 
să pregătești patru sportivi 
loare cit mai apropiată. După
de metți ai probei, echipajul nostru 
format -din Nicoară Ivanov, Artimov 
și Conțolenco trecea primul „linia de 
sosire" obținind o nouă victorie de 
prestigiu. Și apoi, arbitrii au con
semnat, din nou, victorii romînești: 
Iacovici-Sidorov la canoe dublu 1000 
m, Ivanov-Nicoară la caiac dublu 1 000 
m, Ivanov - .Nicoară-Frumușanu-Ver- 
nescu la. ștafetă și Iacovici-Sidorov- 
Calinov—Ichim Lipalit— Igor Lipalit— 
Igorov-Pocora la canoe 6-1-1.

La Înapoierea delegației noastre 
de la Hanovra. am stat de vorbă cu 
antrenorii Radu Huțan și Nicolae Na- 
vasart despre această importantă com
petiție și despre comportarea repre
zentanților noștri. Părerile au fost, 
desigur, aceleași : „Prezența echipelor 
olimpice ale celor cinci țări a con
stituit criteriul valoric cel mai con
vingător. S-a observat că toate lotu
rile au prezentat sportivi bine pregă
tiți și că întrecerile de la Hanovra 
au constituit pentru toți participanta 
un sever examen înaintea campiona
telor europene și mondiale din Iugo
slavia (august). Este îmbucurător fap
tul că sportivii romini au cucerit la 
Hanovra, o dată cu simpatia specta
torilor, un frumos buchet de victorii. 
Trebuie remarcată ascensiunea 
mai evidentă a caiaciștilor care 
tigă... puncte in întrecerea cu 
noiștii, pină nu demult, singurii 
aduceau victorii de prestigiu in acea
stă ramură a sporturilor nautice. Sin
tem mulțumiți de comportarea echipei 
noastre și credem că ea are toate 
posibilitățile să confirme valoarea sa 
în viitoarele întîlniri internaționale. 
Rezultatele puteau fi chiar mai bune 
dacă un accident de ultim moment 
al caiacistei noastre Hilde Lauer n-ar 
fi împiedicat-o să concureze la ni
velul pregătirii sale atit la simplu 
cit și la proba de dublu."

Considerăm util ca, subliniind cu 
bucurie succesele realizate la Hano-

tot 
ciș- 
ca- 

care

perstițiilor, a tot ce este vechi, 
depășit, înapoiat.

Din marea familie a învățăto
rilor și profesorilor care cresc pe 
cetățenii de miine ai patriei, vii
toarele cadre pentru construirea 
socialismului, fac parte și profe
sorii de educație fizică. Si este 
firesc să fie așa. Fiindcă alături 
de celelalte cadre didactice, profe
sorii de educație 
un aport prețios la educarea

fizică iși aduc 
în 

spirit comunist a tinerei gene
rații. Orele de educație fizică se 
bucură de multă prețuire in fie
care școală. împletirea armonioasă 
a învățăturii și sportului 
tuie un obiectiv de seamă 
turor cadrelor didactice.

Numeroși ț;nt profesorii 
cație fizică 
fără preget 
volte gustul 
activitatea sportivă, să-l 
tot mai puternici. în 
acestora se află profesorii 
ta și Vianu Moldovan de la 
medie „lloria. Cloșca și Crișan" 
din Alba lulia și Nicolae Gravu 
de la școala de 8 ani din Făgăraș, 
profesorii Ion Cucu (Galați), Mirea 
Ivan (Brașov), Gh. Teșu (Iași), 
Virgil Andronic (Constanța), I. Wit- 
man (Timișoara), soții Victoria și 
Gabriel Bădescu (Cimpulung Mus
cel), Iulian Iovan (Rm. Vilcea), 
Elena Sima și Mircea Simion 
(Ploiești). Capitala țării numără 
de asemenea mulți profesori de 
educație fizică destoinici, neobo- 
siți in munca de formare a unei 
generații sănătoase, viguroase, 
lată cîteva nume: Nicolae Vieru, 
Aurora Podlaha, Gheorghe Dia- 
conu, Jenîca Aitel. Barbara Dumi
trescu, Mihai Petrescu, Aurelia 
Stoicescu, Traian Predețeanu, Eve
line Ghimpu, Ion Stănescu, Elena 
Jipa, Jean Sâvulescu, Aurelia Bu- 
nea, Mircea Tabacu, Maria Stăpî- 
nolu, Ionel Popleșanu, Teodora 
Gorjan, Felix Pascal și alții.

De ziua voastră, dragi profe
sori Și învățători, vă dorim noi 
succese in îndeplinirea misiunii 
nobile pe care o ave fi, de îndru
mători și educatori ai tinerei ge
nerații, de luminători ai maselor!

consti-

de edu
care printr-o muncă 
au reușit 

elevilor 
sportivă, 

puternici.

să dez- 
pen-tru 

facă 
rindul 
frun- 

școala

vra, să amintim necesitatea ca munca 
de pregătire pentru apropiatele cam
pionate europene și mondiale să 
și de acum înainte caracterizată 
aceeași atmosferă de seriozitate 
pasiune, de aceeași dorință de a 
prezenta cu cinste culorile țării. 
nu uităm că la campionatele din 
goslavia numărul și valoarea adver
sarilor vor fi mai ridicate, că sportivii 
romini vor întilni alți canotori de va
loare mondială cum sînt cei din Uni
unea 
R.D.
care 
novra".
așa cum au făcut întotdeauna — ca
notorii romîni vor munci cu aceeași 
modestie și strădanie pentru a aduce 
țării noi și însemnate victorii spor
tive.

mondială cum sînt cei din Unî- 
Sovietică, R.P. Polona, Italia, 

Germană, Suedia și din alte țări 
n-au participat la „regata Ha- 

Sintem însă convinși că —

Calificări pentru finalele de caiac-canoe,
pe lacul Herăstrău

Canotorii bucureșteni, în afara ce
lor de la cluburile Steaua și Dinamo 
care s-au întrecut pe lacul Snagov, 
și-au disputat întiietatea, de curînd, 
pe lacul Herăstrău, în cadrul fazei 
de zonă a campionatului republican 
la caiac-canoe seniori. în ciuda căl
durii toride, întrecerile au fost, în 
general, disputate. De menționat că 
la acest concurs au predominat 
mentele tinere.

în prima zi a 
desfășurat probele 
tanța de 10.000 m. 
caiac simplu : N. 
58:48,0 ; caiac dublu : Olimpia (V. Isă- 
cescu, M. Vorka) 43:00,0 ; K—4 : Olim
pia (Gh. Galan, 
Pîslaru, 
simplu : R. Rădulescu (C.S.S.) lh00:9,0. 
A doua zi, cursele de viteză au dat 
următorii cîștigători : canoe simplu 
500 m: M. Ionescu (C.S.S.) 2:20,0; 
canoe dublu 500 m: S.S.E. II (Gh. 
Nițu, N. Cercelaru) 2:35,0 ; caiac 
simplu 500 m : M. Radu 2:06,8 ; caiac

ele-

s-au 
dis-

întrecerilor 
de fond pe
Iată cîștigătorii :
Belae (S.S.E. II)

C. Neleapcă, Gh. 
Gh. Mitrea) 34:39,0 ; canoe

dublu 500 m : Olimpia (M. Mușat, D. 
Galan) 1:58,0 ; ștafeta 
ința (V. Crîngulescu,
P. Ionescu, I. Albu) 
simplu 800 m: A.
4:38,9; caiac simplu 800 m: M. Io- 
niță (S.S.E II) 3:56,2 ; caiac
800 m: S.S.E. II (A. Stănică, 
Crainic) ; K—4 (800 m) : S.S.E. 
Marusceac, B. Weinstein, V. 
deianu, I. Zamfir) 3:12,5.

în
ieșit 
tive : 
Spiță
500 m: Voința (G. Mihai, M. Tamaș) 
2:20,0 ; caiac 4 (500 m): C.S.S. (S. lor— 
gulescu, C. Popescu, V. Stoica, O. Pre
tor) 2:14,0 ; ștafeta 4x500 m : Olimpia 
(A. Bîrsănescu, A. Calinin, P. Popa^ 
F. Lipalit) 12:16,4. în clasamentul ge
neral pe echipe: I. Școala sportivii 
de elevi nr. 2 — 106 p; 2. Olimpia 
103 p ; 3. Clubul sportiv școlar 98 p 1 
4. Voința 56 p ; 5. Știința 42 p. Fi
nalele au loc între 14 și 16 iulie a.c. 
pe lacul Snagov,

4x500 m : Vo- 
I. Pălăngeanu, 
9:02,0; canoe 

Răduț (C.S.S.)

dublu
Gh. 

II (L 
Bor-

probele feminine de viteză au 
învingătoare următoarele spor- 
caiac simplu 500 m: 
(Voința) 2:25,9 ; caiac

Cresa 
dublu



Ne scriu corespondenții

DE CE AU RĂMAS IN URMĂ VOLEIUL Șl BASCHETUL TIMIȘOREAN ?
In orașul Timișoara, frumoasa tra

diție a voleiului și baschetului a ră
mas o amintire. Doar echipele mas
culine Știința obțin rezultate meri
torii în campionatele republicane, în 
vreme ce formațiile feminine și cele 
«ie juniori se comportă slab, evoluînd 
prin coada clasamentelor sau chiar 
retrogradând.

Această situație a fost analizata de 
curind, din inițiativa subredacției din 
Timișoara a ziarului „Sportul popu
lar", care a organizat o consfătuire. 
La această discuție au participat Eu
gen Budișan - vicepreședinte al con
siliului regional UCFS ; Gh. Teodo
re seu — metodist cu problemele jocu
rilor sportive in cadrul consiliului re
gional UCFS ; reprezentanți ai comi
siilor regionale de volei și baschet; 
secretari și coordonatori tehnici ai 
cluburilor sportive Știința, Banatul, 
C.S.O. și ai Școlii sportive de elevi; 
antrenori, profesori de educație fi
zică etc.

Din referatele prezentate și din 
discuțiile purtate au reieșit cauzele 
care au dus la răminerea in urmă 
a acestor două jocuri sportive, care, 
doar cu cîțiva ani în urmă, se bu
curau de o frumoasă popularitate în 
Timișoara. Amintim cîteva din aceste 
cauze:

— Deși in oraș activează 12 profe
sori de educație fizică cu specializarea 
volei și baschet, numărul țevilor 
practicanți ai acestor jocuri sportive 
este redus. Nesatisfăcător este și ni
velul muncii de instruire. Așa se ex
plică de ce in campionatul orășenesc 
de baschet au activat doar cite trei 
echipe «ie juniori și junioare, iar la 
cel de volei cite cinci, pe cind cu 
cîțiva ani in urmă participau cite 
8-10 echipe. Ca să nu mai vorbim de

fi-

faptul că juniorii de la C.F.R. au cu
cerit de trei ori titlul de campioni ®i 
țării la volei !...

O consecință directă a slabei pre
ocupări pentru răspândirea voleiului 
și baschetului în rindurile elevilor o 
constituie numărul foarte redus al 
elementelor de perspectivă promovate 
în echipele de categorie A. In afara 
clubului sportiv Banatul (antrenor 
N. Mihăilescu), secțiile celorlalte clu
buri și asociații din oraș neglijează 
acest important aspect, antrenorii pre
ferind — din comoditate — să lucreze 
în continuare cu sportivi consacrați, 
dar fără o valoare reală, fără per
spective.

— Greșite au fost și relațiile din
tre clubul spoiriv școlar Banatul și 
Școala sportivă de elevi, intra care 
s-a născut o rivalitate rău înțeleasă 
și dăunătoare. In loc sâ muncească 
intr-o strinsâ colaboiare pentru de
pistarea și ridicarea elementelor ta
lentate, C.S.Ș. Banatul și Ș.S.E. au 
dus o întrecere nesănătoasă pentru 
unele rezultate imediate, dar nesem
nificative. fapt care, pînă la urmă, 
a avut drept consecință îndepărtarea 
uror sportivi de accsie cluburi.

— Consiliile duhurilor și ale aso
ciațiilor sportive cu secții de baschet 
și de volei nu s-au preocupat în su
ficientă măsură, sau chiar de loc. de 
munca de atragere a elementelor noi. 
tinere, de instruirea acestora și de 
promovarea lor în primele formații. 
Chiar și activitatea de instruire și 
antrenament a echipelor participante 
la campionatele republicane a fost 
neglijată,

_  Nici comisiile regionale de volei 
și de baschet nu și-au desfășurat ac
tivitatea pe măsura posibilităților. F.le 
nu s-au îngrijit să alcătuiască un ca-

au organizat com- 
festiv (care au un 
în munca de pre- 
nu au dus o mun-

lendar cit mai bogat, care să asigure 
o activitate competițională continuă 
și îndelungată, nu 
petiții cu caracter 
caracter stimulativ 
gătire a echipelor),
că temeinică pentru popularizarea a- 
cestor jocuri sportive. In general, 
comisiile regionale au activat spora
dic, mulțumindu-se să organizeze com
petițiile cu caracter republican pre
văzute în calendarul anual, dar și pe 
acestea fără a le acorda importanță.

— O vină însemnată o poartă și 
consiliul regional UCFS Banat, care, 
deși a constatat în decursul timpu
lui răminerea în urmă a voleiului și 
baschetului, nu a luat nici o măsură 
pentru îndreptarea situației, pentru 
redresarea a două sporturi care nu 
de mult făceau cinste orașului.

Discuțiile din cadrul acestei 
sfătuiri au durat mult, fiecare 
bitor arătînd cauzele decăderii 
iului și baschetului timișorean,
sugestii pentru eliminarea lipsurilor 
constatate și pentru ridicarea cali
tativă a acestor sporturi. A fost în
tocmit și un plan de măsuri, concret 
și foarte cuprinzător. Ne-ar bucura 
să-l vedem pus în aplicare cît mai 
repede. Doar așa voleiul și baschetul 
timișorean se vor ridica la înălțimea 
condițiilor existente.

con- 
vor- 

vole- 
dînd

Dr. PETRU ARCAN și 
MIRCEA LUCA

— corespondenți

■ KM

«IM 
gafei

MANIFESTAȚIILOR SPORTW^^S 
CAPITALA *

'Zi

de la ora 8—14 : finalele camnio- 
natelor republicane școlare.

MOTO : traseul din șos. Pantc- 
limon-pod, de la ora 9,30 : cam
pionatul republican de motocros.

SPORTURI NA
UTICE : lacul He- 
l ăstrău, de la ora 
£’,30: „Cupa Păcii" 
la caiac-canoe și 
iahting.

POLO : ștrandul 
Tineretului, ora 8: 
Știința — Rapid și 
S.S.E. II — Progre
sul (juniori); ora 
10: Progresul — 
C.S.O. Timișoara 
(calificare); ora 19 : 
Rapid — C. S. M. 
Cluj ; ora 20 : 
Steaua — Dinamo, 
(meciuri în categ. 

A).
FOTBAL : stadionul 

ora 16,15 : Rapid—U.T. 
18 : Progresul—Farul 

GIMNASTICA: sala Floreasca, leg. A).

PfNTATLON

A LUAT SFIRSIT CONCURSUL INTERNATIONAL
DE LA BUDAPESTA

(prin telefon). O 
atletism-cros, des-

BUDAPESTA 28 
dată cu proba de 
fășurată joi dimineață, a luat sfirșit 
concursul internațional de pentatlon 
modem de la Budapesta. Victoria a 
fost cucerită atit pe echipe rât și in
dividual de pentatloniștii din prima 
reprezentativă a R.P. Ungare. Deși 
înaintea ultimei probe se afla pe 
locul doi în clasamentul general, Fe
renc Torok, prin rezultatul bun rea
lizat la atletism-cros, a reușit să-1 
depășească pe Selg (U.R.S.S.).

Ultima probă a concursului — de
cisivă în definitivarea clasamentului 
— a oferit o luptă interesantă, în
cheiată în cele din urmă cu victoria 
sportivului sovietic Zaharenko: 13:41,8 
—1237 p. Pe locul doi Ferenc Torok 
13:46,0—1222 p. Pe locurile următoare:

Bal-Jansson (Suedia) 14:21,9—1117 p; 
ezo (R. P. Ungară) 14:26,3—1103 p. 
Gh. Tomiuc a avut o frumoasă com
portare, dasindu-se pe locul șase cu 
14:43.2—1053 p. Ceilalți concurenți ro- 
mîni au ocupat locurile: 22. Mari
nescu 16:16,3—772 p; 29. G. Pușcaș 
17:19,6-583 p. Pe echipe: R.P. Un
gară A 3351 p; U.R.S.S. 3117 p; R.P. 
Ungară B 2988 p... 7. R.P. Romină 
2308 p.

Clasamente generale: individual:
Ferenc Torok 5161 p; Balczo 4998 p; 
Selg 4914 p; Zaharenko 4887 p; Nagy 
(R.P. Ungară) 4829 p; Mona (R.P. Un
gară) 4725 p 15. Marinescu 4146 
p... 22. Tomiuc 3741 p... Pușcaș 2555 
p; pe echipe: RP. Ungară A 14989 
p; U.R.S.S. 14305 p; R.P. Ungară B 
13234 p... 7. R.P. Romină 10440 p.

CONCURSURI
Campionatele republicane 

DE SENIORI

SIBIU. Aproape 100 de atleți au 
parte la întrecerile etapei raionale. 
BAȚI: 230 m: R. Pali 23,9, 800 m: A. 
doianu 2:08,5; 1500 m: C. Opriș 4:15,6;
greutate: H. Schuster 12,50; FEMEI: 100 m: 
D. Sasu 13,3. Concursul a fost influențat 
de un vînt puternic. (I. lonescu — coresp.).

RM. VlLCEA. Pe stadionul ,1 Mai* a avut 
loc etapa raională. BĂRBAȚI: înălțime: FI. 
Cheran și A. Berbece 1,75; FEMEI: 100 m: 
El. Mânescu 13,5; 400 m: El. Ungureanu 
69,3; lungime: El. Dinu 4,92; greutate: A. 
Mateescu 9,82. (I. Busu — coresp.).

luat 
BAR- 
Vlâ-

campionatele republicane 
DE JUNIORI

CIMPULUNG MOLDOVENESC. La etapa 
regională au luat parte 236 de atleți din 
toate raioanele regiunii Suceava. Cu acest 
prilej au fost înregistrate 4 noi recorduri 
regionale. JUNIORI I: IDO m: V. Midvichi 
(Suceava) 10,9 — rec. regional; 200 m: V. 
Midvichi 22,4 — rec. regional; 400 m: Gh. 
Gherasim (Botoșani) 54,8; JUNIORI II: 80 m: 
D. Chidovat (Dorohoi) 9,6; 300 m: C. Mol
dovan (Șiret) 43,0; 90 mg; M. Georgescu 
(Rădăuți) 14,3; JUNIOARE I: 100 m: A. Mu- 
rare (B) 13,7; 200 m: A. Muraru 27.5; su
liță: R. Ostriceanu (S) 34,36 — rec. * regio
nal; JUNIOARE II: 60 m: M. Iacob (B) 8,3 
— rec. regional; R. Maricutan (Clg.) 8,4; 
500 m: El. Fodor (Șiret) 1:27,1; lungime: 
R. Maricutan 4,51. (C. Alexa — coresp. re
gional).

CALARAȘI. Prima etapă a campionatelor 
de juniori a fost organizată în condițiuni 
destul de bune în asociațiile Știința, A- 
vîntul și Luceafărul din Călărași, Gloria 
SMT Ciocănești și Zarea Ceacu. La între
ceri au luat parte aproape 1500 de tineri. 
Cîștigătorii etapei pe asociații s-au întîl- 
nit recent în cadrul fazei raionale. Cele 
mai bune rezultate au fost înregistrate de 
N. Ghibu (Gloria) 1,65 m la înălțime, A- 
nica Manolache (Luceafărul) 13,9 pe 100 m. 
Cornelia Baibu (Știința) 8,6 pe 60 m și 4,50
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SÎMBĂTĂ
GIMNASTICA: sala Floreasca, 

de la ora 8—14 și de la ora 17— 
20: finalele campionatelor 
publicane școlare.

MOTO : traseul 
din șos. Panteli- 
mon-pod (capătul 
tramvaielor 7 și 
14), de la ora 16 : 
campionatul repu
blican de moto- 
cros.

RUGBI : stadio
nul Progresul, ora 
18,15: Dinamo 
Grivița Roșie.

NATAȚIE :
Ștrandul tinere

tului, ora 
concurs de 
(rezervat copiilor 
și juniorilor) dotat 
cu „Cupa Rapid".

17

DUMINICĂ
Republicii,
Arad ; ora 
C-ța (ca-

PARCUL DE CULTURA ȘI ODIHNA HERĂSTRĂU
programul manifestațiilor cultural-artistice șl sportive : de la ora 
nautic; demonstrații de iahting, aero și navomodele; concurs dis- 
întreceri populare de trotinete, triciclete și biciclete; meciuri de vo-

Spicuiri din
9,30 — concurs 
tractiv do înot;________ a.______ ___  ___
lei și fotbal. Pe scenele Teatrului de vară și ale estradei de amatori șl pionieri : 
cor, dansuri, demonstrații ale sportivilor de la clubul Steaua șl Dinamo, formații 
de muzică ușoară șl populară, balet, spectacol de marionete etc; de la ora 17,30 
— demonstrații de aviație sportivă acrobatică șl lansări cu parașuta; meciuri de 
volei și fotbal (baraj) între formațiile Laminorul — Granit (juniori) și Steaua I — 
T.U.G. (copii); demonstrații ale sportivilor de la clubul Olimpia (estrada de ama
tori); muzică, dans, plimbări de agrement cu vaporașul, jocuri de artificii.

8000 de participanți la „Cupa orașului GalațiLI

medii și profesio- 
Organizatorii com- 
de invățămint ale 
regional și orașe-

9 9

Star» Intr-urm din seriile cursei de 60 m.
Foto: Paul Popa-Galați

Stadionul Dunărea din Galați a 
găzduit la sfîrșitul săptăminii trecute 
finalele unei interesante competiții 
atletice de mase, „CUPA ORAȘULUI 
GALAȚI” In prima etapă a întrece
rilor au luat parte peste 8000 de elevi 
și eleve din școlile 
riale din localitate, 
petiției — secțiile 
sfaturilor populare

■ nesc, clubul sportiv orășenesc și zia
rul „Viată nouă" — au urmărit să an
greneze în activitatea atletică un 
număr cit mai mare de tineri și să 
descopere elemente cu perspective.

In prima etapă, pe clase, întrece
rile au fost organizate chiar în ca
drul orelor de educație fizică la: 
60 m, 500 m, lungime, înălțime și 
greutate. In funcție de rezultatele 
obținute, profesorii de educație fi
zică au avut posibilitatea să dea 
note elevilor lor, faptul acesta consti
tuind un stimulent în plus pentru 
tinerii participanți.

Etapa a doua, pe școală, a fost or
ganizată în cele mai multe cazuri 
direct pe stadion, desfășurindu-se în- 
tr-un cadru festiv. Astfel Ia Școala

medie nr. 5 (director prof. Nic. Gri- 
goriu, prof, de educație fizică, Nic. Dor- 
dea) întrecerile au

REZULTATE

prilejuit o adevă-

m Ia lungime, Maria Geageac (Știința) 
1.38 m la Înălțime. (1. Achim — coiesp.).

VIDELE. La etapa raională, din cei a- 
proape 150 de participanți, cele mai bune 
rezultate le-au înregistrat reprezentanții șco
lii medii din Videle: E. Marini că 1,55 m la 
înălțime, V. Petre 5.70 m la lungime, R. 
Pătrâșescu 5,20 m la lungime II, Elena Uțâ

II. (S. Crislea — coresp.).
I, 35 m la înălțime II și 4,50 m la lungime

Maria Imecs este o autentică speran
ță a atletismului clujean, tn acest 
ea a alergat de 6 ori 8,1 sec. pe 60 
10,4 sec. pe 60 mg, 45,4 sec. pe 300 
1:27,2 pe 500 m și a sărit 1,40 m 
Înălțime. Recent ea a stabilit încă 
rezultat foarte valoros, absolvind clasa 
a lX-a numai cu medii de ZECE I

an 
m, 
n>,
la

un

I
Foto: P. Nagy-Gluj

ÎNTRECERILE COPIILOR
* t* i

ZIMN1CEA. Pe stadionul din localitate âu 
luat parte 64 de mici atleți. Cele mai 
multe titluri au fost cucerite de sportivii 
din Zimnicea și Năsturelu. BĂIEȚI: 60 m: 
I. Petrovici 8,5; lungime: I. Petrache 4,85; 
Înălțime: P. Viespare 1,40; FETE. 60 m: N. 
Găvănescu 9,2.

ROȘIORI DE VEDE. Peste 200 de copii din 
14 raioane ale regiunii București au luat 
parte la întrecerile etapei regionale. Cu 
acest prilej au fost stabilite 4 noi recor
duri regionale. BĂIEȚI: 60 m: E. Chiripuci 
(Urziceni) 8,2; 200 m; P. Dumitrescu (U) 
28,8; 500 m: Fl. Dumitrache (U) 1:24,1; lun
gime: P. Toma (RV) 4,82 — rec. regional; 
înălțime: D. Dumitre (Giurgiu) 1,50; greu
tate: V. Mustață (G7 10,40; 4x60 m: Giur
giu 33,2 — rec. regional; FETE: 60 m: I. 
Novac (G) 8,8; 300 m: FI. Ungureanu (Că
lărași) 49.4; lungime: I. Novac 4,14; înăl
țime: N. Mirea (Alexandria) 1,20; greutate: 
El. Vasiliu (Fetești) 8.70 — rec. regional; 
4x60 ----- • - —
Stan

înălțime șl 4,92 m la 
_ Backsi (O) 44,2 pe

300 m — rec. al regiunii Crișana pentru 
junioare II. Aceste atlete au alergat și 60 
mg în 10,4 sec. Alte rezultate: R. Pop (O) 
13,4 pe 90 mg, V. Chioran (C) 1,65 m la 
înălțime, T. Korodi (O) 9,4 pe 80 m și 5,88 
m la lungime. Cornelia Toma (O) 1,50 m 
la înălțime etc.

In afară de concurs: greutate: Liliana 
Saucă (Știința Buc.) 13,25 — rec. personal; 
Livia Oros (SSE Brașov) 12,52; înălțime: 
Niculina Balea (SSE Brașov) 1,60 m — 
personal. (N. D. Nicolae — coresp.).

nase (CI.) 1.S3 m la 
lungime, Margareta

rec.

cso

m: Urziceni 36,6 — rec. regional. (C. 
și T. Negulescu — coresp.).

ORADEA A ÎNVINS CSO BAIA MARE

stadionul Crișana din Oradea a avut 
........................................................... ,CSO

OVIDIU LUPU 14:16,4 PE 5000 M

Tn cadrul concursului internațional de 
Berlin, Ovldiu Lupu a încheiat cursa 
5000 m în 14:16,4 . ' ’
lași concurs Alcx. Tudorașcu 10,6 sec pe 
100 m (în serii) și 10,7 sec (semiiinale) și 
Aurel Stamatescu 10,7 (serii).

la
_ ________ _____  de

rec. personal. In ace-

O

Pe , _______ _
loc recent întîlnirea dintre echipele 
Crișana și CSO Baia Mare. Victoria a re
venit orădenilor cu 118—80 p. BĂRBAȚI: 
100 m: E. GdLner (O) 11,1; M. Vazminsky 
(O) 11,3; 300 m: A. Deac (O) 37,2; N. Du
mitre (O) 38,0; 800 m: T. Haus (BM) 2:04,5; 
3000 m: Gr. Cojocaru (BM) 9:33,0; 110 mg 
(91,4 cm): F. Riczman (O) 14,6 — nou re
cord regional; 5 km marș: I. Pop (BM) 
18:00,0; Z. Barczy (BM) 18:03,0; lungime: E. 
Golner (O) 6,46; înălțime: C. Szasz (O) 
1,85; prăjină: V. Muțiu (O) 3,70; greutate 
(6 kq): I. Szasz (BM) 12,45; FEMEI: 100 m; 
M. Costin (O) 13,1; O. Neuhausler (BM) 
13,4; 300 m: S. Bor (O) 45,0; O. Neuhausler 
(BM) 46,8; SO mg: M. Costin 12,4; lungime: 
E. Balasz (BM) 4.64; suliță: M. Clanda (O) 
28,40. (G. Ldrincz — coresp.).

CONCURS INTERȘCOLAR

Elevii de la CSS din Cluj s-au întîlnît pe 
stadionul înfrățirea din Oradea cu cei de 
la SSE din localitate. Victoria a revenit 
clujenilor cu 147—133 p. Cele mal bune re
zultate au fost înregistrate de Sanda Tă-

COMPETIȚIE REUȘITĂ LA LEHLIU

inițiativa consiliului xaional Lehliu 
fost organizata o interesantă 
,Ziua atletismului”. La între-

Din 
al UCFS a 
competiție, .Ziua atletismului”. La 
ceri au luat parte peste 700 de tineri și 
tinere (număr record pentru acest raion), 
reprezentînd 38 do asociații sportive. Con
cursul a fost bine organizat (președintele 
comisiei raionale Eugen Apostoiu) contribu
ind la popularizarea atletismului în rîn- 
durile tineretului.

Competiția a scos în evidență sumede
nie de elemente talentate din rîndul tine
rilor colectiviști. FETE : 100 m: Lucia Bog
dan (15 ani) 13,9; lungime: Marinela Nico- 
laescu (19 ani) 5,06; L. Bogdan 4,76; înăl
țime: Maria Rucăneanu 1,30; greutate: 
Rodica Gheorghe (16 ani) 9,86; BĂIEȚI: 
100 m: V. Bulgaru (19 ani) 11,8; lungime: 
V. Bulgaru 6,15; înălțime: Gh. Rusen (18 
ani ) 1,75; Val. Comănescu (19 ani) 1,75.

Cu acest prilej, se cuvine să eviden
țiem contribuția adusă la succesul com
petiției de către asociațiile sportive Li
bertatea GAC Sălcioara (președinte 
Traseu). Libertatea GAC Belciugatele 
ședințe Livîu lonescu), Avîntul GAC 
mărunt (președinte Anton Magcaru) 
(E. Cazma — coresp.).

Ion 
(pre- 
Dor- 
etc.

rată sărbătoare sportivă. La concurs 
în afara atleților, au luat parte — 
ca spectatori. — toți elevii școlii și 
diriginții fiecărei clase. Celor mai 
buni Sportivi li s-au oferit diplome 
și buchete de flori. De 
școlile medii nr. 1, 2 și 3, , .... _
feeională a combinatului siderurgic, 
au acordat toată atenția 
etapei pe școală, întrecerile bucurîn- 
du-se de un frumos succes atit in 
ceea ce privește participarea cît și a 
rezultatelor înregistrate. Cu 
mult a surprins faptul că 
finală școala profesională a 
tului siderurgic n-a mai 
decit... jjatru atleți !

Iată acum cîteva din cele mai bune 
rezultate înregistrate în „Cupa ora
șului Galați": FETE: 60 m: Ecate- 
rina Burghelea 8,4; 500 m: Zamfira 
lonescu 1:32,0; BĂIEȚI: 60 m; M. 
Marin 7,4; 500 m.: C. Pribotin 1:15,5 
(în serii 1:14,8); lungime; P. Geor
gescu 5,91; greutate: I. Iliescu 12,20.

Asemenea acțiuni ar trebui organi
zate în cît mai multe 
și rezultatele nu vor 
vadă !...

asemenea, 
școala pro-

organizării

atit mai 
la etapa 
combina- 
prezentat

orașe din țară 
întîrzia să se

■ĂWWWWWWWWW

{competițiile
ă
I I
S; Patru competiții interne, foarte i? 
^importante, rețin atenția în luna < 
gîiul'e : rj

® 6—7 etapa de zonă a campio- 
^nafelor republicane de seniori 
rr • 13—14 campionatele școlilor 
îjsportive de elevi (Brașov)

*20—21 finalele campionate1™^ 
^republicane de juniori (București)^ 
$ ® 27—28 etapa de zonă a cam- 
șjpiona+ului republican pe echipe;? 
^reprezentative de regiuni

din Iiiiiu

g
inîcrncg

g
iulie



Etapa de mîine a categoriei A

Fază din meciul Rapid—UT A, disputat anul trecut în București

Campionatul categoriei A ee reia 
mîine cu jocurile etapei a 25-a.

Dintre partidele programate, cele 
mai interesante se dispută la Ploiești, 
Oradea și Lupeni, unde Petrolul, Cri
șana șf Dinamo Bacău susțin jocuri 
importante în lupta pentru evitarea 
retrogradării. Ploieștenii primesc vi
zita formației Steaua, într-un meci 
pe care revenirea marcată de gazde 
îl face deosebit de echilibrat, mai a- 
les că Petrolul are mare nevoie de 
puncte pentru a fi la adăpost de e- 
moțiile ^retrogradării. Crișana încearcă 
și ea S'î__se salveze și are destul de 
multe șanse în fața Științei 
fine, dinamoviștii băcăoani 
plasează la Lupeni, unde 
joacă cu șanse de victorie 
și de a evita retrogradarea, 
în provincie, Steagul roșu Brașov — 
Dinamo București și Știința Timișoa
ra - C.S.M.S.

în Capitală, pe stadionul Republicii, 
de la ora 16,15, Rapid — U.T.A. (joc 
deosebit de important pentru oaspeți) 
și de la ora 18 Progresul — Fanil.

că in min. 80 Cromeli 
linia porții.

Arbitrul Gh. Dulea 
echipele :

ȘTIINȚA: MOGUȚ ______
MARCU, CÎMPEANU - Petru, Geor
gescu — Ivansuc, Popescu, SUCIU, 
Szabo (min. 81 Moldovan), TOMA.

FARUL: Ghibăne«cu — Neacșu. Til- 
vescu, GREF ~ -------
MOROIANU, 
kâsi (Dinulescu 
(V. Morea

a salvat de pe

a condus bine

CROMELI,

— Stancu, PLE.ȘA — 
Bibere, Ciosescu, Bu- 

min. 65), OLOGU. 
și N. Todoran, coresp.)

STEAUA — RAPID 7-2 (4-1)!!

Cluj. In 
se de- 
Minerul 
dar nu 
în rest,

CLASAMENTUL
1. Dinamo Buc. 24 14 8 2 43:18 35
2. Steaua 24 12 7 5 53:36 31
3. Știința Cluj 24 11 6 7 38:33 28
4. Rapid 24 9 7 8 42:36 25
5. Știința Tim. 24 9 7 8 36:35 25
6. Farul 24 10 4 10 41:35 24
7. Progresul 24 9 6 9 40:42 24
8. C.S.M.S. 24 8 8 8 41:47 24
9. Steagul roșu 24 10 4 10 34:40 24

10. Petrolul 24 8 6 10 37:29 22
11. U.T.A. 24 8 4 12 39:44 20
12. Dinamo Bacău 24 7 5 12 28:37 19
13. Crișana
14. Minerul

24
24

7
4

5
6

12
14

25:42
22:52

19
14

Cei 35 000 de spectatori care au renun
țat joi la obișnuitul refugiu din zilele de 
caniculă, ștrandul, dueîndu-se să semneze 
...condica de prezentă pe Stadionul „23 
August", au 
cînd. Ei au 
unul dintre 
din ultimul timp, 
compensați pentru 
l-au făcut venind 
după amiază tropicală.

Cînd într-o partidă se marchează 9 
goluri, mai poate fj cineva nemulțu
mit ? Cel mult, băiețașul de la tabela 
de marcaj, care a avut de data aceasta 
serios de lucru. Dar întîlnirea Steaua — 
Rapid n-a oferit iubitorilor de fotbal 
numai plăcerea 
luri, ci de a 
ciuda căldurii 
dinamic, de un 
mente 
spunem că, într-un 
nil a ajuns de la 0—0 la 2—0 prin 
două goluri de o spectaculozitate rară, 
la primul din ele Crăiuiccanu trecînd 
în dribling pe lîngă cinci adversari, cu 
dcainvoltura unui campion de slalom !

S-ar putea obiecta însă că un meci 
care se încheie Ia o diferență de cinci 
goluri în favoe’ea unei echipe lasă să 
se întrevadă o astfel de disproporție de 
forțe, îneît nu se mai poate vorbi de 
o luptă pentru victorie. Șt un astfel «le 
meci te lasă ...rece, chiar la plus 35 
de grade. Dar lucrurile nu s-au petre
cut atît de simplu, cum arată rezul
tatul de 7—2. A existat chiar o perioa
dă. în repriza a II-a, la scorul de 4—2. 
cînd meciul încă nu era -jucat". Ceea 
ce și-a spus cuvîntul a fost matu
ritatea echipei Steaua, la care tre
buie adăugat însă și replica neașteptat 
de slabă dală de apărarea rapidistă. care 
s-a lăsat depășită aproape la fiecare 
atac, deschizând astfel drumul fotba
liștilor de la Steaua spre o victorie la 
scor, îndelung aplaudată.

A fost un meci al înaintărilor. La 
început, atacul rapidiști’or a stăpînit 
jocul, datorită mai ales lui Ionescu și 
Dumitriu II care prin driblingurile și 
fentele lor își... speriaseră la un moment 
dat adversarii. Dar tot atît de specta
culoasă avea să fie și replica dată de 
Steaua, prin Raksi și Crăiniceanu. A- 
cesta din urmă a și deschis scorul în 
min. 13, iar 30 de secunde mai tîrziu

fost 
avut 
cele

mai inspirați ca ori- 
prilejul să asiste la 
mai reușite meciuri 
fiind astfel pe deplin 
„sacrificiul" pe care 
la fotbal în această

de a fi văzut multe 
fi asistat totodată, 
excesive, și la un 
bun nivel tehnic, cu 

interesante. Este suficient 
singur minut.

go- 
în 

joc 
mo.

să 
sco-

ȘTIINȚA CLUJ — FARUL 1—0 (0—0)

CLUJ (prin telefon). Partida res
tanța dintre Știința și Farul &-a dis
putat pe o căldură toridă, care a in
fluențat mult desfășurarea jocului. 
Ambele echipe au jucat, de aceea» 
sub posibilități. In. prima repriză, au 
dominat mai mult constănțenii care 
au ratat trei mari ocazii prin Ologu 
(min. 1), Ciosescu (min. 4 și 26), în 
timp ce gazdele au avut o singură 
ocazie min. 34). După pauză,
Farul a slăbit și Știința a dominat 
autoritar, obținînd 7 comere. După 
o bară, (Ivansuc, min. 53), clujenii 
eu marcat în min. 64 când Toma a 
reluat în plasă, printr-o lovitură cu 
capul, centrarea lui Szabo. De notat

I... ȘTIRI...
TURNEUL SELECȚIONATEI 

ORAȘULUI HANOI

Mîine, selecționata orașului Hanoi 
își începe turneul în țara noastră 
jucind la Rm. Vilcea cu Unirea.

Iată programul celorlalte meciuri 
ale echipei vietnameze: 4 iulie, la 
Sibiu cu C.S.M., 7 iulie, la Mediaș 
cu Gaz Metan, 11 iulie la Sighișoara 
cu Faianța, 14 iulie, la Sinaia cu Car- 
pați, 21 iulie, la Ploiești cu Petro
lul.

IN DRUM SPRE BUCUREȘTI, 
U.T.A. A JUCAT LA SINAIA

SINAIA 28 (prin telefon). — Joi, 
echipa arădeană U.T.A. a susținut

in localitate un joc amical cu Car- 
pați. Intîlnirea a prilejuit un joc 
spectaculos, care a satisfăcut pe nu
meroșii spectatori. Meciul s-a ter
minat cu victoria oaspeților, la sco
rul de 3-2 (0-1). Au marcat : Chivu 
(min. 55) și Țîrlea (min. 73 și 80), 
respectiv Marin (min. 5 și 81). U.T.A. 
a aliniat formația : Ion Vasile (Co
man) — Szucs (Pecican), Capaș, 
Neamțu — Mețcas, Koszka (Tudose) 
— Leac (Beșcucă), 
Floruț și Sasu, care 
bun om de pe teren. 
M. Bota, coresp).

Chivu, Țîrlea, 
a fost cel mai 
(B. Zbarcea și

pronosport • pronoie wres iprokii dsport
din nou meciuri de categoria a

După o scurtă întrerupere, campionatul 
primei categorii se reia, participanții la 
Pronosport avind din nou prilejul să în- 
tîlnească în programele de concurs meciuri 
de categoria A.

In rubrica de azi, vom relata cîteva a- 
mănunte în legătură cu întîlnirile disputate 
în tur de protagonistele concursului Pro
nosport de mîine.

Dinamo București — Steagul Roșu (4—0).
La Dinamo toate compartimentele au func
ționat bine. Brașovenii, cu o apărare pe- 
netrabilâ, s-au prezentat foarte slab.

Steaua — Petrolul (3—1). Bucureștenii. au

iută în apărarea c:’ : 
ac|ionat, mai ales la înaintare, 
încîlcit.

U.T.A. — Rapid (2—0). Ambele 
fost înscrise (prin Sasu) după o 
care jucătorii celor două echipe 
cu vigoare dar în limitele

Farul — Progresul (4—0). Farul a acțio
nat organizat. Au marcat : Dinulescu, Cio- 
sescu (2) și Moroianu.

C.S.M.S. Iași — Știința Timișoara (3—1).
Joc specific de campionat, disputat cu
mult elan.

Știința Cluj — Crișana (I—0). Orădenii
«-au deplasat la Cluj cu intenția de a se
apăra supranumeric, fapt explicat și de ra
portul comerelor (12—3 pentru Șiiința).

Dinamo Bacău — Minerul (3—5). Mine
rul a vrut să se apere dar tehnica rudi
mentară a jucătorilor nu i-a permis
obțină punctul dorit. Au înscris : Iancu
Gram (2).

Jucat simplu. în adîncime, producînd 
adversă. Oaspeții 

, destul

goluri 
partidă in 
era luptat 

sportivității.

★

In aten'/a particîpanțUor 1

Tn eventualitatea că meciul IV .Progresul
— Farul* din programul concursului Pro
nosport de mîine, se va disputa luni 1 iu-

LOTO CENTRAL

36
PRONOSPORT

la E-

88 7

ziua de 
din urnăsă

Și 19 21
53
41

he, el va iămîne valabil în concurs, 
mind ca rezultatele complete să se 
noască luni seara.

12 53
Premiul
Premiul
Pzemiul
Fond de premii: 564.066 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

forie Sud la data de 5 iulie 1963.

69 41
Special A. 82 7
Special B. 69 19
Special C. 88 21 36

CU TOT//
PE STĂD/ON S/LA

Premiile concursului Pronosport nr. 
din 23 iunie 1963.

Categoria I-a 42,9 variante a
Categoria Il-a 793,2 variante a
Categoria III-a 5884,1 variante
Termen de contestație 14 iulie

1.295
84 lei. 
a 16 Iei.
1963.

Lc tragerea Loto Central din 
mie 1963 au fost extrase 

un.'{carele numere :
82

Bubxicâ redactată de Loto-Pronosport

tot el a fost acela care, la capătul unei 
curse de circa 30 de metri, a trimis o 
pasă lui Constantin, din care acesta a 
înscris, 'îndeplinind parcă o simplă 
formalitate.

După ce Rapid micșorează diferența 
(în min. 18 Ionescu transformă o lo
vitură de la 11 metri acordată la un 
fault comis de Hălmăgcanu asupra lui 
Dumitriu II), al treilea gol al echipei 
Steaua, înscris de Tătara în min. 23, 
face să iasă și mai mult în evidentă 
carențele apărării feroviare, în frunte cu 
portarul Todor, care s-a comportat ca 
un începător. La 3—1, Steaua joacă din 
nou relaxat, 
piu pe atît 
după numai 
urma unei 
încheiată cu

în repriza 
scade mult, 
primele 20 minute ale meciului, in care 
ambele echipe au „mers1 
oră. Trecînd peste ocaziile 
Năsturescu în min.
min. 61, ajungem în min. 66 cînd Geor
gescu, printr-un șut 
zultatul să iasă de sub semnul certitu
dinii absolute, mai ales că urmează o 
perioadă in care Rapidul atacă in trom
bă Apărarea eehipei Steaua joacă insă 
calm, organizat, făcind ca aceste mo-

acționează pe cit de sim- 
de precis și ajunge astfel 
două minute la 4—1. în 

splendide acțiuni colective 
un șut al lui Voinea.

a doua, ritmul jocului 
mai al°s în comparație cu

cu ...100 pe 
ratate de 

46 și V oinea în

sec, face ca re-

PETROLUL PLOIEȘTI
BRAȘOV (prin telefon). — Fără a 

se ridica la o valoare superio-ră, 
meciul a reușit totuși să mulțumeas
că pe spectatori, datorită mai ales 
jocului ploieștenilor. Ei au controlat 
maj mult balonul, obținînd o victorie 
muncită și meritată.

Intîlnirea s-a desfășurat mult timp 
sub semnul unei inco dări nejusti
ficate, mai ales Ia dinamoviști. După 
primul gol, jocul a devenit nervos, 
fragmentat, cu multe ieșiri nespor
tive de ambele părți. In minutul 71 
Ene li a fost eliminat de pe teren 
de către arbitrul Z. Drăghici, pentru 
că l-a lovit pe Sfetcu.

Dinamoviștii au jucat crispat, au 
greșit in fazele de finalizare și n-au 
avut destulă hotărire în apropierea 
porții. Nu-i mai puțin adevărat insă 
că și apărarea ploieșteană a
bine organizată iar Sfetcu a avut 
intervenții prompte. In apărare, di
namoviștii au comis multe greșeli.

fost

CRAIOVA (prin telefon). — Chiar 
din primele minute, ieșenii au pus sîă- 
pînire pe joc și au creat faze pericu
loase în careul timișorean. După două 
ocazii ratate de Pop și Cuperman, îo 
min. 8 ieșenii deschid scorul prin Voica 
(lovitură cu capul, la o centrare a lui 
Pop). In continuare C.S.M.S. domină, 
are o bară (Voica), dar cei care înscriu 
sini studenții: în min. 35 ~ 
trează și R. Lazăr reia 
plasă.

După pauză, tot ieșenii 
stăpîncsc mijlocul terenului, creează maj 
multe faze Ia poartă și reușesc să ia 
conducerea în min. 55 cînd, la o minge 
centrată de pe stingă, Urziceanu

Tănase cen- 
putemic, în

domină. Ei

inter-

datontă...
CONSTANȚA (prin telefon de la tri

misul nostru). — Pasionant „sfertul 
de finală" dintre Siderurgistul Galați 
și Progresul București ! După ce joi 
echipele au făcut un rezultat egal, 
1—1, vineri ele s-au întîlnit din nou. 
Și de data aceasta ele au terminat 
la egalitate, după prelungiri (2—2) dar, 
avind o medie de vîretă mai mică, 
formația gălâțeană s-a calificat pentru 
semifinale.

Prima partidă, desfășurată joi, s-a 
terminat cu rezultatul de 1—1 după 
prelungiri. Punctele au fost realizate 
de Mateianu (min. 55) din centrarea 
lui Oaidă și Zgardan (min. 86) din 
pasa lui Matei, ambele goluri fiind mar
cate din lovituri cu capul. De mențio
nat că în prelungiri, în min. 100, Side
rurgistul a ratat un 11 metri prin Ma
tei, șutul său fiind reținut de Cosma.

Arbitrul M. Vasiliu a condus cu scă
pări formațiile :

PROGRESUL : Cosma - Nedelcu, 
Caricaș, Colceriu — Ioniță, D. Popescu 
— Oaidă. Mateianu, Voinea, Mafteuță, 
Baboie.

SIDERURGISTUL : Cîmpeanu — Du- 
j mitru, C. Coman, Stătescu - Drago-

mente critice să treacă fără urmări. 
Desigur n-a fost ușor, iar faptul c* 
Rapidul a avut în acest timp două 
„bare", pe lîngă alte două în restul 
meciului, vorbește de la sine asupia 
echilibrului de forțe care a existat în 
unele momente din meci. în vreme îns; 
ce Rapid a acționat bine numai spora
dic și a pus accent pe acțiuni indivi
duale, Steaua a avut continuitate în joc, 

a acționat variat, direct pe poartă, co
lectiv, obținînd în felul acesta o vic
torie pc deplin meritată, pe care golurile 
lui Crăiniceanu (min. 67), Raksi (min. 
80) și Voinea (min. 86) au rotunjit-o 
și mai mult. Arbitrul turc Giîrilz Hakki 
a condus bine o parte din
Pe urmă, obosit poate și din cauza 
durii, a comis greșeli.

Echipele au al’iiat următoarele 
maț ii :

STEAUA • SUCIU — Za vodă 
COJOCARU, Hălmăgeanu-J ENE1. 
nescu-CRĂ 1NICEANU. Constantin 
rin Avram). VOINEA, RAKSI, TĂTARU.

RAPID: Todor-Greavu, Motroc. G; ăj- 
deanu-Stefănescu, C Dan-NÂSTURESCU. 
DUMITRIU LI, IONESCU 1. Jamaisclr 
(Georgescu), Codreanu.

în sferturi de finală Steaua va în 
tîlni d« Minerul Baia Mare, la 4 in1 ’>

meci
căi-

for-

TI, 
Ivă- 
(bo-

JACK berari:

Cele două goluri au fost ma-cate 
de Badea în min. 49 (dintr-un 
dificil) și 88, ia capătul unei 
Pe centru.

Arbitrul constânțean Zaharia 
ghici a condus in general bine 
el ar fi trebuit să intervină cu 
multă hotărire la unele ieșiri ne
sportive.

Au jucat echipele :
PETROLUL : Sfetcu — Pahonțu, D. 

Nicolae, Florea — Ivan, Marin Mar
cel — Badea, Tabarcea, Dridea I 
(min. 77 Fronea), D. Munteanu, Mol- 
doveanu.

DINAMO: Datcu—Popa, Nunweiller 
III, Ivan—Ștefan, Nunweiller IV- 
Pircălab (min. 52 Frățilă), Varga, Ene 
II, Țircovnicu, Unguroiu.

unghi
curse

Dră- 
dar 
mai

V. POPOVICI, C. GRULV, core. .

Timișoara 3-1 (1-1)
vine defectuos
2—1. Scorul 
min. 75 prin golul marcat de Cuperma. 
cu un șut de la distanță.

Victoria ieșenilor este pe deplin me
ritată. ■

A condus corect arbitrul M. Cruțescu : 
C.S.M.S.: Faur (min. 82 Ursache)- 

Smărăndescu. Moțoc, Dra gonii rescu-Po
pescu, DanileJ-Cuperman (min. 84 Hu- 
mă). Pop, Voica, Comănescu. Milea.

Știința Tim.: Urzi cea nu-Georg eseu 
(min. 75 Hîrșova), Petescu. Răcelescu- 
Lcreter, T ă na se -Igna (min. 75 Geor
gescu). Lazăr, Manolache. Bîtlan. Bo- 
tescu.

și Koico 
partidei

ia sub bară : 
-le fixat î

ST. GURGUI
și V. POPOVICI, coresp.

tinereții ?>

mir, Oprea — Militam, Ion Gheorghe,
Matei, Tr. Coman, I. Voicu (min. 76 
Zgardan).

★

Vineri, cele două echipe s-au întîlnit 
din nou, pe o căldură toridă. Au jucat 
aceleași formații, cu o excepție: în 
repriza a doua, la Progresul în locul 
lui Baboie, a intrat Stoicescu, care era 
înscris pe foaia de arbitraj.

Rezultatul: Siderurgistul — Progre
sul 2—2 (2—0. 2—2). Gălățenii au 
î eput niai bine și au înscris prin 
Matei (min. 10) și Zgardan (min. 36). 
După pauză. Progresul renunță la jo
cul individual, atacă mai _ organizat și 
înscrie prin Oaidă (min. 56) Ioniță 
(min. 82). In prelungiri, luptă acerbă, 
dar scorul râmîne neschimbat. A fost 
un joc încordat, în 
mult pentru rezultat, 
buna pregătire fizică 
echipe.

Avîn-d media de vîrstă de 24,9 ani, 
față de 26,6 ani a Progresului. Side- 
rurglistufl Galați s-a chil ficat pentru 
semifinale.

care s-a luptat
De subliniat 

a celor două

X ALEXE



La palatul celor mici, în curînd startul!...
, Ca în fiecare an, centrul de inițiere 
^îti natație de la Palatul pionierilor își 

începe activitatea în primele zi'.e ale 
lunii iulie.

Pînă atunci, la sediul asociației spor
tive de la palat, o comisie specială 
desfășoară o activitate intensă, triind 
numeroasele cereri prezentate zilnic de 

' cei ce vor să învețe înotul, elevi și eleve 
din toate școlile Capitalei. La înscriere. 

. viitorii ctirsanți trebuie să aducă — 
' condiție obligatorie — și avizul clinico- 
j epidemiologie al circumscripției sanitare 

din care fac parte. Grija pentru igienă 
se manifestă. aY-*dar, încă de pe acum...

Primul ciclu (din cele 4 cîte sînt pro- 
grama te în actuala vacanță de vară) se 
va deschide marți 2 iulie. Durata : 14 

• sile. în cadrul acestui ciclu vor învăța să

, va

înoate un număr de aproximativ 250 de 
elevi și eleve.

In acest an. cursul se va desfășura 
numai după-ani’aza. în două serii : de 
la 14—16 și de la 16.15—18.15. Mă
sura aceasta a fost condiționată de pro
gramarea, dimineața, a elevilor care vor 
învăța înotul, separat, în cadrul activi
tății de tabără.
sportive 
afluența cererilor — pe ambele 
asigure inițierea în natație a 
de peste 1 500 de pionieri 
în acest scop, cursul a fost 
profesori de specialitate 
Moscu, Elena Oțfocinslci, 
Nicolae Vînturici etc.) recunoscuți prin 
competență și calități pedagogice. Lucru 
foarte important pentru ca viitorii

separat, în
Conducerea asociației 

nădăjduiește ca — fată de 
căi să 

unui număr 
și școlari, 

încadrat cu 
(Magdalena 

Mircea Olaru,

Miine, in necturnă (ora 20) la ștrandul Tineretului

Steaua Din a mo, la polo
Meciurile Steaua-Dinamo nu con

stituie un „cap de afiș“ doar la fot
bal. Ele pasionează Pe iubitorii spor
tului la mai 
five, printre 
Mîine, acest 
și mai 
face ca 
nească 
turului,

'NIND LIDERUL LA 
ÎNTRECERII.

Cine va cîsHga mîine ? Iată o în
trebare în fața căreia îeputința noa
stră de a răspunde este motivată

multe discipline spor- 
care și polo pe apă. 
derbi cîștigă In interes 
Pentru că, întîmplareamult.

cele două echipe să se întîl- 
în cadrul ultimei etape a 
INVINGATOAREA DESEM-

JUMATATEA

Cluj și Industria Linii Timișoara— 
Știința București.

★
Etapa a V-a (ultima) a campiona

tului de calificare programează miine 
următoarele jocuri: Progresul Bucu
rești—C.S.O. 
neretului, de 
Mare—Voința 
Lugoj—Rapid
CONCURSUL

cursanți să poiată desluși tainele natațiel, 
intr-un interval de timp atît de scurt. 
(Stiluri : craul și spate și pentru băieți 
și pentru fete).

Așa ount ne spunea prof. C. Turcaș, 
responsabilul coordonator al 
din fiecare ciclu urmează să 
tionate cele mai bune elemente 
să întărească secția dc natație 
ției sportive. Pînă acum, această secție 
(care cuprinde 40 de pionieri) nu a 
avut o activitate corespunzătoare, n-a dat 
rezultate pe măsura condițiilor create. 
In acest an, printr-o selecție mai rigu
roasă, printr-o sporire a numărului mem
brilor secției și prin numeroase con
cursuri (cele mai importante — „Cupa 
Scinteia pionierului” și «Cupa Palatului 
pionierilor” programate în august) 
speră să se înregistreze un puternic 
viriment.

Prin urmare, în curînd start și la 
rinele de la palatul celor mici... Cererile 
de înscriere »e primesc în continuare, 
astăzi între orele 9—11. Cej oare au 
întirzîat. să se grăbească !...

cursului, 
fie selec- 
care anoi 
a asocia-

se 
re-

ba-

T. BRADETEANU

(ștrandul Ti- 
Olimpia Baia 
Constructorul

Timișoara
la ora 10), 
Cluj și 

Oradea.
DE SĂRITURI DE LA 
MOSCOVA

Iată rezultatele concursului inter
național de sărituri in apă desfășu
rat zilele trecute la Moscova. Tram
bulină: 1. Tosa (Japonia) 140.03 p ; 
2. Melnicov (U.R.S.S.) 138,38 p: 3. Fe- de festivități a 

din Oradea, se

recepționa 
Iordăchescu

Fază dintr-o întîlnire Dinamo—Grivița Roșie: Tuțuianu va 
balonul, în timp ce Floarea. Sebe, Moromete, Stoica și 

ii fac culoar...
Foto : T. Chi-oreanu

IJN MM DE MARE AERACflE: DIAAMO-GRIVIEA ROȘIE
fruntașele rugbiului nos- 
și Grivița Roșie, se in- 

după-amiază, într-o 
de fapt,

Două din 
tru, Dinamo 
tilnesc, astăzi, 
partidă cu xare se încheie
prima parte a campionatului republi
can.

Miine la Oradea

Duminică. în sala 
Școlii medii nr. 3 
dispută primele partide ale finalei 
celei mai importante competiții re
publicane de șah din țară — cam
pionatul pe echipe mixte.

Inițiat incă din anul 1955, cam
pionatul interechipe s-a bucurat an 
de an de interes crescind din partea 
iubitorilor jocului de șah. Anul a- 
cesta s-a înregistrat un adevărat re
cord de participare, la startul între
cerii prezentîndu-se nu mai puțin 
de 537 echipe.

Concurs de patinaj pe rotile
Comisia orășenească de hochei și 

patinaj organizează, cu 
F.R.H.P., duminică 30

Cornel Rusii (Dinamo) încearcă poarta apărată de Cheta (Steaua). Fază 
diatr-o partidă Steaua — Dinamo, disputată la bazinul acoperit.

de. s. valoarea sensibil egală a celor 
două echipe : 1. Dinamo 8 8 0 0 69:11 
16 ; 2. Steaua 8 7 1 0 58:10 15.

întîlnirea, programată la ștrandul 
Tineretului (ora 20) va fi condusă de 
un arbitru maghiar al cărui nume 
nu ne este încă cunoscut.

Iată loturile din care își vor al
cătui formațiile: Steaua: M. Ștefă- 
nescu (Cheta), Firoiti, Neatșu, Szabo, 
Culineac, C. MarineScu, Țăr-anu, Ghi
dați, MiU, Toth. Dinamo: Frățilă (Al. 

, Marinescu), Zahan, Fleșeriu, Kroner, 
, Grințescu, Lenghel, Mihăilescu, No
vac, Rusu, Nistor.

In deschidere, la ora 19, se dis- 
. pută întîlnirea restanță (din etapa a 
VI-a): Rapid București—C.S.M. Cluj.

dorov (U.R.S.S.) 137,40 p... 10. DECU- 
119,69 
149,76 
p; 3.

GA-

SEARA 126,22 p... 12. BANU 
p. Turn: 1. Brener (U.R.S.S.) 
p; 2. Volker (R.D.G.) 148,33
Kaciarian (U.R.S.S.) 147,55... 10.
NEA 126,10 p... 12. BANU 117,88 p.

sprijinul
____  _ ____ iunie primul 

concurs al anului de pați.naj pe ro
tile.______________________ <

întrecerile vor avea loc pe aleile 
asfaltate din preajma Circului de Stat 
din Șoseaua Ștefan cel Mare (Aleea 
Circului) pentru următoarele catego
rii de virstă și distanțe : 6 ani — 
m ; 8 ani — 100 m; 10 ani — 150 
12 ani — 200 m; 13—14 ani — 300 
15—16 ani — 500 m-

Cu acest prilej, patinatorii clubului 
Unirea vor prezenta un spectacol pe 
patine cu rotile. .

50 
m; 
m;

Campionatul republican pe echipe

Cu excepția semifinalelor, în care 
echipele favorite au obținut relativ 
ușor, cîștig de cauză, în celelalte 
faze ale campionatului s-a luptat cu 
multă indîrjire pentru calificare iar 
unele formații consacrate, ca Unirea 
București, de pildă, s-au aflat la un 
pas de a . nu ,șe califica în semifi
nale. . ,f. ... . . :-

Cele -opt finaliste numără printre 
ele, bineînțeles, în primul rînd pe 
Petrolul Ploiești, actuala campioană, 
deținătoare a titlului d>e doi ani con
secutiv,. Lipsită de aportul maeștri
lor Gh. jĂJțițiteju și A. Gunșberger 
— transferați la alte cluburi — echi
pei Petrolul ii va fi greu să reedi
teze performanțele anterioare. Prin
cipalele -competitoare la titlul repu
blican par să /ie acum reprezentan
tele Bucureșțiului : Electronica, Pro
gresul, Unirea și Spartac, dar un cu- 
vînt greu vor avea de spus și cele
lalte cajițicate în finală : Crișana 
Oradia, I Știința Cluj și Voința Tg; 
Mureș, echipe care dispun de un lot 
valoros și omogen de jucători. Dacă 
ținem seama de absența maestrului 
M. Pavlov din formația Electronicei 
și a maestrului internațional Th. 
Ghițescu de la Spartac — ambii luînd 
parte la turnee peste hotare.— lupta 
pentru supremație dintre echipele 
bueureștene și cele din restul țării 
apare suficient de echilibrată,

Ultima rundă a campionatului 
va încheia la 6 iulie, cînd vom 
noaște noua campioană a țării 
anul 1963. <••••■

Avind o frumoasă tradiție, întîlni
rea Dinamo-Grivița Roșie 
un interes deosebit. Ambele 
dețin o formă excelentă, 
„vine" după un semnificativ 
deplasare, la Timișoara, în

- Grivița Roșie a realizat >_________
trecută, în dauna Științei Petroșeni, 
scorul turului : 62—3 !

i Din cele două formații
mîine, fac parte jucători con- 

sacrați ca V. Rusu, M. Rusu, Demian, 
Graur, Teodorescu, Wusek, Țibuleac, 
Irimescu, Pilă, Rahtopol, Giugiuc etc. 
care au la activul lor, numeroase 
jocuri internaționale în cadrul 
ționatelor de seniori sau de 
ale țării.

Meci fără... miză (indiferent 
zultat, nici una din echipe 
poate „scoate” Steaua de pe 
el promite să ofere un joc 
tate, la înălțimea reputației 
se bucură ambele formații.

Partida va avea loc pe stadionul 
Progresul (sir. dr. Staibovici 44) ince- 
pînd de la ora 18,15.

stîrnește 
: formații 

Dinamo 
18—0, în 
timp ce 

duminica

care vor
I evolua

setec-
tinesjat

de re- 
nu mai 
locul I), 
de cani
de cape

De la I. E. B. S.
Pentru cuplajul de fotbal RAPID — 

U.T.A. și PROGRESUL — FARUL de 
duminică 30 iunie de pe stadionul Re
publicii. biletele se găsesc de vînzare 
la casele obișnuite : str. Ion Vidj). Pro
nosport. cal. Victoriei nr. 2. bd.
6 Marii» 
August44.

_ __ ... Vidjj. Pro-
.... 2. bd. 

stadioanele RepnbiuW; „23 .
Dinamo și Ciulești.

S-a încheiat prima etapă a fazei interregionale

se 
cu
pe

4
i 
a

de inițiere la înot pentruGentrul 
copii între 5—12 ani de la bazinul aCo- 
perit Floreasca își continuă activitatea 
și in luna iulie. Înscrieri și informații 
la complexul Floreasca, telefon 11.61.06.

r Reamintim cititorilor noștri că tot 
mîine sînt programate alte două res
tanțe (din etapa a IX-a) in campio- 

‘ natv; republican: I.C. Arad—Știința

• La 7 și 14 iulie, etapa a doua • Au fost fixate datele și loca
litățile de disputare a turneelor finale

O NOU C'JOTS DE PISTĂ
„CUPA OIIMPIA"

j Pistarzii din București participă 
' astăzi după-amiază la un nou fcon- 
’ curs, de data aceasta în organizarea 
clubului Olimpia. In program figu- 

jCează următoarele probe: viteză se
niori turneu, eliminare juniori, ur
mărire echipe seniori, cursă cu adi- 
țiune de puncte 
seniori.

< întrecerile au 
Dinamo. Primul 
ora 17.

Prima etapă a fazei interregionale din 
campionatul republican pe echipe s-a 
încheiat duminică. A mai rămas de dis- 
putat doar un singur meci — feminin — 
returul partidei Flacăra Cimpina — Vo
ința Constanța, care este programată 
duminică 30 iunie la Cîmpina. In me
ciurile desfășurate la sflrșitul săplă- 
mînii trecute s-au înregistrat următoa
rele rezultate :MASCULIN

Cetatea

j uniori

loc pe 
start se

și ștafetă

velodromul 
va da la

Constructorul Craiova — Petrolul 
Ploiești 5009—5101 p.d. M M C M. 
București — Cimentul Brăila 4822— 
4260 p.d. Progresul Pitești — 
Giurgiu 4500—4319 p.d. C.F.R. lași —
Unirea F. Z. Roman 4652—4649 p.d. 
Ardeleana Alba lulia — Voința Oradea 
4587—4365 p.d. Ind. Locală B. Ma
re — Voința Tg. Mureș 3805—4653 p.d. 
(diferența se explică prin faptul că echi
pa băimărcană a prezentat cinci jucă
tori).

Voința Constanța — Flacăra Cîmpina 
2234—1922 (tur).

în urma rezultatelor înregistrate în 
cele două tururi, pentru etapa a doua 
a fazei interregionale s-au calificat echi
pele : Petrolul Ploiești, M.M.C.M. Bucu
rești, Progresul Pitești, Unirea F. Z. 
Roman, Voința Tg. Mureș și Ardeleana 
Alba lulia (masculin). Hidromecanica 
Brașov, C.F.R. București, Metalul Re
șița, Voința B. Mare și Unirea F. Z. 
Roman (feminin). Meciurile 
etape vor avea loc Ia 7 și 
(tur-rctur).

• Federația de specialitate 
datele și 
feminin la 19—21 iulie
masculin la 26—28 iulie 
aceste turnee finale vor
șase

acestei
14 iulie

FEMININ
[

SPORTUL POPULAR
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C.F.R. București — Progresul Pitești 

2424—1665 p.d Sănătatea Bîrnova — 
Unirea F. Z. Roman 1525—2118 p d.

a fixat 
localitățile turneelor finale : 

la Reșița și 
la Sibiu. La 
participa cîte 
urma rezulta- 

fazei
echipe, calificate în 

atelor etapei a doua
nale.

interregio-

• Performanța reușită de 
niinină Hidromecanica Brașov 
cu Unirea București (2492 
mine un rezultat foarte bun, 
recordului feminin al R.P.R., 
poate fi omologat ca record, 
au fost folosite popice cu o 
mai mare (între 2120 și 2160 
cit cea regulamentară (1800

echipa fe
rn meciul 
p.d.), ră- 

superior 
dar nu 

Motivul : 
greutate 
gr), de- 

gr).



I N
Calul, nu știm cum se 

numește. Poate... Rubin, 
poate simplu : Roibu. De 
altfel, acest lucru n-are 
nici o importantă. Pe 
călăreț sîntem însă si

guri că l-ați recunoscut : 
este maestrul emerit al 
sportului la lupte 
Cernea.

S-a

Ion

de
i-a

0 „MINOr VIU DISPUTATA In anul 2000

MANOLACHE

lăsat cumva 
sportul preferat, care 

atitea satisfacții ?

Meciul de fotbal Romi- 
ni a — Danemarca, dispu
tat duminica trecută la 
Copenhaga, s-a întrerupt 
pentru cîteva clipe dintr-un 
motiv puțin obișnuit : s-a... 
spart balonul !

Aceasta s-a întîmplat la 
o fază în care, atît Varga 
cît și interul stingă da-

aeg Bruun au îns oq 
în minge.

în fotografie. med km 1
lotului nostru. N. StIneseu, 
duce spre vestiar n.ngea 
avariată. Și. fiind vorba 

doctor. parei o: 
continuăm : pen- 

da primele lagri-

de un 
vine să 
tru a-i 
jiri I

1 000 000 de boxeri
Un redactor francez 

de specialitate a ajuns 
— era și timpul ! —
la concluzia că viitorul 
in box aparține amato
rilor. Referindu-se la 
situația din Franța, el 
arată că, în ultimii 10 
ani, numărul boxerilor 
profesioniști a scăzut cu 
64% !

In anul 2 000 vor exis
ta „de model" i 
citeva exemplare de 
xeri profesioniști,

ce numărul 
amatori in 
lume se va 

1000 000.

vreme 
xerilor 
ire a ga 
di ca la

doar
bo- 

tn
bo-
In- 

i ri-

adus
Nici gînd de așa ceva, 
în cadrul pregătirilor 

efectuate pentru „mondia
lele" din Suedia, luptă
torii noștri au avut și 
multe ore de echitație.

După cum vedeți, Ion 
Cernea dovedește aptitu
dini și pentru călărie. 
El știe să strunească

foarte bine calul, iar po> 
ziția în șa este cit 
poate de corectă.

Să sperăm că și 
Helsingborg Cernea se 
afla la.., înălțime, 
dorim din toată inima !

la
va

I-o

Raționament...
înaintea plecării sale în Europa, unde a boxat 

englezul Cooper, Cassius Clay, ' socotit cel max... 
guraliv boxer al lumii, a fost asaltat de agenții de asi
gurări. Managerul său a încheiat însă un singur con
tract, asigurînd, pe multi dolari., vocea lui Clay.

— Noi călătorim cu vaporul. Ca atare, este foarte pu
țin probabil un accident de circulație. Iar în ring. Clay 
n-are frică de nimeni. El este cel care domnește. In 
schimb va trebui să dea toarte multe interviuri și va ține 
discursuri. Așa stînd lucrurile, cel mai rău lucru ce 1 se 
poate întimpla la sosirea sa în Europa, este să... răgu
șească. De aceea am socotit că cel mai cuminte lucru 
este să-i asigur vocea...

..J<u ne mai rămîne să aflăm decît că Maria Mene- 
ghini Callas și-a asigurat... pumnii 1

CU 
mai...

Angelo

Silviu 
convins

se va 
de joi.

vine.

ochii
cam

Germană am venit împreu
nă de la stadion. Cici pri
vea tăcut prin parbrizul 
autocarului. Intr-un tirziu 
s-a întors spre mine și 
întrebat cu o voce 
zută:

m-a
sca

— Am jucat chiar 
de slab... ?

...La Chorzow Matola- 
che a trăit emoțiile celor 
90 de minute pe banca re
zervelor. Luni seara, dună 
meci, l-am întîlnit împre
ună cu Pavlovici. Era 
vitatul „rivalului" său. 
familie.

...La Copenhaga,

atît

in.
în

Trei generații
1.88 m i slrit Iolan Ha 

Balaș in concursul de $im. 
băij trecut! de k Oradea, 
apropiindu-se astfel la 3 
cm de recordul ei... eosm e 
de 1.91 m. stabilit hi 1961 
ia Sofa.

Dar și noaa generație a 
săritoarelor noastre a ie
șit în evident!, l’a boț de 
fati de 14 ani. Sanda Ți
pase dm Cluj, a trecut pes
te ștacheta ini’tată la 
153 bi. jar ® ihi atletă, 
ce e drept mai... virstnicl

Acum vreo două luni 
avea loc următoarea con
vorbire între antrenorii Sil
viu Ploieșteanu și 
Niculescu :

— Eu, afirma 
Ploieșteanu, sînt 
că Manolache nu 
prezenta la trialul
Marți și miercuri joacă la 
Timișoara In turneul pri
lejuit de inaugurarea sta
dionului din localitate. Nu 
vine I Precis, nu vine...

— Și, eu spun că 
Ținem o prinsoare...

— De acord...
...Joi dimineața, cu 

plini de somn, puțin
obosit, Cici Manolache des
chidea ușa hotel-Iul Uni
on. Cu valiza cu echipa
ment în mînă. Venise. Cl- 
teva ore mai ttrziu am fă
cut amîndoi o plimbare pe 
Calea Victoriei.

— Cum a fost. Cici ?
— Cam obositor...
— Și dacă nu prindea! 

trenul ?
— Aș fi venit pe jos de 

la Timișoara. Mă mir că 
„neau Silviu și-a închipuit 
că aș fi putut lipsi de la 
un antrenament al echipei 
naționale. Să joc în echi
pa țării... ! A fost visul 
vieții mele, sensul ei... 
cum cînd am plecat de
Timișoara, fratele meu cu 
care n-am vorbit niciodată 
despre fotbal mi-a spus : 
„Fit atent, Cici ! Golul 
din meciul cu Spania nu-l 
o poliță în alb. Să tragi 
din răsputeri Parcă mai 
era nevoie ? Parcă eu nu 
știam ?

...După meciul cu R. D

A- 
la

pflSTR MHGimH»poșîa magazin >postw rhcpzin
HALEAI™, IAN CA 

SIGHIȘOARA. — 
re- 

are în 
pion.

A.
și M R.,
1) Albul a rămas cu 
gele, iar negrul 
plus un cal și un

" După cite mutări se dă 
remiză, în căzui cînd ne
griei nu reușește între 
timp să dea mat Este 
bine să știți că există o 
prevedere de regulament 
potrivit căreia un jucător 
poate să ceară IN ORICE 
MOMENT AL PARTIDEI 
(deCi 1 și l-a început!) să 
fie | făcut mat în 50 de 
mutări, amenințînd altfel 
cu... remiza. Numai 
după fiecare schimb

Că, 
de

piesă sau mutare de pion, 
numărătoarea se reia de 
la început ț Și în cazul 
acesta, cui îi mai dă 
mina să țină socoteala? 
Nici măcar unui... sef 
contabil ! In cazul pome
nit de dv., numărătoarea 
este mai puțin complicată. 
Maestru șahului cedează 
pe îoc într-o astfel 
situare. începătorii 
însă mai... ambițioși, 
punsut de față este 
ma: tr.-’.t oentru ei. - 
Abb mai arătat : un 
pcite f -transformat** 

ultima 
i află- 

tablă 
în

cut 1—1 în meciul retur 
de la Timișoara. — 2) Ro
mînia s-a întîlnit cu 
Cuba, în cadrul campio
natului mondial de fotbal 
din 1938, disputat in Fran
ța. Și a avut cîștig de 
cauză Cuba, după două 
meciuri. Primul s-a în
cheiat cu scorul de 3—3 
(2—2) după 90 de minute, 
iar în cel de al doilea a 
învins Cuba cu 2—1 (0—1».

BUCUR DANIEL, PLO
IEȘTI. — Mircea Dridea 
a jucat un echipa națio
nală de juniori în 1958. 
Dintre partenerii săi de 
atunci notăm pe Jenei. 
Anghel Vasile. Raab, Vă- 
caru și... Sfetcu.

CONSTANTIN VESA, 
COMUNA IACOBINI — 
U.T.A. a cîștigat „Cupa“ 
de două ori : ediția 1947— 
1948 si în 1953, cînd a în
vins în finală pe C.C.A, 
cu 1—0.

STEFAN BIRO, CÎMPIA 
TURZII. — 1) Suciu, fos
tul portar al echipei noas
tre naționale de juniori, 
joacă acum la Steaua. Și 
nu este un portar care nu 
se „vede”. Intîi fiindcă a- 
pără bine și apoi fiindcă 
e destul de înalt (1,80 m)! 
— 2) Unde activează acum 
fostul centru atacant al 
Petrolului, Mircea Dri
dea ? Legitimat este tot 
la Petrolul. Dv. ne în
trebați însă unde acti
vează. E mai greu de

titlu oiunpiC- In 1956. la 
Melbourne. — 3j Cum pu-

a 
la 

șah ? O aveți pe cea de 
a IV-a ? Felicitările noa
stre ! Norma de catego
ria a IlI-a se obține de 
către un șahist de catego
ria a IV-a, care reali
zează un anumit procen
taj in concursuri cu 
coeficient maximum 
4.000. De pildă, la 
concurs cu coeficient 
lociu între 2.901 si 
procentajul este de 
Pe măsură ce se urcă co
eficientul, este necesar $i 
un procentaj mai mare.

KURT FLEISCHER, CIS- 
NADIE. — Ne întrebați 
cite persoane au dreptul 
să intre în incinta tere
nului de fotbal în afară 
de cei 22 de jucători si 
de arbitri ? Decizia Fede
rației este foarte clară: 
jucătorii de rezervă, an
trenorii principali și se
cunzi, cite un conducător 
de fiecare echipă, dele
gatul F.R.F., președintele 
comisiei regionale de fot
bal, un masor (dacă e 
salariat ca atare) și foto
reporterii, cu delegație. 
Și atît ! In practică însă... 
Ce se întîmplă la Cisnădie 
se întîmplă și în alte ora
șe ! De aceea, nu trebuie 
să vă mirați că 
meciuri la care 
presia că asistă,

— are doar 16 ani 
brașoveanca Niculioa 
'ea â obținut și ea un 
loros 1.60 m.

în corpul arbitrilor care 
măsurau săriturile, se a- 
fla și o figuri cunoscută. 
Era Irma Kiss, cea care 
a predat -Ștafeta" recor
dului republican. în 1949, 
Iolandej Balaș. Fosta re. 
cord nun 3 este nelipsită de 
pe stadion, la antrenamen
te și concursuri și desi
gur ei ea este cea dinții 
care limbeze comparind 
rezultatele de astăzi, cele 
ale Iolandej Balaș, Nicu- 
lioei Balea și Sanda Tă- 
nase etc. cu cele ee se ob
țineau în urmă eu ani : 
1,46 B în 1946 !

Ba.
va.

SANDA TAN ASE

Unei dactilografe spor
tive:

NKULIHA BALEA
teți obține categoria 
îll-a de clasificare

un 
de 
un 

mn_ 
3.000. 
400/,.

Fruntașă la lucrări curente 
Șl-n plus, sportivă de va

loare. 
Ea dă exemple excelente. 
In... cit mai multe exem

plare ’

de 
sînt 
Răs- 
deci 

— 2) 
pion

ctetf ajunge pe i 
Mate. 1b orice piesă 
toace sm na pe 
te SMBBOBtui acela, 
ateri -te reee.

W ZOLTAX. CLUJ. 
laaate Fteteean. testul îu- 
dte ag VSeBBriei Cluj si

Tal F- C Craio- 
nai activează în

_. a fnest <9e 9 ori 
it nofienaU de

-• S9

în prima 
a fost bine, 
a-și potrivi 

Un fotore- 
a prins pe 

din 
Nici

Pe 
Tdraetsparken, Cici a luat 
un start greșit, 
repriză. Pauza 
venită, pentru 
blocstar turtle, 
porter inspirat
peliculă trei imagini 
istoria golului trei, 
nu trebuie să cercetezi fi- 
gura celui care este auto- 
rul golului pentru a-ti da 
scama că nu poate fi alt
cineva decît Cici. Totul 
vorbește despre setea de 
gol, despre voința imensă 
a omului care vrea să facă 
ceva ! Acesta este Cici 
Manolache. Vrea din toa
tă inima. Vrea cu fiecare 
fibră a corpului său.

Pe Manolache l-am 
tat uneori cu ironie 
tru bagajul său tehnic 
mic. ca al altora, dar 
unele
are 
de cit
vrea

clipe în care să 
mm multă 
să știi. Și 
înseamnă

ori a putea, a

tra-
pen- 
mai 
sînt
vrei 

"rentate 
apoi, a 

de multe 
ști.

VALENTIN PAUNESCU

m*.m on
La Baia Ma;e a luat fi
ință prima secție de 
rugbi.

prezent la Baia Mare 
mulțumită : 
e .încercare' 
reușită 1

de la Petio-

'•4

<\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

VICTOR HÎLMV
Fotbaliștii
Iul au o situație precară 
în clasament.

La concursul internațio
nal atletic 
Oradea pe 
tură de 32 
înregistrat
foarte valoroase.

disputat la 
o tempera

grade, s-au 
performante

S-au scos a ti tea rezultate 
bune, 

pe drept cuvînt, se 
poate spune 

fost aplaudați toți cu 
căldură 

Nu din motive de... tempe
ratură.

Incit,

C-aa

. Petrolul" antrenor 
fl bun, cred, un sondor.

La
Ar
Doar so ador ii au un rol : 
Scot Petrolul din...

Bazinele de la 
Obor nu au "ai 
doi ani ape

subsol.

ștrandul 
văzut de

Intre eol să tie zis. 
Lucrai nu-1 adevărat.
Am văzut apă precis 
Nu de mult: cînd a ploue

V. D. POPA

la unele 
aveți im- 
să zicem.

ION POSTAȘU
Desene de N. CLAUDIU

20 000 
ziare 
25.000. 
și cei
nului ț... 
să se 
F.R.F.

răspuns. In 
nici măcar

GRIGORE 
F1LIPEȘT1 
Romînia a 
campionatele 
de fotbal din 
1933. 1954 și
Dintre boxerii 
colae Linca este acel care 
a reușit sâ cîștige un

ultima vreme, 
la.. Petrolul » 
ALEXANDRU, 
TlRG. — 1)
participat la 

mondiale 
1930, 1934,

1958. — 2) 
noștri, Ni-

de spectatori, în 
citiți că au fost 
Au fost numărați 
din incinta tere- 

Bine ar fi însă 
respecte decizia



însemnări din „Turul Angliei44 Mîîne seară, la Brăila: București —Belgrad la i
în bogata activitate internațională din 

acest an a cicliștilor noștri fruntași a 
fost înscrisă o competiție cu totul ine- 
ldită — „Turul Angliei**. De altfel. în
trecerea a constituit o noutate nu numai 
pentru rutieri, ci și pentru iubitorii 
sportului cu pedale de la noi, care din 
'.puținele relatări ce ne parveneau de la 
edițiile precedente nu și-au putut face 
o imagine prea clară despre ceea ce în
seamnă înconjurul Angliei pe biciclete.

Este bine să arătăm de la început 
că acest adevărat maraton ciclist a fost 
plin de surprize pentru prima echipă 
romincască venită să concureze pe șo- 

rselele Angliei.
CE NU WtA SCRIS ÎN PROSPECT...

După cum era și firesc, organizatorii 
a-u trimis din timp federației noastre 
un prospect cuprinzând principalele ele- 
mente ale „Turului Angliei** — 1963. 
Se vedea clar că este vorba de o com- 

grea, cu etape multe (H) Șt 
(în jur de 200 km), cu profil 

fără zile de odihnă, care ce- 
pregătire atentă și o formă ri- 
Lista participanților avea să ne 
atenția mai apoi că la startul 

Angliei “se aliniază alergători 
de valoare internațională. Dar ceea ce 
nu er.t scris în prospecte aveam să con- 
statăm (cu destul de puțină plăcere...) 
abia după ce caravana ciclistă s-a pus 
în mișcare, la 3 iunie, părăsind Blac
kpool-ill. Ne referim la unele „amănun
te44 și anume la faptul că organizatorii 
n-au reușit să asigure oprirea circulației, 
cicliștii fiind nevoiți să se descurce cum 
puteau în labirintul de mașini care cir
culau cu mare viteză în ambele sensuri. 
Mai mult decît atît, după ce am anco
rat pc mașină — lipsită de obișnuitul 
rastel — biciclete și roți de rezervă, în- 
dreptîndu-ne spre startul tehnic ne-am 
trezit după două ore că de fapt nu 
ne-am întîlnit cu caravana ciclișt lor. ci 
ne aflăm într-un veritabil „holliday** 
{concediu). Pe alergători aveam să-i 
revedem doar la sosirea din etapă. A- 
șadar. cicliștii rămîneau lipsiți de obiș
nuitul ajutor tehnic și tactic pe care-1 
dau în mod normal în întrecerile de șo
sea antrenorul și mecanicul. în schimb, 
exista uneori (pentru alergătorii en
glezi. firește...) „ajutorul44 scuterelor 
sau al mașinilor, cînd era... cazul. 
Chisman, învingătorul turului, și-a asi
gurat încă din prima etapă un avans de 
10 minute, cîștigat și prin valoarea sa 
de bun ciclist, dar și cu concursul unui 
scuter. în ceea ce privește proporția, 
■ici Chisman n-ar putea preciza, de
sigur...

Alimentația a fost satisfăcătoare pen- 
sru arbitri, antrenori și oficiali, dar cu 
totu-l insuficientă pentru alergătorii care 
aveau de făcut față unui tur atît 
greu.

DIN PALMARESUL PARTICI- 
PANȚILOR

Pe spațiul cronicilor transmise de 
traseu ne-a fost greu să facem o pre
zentare mai largă a participanților. ln- 
cercăir în aceste rînduri. Stanislav 
Gazda s-a dovedit cel mai bun alergă
tor polonez în momentul de față. F.l a 
fost pregătit special pentru a cîștiga 
această competiție internațională, pe 
.care anul trecut o cîștigase colegul său 

*de echipă E. Pokorny. Butler deține 
titlul de campion de fond al Angliei și 
a fost principalul favorit al englezilor 
pentru „Turul Angliei44. De altfel. But
ler este binecunoscut- din „Cursa Păcii4*, 
unde a realizat performanțe bune. Lîngă

petiție 
lungi 
num tos. 
rea u o 
d ica t ă 
atragă 
„Turului 

valoare

de

pe

PE SCURT
• Echipa selecționată de lupte cla- 

jice a Japoniei a evoluat la Czegled 
In compania unei reprezentative locale. 
Luptătorii japonezi au terminat în
vingători cu scorul de 5,5—2,5 puncte.

• Federația de lupte a Turciei a 
selecționat echipa reprezentativă care 
va participa la campionatele mondiale 
de „clasice" de la Halsingborg (Sue
dia). Iată selecționabilii în ordinea 
celor 8 categorii de greutate : A. Bi- 
lek, F. Mete, C. Erdogan, K. Ayvaz, 
F. Ciankaya, T. Kis, H. Kaplan, B. 
Aksu.

și valoroșii rutieri 
Metcalfe (Britania), 
llill (Anglia), Lewis 

Pe Bangsborg îl cu- 
sportului

el se mai aflau 
Addy. Baty și 
Chisman, Aslin și 
( Commonwealth). 
nose cu siguranță iubitorii 
cu pedale. Clasat în primele 10 locuri 
ale „Cursei Păcii", el este cotat ca 
unul dintre oei mai buni alergători da
nezi. De asemenea Verbaek. E. Olsen 
și alții. Cehoslovacul Revay, elvețienii 
llergor și Spuhler, spaniolii Erenozaga, 
Isasi. 
tabili, 
țional. 
cipare.
de animat și s-a înscris ca una dintre 
probele internaționale de mare dificul
tate. In această companie valoroasă ci
cliștii romîni au realizat rezultatele car» 
sînt cunoscute.

Goyeneche — sînt cicliști reclu- 
cu un bogat palmares intema- 
Bucurîndu-se de această parti- 
„Turul Angliei** a fost deosebit

ȘI ACUM DESPRE ALTE SURPRIZE
In afară de Gabriel Moiceanu și de 

Constantin Dumitrescu, specialiștii en
glezi in ciclism nu cunoșteau prea mul
te amănunte despre echipa noastră. 
După desfășurarea primei etape au avut 
însă surpriza de a ne vedea pe primele 
locuri 
vidual 
IV — 
II. Și

la București și a și cîștigat campio
natul de fond al Capitalei. Este clar 
că un alergător care are o rupere de 
ligament nu poate fi în stare dc o ase 
menea ispravă I

Iată-ne deci în trei alergători, obli
gați să facem față atacului susținut 
al echipelor R.P. Polone. Spaniei și 
Britaniei, care beneficiau de efective 
complete. Dumitrescu și Ziegler luptau 
din răsputeri 
de laudă — 
rite, 
este modestă, 
țînă în pluton.
dea una și din această cauză pierdeam 
poziții în clasamentul pe echipe.

Despre Constantin Dumitrescu 
vorbit poate mai mult decît despre 
man. Ziarele din Anglia relevau 
tățile sale de fondist. 
și forța sa la 
•coate în relief valoarea reală a 
rutier. El a cîștigat 
ar fi avut dreptul la 
nuni de învingător. „< 
pește romi nul ui 
„Daily Express*1 
cînd o mașină

Mîine seară, brăilenii vor fi mar
torii unui eveniment pugilistic de 
prim rang : Selecționatele orașelor 
București și Belgrad și-au dat întîlnire 
în bătrînul port dunărean. Reuniunea 
se anunță deosebit de atractivă, 
ambele formații 
elemente tinere,

Ieri, federația

în 
figurînd o seamă de 
de valoare.

de specialitate din

Belgrad ne-a transmis telegrafic 
mele boxerilor car vor urca trej 
ringului la Brăila .Rajkovic, GreM 
Vufin, Haibar, Stankoric, Tamati, 
vakovic, Tomic, Keler, Trifunovtn- 
lecționata Bucureștiului cuprinde; 
următorii pugiliști : Buzuliuc, V' 
Moldovan, Anton, Dinu, Vituț. i 
Nicolau, Trandafir și Gheorghion

—z cu o voință demnă 
să apere pozițiile ouce- 

iar Gh. Neagoe, a
făcea eforturi să se men- 

Nu reușea însă întot-

cărui valoare Avânți învingătoare la Consta
(28) prin telefon).

în cele două clasamente : indî-
— locul III — G. Moiceanu. 
C. Dumitrescu; echipe — locul 
mirarea lor avea să crească a 

doua zi. cînd la Cheltenham cicliștii 
romîni ocupau următoarele locuri în 
clasamentele generale: H — G. Moi 
ceann. III — C. Dumitrescu. IV — 
I. Stoica și V — Gh. Bădulescu. iar 
la echipe consolidasem locul II. creînd 
premise pentru cucerirea primului loc 
Dar... La Hove, capătul etapei a III-a. 
ne-am uitat îndelung să-i vedem pe 
G. Moiceanu și A. Șelaru. Au sosit ceva 
mai tîrziu. dar nu pe biciclete, ci în 
mașina depanării, care strîngea Pe aban
donați. înțelegeți, desigur, amărăciu
nea noastră. Pierdusem din echipă toc
mai pe principalul 
firește cauza. încă 
urcuș. G. Moiceanu 
pierdut contactul 
Rulînd agale 
de minute de pluton ei au renunțat în 
mod nepermis la luptă și au abando
nat. Rațiunea lui Moiceanu? Dacă îmi avea 
să mai conteze printre primii în clasa
mentul individual. ce rost avea să-și „iro
sească*4 forțele pentru echipă ?... Atitudine 
de vedetism, de individualism, care a 
lipsit echipa noastră de un om foarte 
necesar în lupta pe care o dădea pentru 
primul loc. Trebuie să spun că dacă 
reprezentativa R. P. Romîne ar fi bena 
ficiat în continuare de aportul lui 

Moiceanu. ar fi putut cuceri primul 
loc la echipe. Esle clar pentru oricine 
că acest ciclist na avut un motiv se
rios pentru abandon, singura explicație 
fiind egoismul și interesul personal prin 
prisma căruia judecă orice întrecere. 
Aceasta a fost prima surpriză (neplăcută) 
pe care am avut-o în acest tur ciclist și 
de care nu erau vinovați... 
lorii. Mai tîrziu, tot 
te grele, au urcat în 
donaților Gh. Rădulescu și 1. Stoica. 
In ceea ce-1 privește pe
motive serioase să credem că a dat de 
asemenea dovadă de ușurință, deoarece 
acuzînd dureri de genunchi și renunțînd 
la „Turul Angliei** a alergat imediat

favorit. Interesează 
din plecare, la un 
și colegul său au 

cu primul pluton, 
și văzindu-se la circa 30

organiza- 
în momen 

marina aban-

ultimul, avem

S-4 
Cbis 
cali- 

combativîtatea 
contra-timp. probă care 

unui 
trei etape. însă 

i alte două cu 
,Un autobuz ru- 

prirnul loc** — scria 
după etapa a VlII-a. 

a anihilat* aproape de 
sosire evadarea lui Dumitrescu. 0 „în- 
tîmplare** asemănătoare l-a privat și 
de o altă victorie xde etapă. Adăugați 
la aceasta faptul că în mod arbitrar 
el a fost penalizat cu două minute 
pentru faptul că a depășit linia albă 
de Ja mijlocul șoselei, ca și faptul că 
n-a putut beneficia de bonificațiile de 
timp la care ar fi avut dreptul în cele 
două etape.

Despre Ziegler s-a vorbit mai puțin, 
deși nu a fost cu mult mat prejos de
ck Dumitrescu, de care-1 desparte nu
mai 
a găsit totuși 
tinua lupta și a 
prețioase. Locul 
clasamentul final 
pra posibilităților

La Gh. T 
cu care s-a 
ceastă grea 
fără aportul 
clasamentul

CONSTANȚA
Așteptată cu deosebit interes, întîlni- 
rea internațională dintre Farul 
Sempre Avânți 
pe numeroșii spectatori prezenți 
seara în 
Avânți a 
stănțenii 
faptului 
rii și nu și-au dozat bine eforturile. 
Revelația reuniunii a fost tinărul Dă- 
nilă Constantin, care în meciul cu Enzo 
Ragilli s-a luptat de la egal la egal cu 
puternicul său adversar, pierzînd pînâ 
la urmă de puțin la puncte, ca ur
mare a tehnicii superioare a boxeru
lui italian.

REZULTATE TEHNICE : Enzo Fa
rinelli b. ab. 3 C. Soșoiu ; Ameth Nuri

Și 
(Italia) a satisfăcut 

joi 
Sala sporturilor. Sempre 

cîștigat partida cu 10—8. Con- 
au pierdut meciul datorită 

că și-au subestimat adversa-

egal cu Moreno Cavazini ; A. I 
b.p. Giorgio Stefanelli ;
b.P.
b.ab. 3 D. Bădilă ; V. Neagu eg 
Mario Badini ; V. Bogoi egal cu 
vanni Peri ; Enzo Ragilli b.p. C

Ion OV
Rimerio Canazzo ; Bruno de

Știri din ciclism
4

□n Ioc. Cu dureri la genunchi, 
resurse pentru a con. 

aduce echipei minute 
IV ocupat de el în 

atrage atenția asn- 
pe care le are.
am admirat voința 

termine 
Este clar 

fi contat

Neagoe
străduit să 
competiție, 

lui n-am mai 
pe echipe.

★

Desigur, comentariile pe 
cestei competiții ar putea 
cuprinzătoare. Ne-am 
considerînd că „Turul Angliei** a 
semnat doar o etapă în activitatea 
acest an a cicliștilor noștri. „Turul 
gliei** a arătat că cine este bine 
gătit, poate absolvi cu succes nu 
mai o singură competiție de mare 
ficultate într-un an. Se vede cine a 
alergat în. „Cursa Păcii" — spuneau 
specialiștii prezenți la „Turul Angliei44, 
ori de cîte ori comentau performanțele 
lui Dumitrescu, Ziegler sau ale alto
ra. Federația de specialitate a tras 
concluziile ce se impun după a- 
ceastă competiție și va lua măsuri pen
tru îmbunătățirea continuă a pregătirii 
cicliștilor noștri, 
și mai ales 
ca tiv. unde 
lipsuri.

Pentru că 
glia este încă departe de posibilitățile 
alergătorilor noștri.

MIRCEA COSTEA

marginea

an.

a- 
cl 
în

a
fi mult mai 

oprit însă aici, 
în- 
din 
An- 
pre- 
nu- 
di-

sub toate aspectele, 
din punct de vedere edu- 
s-au vădit încă serioase

succesul repurtat în An-

RAPID BUCUREȘTI — SPARTAK SOFIA 
IN CUPA ORAȘELOR-TlRGURI

VALENCIA 27 (Ageipres). Comitetul de 
organizare a competiției de fotbal .Cupa 
orașelor-tîrguri' s-a întrunii la Valencia 
in prezența pieședixtelui FIFA, Stanley 
Rous, pentru a stabili sistemul de desfășu
rare a ediției 1963—1964. A fost acceptată 
înscrierea a 32 de echipe din 23 de țări. 
In urma tragerii la sorți, formațiile parti
cipante au fost repartizate în 8 grupe de 
cîte 4 echipe.

Echipa Rapid București, care va repre
zenta R. P. Romînă la viitoarea ediție a 
.Cupei orașelor-tîrguri", tace parte din 
grupa a 8-a și va avea ca prim adversar 
pe Spartak Sofia. In aceeași grupă mai sînt 
incluse formațiile Ujpest Budapesta și 
Leipzig (R. D. Germană). Iată componența 
celorlalte grupe și ordinea jocurilor.- 
GRUPA I : La Gantoise (Belgia) — Koln 
(RFG); Utrecht (Olanda) — Sheffield Wed-

Turneul de tenis de la Wimbledon

nesday (Anglia); GRUPA A II-A : Glentoran 
(Irlanda de Nord) — Patrick (Scoția); Ser- 
vette Geneva — Spartak Brno (sau ait 
club cehoslovac); GRUPA A III-A : Arsenal 
Londra — Copenhaga; Axis Luxemburg — 
Liege (Belgia); GRUPA A IV-A : Lausanne 
(Elveția) — Hearts (Secția); Iraklis (Gre
cia) — Saragosa (Spania); GRUPA A V-A : 
Juventus Torino — un club iugoslav; Istan
bul — Porto (Portugalia); GRUPA A VI-A : 
Shamrock Rovers (Irlanda) — Valencia 
(Spania); Rapid Viena — R. C. Paris; 
GRUPA A VII-A : Tasmania (R.F.G.) — 
A. S. Roma; Trensjak (Iugoslavia) — Bele- 
nenses (Portugalia).

Echipele cîștigăloare în interiorul fiecă
rei grupe, după primul tur, joacă între ele 
pentru calificarea în sferturile de finală. 
Intîlnirile din primul tui vor avea loc în
tre 1 septembrie și 15 octombrie, iar cele 
din turul doi pînă la 30 noiembrie. In caz 
de meci nul, după două întîlniii, jocul de 
baraj va avea loc pe terenul unuia din 
adversari, desemnat prin tragere la sorți. 
Patru echipe, 
Liverpool și Novisad 
chipe de rezervă in 
faituri.

Atletico Madrid, 
au 
caz

• După trei etape, în turul ciclist 
al R. P. Ungare pe primul loc se află 
Krause (R.D.G.), urmat de T6rok (R.P. 
Ungară) 
(R.D.G.)

la 34 sec. și Kellermann 
la 39 sec.

Brno s-a desfășurat o cursă 
internațională care a contat

• La 
ciclistă 
și ca probă finală pentru campionatul 
R. S. Cehoslovace. Pe locul întîi s-a 
clasat cehoslovacul Hasman. care a 
parcurs 180 km în 4h 54:10,0. In același 
timp au sosit olandezul Van 
Malten, Dolezal, Malik (R.S. 
slovacă), norvegianul Andersen 
nezul Hejlund.

Esten, 
Ceho- 
și da-

dintre 
și R.F.

• Cea de-a doua întîlnire 
echipele de ciclism ale U.R.S.S. 
Germane s-a desfășurat pe velodro
mul din Moscova luînd sfîrșit la ega
litate : 2,5—2,5 p.

• Ciclistul italian Bailetti a cîștigat 
etapa a 5-a a Turului Franței, Rouen 
— Rennes, parcurgînd distanța de 285 
km în 7h 15:04.0 (medie orară 39,250 
km). Pe locul doi s-a clasat olandezul 
Jansen. In clasamentul general indi
vidual continuă să 
(Irlanda) urmat de 
la 1:14,0, Tongerloo 
Marele favorit al
Jacques Anquetil se află pe locul 19 
la peste 10 minute față de lider.

conducă Elliott 
Anglade (Franța) 
(Belgia) la 1:30,0. 
cursei, francezul

CUPAVALENCIA A CÎȘTIGAT DIN 
ORAȘELOR-TlRGURI

Echipa spaniolă Valencia a cîștigat pen
tru a doua oară consecutiv Cupa orașe- 
lor-ttrguri. 
dispus cu 
în primul

oara consecutiv Cupa orașe- 
In meciul revanșă, Valencia a 

2—0 de Dinamo Zagreb, dup.ă ce 
joc cîștigase cu 2—1.

ȘTIR!, REZULTATE

IN PRIMUL joc al finalei Cupei Europei 
Centiale M.T.K. Budapesta a dispus de Va- 
sas cu 2—1 (1—0). Meciul revanșă va a- 
vea loc la 3 iulie. Pentru a treia oară con
secutiv în finala acestei competiții se în- 
tilnesc echipe maghiare.

LA HELSINKI, echipa Finlandei a 
pus cu 2—0 de formația Norvegiei, 
nu de mult a întrecut cu 4—3 echipa 
ției.

dis- 
caie 
Sco-

Rădulesc;
DE PACE BRI NNO 

Văzut de Neagu

St. Vacaru egal cu Gi 
și Antor 
s-au ră'

nilă ;
Bianchi; N. Stoenescu 
ragliulo, la o ciocnire 
arcade, meciul fiind oprit de

CH. GOLDENBE G-

Traktor Schwerin -
Metalul București IZ-

întllnirea internațională de 
dintre echipele Traktor Sc:' 
(R. D. Germană) și Metalul Bt: 
desfășurată aseară în Capitală 
sfîrșit cu scorul de 12—8 pent ii 
peți. Rezultate tehr^^:; cat. 
C. Dincă b. p. H. Bora..* cocc 
Mîndreanu b. p. H. Schlink, 
K. Ahrendt b. p. D. Enache, 
ușoară : H. Bittmann b. p. D. 
trescu, ușoară : N. Calița b. 
Labahn, semimijlocie : H. 
b. p. E. Dănilă, mijlocie i
I. Olteanu b. p. D. Neidel, miji 
Manthei b. p. P. Cîmpeanu, sen
J. Schlegel b. p. E. Schnap, g> 
Manthei b. p. T. Basarab.

Tineri luptători ro
concurează

in R. P. Polon
Lotul nostru de tineret, 

țele‘* olimpice, a piecat ieri h 
în Polonia pentru a participa 
diționalul concurs rezervat 1 
rilor care se pregătesc pentr

Au făcut deplasarea, în c 
categoriilor : C. Turturea, Ii 
nescu, S. Popescu, A. Fich 
Ciorcilă, D. Bacalu, C. Mez 
St. Stingru.

Fiorentina,
fost admise ca e- 
de eventuale for-

In turneul internațional de tenis de cimp 
de la Wimbledon, Meilo (Italia) l-a învins 
cu 6—3; 6—2; 6—3 pe Siska (S.U.A.), care-1 
eliminase pe Tiriac. Alte rezultate : mascu
lin: Pietrangeli (Italia) — Hann k Anglia) 
3—1; Bungert (R.F.G.) — Drossart (Belgia) 
3—1; Santana (Spania) — Mandarino (Bra
zilia) 3—0; feminin: Truman (Anglia) — 
Kormoeczi (R.P.U.) 2—0; Tegart (Australia) 
— Dimitrieva (U.R.S.S.) 2—0; Pericolli (Ita
lia) — Hard (Anglia) 2—0; Haydon (An
glia) — Ward (Angiia) 2—0.

O surpriză : Bey (Rhodesia) l-a eliminat 
Cu 6—2; 6—3; 6—3 pe italianul Merlo.
Stolle (Australia) a cîștigat cu 6—3; 4—3 
(abandon) în fața lui Pietrangeli (Italia). 
In proba de simplu feminin, cehoslovaca 
Sukova a învins-o cu 2—6; 6—1; 6—4 pe 
Coronado (Spania).

? rezultate: SIMPLU MASCULIN: Axilla 
'apaxia) — Pickaxd (Anglia) 3—0; Bungert

(U1SS) 3—1; Krishnan (In-
•X’aznia) 3—®; Santana

'*•■'«4 — Ormij (Mexic) 3—2 ; WUson

(Anglia) — Ulrich (Danemarca) 3—0, SIM
PLU FEMININ : Hunt (Africa de Sud) — 
Hanks (SUA) 2—1; Haydon (Anglia) — Sla- 
dek (Canada) 2—0.

Au început și întrecerile probelor de du
blu. La feminin, perechea Dimitrieva 
(URSS), Tegart (Australia) a învins cu sco
rul de 6—I; 6—4 pe Edda Buding, Helga 
Schultz (RFG). Baylon (Anglia) și Sukova 
(R. S. Cehoslovacă) au întrecut cu 6—2; 
6—1 pe surorile Poyander (Anglia). La du
blu bărbați, perechea Lejus, Llhaciov 
(URSS) a dispus cu 9—7; 7—5; 6—3 de Ți- 
riac (RPR), Bysennen (Finlanda).

Ieri, la Wimbledon, în optimile de fi
nală, la simplu masculin, suedezul Lund
quist a fost surprinzătdr învins de Kiihnke 
(R.F. Germană) în trei seturi: 6—4, 6—3, 
6—2. Stolle (Australia) l-a întrecut pe 
Pallafox (Mexic) cu 7—5, 6—3. 6—3. Alte 
meciuri s-au întrerupt din cauza ploii. In 
competiția feminină, Vera Sukova (R.S. 
Cehoslovacă) s-a retras din cauza unei 
întinderi musculare.

WESTHAM UNITED 
SERIA I A TURNEULUI DE LA NEW YORK

PE PRIMUL LOC IN

★
CUPA RAPPAN : Lausanne — Antwerp 
Chauds de Fonds — 
amical, Juventus — F.

★
CAMPIONATUL AUSTRIAC

1 septembrie. In acest an 
Austriei va juca cu Irlanda 
brie și la 13 octombrie la 
garia la 27 octombrie la Budapesta și la 
15 decembrie cu Italia într-un oraș din su
dul Italiei.

IN 
4—2, 
meci

Lierse 1—1. In 
C. Santos 5—3.

va începe la 
reprezentativa 

la 25 septem- 
Dublin, cu Un-

IA

■

Aviatori sportivi rc

Ultimele două meciuri din seria I a tur
neului de la New York au clariticat po
ziția echipelor fruntașe. Westham United a 
terminat la egalitate cu echipa braziliană 
Recife (1—1) clasîndu-se pe primul loc din 
serie. Ea va tntîlni echipa 
din seria a II-a, * ' 
clteva zile. Pe 
echipa italiană 
meci a dispus 
de Preussen cu 
riei I :

tntîlni echipa cîștigătoare 
întrecere care începe peste 
locul al doilea s-a clasat 
Mantova care în ultimul 
de formația vest-germană 
2—0. - - - ■Iată clasamentul se-

1. Westham United
2. Mantova
3. Kilmarnock
4. Recife
5. Preussen Munster
6. Valenciennes
7. Oro

6
6
6
6
6
6
6

3
3
2
2
3
2
1

2
1
3
2
0
0
2

1
2
1
2
3
4
3

8
7
7
6
6
4
4

★
DEȘI INTERZIS, dopingul este folosit în 

Italia și azi pe o scară destul de mare. 
Recent s-a constatat că trei jucători din 
echipa Genoa (Bruno, Cerbini și Colombo) 
au fost dopați. Alți doi fotbaliști au refu
zat să se prezinte în fața comisiei medi
cale de expertiză. Cazul acesta a produs 
o vîlvă deosebită în rîndurile echipelor, 
deoarece, în meciul în care jucătorii mai 
sus menționați au fost dopați, Genoa a 
cîștigat partida cu Bologna evitînd astfel 
retrogradarea. Scandalul iscat se pare că 
nu s-a terminat încă, deoarece echipa Na
poli cere cu insistență anularea rezultatu
lui de pe teren și omologarea rezultatului 
cu 2—0 în favoarea echipei Bologna. In 
acest caz formația napolitană va rămîne 
în prima divizie a țării.

peste hotare
Vineri după-amiază au pără 

pitala, îndreptîndu-se spre 
sportivii aviatori Ștefan Calo 
tavian Băcanu și Ilie Cîrșmar 
vo^ reprezenta țara noastră h 
pionatele internaționale de 
ție aviatică ale Uniunii Soviet

La această mare în-trecen 
anunțat participarea cei 
noscuții piloți sportivi.

★

TU-

Iii*
Tot ieri au plecat spre 

maestrul sportului Emil 
însoțitorul său Ion Șoflete, caț 
participa Ia campionatul repr 
de planorism al R.P. Ungari
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