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atleți romîni au fost selecționați in echipa Balcanilor 
pentru întâlnirea cu Scandinavia

'FIA 1 (prin telefon de la 
pondentul nostru). Dumi- 
seara, după încheierea 

cerilor de pe stadionul 
il Levski", comisia bal- 
ă a definitivat formația 
va întilni la 16—17 iulie, 
Helsinki, reprezentativa 
Jinavier. In selecționarea 

ținut 
inregis- 
și de 
perfor-

balcanici s-a 
de rezultatele 

acest sezon,

iar
a 

în
anța lor. ca și de
?le obținute la sfirșitul 
minii trecute.
ă echipa Balcanilor pen- 
întilnirea de la Helsinki: 
.1 : Traikov (B), Tudorașcu 
Stamatescu (R); 200 M :
ov (B), Jurcă (R), Zam- 
m (R); 400 M : Grujici (I), 
-vnic (I), Rengukos (G) ; 
I : Vamoș (R), Spasov (B), 
elov (B) ; 1500 M : Va- 
(R,),-Barabaș (R), Vazici 

.5000 M : Bara ba ș (R), Cer
ii). Dalkilik (T) ; 10 000 M: 
. (R), Ivanovici (I), Greces- 
R) — rezervă Saban (T) ; 
ATON : Mustapici (I), Mi- 

>. (I), Matievici (I) — re- 
l Actaș 
isici (I), 
•vei (R);
Tabakov 

M
Dăndărău (R),
LUNGIME : Tonev 

vschi (R), Calnicov 
’LU : Ciohină (R), 
;i (B), Gurgușinov 
.ȚIME: Porumb (R), Spi-

(R), Andjelkovici (I) ;

Tomasovici (I) ; DISC: Rado- 
șevici (I), Artanski (B), Kouna- 
dis (G) — rezervă Damianov 
(B) ; SULIȚĂ : Dicev (B), Pie- 
rakcs (G), Miletic! (I) ; CIO
CAN : Drăgulescu (R), Bezjac 
(I), Rășcănescu (R); DECAT
LON : Kolnic (I), Sokol (R), 
Asariotis (G) ; 4x100 M : Zam- 
f ir eseu (R), Traikov (B), Glu- 
eev (B), Bîcivarov (B) ; 4x400 M: 
Grujici (I), Stanovnik (I), Frou- 
sios (G), Rengukos (G) —. re
zervă Cevik (T).

După cum 
în echi p a 
selecționați 
19 romîni, 
și 1 turc,
arătat că la ediția din 1957 a 
meciului Balcani—Scandinavia, 
în echipa „Sudului" au intrat 
18 iugoslavi, 15 romîni, 11 bul
gari și 10 greci.

TOMA HRISTOV

Profesori de educație fizică dislinsi
4 A

cu insigna „Merite in activitatea sportivă

(T) ; 110 MG : 
Marsellos (G), 

400 MG : Skourtis 
(B), Matici (I); 

OBSTACOLE: Span 
Caramihai 

(B),
(R);

Pata- 
(B) ;

i
riNĂ : Hlebarov (B), Hris-
(B), Leșek (I) ; GREUTA- ' 
Jocovici (I), Barisid (I), I

Sîmbătă a avut loc la sediul 
consiliului orășenesc UCFS, fes
tivitatea de înminare a insignei 
„Merite în activitatea sportivă", 
unor profesori de educafie fizică, 
metodiști și activiști care și-uu 
adus aportul la buna organizare 
a competițiilor și acțiunilor spor, 
lire de mase desfășurate în ulii, 
ma treme în Capitală.

Cu acest prilej au fost distinși 
următorii: conf. universitar Adina 
Slroescu, șeful catedrei de gim
nastică a Institutului de Cultură 
Fizică, prof. Eugenia Ticaliuc, 
metodistă pe lingă secțiunea de 
invățămint a Capitalei, prof. Sil
via Negreanu din cadrul centrului 
de antrenament și cercetări știin
țifice .,23 August”, lector univer
sitar Gineta Stoenescu din colec
tivul catedrei de educație fizică 
a Institutului Politehnic, prof.

centre de învățare a înotului

Jenica Aitel, metodistă pe lingă 
secțiunea de învățămînt a raionu
lui Nicolae Bălcescu, conf. uni
versitar Dan Brăiloiu, șeful ca
tedrei de educație fizică a Institu
tului Politehnic, lector universitar 
Gh. Gh ișoiu din colectivul cate
drei de gimnastică a I.C.F., prof. 
Victor Tibacu. Școala medie nr. 
20 „Gh. Șinca>iu, prof. Gh. Gheor
ghiu, Școala medie nr. 3 „Ion 
Neculee*, prof. Emil Jecu, Școa
la medie nr. 29 „Alexandru Sa- 
hiau9 prof. M. Alexe, Grupul șco
lar profesional „losif Rungheț*, 
prof. Gh. Radu, Școala proce
sională de meiul urgie, N. Cru- 
țescu, consiliul orășenesc UCFS, 
Romeo Platou, clubul sportiv 
Steaua ?i Gli. Chirulescu. clubul 
sportiv Metalul.

Iu încheierea festivității, tov. 
Petre Capră, președintele consi
liului orășenesc UCFS i-a felicitat 
pe cei distinși cu insigna „Merite 
în activitatea sportivă44 și le-a 
urat noi succese in munca lor 
pedagogică și de activiști ai miș
cării noastre sportive.

se poate vedea 
Balcanilor au fost 
20 de iugoslavi, 
13 bulgari, 7 greci 

Este interesant de

încep pregătirile pentru concursul de admitere la I.C.F.
INTERVIU CU PROF. ION ȘICLOVAN, DIRECTORUL INSTITUTULUI DE CULTURĂ FIZICĂ

Anul universitar s-a încheiat. La această dată, primele 
serii de studenți au și plecat in tabere, in excursii.

Și totuși, în institute și facultăți activitatea va continua 
ia fel de intens și pe timpul verii. Obiectiv principal : pregă
tirea pentru viitorul concurs de admitere.

Pe această temă
tov. prof. Ion Șiclovan, 
zică, cu rugămintea de 
bări.

în cadrul unui interviu — ne-am adresat 
directorul Institutului de Cultură Fi- 
a ne răspunde la mai multe între

cu rsu-

=

AȘOKUL a inițiat în acest an mai multe centre de învățare 
lui ui. Ștrandul „Noua* din apropierea uzinelor Steagul roșu 
capacitate de 400 de cursanți pe zi.

- MO REA I a început cel de al treilea ciclu de învățare a îno. 
Peste 150 de copii au absolvit pînă acum cursurile sub în- 

crea instructorilor C. Panait și IV. Cluglea. In clișeul nostru, 
cenții ciclului II iau startul.

Foto 1 f» Ilomojan

SS

— Cind vor începe 
rile de pregătire ?

Conform indicațiilor date

de M. I., cursurile de pregă
tire pentru viitorul concurs de 
admitere in I.C.F. se vor des

Serbare pionierească
• GICĂ - LENEVICĂ • ÎNTRECERI ARTISTICE Șl SPORTIVE • ȘTAFETELE 

VESELE • SCAFANDRI ISTEȚI

— Elevul Gică-Lenevică !
— Prezent — răspunde Horia 

ciulescu.
— l-a spune-mi tu, ce face 

copil cind vine vacanța ?
— Se joacă.
— Și pe urmă ?
— Pe urmă... Iar se joacă !
— Mă rog... Dar, după masă ? — in

sistă Ciupi Rădulescu.
— A, după masă ? Se culcă.
— Așa. Și după ce doarme I
— După ce doarme se joacă de-a 

prinselea...
— Bine, dar in timpul ăsta el n-are 

nici o preooupare 1
— Cum să
— Care ?
— Să nu se 
Pionierii se

dă puternic pe cei doi oaspeți veniți 
în mijlocul lor cu ocazia deschiderii 
festive a activității de vară de la 
Palatul Pionierilor. Tuturor le place 
sportul — după serbare se vor în
trece la atletism, natație, volei, fot
bal etc. — și rid in cascade 
Gică-Lenevică îl scoate din 
nepriceperea lui in sport, 
gul său.

Acum, pe scena teatrului 
evoluează echipa de gimnastică 

.Palatului”,

nu ! ?

CS

un

lase prins !...
amuză copios și aplau-

cind 
sărite cu 
pe cole-

de vară 
artis

tică a „Palatului”. Apoi, orchestra, 
corul, dansurile populare, soliștii vo
cali, instrumentiști și... încă o sur
priză : Horia Șerbănescu și Radu 
Zaharescu. De prima dată, ei încep 
să se laude că sint mari sportivi: 
turiști încercați, înotători curajoși 
ș.a. Asta în fața cui ? In fața „cra
vatelor roșii" de la „Palat" către, numai 
în vara aceasta vor pleca in peste 
40 de excursii și care, in afara jru-

moaselor terenuri de sport mai au 
în curte și un bazin de înot cu șase 
culoare !...

Desigur, actorii au mizat pe faptul 
că nu toți dintre cei prezenți știu 
să înoate. Asta e adevărat. Dar tot 
adevărat e că în curind vor învăța. 
De azi, la bazinul „Palatului" în
cepe cursul pentru învățarea înotu
lui. La el s-au înscris sute de copii 
din toate raioanele Capitalei. Lecțiile 
vor fi predate de cei mai buni pro
fesori de specialitate, iar instructori 
vor fi studenți de la I.C.F. Un sin
gur lucru mai rămine de rezolvat: 
primul contact cu apa. Adică, con
vingerea viitorilor înotători că apa... 
nu-i rece, că ea nu-ți întră în urechi 
etc.

La sfirșitul serbării, toți pionierii 
și școlarii au fost invitați la bazinul 
de înot. Cei care nu știau să înoate 
s-au așezat mai în față, ceilalți, de 
jur împrejurul bazinului. In sfirșit, 
în fața 
sportivii 
„Palat”, 
întreceri 
și a continuat, pentru cei care mîine 
se vor prezenta la prima lecție 
înot, cu cîteva surprize plăcute 
convingătoare... 
care sportivii 
pai în cap și 
isteți — care 
nometru) obiectele aruncate în 
lupta navală — fiecare echipă 
„îmbarcată" pe cite o saltea 
flată cu aer și altele. A fost foarte 
frumos^.

fășura, anul acesta, in două 
serii. Prima, de la 5 iulie la 
4 august, a doua, de la 5 au
gust la la 1 septembrie. La 
ambele cursuri se vor putea în
scrie candidați, fie pentru sec
ția sportivă (care cuprinde a- 
celeași ramuri ca și in antd 
precedent, adică atletism, gim
nastică, fotbal și natație), fie 
pentru cea pedagogică. înscrie
rile pentru primul curs încep 
Pe ziua de 1 iulie.

— Ce măsuri organizato
rice au fost luate pentru a 
asigura o eficiență deplină 
cursurilor de pregătire ’

-* O primă măsură — re
partizarea pe lingă aceste 
cursuri a unor cadre didactice 
cu o bogată experiență pedago
gică. După aceea reorganizarea 
bibliotecii institutului — in sen
sul dotării ei cu material adec
vat — care va sta tot timpul 
la dispoziția cursanților. De a- 
semenea, viitorii candidați vor 
avea acces in laboratoarele de 
anatomie pentru a folosi di
verse materiale intuitive (mu
laje, planșe etc.). Pentru pre
gătirea practică, cursanta vor 
putea lucra in sălile și pe tere
nurile de sport ale Institutului.

— Ce vor face candidații 
sosiți din provincie ?

— Acestora li se vor asi
gura, pe tot timpul cursurilor) 
cantină — contra cost — și

(Continuare in pag. a 3-a)

DIX MW AR
blocstarturilor s-au aliniat 
secției de natație de la 
Demonstrația a inceput cu 
de craul, bras (băieți și fete)

de
Și 
in 
de 

scafandri 
cro- 
apă;
era

um-

Ștafetele vesele — 
înotau cu pălării 
imbrăcați; 
găseau (contra

G imnastica 
în producție — 
mijloc eficient 
de întărire a să
nătății oamenilor 
muncii, (pag. a 2-a)

V. TOFAN

0 Start lansat 
în lupta pentru 
îndeplinirea nor
melor olimpice.

(pag. a 4-a)

(



Corespondenții ne scriu despre:

Spartachiada de vară a tineretului
• In raionul Gherla s-au întrecut 

in etapa întîi a Spartachiadei 
vară a tineretului aproape 
tineri și tinere (din care 11335 
mediul rural). Atletismul a avut 
aci cei mai mulți prieteni: 
participanți. Urmează în ordine 
rismul (2870), gimnastica (810), ciclis
mul (790), baschet (500). Foarte bine 
au organizat întrecerile primei etape 
asociațiile sportive din comunele Mo
țau, Fizeș, Răscruci.

17 000

3 000

de 
de 
în
Și 

de 
tu-

fi muncitorii Nicolae Arsene și Ion 
Ivan (secția construcții metalice) iar 
dintre motocicliști merită evidențieri 
Ion Sîntana, Carol Cupiș (construc
ții metalice), Ștefan Hainor (secția 
mecanic șef). Cel mai buni alergă
tori, în concursul de 
Ion Mustață,
Popa (secția

Vasile 
confecții

cros, au fost 
Serea și
metalice).

asociației sportive Car-
OCTAVIAN GUȚU

• La Uzinele mecanice Timișoara, 
Spartachiada de vară a tineretului 
este în plină desfășurare. Peste 380 
de tineri participă în aceste zile la 
frumoase dispute sportive. In fie
care zi, pe terenurile de fotbal, vo
lei, handbal se desfășoară o bogată 
•ctivitate. Membrii asociației au par
ticipat și la concursuri cicliste și 
motocicliste (îndemînare și curaj). 
Cei mai buni cicliști s-au dovedit a

• Consiliul
păți I.P.I.P. (regiunea Ploiești) a or
ganizat de curînd întrecerile de volei 
din cadrul etapei pe asociație a 
Spartachiadei de vară. Au participat 
6 echipe masculine și 2 feminine. în
vingători : echipele atelierului de 
aparatură tehnologică (masculin) și 
I.P.I.P. (feminin). O comportare bună 
au avut concurenții Mircea Neagu, 
Pimen Buțincu, Vasile Crăciun, Elena 
Nache, Georgeta Niță și Magdalena 
Popescu.

P. FANIȚA

Metalul și Steagul roșu Brâu 
5. Voința București 15 p; 6. 
șița 11 p; 7. Voința Sibiu
Voința Pitești 5 p; 9. Voii 
șoara 4 p; 10. Poiana Cîmpin 
Locomotiva Ploiești 1 p.

FATU CHIRIȚA

Gimnastica în producție—mijloc eficient
de întărire a sănătății oamenilor muncii■ ■

g arcina trasată de partid și guvern organelor și organizațiilor UCFS 
de a introduce și extinde gimnastica în producție în toate întreprin

derile și instituțiile din țara noastră se îndeplinește cu succes. Publicăm as
tăzi cîteva declarații care exprimă dragostea cu care oamenii muncii încon
joară această activitate.

MAI ESTE NEVOIE DE PLEDOARIEI

In prezent, o ple
doarie în favoarea 
practicării gimnasticii 
în producție la Stea
gul roșu 
proape că 
are rostul, 
tea acestei
s-a convins 

majoritate a

Brașov a- 
nu-și mai 
De utilita- 

activități 
în scurtă 
munci to- 
noi, unii

vreme marea 
rilor și tehnicienilor de la 
dintre ei făcând, datorită acestui fapt, 
și primii pași în activitatea sportivă 
propriu-zisă.

Cei de la „Sculărie" an fost printre 
primii care s-au bucurat de mișcările 
ce înviorează, intăreso organismul, 
întrețin buna dispoziție, mențin pofta 
de lucru și — aș zice din proprie ex
periență — tinerețea. Neobosiți 
pagandiști in 
tăuni au fost și 
în poziții mai 
motoarelor pe
cile de forjori și turnători. Acum 80 la 
sută dintre saiariații de la „Steagul 
roșu", reprezentind toate secțiile și 
serviciile uzinelor, practică cu plă
cere gimnastica in producție și fie
care dintre ei pot 
nunții de ce fac 
drn toată inima. 
*m încrederea oă și
— din comoditate, bănuiesc 
espectativă, 
prizelor noastre de gimnastică.

că practicarea regulată a exercițiilor 
de gimnastică i-a întărit, le-a sporit 
forțele, ajutîndu-i să realizeze suc
cese și mai importante în întrecerea 
socialistă.

Trebuie remarcată munca entu
ziastă desfășurată de instructorii ob
ștești care conduc programele de 
gimnastică, în producție. Lăcătușul 
Gh. Diaconescu, mecanicii Vasile Ve- 
selu și Ion Olaru, electricianul Ilie 
Mihăiță și funcționara Elena Băcică 
sint exemple de conștiinciozitate în 
această activitate.

CONSTANTIN SORETE
secretarul comitetului 

Mecanice 
Cîmpina

Uzinei

Campionii republicani de motocros pe anul 1963. De la stingă la dreapta: maeștrii 
sportului Gh. Ion (350 cmc), M. Pop

Tr. Macarie
(250 cmc), St. Iancovici (175 cmc) și 
(125 cmc ).

Foto: T. Chioreanu

• N-ar fi drept ca specte 
avizat să-și închipuie că 
campionilor de motocros — 
i-am felicitat în cronica de i 
alergători n-au avut merite 
rea nivelului tehnic al camf 
Pentru aceasta vom evidenți. 
serie de motocrosiști al că 
la animarea întrecerii a fos 
egal cu cel al campionilor : 
diu (Steagul roșu Brașov), 1 
născu (Steaua), Peter Fische 
Sibiu), Marin Voicu (Voir 
rești), Ion Sasz (Steaua), C 
phani (Steagid roșu Brașov)

toate 
parte
fapte

motocros n-am putut 
aspectele. Publicăm 

dintre cele mai im- 
relevate de această

(rezervate categoriei 
și un concurs re- 

incepători. Scopul a- 
a fost de a depista 

Rezultatele fazei 
de care 
cmc: 1.

Balotă

vorbeam
Al. Dat-

(Voința

pro-
favoarea acestei ac- 

meoanicii oare 
incomode la 
autocamioane

lucrează 
reglarea 
sau ze-

de partid 
Poiana-

din ate-Muncitorii
Herul „tîmplărie-va
goane" de la Uzinele 
Grivița Roșie se soco
tesc a fi „pionierii" 
gimnasticii în produc
ție în întreprinderea 
noastră. Și aceasta nu 
Intimplător. In 1959, 

care au inaugurat pro-

argumenta amă- 
această treabă 

In scurt timp 
minoritatea care 

stă in...
va îngroșa rindurile re-

atunci au trecut

de 1* introducerea 
— e drept — unii 

rezervați,
dintre aceștia erau

TRAIAN I. BOBEANU
tag. șef al Uzinelor „Steagul roșu'

Brașov

t-a „molip
sita rîndu- 
gimnastica 

In prezent,
întreg efecti-

PRIETEN BUN

pro- 
mai

Gimnastica în 
ducție este de 
multă vreme un bun 
prieten al muncito- 

din uzina noa- 
La început n-a 
așa pentru că 
unii care s-au 

codit, socotind o 
să ieși în văzul

ei au fost eei 
gramul de gimnastică în producție la 
Grivița Roșie. De 
aproape cinci ani.

In primele luni 
gimnasticii au fost
muncitori oare erau mai 
Cei mai mulți 
vîrstnici. Dar. în scurtă vreme, tine
retul din atelierul nostru 
sit" pe toți. Dc la o zi la 
rile celor care practicau 
in producție se ingroșan. 
la „tîmplărie-vagoane'
vul secției efectuează programul.

Consider semnificativ faptul că 
muncitorii de la „tîmplărie-vagoane" 
așteaptă ora 10.55 cu bucurie și cu 
nerăbdare, programele de gimnastică 
fiindu-le un bun și nedespărțit prie
ten.

în cronica de ieri a campionatului 
republican de 
cuprinde 
astăzi o 
portante
competiție.

• După cum se știe, paralel cu 
campionatul republican au avut loc 
și întrecerile de motocros dotate cu 
„Cupa F.R.M." 
tineret), precum 
publican pentru 
«stor competiții
elemente talentate, 
a V-a a întrecerilor 
sint : tineret — 175 
cu (Steaua); 2. A.
București); 3. I. Pasat (Dinamo); 4. 
L. Mitrea (Metalul); 5. Șt. Lință 
(Metalul); 6. H. Rether (Voința Sibiu); 
tineret — 350 cmc: 1. D. Vasilescu 
(Metalul); 2. D. Arșin (Dinamo); 3. 
I. Penciu (Dinamo); 4. M. Ghiță (Voin
ța București); 5. Șt. Balogh (Dinamo);. 
6. C. Buzică (Steaua).

Clasament f inal. 175 cmc: 1. Al.
Datcu 20 p; 2. I. Pasat 34 p; 3. L. 
Mitrea 47 p; 4. Ș. Ionescu (Voința 
București) 16 p — o manșe mai pu- 

3 manșe 
— 4 man- 
I. Penciu 
D. Vasi- 
puțin; 4.

350 cmc: 1. V. Solomon; 2. FL 
Bejan; 3. D. Turbach.

• Pe baza comportării în campio
nat și în concursurile rezervate tine
retului și începătorilor am alcătuit o 
serie de clasamente care reflectă 
munca desfășurată în secțiile de mo- 
toriclism. Astfel pe baza punctaju
lui folosit la Jocurile Olimpice (7—5— 
4—3—2-1) în întrecerea seniorilor 
clasamentul este următorul:

1. Steaua 26 puncte; 2. Steagul ro
șu Brașov 22 p; 3. Dinamb 14 p; 
4—5. Voința București și Voința Si
biu 8 p; 6. Metalul 7 p; 7. CSM Re
șița 2 p; 8. Locomotiva Ploiești 1 p.

Clasamentul pe secții după cursele 
de la tineret arată astfel:

1. Dinamo 20 puncte: 2—3. Steaua 
și Metalul 9 p; 4. Voința București 6 
p; la începători: 1. Dinamo 10 p; 2. 
CSM Reșița 9 p; 3. Metalul 7 p; 4. 
Voința Pitești 5 p; 5. Voința Timișoa
ra 4 p; 6. Steaua 3 p; 7—8. Poiana 
Cîmpina și Voința Sibiu 2 p; 9—10. 
Steagul roșu Brașov și Voința Bucu
rești 1 p.

Clasament general pe cele 3 probe: 
1. Dinamo 44 p; 2. Steaua 38 p; 3—4.

• Nu trebuie uitați nici 
cane au muncit alături de 
pentru pregătirea mașinilor 
curenților: Nicolae Sădeai 
mo), Gh. Ioniță (Steaua), 
țeanu (Metalul), Gh. Zdrimx

• Și fiindcă la reușita t 
pionat republican o contri 
seamă o au și arbitrii, să n 
Deși uneori s-au mai prodi 
trebuie să recunoaștem că i 
arbitrajul a fost de-a lunga 
natului la înălțimea unei 
cu caracter republican. Se ci 
să evidențiem câțiva dintr< 
harnici și pricepuți dintre 
Paul Răduț, Andrei Iliașcu. 
sursuz, Nicolae Ștefănescu 
Cimpoi-eșu.

Un ultim clasament: al c 
bune organizări de faze al< 
natului republican, 
noastră
Steagul roșu Brașov, 2. Po: 
pina, 3. Metalul București.

După
ordinea este urmate

HRISTACHE 
ION DIMII

P
1.
3. FINAL a a K

țin; 5. A. Balotă 32 p 
mai puțin; 6. Șt. Lință 31 
șe mai puțin; 350 cmc: 
29 p; 2. D. Arșin 33 p;
lescu 24 p — o manșe mai 
Șt. Balogh 17 p — do-uă manșe mai 
puțin; 5. C. Buzică 37 p — două man
șe mai puțin; 6. M. Ghiță 27 p — 4 
manșe mai puțin.

Clasamentul „Cupei F.R.M.": 
DINAMO; 2. Metalul; 3. Steaua.

La începători rezultatele fazei 
V-a sint : 175 cmc : 1. V. Savin (Me
talul); 2. N. Ciolpan (Voința Pitești); 
3. H. Rosenauer (Voința Sibiu); 
E. Husar 
(Steaua);
350 cmc: 
mișoara);
șița); 3. F. Nagy (Dinamo): 4. R. Po- 
pascu (St. r. Brașov); 5. V. Solomon 
(Dinamo); 6. Gh. Ștefan (Poiana Cim« 
pina). Clasament final :

175 cmc: 1. V. Savin; 2. N. Ciol
pan; 3. E. Husar.

1.

4.
(CSM Reșița): 5. P. Paxino 
6. W. Rolf (St.

1. D. Turbach
2. FI. Bejan

r. Brașov): 
(Voința Ti- 
(CSM Re-

Iunie a plecat duminică, ducînd 
i el, printre altele, imaginea u- 

dintre cele mai entuziaste' dis- 
rezervată bucure șteanului, 

aceasta nu
cu mătasa

erau 
mai 

treabă copilărească, 
lumii și să faci exerciții de gim
nastică. Comitetul de partid a spri
jinit îndeaproape consiliul asociației 
sportive pentru a lămuri muncito
rilor importanța acestei activități, e- 
ficiența ei in întărirea sănătății și 
în creșterea capacității de muncă. 
Datorită acestei munci gimnastica 
in producție s-a încetățenit în U- 
zina Mecanică Poiana-Cimpina. Toți 
muncitorii vorbesc astăzi despre e- 
fectele pozitive pe care le are 
gimnastica în producție. Mecanicii 
Constantin Manea, Ion Dobre. Elena 
Untilă, Constantin Papainog, Dumitru 
Ghimbaș, strungarul Virgil Cilțan, lă
cătușul Ștefan Cojocaru și mulți alții 
vorbesc cu satisfacție despre faptul

PETRE PREOTEASA
maistru principal la atelierul 

,tîmplărie-vagoane“ Uzinele Grivița 
Roșie

In Capitală
Astăzi după-amiază sosește îfi Capi

tală reprezentativa de judo a F.S.G.T. 
Franța, care va susține cîteva întâlniri 
în țara noastră. Primul meci va avea 
loc joi, cu începere de la ora 20, pe te
renul Progrș.sul din str. dr. Staicovici 
unde oaspeții vor primi replica repre
zentativei orașului București.

cu 
neta 
pute, 
data 
pisat 
PanteUmon, intr-o 
vărat tropicală.

Cămilele de lut 
gulamentar eșalonate pentru specta
culozitatea intrece- 
cerii, au fost esca
ladate de oameni 
purtind elegante 
caschete policrome, 
oameni care stru
neau nărăvașa mașină cu două roți, 
luptind in egală măsuri cu secundele 
și cu traseul.

A fost un final al campionatului 
republican de motocros de o rară 
atracție și dacă vom spune că cei 
peste 10 000 de spectatori, care 
suportat canicula de 
ora 
cit... 
seu 
ceea 
voritului, 
că n-au preferat ștrandul, 
spunem îndeajuns.

S-a aplaudat cit la un concert cu 
biss-uri al lui Ion Voicu și s-a oftat 
(ah, lanțurile astea prea slabe și 
căzăturile astea in ultimul tur!!) 
cit la un șut de la 2 metri al lui 
Manolache in brațele portarului, la 
2:2, cu cîteva minute înainte de 
fluierul final.

de 
în amfiteatrul ta- 

gazonului ci, la 
atmosferă cu ade-

cu cocoașe re-

Activitate coinpcti(ionaiă

SPORTUL POPULAR
2-a Nr. 4265

Jucătorii noștri de tenis se află în 
plină perioadă competițională. Astfel, 
sîmbătă au început întîănirile pe e- 
chipe în cadrul etapei finale a cam
pionatului republican. La Brașov, 
Steaua București a învins cu scorul 
de 12—1 formația Steagul roșu, iar 
săptămîna aceasta sint programate alte 
meciuri : sel. Cluj — Progresul Bucu
rești, sel. Oradea — Progresul, St. 
roșu — Știința București, sel. Tg. Mu
fe® — Știința, sel. Tg. Mureș — Stea-

ua, sel. Cluj — Steaua. Partidele sel. 
Timișoara — Dinamo București, sel. 
Oradea — Dinamo și St. roșu — Di
namo au fost aminate.
• în prezent se desfășoară și cam

pionatul Capitalei al echipelor de ca
tegoria a II-a. Cîteva rezultate: Pro
gresul II — Iprochim 10—1, Șc. spor
tivă nr. 2 — Arta 7—4, Politehnica — 
Dinamo II 7—4, IREB — Petrol Chi
mie 6—5, Centrocoop — Sănătatea 
7—4, Academia — BRPR 9—2, Justiția

Nimănui 
mai bine cu 
brațe, decit 
de piele și

cu 
învii 
ner 
man

Instantanee

n-am văzut 
un buchet d< 
omului 
cizme,

capriciilor mașinii, al 
cinați de dificultățile 
dimensiuni de circo-masimc 
fului răscolit de' roata ac 
din față, al secundelor.

Și omul acesta, mar, 
tutui St. Iancovici, a 

minică 
cele 
după 
care
Pe Ungă 
cîștigător 
republicai

w

tr 
d< 
i-

au 
la ora 9 la 

14,30, fără alte răcoritoare de- 
schimbările de situații in tra
și fără altă umbră decit a- 

speranței in victoria fa- 
au plecat fără să regrete 

l, incă nu

a...

intensă
— ITCME 10—1, Știința II — MMCM 
10—1.

• Pe terenurile Progresul a început 
campionatul individual deschis jucă
torilor de categoria a Il-a din Bucu
rești. întrecerile se dispută zilnic de 
la ora 15.

• Peste cîteva zile, terenurile de la 
Știința vor găzdui întîlnirile contind 
pentru campionatul* individual al ju- 
jruorilor bucureșteni.

sacadat al 
duetul adi

la 
de

Pantelii 
pe zgui 
la fel 
frumoa.

și cei de campion
La ora 11 incă era cam 

diu Putu, acest brașovean 
și elegant al cărui trico 
loarea tutunului desemnase 
pionat întreg pe omul 
traseului.

Iancovici avea 12 secii 
la titlu.

In concertul 
lor a început 
celor doi.

S-a reeditat 
Barabaș-Vamoș
nelor sau altele 
ționale, la fel de

Am auzit in timpul cu 
curenții grăbind tehnicieni-, 
cui unde adversarul din 
o pană, am văzut stringer, 
după o victorie decisivă 
oameni care meritau amî-i 
am înțeles noțiunea de 
tate, de sportivitate, de i 
Am înțeles se înseamnă 
de club și pasiune.

Cineva a spus :
— După fotbal, ca număi 

tatori urmează motocrosul
Este un adevăr lesn 

monstrat.
Sportul acesta și oamerv, 

rită aplauze mai in cent 
lui.

Să ne fixăm deci o i 
propiată cu marii noștri 
acolo unde merită neo 
osteneală. Vom respecta c 
inimoșii suporteri al căr 
ne dă dreptul să sperăm 
varea unui mai vechi dezid

TEOFI1



n
e

9

/a însemnări pe marginea întrecerii gimnașiilor La Rm. Vilcea și Deva,
A început campionatul R.P.R. pe echipe

i licoare ediție, campionatele re
le școlare de gimnastică ne oferă 
sfanții. Gu ani în urmă consem- 
pularitatea acestei ramuri spor- 
rinduil elevilor; apoi, condițiile 
bune create în multe școli pen- 

sportul grației și al îndemînării 
te tradiție. De data aceasta Ire
ne referim la nivelul tehnic. în 
creștere, al gimnașiilor

• Grija pentru ținută s-a făcut re
marcată din plin și la această ediție 
a finalilor: Un clasament, desigur, ne
oficial ar situa pe locul I, ecliipa școlii 
medii nr 2 din P. Neamț, urmată de 
acelea ale școlilor medii din Bacău și 
Satu Mare. Au fost însă și excepții. 
Cea mai supărătoare, aceea oferită de 
elevele din București care au apărut în 
concurs ou echipament sportiv degradat

intre 4-7 iulie,

E rindul handbaliștilor
și voleibaliștilor să-și dispute

finalele

telefon). Ieri au 
finale ale oam- 

pe 
t în 
consi- 

printre

ZOE ȘTIRBU TEOFIL BLAJTEOFIL BLAJ

titlu ? 
aceste

avea

De 
zile

loc,

*nstatarea este cu atît mai îm- 
re cu cit progresul tehnic vi- 
ieții. mai ales pe cei care au 
in cadrul categoriilor juniori I 
i II. Petre Mihaiuc, Jean Lascu, 
•n Popescu, Petre Potcovarii, 
iaj. Petre Mărcuțiu* iată doar 
mice numeroșii gimnaști care 

la individual compus au 
Miții de 9 §i 10 ! Modul cum

și pestriț. Nu este prima dată cînd spor
tivii bucurcșteni dau un prost exemplu 
în această direcție...

In legătură cu data desfășurării 
au existat multe și justificate 

Organele de resort — în 
Direcția activităților educa»

T. BRADEȚEANU

IOAN ZMEU

finalei 
ob iecțiuni. 
principal, 
tive din M.I. — vor trebui să studieze 
posibilitatea programării finalelor șco
lare în perioada vacantei de primăvară, 
așa cum de altfel s-au mai organizat. 
Să supui elevi’ unui efort suplimentar, 
acum, la capătul unui an de învățătură, 
să-i aduci în concurs în condiții ne* 
corespunzătoare (ne referim mai ales 
la temperatura de 37 grade în care s-a 
desfășurat finala !) este o măsură care 
contravine și celor mai elementare norme 
pedagogice.

lată-ne în preajma altor două fi
nale de campionate republicane șco
lare : la handbal în 7 și la volei. Sînt 
penultimele întreceri oficiale rezer
vate elevilor, în această vacanță cu 
multiple și variate activități cultu
ral-sportive. Cele două finale sînt aș
teptate cu emoție legitimă de jucă
torii și jucătoarele din cele 24 de 
echipe calificate. Vor fi desemnate 
doar campioanele și cine nu dorește 
să se mîndrească cu acest 
aici și pregătiri febrile în 
dinaintea finalelor

Finala de handbal va
după cum am anunțat, la 4—7 iulie la 
Rm. Vilcea, cu participarea următoa
relor echipe :

Băieți : S.M. nr. 2 Sighișoara, S.M. 
nr 4 Timișoara, S.M. 13 „Mihai Vi- 
teazu" București, Șc. pedagogică Cra
iova, Lie. mil. „Ștefan eel Mare" C. 
Lung-Moldovenesc și S. M. nr. 1 Rm. 
Vilcea.

Fete : Lie. nr. 1 Timișoara, S.M. nr. 
6 Ploiești, Șc. pedagogică Suceava, 
S.M. ar. 27 București, S. M. nr. 4 
Timișoara și S. M. Cărei

Finala se va disputa sistem tur
neu, cu jocuri simple (fiecare cu fie
care). Programul jocurilor și ordinea 
lor vor fi stabilite în ședința tehnică 
fixată pentru după-amiaza zilei 
3 iulie.

în aceleași zile (4—7 
treceri finale se vor 
Deva, de data aceasta 
tru această finală s-au
pele următoarelor școli :

Băieți : S.M. nr. 2 Bacău, S. M. 
„Iacob Mureșan" Blaj, S. M. nr. 1 
Giurgiu, S. M. nr. 1 Oradea, Lie. nr. 
1 Timișoara și Centrul școlar „23 
August" București.

Fete : S.M. nr. 1 Bacău, S.M. nr. 4 
Brașov, S.M. nr. 1 „Mircea cel Bă- 
trîn" Constanța, S.M. „Bolyai-Farkaș" 
Tg. Mureș, Șc. pedagogică Deva și 
S.M. nr. 14 București.

Programul meciurilor va fi fixat 
în ședința tehnică de miercuri.

de

în7
la

iulie) alte 
desfășura 

la volei. Pen- 
calificat echi-

ORADEA 1 (prin, 
început întrecerile 
pionatului republican de șah 
echipe mixte. Interesul stirnit 
jurul acestei competiții este < 
derabil, îndeosebi pentru că 
cele opt finaliste se numără și echi
pa locală C.S.O. Crișana. De aceea, 
nu este de mirare faptul că,
duminică, după ce s-au închis
porțile stadionului de fotbal — mar
tor al victoriei categorice a orăde- 
nilor asupra studenților clujeni — 
numeroși iubitori ai șahului s-au în
dreptat grăbiți spre școala 
mixtă nr. 3, unde se dispută 
ediție a campionatului.

Jocul sorților hotărîse 
această zi șahiștii de la 
șan.a să-i întîlnească pe 
Știința Cluj. Speranțele 
rea succesului 
însă spulberate 
studenților, care 
echilibrul pină 
3—3 cu care s-a încheiat întîlnirea 
reflectă just raportul de forțe dintre 
cele două formații.

în celelalte
runde s-a dat o lupta îndirjită, cele 
cinci ore de
pentru stabilirea rezultatelor defini
tive. înainte de reluarea partidelor 
întrerupte, Unirea București conduce 
cu 3-0 (3) in fața Voinței Tg. Mu
reș, cu șanse apreciabile de majorare 
a scorului; Progresul conduce cu 3—1 
(2) pe Electronica București, în timp 
ce Petrolul Ploiești, echipa campioa
nă, nu a obținut decît 1—1 (4) în 
fața șahiștilor de la Spartac Bucu
rești, serios handicapați de absența 
maestrului internațional Th. Ghițescu.

Demnă de remarcat este contribuția 
fetelor la realizarea scorurilor echi
pelor învingătoare în runda de asea
ră. Atît la Unirea, cit și la Progre
sul ele au adus cite 2

Azi dimineață s-au 
întrerupte.

U n i rea B ucu reș ti a
„etapei", învingînd Voința cu 5*/2—*/2 
(singura jumătate de punct a mureșe
nilor a fost obținută de Soos. la masa I. 
în partida cu Botez). Progresul și-a păs-

medie 
actuala

tot in
Cri-

ca
C.S.O.
cei de la 

în reedita- 
fotbaliștilor au fost 
de jocul precis al 
au știut să mențină 
la capăt. Scorul de

întîlniri ale primei

joc fiind insuficiente

puncte (100’/«) ! 
jucat partidele

realizat scorul

it acești tineri sportivi atestă 
și pregătire excelentă. Cu ex- 

iiliii cu minere (unde. în unele 
meurenții n-au avut 
ae), gimnaștii de la

•Șl la înălțime.
fete, cel mai bine 

una stele de la categoria niaes- 
oe Știrba, Olga Jonescu, Cor- 

E ca teri na Adoriani în deosebi, 
u mari posibilități care „calcă" 

pe urmele Lenufei Leuștean 
miei lovan. Evoluția a nu mai

1.5 eleve în cadrul categoriei 
emonstrează cel mai bine, mo
ire a crescut nivelul gimnas- 
fine școlare.

Suficientă 
aceste ca-

s-au pre-

>cerea pe echipe a fost mar- 
juccesul net realizat de giin- 
!ii profesionale de ucenici „23 
Locul întîi la o diferență de 
mnete de următoarele clasate 
tît mai valoros cu cît forma
te pe locurile 2—6 sînt re

ale unor școli medii cu 
special de educație fizică ! 
ița tinerilor gimmșt-i meta
le rodul muncii lor perseve- 

priceperii celor doi profesori 
pregătit, Felix Pascal și Jean 
cat și al sprijinului acordat, 
sportive, în general, de către 

uzinelor „23 August" și a

ie neașteptată au realizat și 
de la școala medie nr. 35. Cu 

j prezentat o echipă fără două 
>tuși tinerele sportive de la 
n majoritate eleve din clasele 
au reușit să-și înfrîngă exno- 
finale de o asemenea anver- 
•ă înregistreze cel mai bun 
>!emn de reținvf este faptul 
erirea titlului o contribuție 
ă au adus-o cele două debu- 
?hipă. Aura Iliescu și Emilia 
•e la concursuri interșcoli, cu 
urmă, pe cînd erau eleve la 

3 ani nr. 111, cele două spor- 
juns astăzi campioane repu- 
tă roadele unei pregătiri con- 

iflcțit>

0 întrecere la care victoria cea mai de preț a obținut-o atletismul
suliță. L-au interesat mai mult (de 
sigur, vechea pasiune) aruncările. La 
un moment dat, in timpul probei de 
greutate junioare, ochiul experimen
tat a lui B-elba a observat o greșeală 
în. mișcările Mih-aelei Peneș. Și cum 
inima nu-1 răbda el a atras pe mo
ment atenția atletei bucureștene. Re
zultatul ? La aruncarea următoare, 
Mihaela a obținut o cifră bună, 12,71 
m (record personal), cu 
cîiștigat proba, învingi nd-o 
pala favorită, LMa O ros 
șov.
Șl CÎTE CEVA DESPRE

Am vorbit 
vingători. Au 
la 620... s-ar 
Viorel Suciți 
a ,,mers“

Două zile ,,i 
de participanți. 
mai important : fiecare atlet - 
a evoluat simbătă și duminică in 
trecerile finale ale campionatelor 
publicație școlare de la Timișoara 
datora prezenta unei performanțe 
depășea standardul fixat de organiza
tori. Un prim succes!

Rezultatele, aceste cifre care de 
obicei îți indică valoarea atletului, au 
fost in general bune, superioare celor 
înregistrate (în cele mai multe probe) 
la ediția trecută. Și dacă arbitrii au. 
consemnat la. sfîrșitul celor 44 de pro- , 
be numaț dijuă reoorduri... să nu ui
tăm că la umbră, termometrul nu a 
coborit sub 40 de grade, iar pistele, concurs. 1,85,

J

,pline" de concurs cu 820 
Și, rețineți, lucrul cel 

care 
i in-
■ re- 

iși 
ce

al
17

re (abia a împlinit 15 ani) a înginatcu 
greutate : Elisabeta Baciu, din Ro
man. Elevă in clasa a X-a. A fost 
prima ei cursă „mare" și prima vic
torie. Iar timpul înregistrat este demn 
de luat in considerație : 1:19,5. An
trenorul ei, prof. Constantine seu— 
Nehoi a ținut să-mi spună că face 
atletism doar de un an !

Tot de pe meleagurile moldovene 
a venit și Gh. Catrinescu, elev 
școlii medii nr. 2 din Iași. Are
ani, 1,88 m și 78 de kg. Anul trecut 

la finale — s-a clasat pe locul III. 
De data aceasta... Cînd ceilalți parti- 
cipanți în proba de înălțime îmbră- 
caU treningurile, el de-abia intra în 

1,90 m din prima în
de alergări și sărituri nu au fost înft, cercare. La 1,95 m a trecut, dar din 
cea mai bună „formă". Cu toate a- . a 
cestea, dirzenia, pasiunea cu care fie
care atlet a luptat alături de adver
sarii S'ăipentru'o „zecime" mai puțin/ 
pentru un centimetru mai mult a fost7 
demnă de subliniat, și ne face să 
avem o mare încredere in acești vi
itori recordmani și' campioni ai țarii.

CEL MAI PREȚIOS SĂRUT !
Una din seriile (contratimp) ale pro

bei de 800 m juniori. Mureșanul Ad. 
Szasz a condus cea mai mare parte 
a cursei, dar pe ultima ,sută“, el nu 
a mai putut face față atacului dez
lănțuit de brașoveanul A. Vlădoianu, 
fiind Întrecut — la mare luptă 
pe linia de sosire, 
de înfrîngere este mai 
portat. Dar, la numai 
după aceea, Ad. Szasz 
spre tovarășul său de 
îmbrățișat și l-a sărutat 
rie. Asemenea aspecte 
și au stârnit ropote de aplauze...
CODANA DIN ROMAM Șl... UN VII
TOR ADVERSAR AL LUI C. PORUMB

Un boț de fată. înălțimea : trece cu 
puțin peste 1,50 m. Iar cozile negre 
ca pana corbului și le leagă cu două 
fundulițe albe. Am văzut-o în plutonul 
finalei de 500 m junioare. A stat tot 
timpul la „cutie",, iar pe ultima tur
nantă a țîșnit „ca din pușcă" și s-a 
îndreptat ou pași ușori- dar siguri 
spre sosire. Cînd incă nu-și desprin
sese firul alb de bumbac de pe piept 
am... atacat direct. Numele ? Cu la
crimi de bucurie micuța învingătoa-

chiar .
Firește, o astfel 

greu de su- 
cîteva clipe 
s-a îndreptat 
întrecere, l-a 
pentru victo- . 
s-au repetat

patra săritură. Cind arbitrii i-au

care a și 
pe princi- 
din Bra-

ÎNVINȘI...
pină acum detspre în- 
fosit peste 40, dar pînă 
putea să-1 uităm 

din Iași, care după
14.2 în semifinală la

pe 
ce

trat avansul de 2
rupere în întîlnirea cu Electronica, cîș- 
tigînd cu 4—2 (partidele Troianesou—• 
Reichcr și Bozdoghină — Drăguț s-au 
încheiat prin remiză). Petrolul a între, 
cut La limită pe Spartac. Radovici a cîș- 
tigat greu la Georgescu. Duță Ia Bondoc, 
în timp ce maestre’e Maria Perevoznic 
și Rochea Ma nolescu au remizat. Intr-o 
partida de mare lupta. Elisabeta Polihro- 
niade a întrecul-o pe Maria PoRorcvici, 
cu aceasta scorul înlîhthâi devenind 
3%—2*/2 în favoarea echipei campioane.

Luni după amiază 
tideie din runda a 2-a.

Pină la ora ci nd telefonez, in în- i 
tîlnirile Spartac - Electronica și Pe- ' 
trolul — Știința nu se încheiase nici 
o partidă, iar in sntilnirea Crișana — 
Voința s-a încheiat numai partida 
Renee Fărcaș — Adela Gest-icone, ou 
victoria primei jucătoare. Reprezen
tanții clubului Unirea au jucat in 
forță și în această rundă, anunțin- 
du-se astfel ca unii din cei mai se
rioși candidați la titlul de campioni: 
in întilnirea cu Progresul ei condiuc 
cu 2i/2— 'f2 (Voiouilescu a dștigat la 
Bozd-oghinâ, Alexandra Nicolau la 
Elena Răducanu, partida Margareta 
Teodorescu — Maria Desmiteanu în- 
chelndu-se remiză).

Astăzi se dispută runda a 3-a, in 
care sînt programate întîlnirile: 
Știința Gluj — Spartac București; 
Voința Tg. Mureș — Petrolul Plo
iești, Progresul București — Crișana 
Oradea, Electronica — Unirea (am
bele formații din București).

puncte avut la între.

s-au disputat par-

ILIE GHIȘA
corespondent

(Urmare din pagina 1)

Catrinescu (Iași), 
cu ușurință la

unul din performerii concursului de la Timișoara. trece 
1,95 m avînd o rezervă de centimetri promițătoare.

Foto: A. Vasiliu

cămin — gratuit. La 
acces și candidat ii din Capitală.

Cum se vor desfășura cursurile 
de pregătire ?

— Accentul principal in pregătirea 
viitorilor candidați se va pune pe 
studiul individual. Aceasta este, de 
fapt, și recomandația dală in Con
ferința a IV-a a U.A.S.R. In acest 
sens, lecțiile care se vor preda sub 
forma unor expuneri, se vor referi 
numai la problemele majore din dis- 

I ciplina respectivă. Restul materiei va 
trebui parcursă de fiecare candidat, 
pe bază de conspecte, in plus, fie
care catedră organizează seminarii, 
pe grupe restrinse, cu 30-40 de can
didați și ore speciale de consultații, 
săptăminal. La orele de consultații, 
cursam;ii vor prezenta întrebările in 
scris, urmind ca răspunsurile să le 
primească la viitoarea consultație sau 
in seminarii. Materialul de studiu 
va apare in librării, sub formă de 
broșură, în clteva zile.

— Cînd va avea loc concursul 
de admitere și din ce va consta?

— Concursul de admitere în In
stitutul de Cultură Fizică va începe 
pe ziua de 6 sau 7 septembrie. Con
cursul va consta dintr-o primă probă 
care este și eliminatorie: vizita me
dicală. Urmează un examen practic, 
de asemenea eliminatoriu, constind. 
din probe atletice, exerciții de gim
nastică și jocuri sportive. O pred-.,, 
zare cei care s-au înscris la secția 
sportivă vor da examen practic din 
proba de specialitate. In șfîrșit, can- 
dîdații care au trecut și etapa exa
menului practic vor da un examen

lucrări : 
romină. 

La

cantină vor avea

fixat 
a avut 
care a doborit de puțin. Stilul extrem 
de curat, detenta lui bună ne lasă să 
întrevedem, cit de curînd, atletului 
ieșean, un rezultat peste 2,00 m. 
Catrinescu așteaptă acum o întîlnire 
cu recordmanul nostru C. Porumb 
pe care încă nu l-a, văzut sărind. Și, 
cine știe ? La ediția trecută, Al. Spi
ridon (în acest, sezon 2,08) m) cîștiga 
proba doar cu 1,92 m...
CÎND ASCULȚI DE CEI MAI BĂTRINI

La acest honours am avut șl o 
plăcută revedere: Martin Belba fos
tul recordman și campion al țării la

ștacheta la 2,00 
o încercare

m, Catrinescu 
foarte bună la

m garduri (!), a ratat finala pentru 
un moment 
gur gard ?
Ion Buiachi, 
a pierdut la 
timișoreanului C. Perju? 
toare au fost și
Oros la greutate, Mihaelei Pencș
(componentă a echipei reprezentati
ve) la suliță, Vale rie i Buf amu (Ba
cău) la 80 m garduri., ,,. .

învinși sau învingă țari, toți, parii-, 
cdpanțiî la. finaleld „școlarilor" de 
atletism și-au adus contribuția la 
reușita acestei importante competiții.

ADRIAN VASILIU,

de neatenție la un sin- 
Sau pe constănțeanul 
care deși mare favorit 

800 m și 1500 m în fața 
Surprinză- 

infringerile Liotei 
Mihaelei

scris, care cuprinde două 
una de limba și literatura 
alta de anatomie și fiziologie, 
anatomie și fiziologie se va da și o 
probă orala.

— Ce recomandații socotiți ne
cesar să adresați viitorilor can
didați ?

înainte de toate, respectarea * 
strictă a programului. Frecvența la 
cursuri — precizez — este obligato
rie. Organizind aceste cursuri, M.I. 
a înțeles să vină in sprijinul mitori- 
lor candidați, să-i ajute șă se pre
gătească cit mai temeinic. De aici, 
seriozitate, disciplină, muncă perse
verentă. Același lucru și pentru can
didata aflăți in cimpul muncii, pen
tru care vor fi. organizate cursuri 
între orele 17—21. Și, o . ultimă re- 
cotriandație: ar fi de dorit ca pon
derea s-o aibă primul curs, cel care 
începe la 5 iulie,. înscrierea majo
rității. candidaților ta 
lea curs (3 august) 
unei supraaglomerări 
laboratoarelor, sălilor 
de sport, afectind in 
gătirea, calitatea.

Jntecvțu luat de TIBldllV STA.M.\

cel de-al doi- 
prezintă riscul 
a bibliotecii, 
și terenurilor 
acest fel pre-
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1 PRIMUL
— Data de 1 iulie 1963 a fost deosebit de Impor
ts tantă pentru toți tinerii sportivi care și-au pro- 
~ pus sat participe ia Jocurile Olimpice de la Tokio.
— La 1 iulie s-a tras o pximă linie pe tabelele cu 
~ situația îndeplinirii normelor olimpice, 69 de spor- 
= tivi și sportive, la 8 ramuri, au trecut normele 
S prevăzute pentru perioada pînâ la 1 iulie. Toatâ 
~ lauda celor care și-au încordat eforturile, s-au 
~ pregătit cu maximum de seriozitate pentru a face 
~ lațâ cu succes cifrelor și cerințelor (unele destul 
z: de pretențioase 1) de selecționare în loturile ollm- 
= pice ale Romînlei. Un merit în plus îl au cei care, 
zz fără să mai aștepte datele calendaristice, au să- 
EE rit peste luni și trimestre, îndeplinindu-și norma 
= pentru întregul an. Avem nevoie de cîți mai mulțl 
= asemenea sportivi... grăbiți 1
— Normele olimpice stabilite după criterii știlnți- 
zz fice. rodul unei analize profunde a dezvoltării 
= sportului pe plan mondial șl a studiului posibili- 
șzz taților existente în mișcarea noastră de cultură

fizică, au dat muncii de pregătire un caracter
— foarte concret. Spre deosebire de alți ani, acum 

normele au constituit o balanță fidelă cu care se
= poate cîntâri activitatea depusă de toate orga- 
z: neie și organizațiile UCFS, de antrenori, tehnl- 
~ eleni și sportivi.
§ Tn perioada actuală calitatea muncii cluburl- 
" lor și asociațiilor sportive, a consiliilor regionale
— ale UCFS, a secțiilor pe ramură de sport poate fi 
= apreciată cel mai bine în funcție de numărul de 
~ sportivi pregătiți pentru a face parte din loturile 
“ noastre olimpice. Acolo unde a existat preocu- 
=: pare permanentă, o bună organizare, o îndru-
— mare și un control riguros, acolo unde a existat 
= pasiune și entuziasm, s-au văzut roadele muncii. 
== La cluburile bucureștene Steaua și Dinamo s-a 
~ făcut o amplă dezbatere a normelor olimpice, s-au 
*~ studiat posibilitățile de îndeplinire a lor, șl pe 
= această bază s-au alcătuit planuri concrete de 
;= activitate. Tocmai de aceea, rezultatele au fost 
zz mulțumitoare. In sporturi ca atletism, tir și caiac- 
xE canoe, unde normele olimpice au constitrJt obiec- 
~ tivul principal al muncii de zl cu zi au fost 
z: realizate cele mai multe din aceste standardurl. 
EE Unele sporturi nu figurează, deocamdată, pe 
~ tabelul alăturat. Este vorba de lupte clasice, ca-
— notaj, ciclism, volei fete. La aceste disci-
— pline, ca și la altele, sportivii n-au avut încă
— ocazia să-și măsoare forțele în mari confruntări 
= internaționale, care să le prilejuiască îndeplini-

BILANȚ | 
rea normelor. O vor face însă cu siguranță în = 
noua etapă care a început, astfel că la viitorul = 
bilanț (31 octombrie), tabelul alăturat va fi mult =
mai mare. —

O primă și importantă opțiune pentru rea’izarea =
normei au luat-o și fotbaliștii prin victoria de la — 
Copenhaga, în fața Danemarcei. Tn schimb, jucă- = 
lorii de polo, călăreții, pentatloniștil și alții, deși = 
au participat la importante concursuri n-au reușit zz 
încă să-și ducă la îndeplinire obiectivul propus. = 
Ei vor trebui să-și intensifice eforturile, să-și îmbu- = 
nătățească pregătirea pentru a recupera timpul — 
pierdut 1 * —

Continuă să bată pasul pe loc nalația. Tn plină = 
perioadă competițională nu s-a înregistrat încă ~ 
nici o cifră egală normei olimpice. Cît mai aveți cț 
de gînd să așteptați, tovarăși antrenori și îno- ~E 
tători ? De asemenea. în unele probe atletice — 
masculine, și în special la aruncări, rezultatele ~ 
de pînă acum sînt nesaiisfăcătoare, fiind departe EE 
de nomele cerule, de valoarea atinsă azi pe plan ~ 
Internațional. ~

Tabelul alăturat șl clasamentul cluburilor și S 
asociațiilor redau cum nu se poate mai bine si- — 
tuația existentă la data de 1 Iulie. Nu poate trece — 
neobservat faptul că o serie de regiuni, unele cu = 
tradiție în mișcarea noastră sportivă, n-au dat 
încă nici măcar un om loturilor olimpice. In acea- — 
stă situație se află regiunile Banat, Ploiești, Cri- 
șana, Dobrogea, Galați și altele. Unele cluburi ~ 
din București ca Progresul, Metalul, Știința și mal rx 
ales Rapid figurează, după părerea noastră, cu = 
un număr nepermis de mic de standardurl înde- -- 
plinite. După cum nu se poate concepe ca în cele = 
două cluburi clujene (Știința și C.S.M.) să fi fost — 
pregătiți doar trei atleți apți să facă parte din — 
loturile olimpice ale țării noastre.

In toate acesteițegiuni și cluburi, ca șl la Iași, E 
Brașov, Tg. Mureș, și — de ce nu — la Craiova, — 
Bacău, Arad, Sibiu, Baia Mare, Hunedoara etc., — 
se cere o serioasă analiză a rămîneril în urmă In ~ 
îndeplinirea normelor olimpice. Să nu uităm că xț 
standardurile prevăzute pentru etapa a doua a — 
pregătirilor sînt cu mult superioare, atingînd în 
cele mai multe dintre probe valori la nivelul spor- H 
tulul mondial, constituie noi recorduri ale țării. ~ 
Să trecem deci cu toată seriozitatea și hotărîrea = 
la îndeplinirea lor, printr-o pregătire și mai mi- EE 
nuțioasă, la nivelul cel mai înalt 1 —

ILa o zecime
de secundă!

Norma pe fot anul, dar...

de ștafetă de 4x100 mc- 
aflat de trei ori în ime-

Echipa 
tri s-a 
diata apropiere a normei olimpice. 
1-a Ploiești. în meciul cu echipa 
Greciei, Valentin Popescu. Aurel 
Stamatescu. Valerin Jurcă și Ale
xandru Tudorașcu au purtat șta
feta in 
la finiș.

Record 
0,2 sec. 
mai tîrziu. la Cîmpina, Gheorghe 
Zamfirescu a luat locul lui Po
pescu în cvartetul sprinterilor. Re
zultatul 41,1 sec — nou record 
al Romîniei. la 0,1 sec de normă

Era de așteptat că performanta 
aceasta nu va avea vreme să se 
învechească, mai ales alergă
torii noștri de viteză manifestau 
o formă din ce in cc mai bună 
Și astfel, la importantul concurs 
de la Sofia, clnd corespondentul 
nostru Toma Tlristov ne-a transmis 
rezultatele de Ia 100 
Tudorașcu 
așteptat 
©ord al 
de data 
Ploiești, 
egaleze 
performantă a tării, 
a doua oară, 
olimpică.

Timpul nu 
Numai că de 
vul vostru trebuie să 
zultatul de 40,7 secunde Va 
întrutotul în puteri 1

41,2 sec. de la start

republican egalat, la 
de normă. Trei zile

m ale
și Stamatescu. 

să ne anunțe și 
ștafetei. Dar. cei
aceasta în formația de la 

nu 
din

Ini
am
re*un 

patru.

reușiseră decîi să 
nou cea mai bună

Deci pentru 
la 0,1 sec de norma

este pierdut, băieți ! 
data aceasta obiecti

vizeze re- 
sle

I

Apariția normelor olimpice a 
impus tuturor sportivilor noș
tri fruntași o revizuire serioasă 
a planurilor de antrenament și 
„acordarea" lor la cerințele pro
gresiv mai mari ale standardu- 
rilor pentru Tokio.

Rezultatele muncii n-au în- 
tirziat să apară. Așa cum am 
mai arătat, mulți dintre candi
dați! la cea de a XVIII-a O- 
limpiadă au ținut sâ realizeze 
pînă la 1 iulie rezultate echi
valente normelor pentru întreg 
anul preolimpic. Printre aceș
tia se numără și maestrul eme
rit IOSIF SÎRBU. L-am întîl- 
nit mai zilele trecute și iată ce 
ne-a spus:

„Fără stimulentul deosebit al 
normelor poate eă n-aș îi atins 
rezultatele înscrise acum în 
fișa mea. Norma a fost ca o... 
țintă pe care am vrut, cu tot 
dinadinsul, s-o nimeresc. Fap
tul eă am realizat și cifra 
pusă pentru întregul an, 
bucură, desigur. Dar, să 
clari, aeeasta nu-ți bagă în
zunar... biletul de Tokio, ci te 
îndeamnă la o muncă și mai 
susținută. Trebuie de pe acum 
însușită o asemenea constanță 
în rezultatele mari incit anul 
viitor standardul, mult mai 
pretențios, să poată fi îndepli
nit cel puțin de două ori. Și 
cu cit 
cu atit

Are
nostru 
Sirbu I

ini
mă 
fim 
bu-

va fi de mai multe ori, 
este mai bine...".

multă dreptate primul 
campion olimpic Iosif 
Intr-adevăr succesul în

Situația îndeplinirii normelor pe cluburi și asociații sportive
i. Steaua București 25 sportivi 7 sporturi
2. Dinamo București 15 »» 4

- 3. Știința București 7 3
4. Rapid București 6 2
5. Metalul București 4 »» 2 *»
6. Olimpia București 3 2
7. Progresul București 2 2 »»
8. Știința Cluj 2 1 »>
9. C.S.M. Cluj 1 1

Dinamo Brașov 1 1
Voința Tg. Mureș 1 »» 1 »»
C.S.M.S. Iași 1 »» 1 »»
Dinamo Obor 1 9t 1 w

Situația îndeplinirii normelor pe sporturi
1. Atletism 23 6. Haltere 4
2. Tir 17 7. Lupte libere 2
3. Caiac-canoe 10 Scrimă 2
4. Box 5 9. Gimnastică 1

Volei 5

întrecerea cu norma trebuie să 
fie un îndemn pentru o muncă 
și mai susținută, pentru rezul
tate și mai bune... Se știe doar 
că nici performanțele nu stau 
pe loc.

Bărbați
100 m

200 m

1500 m

5000 m 
U0 mg.
20 km marș
înălțime

Triplu 
Decatlon 

Femei
100 m 
800 m
80 mg 
Lungime

ATLETISM

Cttiva dintre olimpici. Rindul de sus, de la stingă: Enache (tir), Pavel (lupte), Lia 
^atletism), lsmailciuc (canotaj), I olanda Balaș (atletism). Rindul de jos: Fiți Balaș (1 
Zoltan Vamoș (atletism), Ana Ene (scrimă), Constantin Ciucă (box) și Sonia Iovan ( 

tică), văzuți de Neagu Rădulescu.

Al. Tudorașcu (Met. Buc.) 
A. Stamatescu (Șteaua)
V. Jurcă (Din. Buc.) 
Gh. Zamfirescu (Steaua) 

Vamoș (Din. Buc.) 
Barabaș (Din. Buc.) 
Barabaș (Din. Buc.) 
Macovei (Steaua) 

Popa (Steaua) 1.
Porumb (Șt. Cluj) 

Ducu (Steaua)
Spiridon (Șt. Buc.) 
Ciochină (Met. Buc.) 
Sokol (Șt. Cluj

Z. 
A. 
A.
N. 
I.
C.
E. 
Al. 
S.
C.

I. 
E.

<1

12,0
2:10,0

11,4

iulie

10.5
10.6
21,5
21.5 

3:43,1» 
3,45,7

14.03,0
14.5

1.34:15,0»
2,11»
2,09»
2,08*
16,13*
6733

Petrescu (Rapid Buc.) 
Teodorof (Din. Buc.) 

M. Budan (Șt. Buc.) 
V. Viscopoleanu (C.S.M. Cj. 5.85

11,9
2:09,8

11,4
6.03»

1963)

Individual compus

GIMNASTICĂ

S.

Cat. cea mai ușoară
Cat. ușoară
Cat. semimijlocie
Cat. semigrea L.

Iovan (Șt. Buc.) 73,60

HALTERE

I. Panait (Steaua)
B. Fiți (Steaua)

L. Ionescu (Ol. Buc.) 
Baroga (Steaua)

LUPTE LIBERE

S-au clasat în primele șase locuri la 
mondiale din 1963
Cat. 70
Cat. 97

kg. C. Hathazi (Voința Tg. Mureș) 
kg. N. Pavel (Steaua)

SCRIMĂ

S-au

A. Ene (Progresul Buc.)
I. Drîmbă (Steaua)

M. Miliadis (Șt. Buc.) 5,85 5,86 al tineretului.
înălțime I. Balaș (Steaua) 1,64 1,88» Floretă fete

R. Voroneanu (Steaua) 1,64 1,64 Floretă băieți
Greutate A. Sălăgean (Din. Brașov) 15,70 15,99
D se L. Manoliu (Metalul Buc.) 51,50 53,87*
Suliță M. Diaconescu (Steaua) 50,00 53,30*

60 focuri culcat

clasat în primele trei locuri la

TIR

P

300
35

380
420

car

locul 
locul 5—

Criteriu

locul 1
locul 2

591
591

I. Sîrbu (Steaua) 
N. Rotaru (Steaua)* = normă îndeplinită pentru întreg anul 1963.

3x40 focuri I. Sîrbu (Steaua) 1131
BOX Tr. Cogut (C.S.M.S. Iași) 1131

N. Rotaru (Steaua) 1131
S-au clasat în primele patru locuri la campionatele I. Olărescu (Șt. Buc.) 113

europene din 1963. Pistol viteză M. Dumitriu (Steaua) 58
cat. muscă C. Ciucă (Steaua) semifinalist la C.E. Șt. Petrescu <Din. Buc.) 58
cat. cocoș N. Puiu (Progresul Buc.) „ I. Tripșa (Din. Buc.) 58
cat. pană A. Olteanu (Met. Buc) „ M. Roșea (Din. Buc.) 58
cat. semimijlocie V. Badea (Steaua) „ G. Maghiar (Din. Buc.) 58
cat. mijlocie I. Monea (Din. Buc.) finalist la C. E. Pistol liber G. Maghiar (Din. Buc.) 54

CAIAC — CANOE

Caiac 
Caiac

Caiac

1-1000
2—1000

4—1000

m
m

m

1 fete—500Caiac
Canoe 1—1000 m

Canoe 2—1000 m

Ivanov (Steaua)
Nicoară
Nicoară (Steaua) 
Ivanov
Artimov
Conțolenco

3:57,0
3:40,0

3:48,0
3:39,0

T. 
N.
E. 
L.

3:19,0 3:16,0
3:18,0»

Talere

* ~ normă

Jeglinschi (Din. Buc.) 
Bratu (Șt. Buc.) 
Harea (Dinamo Buc.) 
Giușcă (Șt. Buc.)

I. Pieptea (Olimpia Buc.) 
N. Flamaropol (Ol. Buc.) 
Gh. Enache (Steaua)
I. Dumitrescu (Din. Obor) 

îndeplinită pentru întreg anul

54
54
54
54
54

ÎS
ÎS
ÎS

I.
A.
S.

A.
A

2:14,0
4:35.0
4:35.0
4:35,0
4:07,0

2:13,2 
4:34,0 
4:35,0
4:35,0
4:06,0

VOLEI

caiac 4—1000

H. Ivanov (Steaua)
H.
V.

V.
H.
N.
A.

m Hilde Lauer (Steaua)
Lipalit (Dinamo)

Igorov (Steaua) 
lsmailciuc (Dinamo) 
Iacovici (Dinamo) 
Sidorov

Notă (*) : cu excepția rezultatului de la 
m, unde norma a fost realizată pentru întreg anul 1963, 
la toate celelalte probe norma va mai trebui repetată 
încă o dată

Au făcut parte din echipa care s-a califica 
t,Cupei campionilor europeni", participînd 
60®/o din jocuri. Echipa Rapid București a cîș 
din acest an a „C.C.E." 
Horațiu Nicolau 
Nicolae Drăgan 
Davila Plocon

Nicolae Mince
Mihai Grigorc



După etapa de duminică a categoriei A
S-a mai consumat o etapă din ca

drul campionatului categoriei A. O 
etapă destul de agitată, cu destul de 
multe rezultate neprevăzute (mai ales 
ca scor) și cu goluri multe.

Cel mai important aspect care se 
desprinde din etapa de duminică este 
acela că lupta pentru primul loc s-a 
încheiat definitiv. Pînă duminică mai 
existau șanse — teoretice — ca Steaua 
să întreacă pînă la urmă pe Dinamo 
București. La ora actuală, însă, în 
situația în care Dinamo are un avans 
de cinci puncte și mai sînt de dis
putat doar două etape, echipa cam
pioană pe acest an este cunoscută. 
Campionii de anul trecut, dinamoviș- 
tii bucureșteni, și-au reeditat perfor
manța și ne vor reprezenta pentru 
a doua oară consecutiv în „Cupa 
campionilor europeni".

Mult maj interesantă în acest an 
decît lupta pentru titlu a fost cea 
pentru evitarea retrogradării. Și cu 
toate că UTA și-a mărit șansele de 
a rămîne în prima categorie, mulțu
mită succesului de pe stadionul Re
publicii, „conturile" nu pot fi socotite 
încheiate, avansul de numai un punct 
pe care arădenii îl au față de Dinamo 
Bacău și Crișana neputînd fi soco
tit hotărîtor.

Iată cu cine mai au de jucat echi
pele respective în etapele următoare:

UTA ! cu Progresul și Crișana, am
bele jocuri la Arad.

DINAMO BACAU: cu Farul la 
Bacău, cu Petrolul la Ploiești.

CRIȘANA: cu Rapid la Oradea; 
cu UTA la Arad.

După cum se vede, textiliștii au 
un program care — teoretic — e mai 
favorabil. Ei pot face 26 de puncte. Dar 
în eventualitatea în care Dinamo 
Bacău sau Crișana cîștigă cele două 
jocuri (și, deci; acumulează 25 de 
puncte), intră în discuție chiar echi
pe ca Progresul și CSMS-Iași. care 
au acum 24 de puncte și un golave
raj negativ. Din acest calcul sumar, 
o concluzie se desprinde: lupta pen
tru evitarea retrogradării e de-a 
dreptul pasionantă și s-ar putea ca 
rezultatul să nu ne fie cunoscut de
cît în seara ultimei etape, la 14 iu
lie.

Revenind la etapa de duminică 
subliniem faptul că s-a înscris un 
număr neobișnuit de mare de goluri 
(27 !), că trei echipe au cîștigat în 
deplasare și că — pentru prima oară 
în acest campionat — echipele bucu- 
reștene au înregistrat un eșec total, 
pierzînd toate patru!

„Regret în mod sincer gestul comis“
Ieri am primit la redacție vizita 

jucătorului de fotbal Ion Nedelcu de 
la Progresul București, care a luat 
o justă poziție autocritică față de ac
tul nesportiv pe care l-a comis du
minică și ne-a rugat să publicăm ur
mătoarea scrisoare :

„Regret în mod sincer gestul co
mis in meciul cu Farul Constanța, 
care mi-a atras pe drept eliminarea 
de pe teren și dezaprobările publicu
lui. Rădăcinile ieșirii nesportive pe 
care am comis-o trebuie căutate în 
primul rînd în faptul că mai am 
lipsuri în ceea Ce privește educația.

In activitatea mea de jucător sînt 
la prima abatere de acest fel, ceea 
ce mă face să regret și mai mult gre
șeala respectivă. îmi dau seama că o

l LUAT SfÎRȘIT PRIMA
REPUBLICAN

Duminică s-a disputat ultima etapă 
a primei părți (pe serii) a campiona
tului republican de juniori. Pentru tur
neul final s-au calificat cele opt echipe 
cîștigătoare de serii și anume : C.S.M S 
Iași, Dinamo București, Tractorul Bra. 
șov, Farul Constanta, Rapid București, 
C.F.R. Timișoara, Crișana Oradea și 
Ind. Sirmei C. Turzii.

In urma unei hotărîri a federației, 
primele două etape ale turneului final 
(sferturile de finală și semifinalele) »e 
vor disputa într-o singură localitate, la 
Sighișoara, pentru a se crea posibilita. 
tea urmăririi tuturor echipelor In vede
rea selecționării elementelor valoroase 
pentru tabăra de juniori și lotul re
prezentativ. Sferturile de finală vor 
avea loc la 10 și 11 iulie după urmă
torul program: C.S.M.S. lași — Dinamo 
București, Tractorul Brașov — Farul 
Constanta, Rapid București — C.F R. 
Timișoara și Crișana Oradea — Ind 
Sirmei C. Turzii. Echipele învingătoare 
vor juca în semifinale la 14 iulie, tot 
la Sighișoara. Finala este programată 
în deschidere la finala Cupei R.PR.. 
la 21 iulie la București.

Și pentru că a venit vorba de echi
pele bucureștene, ne facem ecoul do
rinței a numeroși spectatori care ar 
vrea să vizioneze meciurile de cam
pionat în nocturnă. Mai sînt două 
etape, deci încă două cuplaje în Ca

Petrolul — Steaua 4—0. Eremia oprește atacul lui Badea, protejat de Staicu.
Frații Dridea, Cojocaru și fundașul.., Tomeș urmăresc atenți.

Foto: Mircea Popescu-Ploiețti
pitală. Organizarea lor cu începere 
de la ora 16, pe căldură caniculară, 
este total nerecomandabilă, atit pen
tru echipe cît și pentru spectatori. 
N-ar fi mai indicat un cuplaj pe sta
dionul Republicii, cu jocuri de la 
orele 18 și 20, de exemplu ?

„CATALIZATORUL COLECTIV"

Duminică la Ploiești a ieșit încă o 
dată în evidență faptul că o echipă 
lipsită de conducător de joc e un 
nonsens. Petrolul a cîștigat, în mare 
măsură, datorită infuziei de clarita
te pe care a realizat-o D. Munteanu, 
iar în partea a doua Steaua a înche
gat cîteva acțiuni grație lui Constan
tin.

Rolul conducătorului de joc este 
inestimabil. Acum cîțiva ani U.T.A., 
care nu mai era... U.T.A. a fost 
„purtată" de Petschovski, iar în ul
tima vreme Floruț a preluat cu des
tulă competență pupitrul dirijoral. 
Știința Cluj I-a avut cu ani în urmă 
pe Mateianu, iar astăzi e aproape 
de neconceput un atac care să nu 

asemenea ieșire nu este compatibilă 
cu ținuta pe care trebuie s-o aibă 
un adevărat sportiv, că am adus un 
rău clubului, echipei și colegilor 
mei.

îmi iau angajamentul ca pe viitor 
să nu mai comit nici un fel de aba
teri de la conduita pe care trebuie 
s-o aibă un fotbalist fruntaș pe te
renul de joc, sau în viața personală, 
să fiu un exemplu de comportare și, 
prin aceasta, să contribui și eu la 
creșterea continuă a nivelului fotba
lului nostru".

ION NEDELCU
jucător în echipa Progresul 

București 

PARTE A CAMPIONATULUI
DE JUNIODI

Iată cîteva din rezultatele înregistrate 
duminică:

SERIA I: Rulmentul Bîrlad—C.S.M.S. 
Iași 2—0 (0—0). Moldova Iași — 
C.F.R. Pașcani 7—1 (2—1). Dinamo 
Bacău — Textila Buhuși 4—î (1—1); 
SERIA A II-A: Rapid Focșani — Di
namo București 1—7 (0—6). Prahova 
Ploiești — S.S.E. Ploiești 5—1 (1—1), 
Progresul Buc. — Unirea Ploiești 3—0 
(nepr.); SERIA A 111-a: Tractorul Bra
șov — Gaz Metan Mediaș 3—0. nepre- 
zentare. St. roșu Brașov — Carpați Si- 
naia 4—0 (2—0); SERIA A IV-A: Vo- 
ința București — S.S E. nr. I București 
9—2 (4—1); SERIA A V-A: Rapid 
București — Răsăritul Caracal 16—0 
(6—0), Metalul Tîrgoviște — Steaua 
București 1—0 (1—0); SERIA A
Vl-A: Banatul Timișoara — Vagonul 
Arad 1—7 (0—5). Progresul Timișoa
ra — Ceramica Jimbolia 12—0 (4—0); 
SERIA A VII-A: Crișana Oradea — 
Forestiera Sighet 10—0 (5—0), Mi
nerul B. Mare — Știința Cluj 1—6 
(1-—2). ASMD S. Mare — Unirea Dej 
4—1 (0—1).

pornească de la Petru Emil. Stea
gul roșu a avut și are In Meszaroș. 
în Seredai sau în Năftănăilă „dispe
ceri" de bună calitate. Chiar și suc
cesele relative ale Minerului au fost 
legate de aportul lui Szoke, omul 

din mijlocul terenului. Exemplele ar 
putea fi continuate.

In străinătate, rolul conducătorului 
de joc este atît de mare, încit în
suși Pele, care nu mal trebuie re
comandat, este nevoit să cedeze locul 
I în ierarhia mondială Iul Di Stefano, 
care întrunește, după părerea una
nimă a specialiștilor splendide cali
tăți de conducător de joc, adică de 
„catalizator colectiv". Iată ce spune 
Constantin despre Di Stefano, pe care 
l-a văzut jucînd în Brazilia, în cursul 
unul meci Vasco da Gama —Real Ma
drid : „In tot timpul jocului nu l-am 
urmărit decît pe el... Da Di Stefino 
totul e clar. Capul sus, niciodată m 
dribling fără scop, o mișcare conti
nuă de-a lungul celor 90 de minute. 
Di Stefano e pretutindeni. E mereu 
gata să lege o fază. E mereu gata să 
șuteze la poartă, pentru ca după cî
teva secunde să-l ji deposedeze pe 
înaintașul advers ajuns în apropie
rea careului propriu, pe contraatac. 
Di Stefano nu strălucește, dar prin 
el strălucește întreaga echipă."

In cadrul jocului modem. în care 
culoarele de acces spre poarta ad
versă s-au îngustat văzînd cu ochii, 
iar legătura dintre atac și apărare 
a devenit o chestiune mai vitală ca 
oricînd, rolul „catalizatorului colec
tiv" crește. Iată de ce. parafrazînd 
o veche zicală, putem spune că „cine 
nu are un conducător de joc, să-l 
caute, SAU, MAI ALES. SA-L 
CREASCA..."

IOAN CHIRII. A

1X2X1X21
Iată o scurtă trecere în revistă a me

ciurilor cuprinse în programul concursu
lui Pronosport or. 27 din 7 iulie a c.

1. — Steaua — Știința Cluj meci de 
tradiție. Indiscutabil, militarii au prima 
șansă.

2. — U.T.A. — Progresul. Meci ex
trem de important pentru arădeni. Avtnd 
avantajul terenului și încurajarea su
porterilor. ei au prima șansă.

3. — Crișana — Rapid. Orădenîi vos 
căuta să salveze... ce se mai pcate sal
va. Vor reuși ei să treacă de fero
viari ? Șansele hîrtiei le aparțin, dar 
numai pentru că sînt în rol de ear.de.

4. — Dinamo București — Științe 
Timișoara. Chiar dacă și-au asigurat 
titlul, dinamoviștii bucureșteni vor 
căuta, desigur, să demonstreze că cele 
două înfrîngeri de la Brașov, nu reflectă 
adevărata valoare a echipei. Meciul este 
totuși deschis.

5. — C.S.M S. Iași — Petrolul. Pe 
teren propriu ieșenii au manifestat în
totdeauna vervă de joc, fapt pentru care 
îi indicăm favoriți.

6 — Steagul roșu — Minerul. Meci 
în care numai brașovenii pot urmări 
un scop: un loc „mai sus".

7 — Dinamo Bacău — Farul Meci de 
importantă vitală pentru băcăoani. el 
putîndu-le aduce răspunsul la „a fi sau

Noutăți din activitatea
fotbalistică

• Una din principalele acțiuni als 
federației de fotbal în perioada ac
tuală este depistarea elementelor ti
nere de perspectivă. In acest scop, le 
sfîrșitul săptăm’nii trecute au fost 
convocați 52 de jucători, apartinînd 
echipelor de categorie B și din re
giuni. Antrenorii federali Basil Ma
rian și Train,’. Tomescu, ajutați de 
antrenorii Gheorghe Petrescu și Va
lentin Stănescu, au verificat o serie 
de tineri jucători cu ajutorul unot 
jocuri de trial care au avut loc Ia 
Cîmpina (sîmbătă) și la Tîrgoviște 
(duminică).

Iată pe jucătorii care s-au eviden
țiat la această primă verificare: S. 
Niculescu (Dinamo Obor), I. Papuc 
(Tractorul Brașov), M. Florescu 
(Știința Craiova), F. Miihlrot (Vagonul 
Arad), S. Kirner (C.S.M. Cluj), E. 
luhasz (Gaz Metan Mediaș), L. Ciu- 
tac (Jiul Petrila), V. Stincel (C.S.M. 
Cluj), I. Ștefan (Dinamo Buc.), V. 
Negrea (Progresul Brăila), R. Banu 
(C.S.M. Cluj), M. Mocanu (Chimia 
Făgăraș), N. Stoenescu (Dinamo O- 
bor). I. Mureșan (Ind. Sirmei C. 
Turzii), C. Gybrfi (C. S. Mureșul Tg. 
Mureș), C. Plugaru (C.F.R. Pașcani), 
St. Feodot (Dinamo Obor), L. Tola 
(Unirea Dej), T. Farkaș (C.F.R. Arad).

Antrenorul federal Angelo Nicu
lescu, prezent și el la fața locului, 
in calitate de observator, ne spunea 
că cei mai buni jucători vor fi pro
puși loturilor noastre reprezentative 
de juniori și de tineret. Această im
portantă acțiune va continua cu un 
joc intre două echipe alcătuite din 
cei mai buni tineri fotbaliști; re
marcați la Cîmpina și Tîrgoviște.

★

• In aceste zile se lucrează la 
alcătuirea celor patru serii ale cam
pionatului categoriei C. Majoritatea 
echipelor sînt de pe acum cunoscute.

Cit privește cele două serii ale 
campionatului categoriei B, ele vor 
fi alcătuite după terminarea jocurilor 
de baraj

★

• După terminarea jocurilor de 
campionat, trei din echipele noastre 
fruntașe (Dinamo, Steaua și Rapid) 
vor efectua turnee peste hotare.

s nn fi“ în categoria A,
8 — Daugava Riga — Sahtior Ka

raganda Partidă între două echipe aflat» 
ia jumătatea clasamentului in care gaz. 
dele, cu mai multă experiență, in me
ciurile grele, pornesc ca favorite.

9 — Locomoție Gomei — S.K.A No
vosibirsk Ambele formații se află la 
„periferie", feroviarii fiind chiar deți
nătorii „lanternei roșii". Lupta este 
deschisă.

10. — Traktor Volgograd — Cerna- 
măreț Odesa Formația marinarilor din 
Odesa poate obține un punct la Voi- 
gog rad. echipa constructorilor de trac
toare avind. în prezent, o comportare 
nesatisfăcăloare.

11 — Trud Voronej — Uralmaș 
Sverdloi sk Antrenați în luptă pentru 
primul loc în erupă. Trud întîlnește o 
forma (ie din coada clasamentului, de 
care poate trece fără prea mari difi- 
cnll ăți

12 — Dncnr Dnepropetrovsk — Lc- 
komotiv Celeabinsk Echipe de forțe a- 
propiate care pot furniza orice rezultat.

Sp Rezervele de muncă Lugansk —■ 
Sinnik laro-dav Liderul grupei întîlnește 
la Lugansk tot una din echipei: frun
tașe. Ele vor lupta de la egal la egal 
și în acest caz un meci nul este cel 
mai plauzibil

Asi, ia!Siss?a ai la F^onoexpres!

• Aproape 100 de antrenori ai 
echipelor de categorie ?., B și ju
niori vor participa In un curs de re
împrospătare a cunoștințelor. Lecțiile 
se vor desfășura între 16—26 iu
lie la București. La sfîrșitul cursului) 
antrenorii vor susține un examen pen
tru verificarea cunoștințele- lor.

In luua august va începe un nou 
curs de antrenori de 3 luni cu pro
gram zilnic.

★

• între 21—28 Iulie arbitrii de cate
gorie republicană vor lua parte la 
un curs de perfecționare care se va 
ține Ia Mangalia.

★
• Meciul Steaua - Minerul Baia 

Mare, din cadr„1 sferturilor de 
nală ale Cupei R.P.R. se va disputa 
la data de 4 iulie, la Tg. Mureș.

Știri... Rezultate...
SEMIFINALELE CUPEI R.P.R.

Ieri a avut loc la sediul F.R.F. t - 
gerea la sorți a semifinalelor Cupei 
R.P.R. la fotbal. Sorții au decis ur
mătoarele jocuri :

Steaua sau Minerul Baia Mar„ — 
Petrolul Ploiești șl

C.S.M.S. Iași — “’iderurgistu! Ga- 
'ați.

Aceste două partide se vor disputa 
în ziua de 10 iulie. Localitățile unde 
vor avea loc meciurile vor fi stabilite 
prin comunul acord al formațiilor 
respective.

MECI AMICAL LA SINAIA

Duminică s-a disputat la Sinaia me- 
ciui amical dintre Carpați din locali
tate șl C.S.M. Sibiu. Gazdele au cîș
tigat cu scorul de 7—3 (3—2). Punctele 
învingătorilor au fost marcate de 
Tarălungă (4), Marin, Feidman și O- 
logu iar ale oaspeților de Baban (2) 
și Văcaru. (M. Bota și V. Sbarcea, 
coresp.).

TUR JEUL SELECȚIONATEI ORA - 
ȘULUI HANOI

Cel de-al doilea joc din cadrul tur
neului selecționatei orașului H-nol 
este propiamat joi, la Sibiu, unde 
oaspeții vor întîlni pe C.S.M. din 
localitate.

★
• în curînd va evolua în regiun-- 

Cluj o selecționată U.I.S.P. din L 
logna.

PREMIILE CONCURSULUI SPECIAL 
PRONOEXPRES NR. 26 DIN

26 IUNIE 1963
PREMII IN BANI

Categoria I ; 1 variantă în valoare 
de 50.000 lei.

Categoria a II-a: 4 variante a cita 
28.663 lei,

Categoria a in-a: 52 variante a cite 
2.374 lei.

Categoria a IV-a : 410 variante a eîte 
387 Jel.

Categoria a V-a: 1085 variante a
cite 94 lei.

Categoria a Vl-a : 7550 van-atu 3 
cite 36 I :i.

Deoarece premiul de lt. categoria I 
a fost obținut pe o variantă cu 6 fin 
6. conio-m regulamentului : ceste! va
riante îi retine în afară de premiul 
de 50.000 lei și un premiu în obleete 
în valoare de 5.000 ’ 1. Deci, cîștlgâ- 
torul Popescu S. din București care a 
obținut acest premiu, primește în total 
un cîștig în valoare de 55.000 let

PREMII IN OBIECTE
Categoria a II-a : 3 variante. Cate

goria a IlI-a : 14 variante. Categoria
a IV-a : 83 variante. Cr „goria a V-a: 
290 variante. Categoria ’ -a: 667 va
riante.
PREMII St LIMENTARE ACORDATE 
POSESORILOR DE BILETE S^ORT- 

EXPRES
Categoria a II-a : 9 varian.e. Cate

goria a III-a : 51 variante.

Rubrică redactată de Loto-Pronoșpirt.

ear.de


Activitatea competițională Unele concluzii după o primă etapă de campionat republican
în țară

CAMPIONATELE REGIONALE

In organizarea comisiei regionale 
de volei Iași, orașul Vaslui a găzduit 
recent etapa pe regiune a campiona
tului masculin, la care au participat 
Penicilina Iași, Rulmentul Birlad, 
C.S.M.S. (tineret), Progresul Hirlâu, 
Progresul Huși, Progresul Vaslui, U- 
nirea Negrești și Gloria Pașcani. In 
meciul decisiv, pentru desemnarea e- 
chipei campioane a regiunii, Penici
lina Iași a învins cu 3—1 pe Rul
mentul Bîrlad.

VICTOR VASILIU-coresp.

Campionatul regional feminin s-a 
desfășurat în orașul Iași și s-a în
cheiat cu victoria voleibalistelor de la 
Penicilina, care au cîștigat toate in- 
tilnirile fără a pierde vreun set. în 
meciul hotărîtor, Penicilina a dispus 
cu 3-0 (4, 2, 1,) de Confecția Birlad.

GH. VASILIU — coresp.

Timp de două zile, Sala sporturilor 
din orașul Baia Mare a fost locul 
de desfășurare a etapei regionale a 
campionatului republican. Au parti
cipat șapte echipe feminine și opt 
masculine. întrecerile au fost de un 
bun livel tehnic, evidențiindu-se în
deosebi unii jucători tineri ca, An
gela Marchiș, Maria Crișan, Maria 
lonescu, .daria Mureșan (Minerul 
Ex> vări), I. Andreicuț. Gh. Ne
meth (Viitorul Baia Mare) ș.a. la 
masculin, pe primele trei locuri s-au 
clasat — în ordine — Viitorul Baia 
Mare, Rapid Sighet și Pietrosul Bala 
Bo-Șa (raionul Vișeu). In cel mai 
important meci al turneului. Viitorul 
Baia Mare a învins cu 3—2 pe Ra
pid Sighet. La feminin, în meci ae- 
cisiv Minerul Explorări Baia Mare 
a întrecut cu 3-0 pe Victoria Sighet. 
Pe locul trei s-a clasat Progresul 
Șomcuța Mare.
• La Baia Mare a avut loc nu de 

mult și faza pe regiune a campiona
tului cooperației meșteșugărești, pen
tru echipele masculine și feminine 
După întreceri dirze, învingătoare au 
ieșit echipele Voința Baia Mare (mas
culin) și Voința Sighet (feminin). A- 
ceste formații urmează să participe 
la faza de zonă, programată în zilele 
de 6 și 7 iulie.

S. VASILE
Pe terenul de volei al asociației 

Sanitarul din Tg. Mureș, s-a desfă
șurat faza regională a campionatului 
feminin de calificare, cu participarea 
a cinci echipe campioane de raioane. 
O evidentă superioritate a manifes
tat Sanitarul Tg. Mureș, care a cîș
tigat titlul J.e campioană regională. 
In meciul final Sanitarul a învins cu 
3—0 pe Stăruința Găiești. Remarcăm 
faptul că și formația colectiv-stelor 
din G“ Iești a av .t o frumoasă com
portare.

.»AN PĂUȘ — coresp.

De la I. E. B. S.
Centrul de înot pentru copii între 

5—12 ani, de la bazinul acoperit FIo- 
reasca, își continuă activitatea și în 
luna iulie.

înscrieri și informații la complexul 
Floreasca, telefon 11.64.06.

T"

Echipa C.S.Ș.-lider autoritar 
în campionatul de juniori al Capitalei
In 1959, la primele jocuri în cam

pionatul republican ele juniori, rug- 
biștii de la ClubrI sportiv școlar din 
București „mergeau" din întrîngere 
ir. înfirîngere. L-am întrebat după o... 
suită de astfel de eșecuri, pe antre
norul echipai, Cornel Munteanu :

— Ce se întîmplă cu echipa ?...
— Nu se întîmplă nimic. Am pier

dut și vom mai pierde. Satisfacțiile 
nu vin deodată. Dar, muncim și ele 
trebuie să vină !

Astăzi, după 4 ani de la această 
discuție, rugbiștii de la C.S.S. stabi
lesc un adevărat record în sportul 
cu balonul oval de la noi : ei au 
realizat victorii în toate meciurile 
susținute, avînd un golaveraj impre
sionant — 277:0 !

Pregătită cu răbdare și competen
ță, e»hipa C.S.S. s-a impus în actua-

SP-TTUL POPULAR
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Mergînd pe linia îndeplinirii sarcini
lor trasate de documentele Conferinței pe 
tară a UCFS, printre alte măsuri im
portante, federația de natație a tre
cut de îndată la îmbunătățirea calenda
rului competițional pe anul în curs. Ast
fel. a luat ființă o nouă competiție de 
amploare : campionatul republican pe 
echipe selecționate de regiuni. Mai mult 
ca oricare altă competiție, acest cam
pionat trebuie să asigure dezvoltarea 
înotului în regiunea respectivă (prin 
faptul că fiecare regiune este obligată 
să prezinte o echipă selecționată de îno
tători, specializați pe probe și proce

Numeroși participanți la concursurile 
populare de înot organizate în Capitală

Aflate în prima etapă de desfășu
rare, concursurile populare de înot 
atrag mereu mai mulți participanți la 
start. Faptul este firesc dacă ținem 
seama de condițiunile de organizare 
foarte simple șl de marele număr 
de tineri dornici șă-și măsoare for
țele î ' acest sport îndrăgit.

In săptămîna trecută asociațiile 
sportive din Capitală au continuat să 
organizeze numeroase concursuri 
populare de înot, la bazine sau la 
bazele sportive de pe marginea lacu
rilor. Astfel, consiliul asociației spor
tive Vulcan a acordat toată atenția 
bunei organizări a concursurilor, ceea 
ce a determinat pe numeroși tineri 
din uzină să se înscrie in listele de 
participanți și să se întreacă cu dîr- 
zenie pentru ocuparea primelor locuri. 
Din relatările instructorului Gheorghe 
Chirulescu, un harnic și priceput or
ganizator al întrecerilor, am aflat că 
in săptămîna care a trecut, peste 
350 de concurenți au fost prezenți la 
Startul întrecerilor, desfășurate la ba
zinele de înot ale asociației, situate la 
baza sportivă „TURDA”. Ei au avut 
la dispoziție condițiuni bune de în
trecere, asistență tehnică competentă, 
precum și un stimulent în plus: a- 
plauzele entuziaste ale numeroșilor 
spectatori prezenți pentru a urmări 
desfășurarea competiției.

O comportare meritorie a avut Ion 

Clasamente..
© Cu jocurile desfășurate duminică, 

s-a încheiat turul campionatului re
publican. Dinamo și Steaua au reușit 
frumoasa performanță de a nu pierde 
nici una din partidele susținute. Iată 
clasamentul :

1. Dinamo 9 8 1 0 72;14 17
2. Steaua 9 7 2 3 31:13 18
3. Știința București 9 5 2 2 14:39 12
4. Crișana Oradea 9 4 3 2 23:15 11
5. Știința Cluj 9 3 2 4 33:30 8
S. Industria Linii Tim. 9 3 2 4 35:53 8
7. Mn-oșul Tg. Mureș 9 2 2 5 14:45 6
6. C ' Cluj 9 2 1 6 23:43 5
9. î C. Arad 9 1 2 6 19:48 4

10. Rapid București 9 I 1 7 17:50 3

• S-a încheiat și turul campionatu-
lui de juniori al orașului București.
Clasament :

1. S.S.E. II 7 7 0 0 70:14 14
2. Steaua 7 5 0 2 58:21 10
3. CI. sp. școlar 7 4 2 1 47:24 10

lui campionat de juniori, prin pre
gătire fizică și cunoștințe tehnice, 
prin omogenitate și maturitate tac
tică. Seriozitatea pregătirii, continui
tatea, pasiunea pentru această ra
mură sportivă au făcut dintr-o echi
pă anonimă, o fruntașă necontestată 
a campionatului de juniori. Compo
nența lotului — Drăgan, Marin, Io- 
nescj Ad„ Consianlinescu. Mîrza, 
Cristache, Mărășesou, Rădulescu, 
Mandu, Ene, Pășălan, Belu. Cristea, 
Stoiehițescu, Ristea, Ionescu St., Roșu, 
Alexandrescu, Drosu, Coșereanu, 
Ibraș și Preotu (căpitanul echipei), 
toți fruntași la învățătură sau în 
producție (o bună parte dintre ei 
sînt elevi ai unor școli profesionale) 
sînt astăzi și fruntași în sport.

Iată roacule unei munci metodice, 
după un plan de perspectivă chib
zuit întocmit. Atît conducerea Clu
bului sportiv școlar, care a dovedit 
de fiecare dată o largă înțelegere, 
cit și antrenorul Cornel Munteanu 
— în egală măsură tehnician price

dee). iar în ultimă instanță marchează 
valoarea muncii depuse de organele și 
organizațiile UCFS în domeniul înotu
lui.

Recent s-a disputat în orașul Tg. 
Mureș (pentru echipele feminine) și în 
onașul Arad (pentru echipele mascu
line) prima etapă a campionatului.

Conform regulamentului, au participat 
4 regiuni : Banat, Clu j, Crișana Mu
reș-A ut on omă Maghiară și orașul Bucu
rești cu două echipe, dintre care una 
numai de juniori. Aceasta, deoarece res
tul regiunilor nu sînt încă la niveul 
unui campionat republican.

Tecuceanu, elev la Grupul școlar pro
fesional al uzinei, care s-a dovedit 
un real talent ce ar trebui să fie 
în atenția antrenorilor de mot. De 
asemeni, o bună comportare au avut 
și partlcipanții Ion Penu, Dumitru 
Ioniță, Ion Bădescu, Vasile Constan
tin și Mircea Tudor. întrecerile vor 
continua în fiecare zi.

Un reușit concurs a fost organi
zat duminică și la baza sportivă „SI
RENA" de la LACUL TEI. Clubul 
METALUL s-a străduit să asigure o 
participare cit mai numeroasă și 
condițiuni bune de desfășurare a !n- 
trecerilor. Instructorul Gheorghe 
Radu a depus mult suflet pentru a 
crea ambianța unui concurs de mare 
popularitate, care să contribuie la 
râspindirea înotului în rîndurile nu
meroșilor oameni ai muncii, aflați in 
această zi de repaus, pe malul lacului 
Tei.

Interesante întreceri au mai avut 
loc și la bazele sportive de pe ma
lurile lacurilor FLOREASCA și HE
RĂSTRĂU. Este insă necesar să se 
pună mai mult accent pe folosirea 
tuturor bazinelor și a lacurilor, în 
vederea creării posibilităților de atra
gere a unui număr cit mai mare de 
sportivi la concursurile populare de 
înot.

AUREL CRIȘAN — coresp.

rezultate
4. Progresul 7412 27:37 9
5. Rapid 7214 44;33 5
S. S.S.E. I 7205 23:47 4
7. Dinamo 7106 25:56 2
8. Știința 7 10 6 14:76 2

• Jocurile desfășurate duminică, 
în cadrul ultimei etape a turului cam
pionatului de calificare, s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Progresul 
București — C.S.O. Timișoara 11—0, 
Olimpia Baia Mare — Voința Cluj 
1—6, Constructorul Lugoj — Rapid 
Oradea 1—4.

• Consiliul orășenesc UCFS Bucu
rești organizează prin comisia orășe
nească de natație un curs de arbitri 
de înot. Informații se dau zilnic între 
orele 16—20 la ștrandul Tineretului, 
uFkde se fac și înscrierile. Cursul înce
pe la 8 iulie.

put și pedagog încercat — merită fe
licitări. Antrenorii care pregătesc ju
niori în cadrul cluburilor și asocia
țiilor sportive ar putea urma exem
plul secției de rugbi a Clubului spor
tiv școlar !

Bine s-ău comportat în prima par
te a campionatului de juniori și e- 
chipele Grivița Roșie (antrenor, T. 
Georgescu), Progresul (E. Denischi), 
Dinamo (FI. Gheondeaj și Steaua (N. 
Gheondea). In schimb, foșta fruntașă 
a campionatului, Unirea, s-a' „eviden
țiat", în acest an, prin... numeroase 
abateri de la disciplină. Din această 
cauză, o bună parte din j ircăț ori i a- 
cestei. formații au fost sancțibnați cu 
suspendări pe termene, de Ia 6 luni 
la m-. «■’!. De asemenea, antrenorul 
D. Ionescu a fost sancționat cu re- 
trogrladafe pe timp • de 4 luai pentru 
activftfie ribcorespunzătoare pe tă- 
rîm »educat iv.' Conducerea elabului 
sportiv Unirea va trebui să' tragă de 
aici Învățămintele care se cuvin...

Făcînd o analiză a valorii rezultatelor 
obținute, sîntem îndreptățiți să afir
măm că acest campionat nu s-a ridicat 
la nivelul cerut de o întrecere republi
cană. în cele 22 de probe care au fi
gurat în program și la care au Dartici- 
pat peste 100 sportivi, s-au realizat nu
mai 19 performanțe echivalente cate
goriei I de clasificare și 86 de cate
goria a Il-a și a II l-a. De aici conclu
zia că acest campionat a avut un ni
vel valoric de categoria a II-a. deși au 
participat chiar și unii maeștri ai spor
tului.

Desfășurarea primei etape a arătat și 
dezinteresul pe care îl manifestă re
giunile Banat, Crișana și chiar orașul 
București față de natație. O totală de
lăsare s-a manifestat în selectionarea, 
verificarea și constituirea echipelor, a- 
ceasta făcîndu-se numai pe baza unor 
rezultate de anul trecut. De exemplu 
Banatul nu a fost wi stare să formeze 
echipa feminină din 9 persoane, venind 
numai cu 6 sportive. Semnificativ este 
și faptul că după ce trenul a plecat 
din Timișoara cu echipa către Tg. Mu. 
reș, un telefon „fulger* de Ia consiliul 
regional UCFS a transmis Aradului să 
se ia de urgență măsuri pentru trimi
terea a două sportive de la bazin di
rect la gară pentru a completa echi
pa ! ? ! In schimb, echipa de băieți a 
venit cu trei sportivi în plus ! Echipa 
regiunii Crișana n-a fost însoțită nici 
de instructor, nici de antrenor și nici 
de conducător. Singură regiunea Cluj 
și-a alcătuit din timp un lot reprezen
tativ, care a fost pregătit de un an
trenor coordonator.

lă 
mare
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Cu excepția recordurilor de juniori 
la 400 m mixt individual (Nioulae Tot 
— Olimpia Reșița) și la 200 m. bras 
(Zoe Rezriicenco — C.S.S. Buourești), 
rezultatele nu s-au apropiat de recor
durile R.P.R. și nici de normele olim
pic*».

Aceasta arată că munca de instruire 
care se duce de antrenori în secțiile de 
performanță- (Crișana Oradea, S.S.E. 
Timișoara. C.S.M. Cluj, ș.a.) este ne
corespunzătoare. De asemenea, reiese 
lipsa de preocupare pentru selecționa
rea unor elemente cu posibilități pen
tru sportul de performanță.

Pentru etapele următoare se impune, 
din punct de vedere organizatoric, ca 
cele șase echipe reprezentative să fie 
alcătuite de pe acum, pe baza rezulta
telor oficiale obținute de înotători în 
primele etape ale campionatului repu
blican individual de seniori și juniori. 
Din punct de vedere metodic, trebuie 
să se pună accent — de urgentă — pe 
mărirea volumului de lucru (durată, 
distantă, număr de repetări), pe creș
terea intensității (în greu narea cxerci- 
tiilor, viteza de execuție și timpul pau
zelor), continuarea pregătirii fizice ge
nerale și în perioada competițională, 
precum și pe lărgirea gamei de folosire 
a mijloacelor în pregătire, mai ales cele 
ajutătoare, complimentare

în sfîrșit, remarcăm buna organi
zare a campionatului la Arad. în ce pri
vește întrecerea de la Tg. Mureș — din 
nefericire — nu putem face aceeași 
apreciere.

prof. CORNELIU RADUT 
secretar general F. R. Natație 

prof. AUREL URMUZESCU 
antrenor federal
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Marginalii la concursul de la Constanța
Doi recordmani...

obișnuit 
unor 

later
ale

în afara rezultatelor tehnice, consem
nate în ziarul nostru de ieri, întîlnirea 
dintre reprezentativele de tineret ale 
R.P. Romîne și R.P. Ungare, desfășu
rată sîmbătă la Constanța, a ridicat și 
alte probleme, asupra cărora revenim 
astăzi

POPULARIZARE SLABĂ
Federația de gimnastică ne-a

In ultimii ani cu programarea 
importante competiții interne și 
naționale în tot mai multe orașe 
tării, fapt care nu poate fi decît .salu
tat. Ținînd seama de progresul evident 
înregistrat la gimnastică în ultima vreme 
în Constanța, a fost bine venită măsura 
ca ora șui de pe malul mării să găzduiască 
tradiționala întîlnire dintre „speranțele" 
R.P. Romîne și R.P. Ungare, mai ales 

tării 
noastre făceau parte trei sportive pro
movate din clubul Farul Constanța. Iu
bitorii sportului din Constanța ca și cei 
din stațiunile de pe litoral (Mamaia, 
Eforie Nord și Eforie Sud și chiar 
Mangalia) erau, desigur, dornici să ur
mărească această întîlnire de gimnastică. 
Din păcate, ei n-au avut această sa
tisfacție pentru că consiliul regional 
UCFS Dobrogea a omis faptul că o 
competiție internațională trebuie cît de 
cît popularizată. Or, întîlnirea de gim
nastică de la Constanța, din vina or-

ganuluî UCFS amintit a fost inadmi
sibil de slab popularizată, marea ma
joritate a 1 ooa Ini oilor (și avem în vedere 
pe acei caro citesc regulat panourile 
sau afișele din oraș) neștiind nimic des
pre programarea acestei competiții în ora
șul lor. Consiliul regional UCFS Do- 
brogea trebuie să înțeleagă că toate 
competițiile internaționale merită aceeași 
atenție și că. asigurînd o bună populari
zare tuturor întrecerilor sportive, contri
buie la răspîndirea sportului în rîn- 
dul maselor de oameni ai muncii și, 
în același timp, se obțin realizări pe 
linia autofinanțării mișcării noastre 
sportive.

co’ncen- 
pe pri- 
Merila 
rotnînfl

că din reprezentativa feminină a

Avîntul Curcani a cîștigat
prima ediție a „Cupei
campionilor regionali"
Prima ediție a „Cupei campionilor 

regionali" s-a desfășurat sîmbătă și 
raio-duminică în comuna Curcani, 

nul Oltenița. La întrecere au luat 
parte șase echipe, care și-au dis
putat întîieitatea într-o atmosferă 
sărbătorească, în prezența a peste 
2 500 de colectiviști din Curcani și 
din localitățile învecinate. Echipele 
au fost împărțite, în prima fază, în 
două serii și după consumarea 
jocurilor respective au fost elimina
te din concurs ultimele clasate 
„Drum Nou“-Radu Negru și Torpe
do Brașov. In turneul final s-au 
calificat echipele: Avîntul Curcani, 
Bega Timișoara, Avintul Frasin și 
Minerul Baia Mare. Dovedindu-se 
cea mai bine pregătită, echipa Avîn
tul Curcani a cucerit prima ediție a 

a
mă
linei 

re

competiții, 
a fost. în 

la nivelul 
campionat

acetsteî importante 
cărei factură tehnică 
joritatea întâlnirilor, 
adevărate finale de
publican. Iată clasamentul final :
1. Avintul Curcani 6-5-0-1-76:5£
2. Bega Timișoara 6-3-1-2-72:71]
3. Avintul Frasin 6-3-0-3-62:6(1
4. Minerul Baia Mare 6-0-1-5-50:81

16
13
12
7

STAN CRISTEA-goresp.

CICLISM

Concurs ciclist
Vineri și duminică se va desfășura 

în împrejurimile Capitalei o întilnire 
ciclistă amicală între tinerii noștri a- 
lergători și rutierii din R.D. Germană. 
Această întîlnire face parte din pro
gramul de pregătire a sportivilor noș- 
ștri in vederea reprezentării sportu
lui cu pedale din R.P. Romînă la 
campionatele mondiale și la Jocurile 
Olimpice de la Tokio. Alături de re
prezentativa R.D. Germane va concura 
echipa olimpică de tineret (lotul este 
format din N. Ciumete, E. Rusu, C. 
Ciocan, Gh. Moldoveanu, Gh. Bădără, 
Fr. Gera și C. Ciobanu; antrenor : 
N. Voicu), precum și alte echipe se
lecționate de dub.

C1TEVA DECLARAȚII

Așa cum relatam și în ziarul de ieri, 
atît la fete cît și la băieți întîlnirea 
de gimnastică de la Constanța a oferit 
celor prezenți evoluții interesante, de 
un bun nivel tehnic. Tocmai de aceea, 
ne bucură victoria realizată de echipa 
reprezentativă de băieți, care a dovedit 
multă maturitate, putere moral-volitivă, 
găsind resurse să depășească adversa
rul în ultima parte a întrecerii. La sfîr
șitul concursului, am stat de vorbă cu 
cîțiva
du-i să 
Iese în 
declarat

ION
tr-o alcătuire judicioasă, 
progres față de 
rile anterioare, 
lină a concurat 
zînd o victorie
prisosință. Ne bucură faptul că în pre
zent lotul nostru de tineret masculin s-a 
lărgit în mod considerabil, avînd mulți 
componenți care în scurt timp se vor pu
tea-întrece de la egal la egal cu cei mai

dintre specialiștii prezenți. rugîn- 
ne împărtășească 
timpul întrecerii.
ei:

SABÂU, antrenor

evoluțiile 
echipa

impresiile cu- 
Iată ce ne-au

federal: „In
și în vizibil 
din concursu-

noastră ma sen
in general bine, reali- 

pe care a meritat-o cu

buni gimnaști ai noștri. Mi-a plăcut 
Simion Marcel, care la primul său con
curs internațional a evoluat cu multă 
dezinvoltură, impresionînd îndeosebi la 
cal cu minere. Cu o mai mare 
trare. Al. Szilaglij putea termina 
mul loc la individual compus, 
din plin acest loc. Din echipa 
s-a evidențiat — de asemenea
Condovici. constant bun la toate 
ratele".

BEKESI SANDOR, antrenor al echi 
pei masculine a R.P. Ungare: „Rezul 
talul final — echitabil 
gimnaști romini se află 
progres continuu și cred 
mulți din tinerii pe care 
bătă pot fi componenți 
mâții. Echipa este bine 
și tehnic și are mari 
lagbi este un gimnast 
Săriturile romînilor mi-au plăcut în mod 
deosebit. Cel de al doilea zbor se ridică 
la nivelul internațional al seniorilor".

Despre întrecerile fetelor, ne-au vorbit:
MARIA IONESCU, antrenoare fede

rală: „A fost evident că echipa noastră 
a lucrat mai puțin pentru însușirea ele
mentelor tehnice. îndeosebi la paralele 
Gimnastele maghiare, avînd în formație 
două sportive care au concurat și la 
„mondialele" de la Praga. au fost mai 
bune, în specia} La paralele, și dove
dind în general o mai mare siguranță 
pe aparate. Dintre tinerele noastre gim
naste mi-au plăcut Apăteanu. Baizath, 
Gheorghe și Moldoveanu".

GETA DUMITRESCU, una din antre- 
noarele lotului de tineret: „Tinerețea
echipei noastre și faptul că am avut 
și debutante, ne dă speranțe că în 
viitor rezultatele vor putea fi din ce 
în ce mai bune".

și real. Tineri 
într-o etapă de 
că în 5—6 
i-am văzut 
aj primei 
dezvoltată 

perspective, 
de înaltă cl

In cadrul concursului atletic de la Sofia, ȘERBAN CiOCHINĂ ți AMA 
SALAGEAN au stabili» două valoroase recorduri ale țârii noastre, la 
triplu salt și, respectiv, la aruncarea greutății.
Iată cîteva dale din activitatea sportivă a acestor atieji ;

lun 
sîm

CONST. MACOVEX

succesul de la
repurtată de echi- 
noastre în întîlni-

După
Victoria cu 7—3 

pa secundă a țării
rea de box cu reprezentativa secundă 
a R.S.F. Iugoslavia, trebuie apreciată 
ca o performanță remarcabilă nu nu
mai prin prisma scorului cu care a 
învins ci și prin aceea a valorii ad
versarilor.

Intr-adevăr echipa secundă a Iugo
slaviei a prezentat în ri|ng boxeri 
bine pregătiți din punct de vedere fi
zic și tehnic. Unii dintre ei au vechi 
„state de servici" și au îmbrăcat de 
multe ori tricoul primei reprezentati
ve. Novakovici, de pildă (care du
minică a boxat cu Leov) a făcut par
te anul trecut din prima garnitură a 
R.S.F. Iugoslavia, iar Tomici a parti
cipat la campionatele europene de la 
Belgrad și este unul dintre boxerii 
cu cele mai multe „prezențe" în echi
pa reprezentativă A. Mai trebuie de 
spus că Tamaș este actualmente cam-

Vineri și duminică,

internațional
O serie de alergători în frunte cu 

C. Dumitrescu, I. Cosma, W. Ziegelr, 
I. Stoica, au intrat în program de 
pregătire sub conducerea antrenorului 
E. Golgoți urmînd să 
alături de echipa de 
startul concursului din 
care va avea loc la 23 

întrecerile vor svea
cepînd de la ora 17, pe șoseaua Bucu
rești - Pitești km 20 (100 km contra- 
cronometru pe echipe) și duminică 
la ora 15 pe șoseaua Buftea, la km 
8 (cursă în bloc 
seul București -
București).

se prezinte — 
tineret — la 

R.D. Germană 
iulie.
loc vineri, în-

180 km pe tra- 
Cîmpina - Ploiești-

Întreceri viu disputate In „cupa olimpian

Brdila
la categoria semi- 

învinsul de

Velodromul din parcul 
na mo a găzduit sîmbătă 
un reușit concurs rezervat tinerilor 
pistarzi. Astfel, 26 de juniori de la 
cluburile bucureștene și-au disputat 
întîietatea in cadrul unei competiții 
dotată cu trofeul „Cupa Olimpia". In 
program au figurat trei probe. Iată 
primii clasați: viteză — 1. L. Mațaca- 
nian (Voința), 2. C. Grigore (Voința), 
3. Gh. Toader (Voința); eliminare : 1. 
M. Țiplea (Olimpia), 2. C. Grigore, 3. 
L. Mațacanian; semilunii, 15 ture cu 
sprint după fiecare 3 ture: M. Țiplea 
19 p., 2. R. Calagiu (S.S.E. nr. 1) 17 
p.; 3. I. Chițulescu (Olimpia) 12 p.

sportiv Di- 
după-amiază

Juniorul Mircea Țiplea s-a prezen
tat cel mai bine la toate probele, cu
cerind cupa.

Programul a fost completat și cu 
două probe de 
nit, după cum
Dan Popovici 
vins în finală
rul probei a realizat cel mai bull 
timp: 11,8 sec., în seria cu C. Tudose) 
Cursa cu adițiune de puncte (75 ture 
cu sprint după fiecare 3 ture), a fost 
cîștigată, Ia capătul unei întreceri viu 
disputate, de Gh. Vasilescu (Steaua),

pion al țării sale 
mijlocie. Și Paikovici, 
duminică al lui Buzuliuc, deține cen
tura de campion.

Publicînd aceste „cărți de vizită" 
iese și mai mult în evidență valoarea 
performanței realizată de „secunzii" 
noștri la Brăila. Nu e de prisos să 
mai arătăm că deși au avut de în
fruntat cinci adversari cu gardă in
versă, reprezentanții noștri au știut 
totuși să se descurce, s-au orientat 
bine în ring. Ei au avut — față de 
oaspeți — un plus de vitalitate și de 
dîrzenie care le-a deschis drumul spre 
victorie, uneori înainte de limită.

Cei mai buni din formația noastră 
au fost Dinu, Moldovan, Vitutș, Ghior- 
ghioni și Vanea.

ȘERBAN CIOCHINĂ
© Născut la București, 30 noiembrie 1939. înălți

me 1,78 m; greutate 65 kg
© Legitimat la clubul Meialul București. Maestru 

al sportului
© Profesiunea : inginer la I.C.S.I.M. București
S N-a fost niciodată campion republican la ju 

nioii sau la seniori
® Recordman al R P. Romîne ; 16,13 m. Sofia 

29.6.1963
© De 6 ori internațional în echipa reprezentativă 

de juniori: 1957: Bulgaria — Ungaria locul 5 cu 
13,79 m; Cehoslovacia — Polonia III — 13 93 m; 
Iugoslavia III — 14,32 m; 1958: Bulgaria — Un
garia II — 14,51 m; Cehoslovacia — Polonia II —- 
14,43 m; Iugoslavia I — 14,71 m

© O dată internațional în echipa reprezentativă 
de tineret : 1961 — Ungaria I — 15,48 m

© De 13 ori international în echipa reprezenta
tivă de seniori: JOCURI BALCANICE: 1960 VI — 
14.96 m; 1961 IV — 15,37 m; 1962 IV — 15,58 m; CAM
PIONATE EUROPENE; 1962 — nu s-a calificat pen
tru concurs — 15,07 m: CAMPIONATE ------------
ȚIONALE ALE R.P.R.: 1958 V — 14,45 
VI — 14,50 m; 1961 II — 15,38 m; 1962

m; MECIURI BILATERALE: 1961 Bulgaria IV — 15,40 m; 1862: Grecia 
m; Bulgaria II — 15,69 m; 1963: Grecia '

9 Evoluția rezultatelor sale :
15,64 m: Bulgaria T

INTERNA- 
m; 1960 —
I — 15,40
II — 15,29

I

primii

1955 12,30 m 1960 15,33 i..
1956 13,87 m 1961 15,48 m
1957 14,31 m 1962 15,85 m
1958 14,71 m 1963 16,13 ni
1959 14,78 m

Baruch Ellas 
pași in atletism,

ci Antrenori: proi.
9 A lâcut 

Ardeleanu.
la Petroșeni, sub îndrumarea

ANA SALAGEAN
© Născută 1_ " ___ , __3. Z__T_., 2"___

tie 1937. înălțime 1.66 m; greutate 83 kg
© Legitimată la clubul Dinamo Brașov. Maestră

la Prejmer, reg. Brașov, la 27 mar-

lui Tiberiu

O Legitimată la clubul Dinamo 
a sportului

@ Profesiunea : funcționară
O Căsătorită cu aruncătorul de 

lăgean
® De 9 ori campioană a țării: 

1955 — 13,94 m; 1956 — 14,09
1958 — 14,13 m; 1959 — 15,02
1961 — 15,32 m; 1962 — 15,32

A corectat de 23 de ori 
la aruncarea greutății: 1954: 
1955; 13,36 m, 13,54 m, _
m, 14,44 m; 1957: 14,55 m; 14,57 m; 14,77 m; 1958: 
14,87 m; 1959: 14,98 m, 15,02 m, 15,20 m, 15,41 m, 
1960: 15,55 m, 15,55 m; 1961: 15,57 m, 15,66 m,
15.82 m, 15,97 m; 1963: 15,99 m Sofia 29 iunie
9 De 8 ori internațională în echipa reprezenta

tivă de junioare : 1953: Ungaria I — 11,54 m; ÎL : 
Bulgaria I — 12,75 m; 1955: Bulgaria I — 13,21 m, 
Cehoslovacia — Polonia I — 13,69 m; U.R.S.S. II 
— 13,70 m; 1956; Bulgaria I — 13,86 m; Ceho
slovacia — Polonia I — 13,76 m; Unqaria I — 
14,41 m

© De 34 de ori internațională în echipa reprezentativă de senioare: CAM
PIONATE EUROPENE: 1958 Vi — 14,55 m; 1962 VI — 15,26 m; UNIVERSIADA: 
1961 III — 15,59 m; FESTIVALUL MONDIAL AL TINERETULUI; 1955 nu s-a califi
cat pentru concurs — 12,47; 1957 V — 14,09 m; JOCURI BALCANICE (învingătoare ............................ m. lg58 __ 14 61 m. 195g _ 15 2Q 

15,87 m (record balcanic); CAM-

m;
m;
m.
recordul republican 

12,96 m și 13,10 m;
13,69 m, 13,94 m; 1956: 14,06 

14,57 m; 14,77 m; 1958: 
15,02 m,

m; 1961;

1954 — 13,07
1957 — 14,77
1960 — 15,30

disc Vasile

la toate edițiile de pinâ acum): 1957 — 14,55 
m; I960 — 15,15 m; 1961 — 15,52 m: 1962 —
PIONATELE INTERNAȚIONALE ALE R.P.R.: 1994 IV — 12,96 m; 1955 V — 13 31 m: 
1957 II — 14,54 m; 1958 II — 14.46 ui; 1960 TI — 15,00 m; 1961 I — 15,40 m; 1962 
I — 15,80 m; MECIURI BILATERALE ȘI TRIUNGHIULARE .... ~............................... ~
m; 1955: Novegia l — 13,54 m; Franța I — ‘ 
slovacia I — 14,44 m; Franța — Austria II
slovacia I — 14,33 m; “ ? ~ .. —, ____ ____ ____________
14,35 m; Danemarca I — 14,04 m; 1960: Italia — Ungaria I — 15,07 m; 1961: Bul
garia I — 15,62 m; Italia — Ungaria I — 15,35 m; 1962: Ungaria — italia I — 
15,95 m; Bulgaria I — 15,44 m; 1963: Polonia I — 15.81 m; Bulgaria I — 15,39 m.

® Evoluția rezultatelor

fo54: Elveția III — 11,86
13,39 m; 1956: Italia — Ceho-
- 13,32 m; 1957: Italia — Ceho-

R.D.G. II — 14,17 m; 1958: Italia — Cehoslovacia II —

sale :
1953 12,01 m 1959 15,41 m
1954 13,10 m 1960 15,55 m
1955 13,94 m 1961 15,97 m
1956 14,44 m 1962 15,95 m
1957 14,77 m 1963 15,99 m
1958 14,87 m

41 Antrenor ; prof. Aurel Coman
* A făcut primii pași în sport, Îndrumată 

Pitiș.
de fostul alergător de fond Vasile

Primele întreceri ale campionatelor republicane
Frumosul hipodrom din Sibiu a fost, 

timp de patru 
a călăreților 
prima etapă 
de obstacole

întrecerile 
a stăruit în 
s-au disputat la 
prilejuind o luptă pasionantă în majo
ritatea probelor.

La sfîrșitul 
treceri arbitrii 
rele rezultate: 
ria ușoară: 
(C.S.M. Sibiu) cu Mangalia
2. Gr. Lupancu (Petrolul) cu Jaguar —

116,6 p; 3. V. Tudor (Steaua) cu Lean
dru — 128,4 p. Proba completă cate
goria mijlocie: 7. Enache Boiangiu (Di
namo) cu Keops — 186,2 p; 2. V. Băr- 
buceanu (Steaua) cu Amara — 216.4 p. 
Juniori sub 16 ani: 1. A. Bazan (C.S.M. 
Sibiu) cu Miracol 0 p. 26,8; 2. Emilia 
Podaru (Progresul Craiova) cu Ropot 
0 p, 27,3; 3. Adrian Valentir (Steaua) 
cu Scufița 0 p. 23,5. Juniori sub 18 
ani: 1 Adrian Valentir cu Răsunet 0 p. 
27,6. Obstacole fete: 1. Liliana Nițulescu 
(Dinamo) cu Fira 0 p, 32.7; 2. Elena 
Jonescu (Știința) cu Chidran 0 p. 33.5; 
3. Mihaela Rădulesou (Dinamo) cu 
Stoc 0 p; 35,8. Ca tegoria semiușoară : 
7. Eugen lonescu (Știința) cu Gratis 
0 p. 24,6; 2—3. Gh. Teohari (Recolta 
Mangalia) cu Koheilan și Carol Gogheș 
(C.S.M. Sibiu) cu Gicu 0 p. 24.7. Ca
tegoria ușoară: 1. Emil Olteanu (Steaua) 
cu Seniorita 0 p. 29,9; 2. loniță Bone 
(Steaua) cu Gerilă 0 p. 31,2; 3. Puiu 
Victor (Dinamo) cu Peștera 0 p. 32,7. 
Categoria mijlocie: 7. Al. Longo (Di
namo) cu Gloria 0 p; 2. V. Onofrei 
(Recolta Mangalia) cu Me-rzuh 3 p; 3. 
E. Olteanu (Steaua) cu Gerilă 4 p. 
Proba pe echipe: 1. Dinamo (L. Nițu
lescu. V. Demian. V. Puiut Al. Longo) 
3 p (la baraj 0 p); 2. Știința Buc. 
3 p (la baraj 3 p); 3. Steaua 4 p.

în afara probelor din cadrul campio
natului, s-au disputat următoarele între
ceri: dresaj juniori: 7. Cristian Czaki 
(C.S.M. Sibiu) cu Sorinei 332 p. Cai 
începători: 7. Al Longo (Dinamo) cu 
Sevilla 0 p, 40,6. Durată: 7. V. De
mian (Dinamo) ou Melchior 16 obsta- 
cole.

CRISTIAN ȚOPESOTJ-coresp.

Un număr record de spectatori a asis
tai duminică la desfășurarea eoncursu- 

de schi „Cupa de varâu, organizat 
wt- asociația sportivă Casa Ofițerilor 
Brașov. Întrecerile, disputate j>e Valea 
Aibă din Bucegi, s-au bucurat de on 
frumos succes. Ele au constitn-it un 
bun prilej de antrenament si verificare 
a schiorilor de pe Valea Prahovei și din 
Brașov. Proba de slalom special a în
trunit la start 30 de seniori și juniori, 
a măsurat 300 m lungime și a avut 38 
de porți.

CLASAMENT SENIORI: 1. BL Iovicl 
(Dinamo 
(C.O.B.) 
Sinaia) 
71,5; 5. 
7. Secui 
C Bălan 
(Dinamo) 85,6; 9. Putu Dan (Voința 
.Sinaia) 90,1; 10. I. Bacă 
95,0; JUNIORI: 1. I. Pitiș 
74,4; 2, Af. Ene (Voința) 
AT. Moldoveanu (Garaiman) 
Doru Mureșanu (Garaimanul) 89,9; 5. 
M. Ștefănescu (S.S.E. Sinaia) 114,9; 
6. 7. Juncu (Caraimanul) 115,7.

După toate probabilitățile, activitatea 
pe zăpadă a schiorilor va continua prin 
alte concursuri care urmează să fie or
ganizate în perioada următoare.

MIHAI BOTA-coresp.

zile, locul de întîlnire 
participanți la 

republican 
probă completă.
în ciuda caniculei care 
timpul concursului — 

un nivel tehnic ridicat.

fruntași,
a campionatului 
și

tot

celor patru zile de în- 
an consemnat următoa- 
proba completă, catego- 

1 IL'ilhelm Fleischer
107 p;

seniori. Viteza a reve- 
era și de așteptat, lui 
(Dinamo) care l-a în- 
pe P. Tache (cîștigăto-

ALEXANDRU LONGO (Dinamo) i

Brasov) 68.1; 2. Gh.
69.3; 3. M. Bucur

69,5; 4. N. Șuteu
Sp. Bălan (G.O.B.)
(Garaimanul Bușteni)
(C.O.B.) 73,6; 8. F. §uteu

Bălan 
Tdarpați 
(G.O.B.) 
V2.2; 6. 
V3,3; 7.

(G.O.B.) 
(Dinamo) 
81,4; 3.

82,9; 4.
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Au început „mondialele” de lupte clasice 6 atleți romini De pe pistele
în. orașul suedez Helsingborg au 

început ieri campionatele mondiale 
de lupte clasice, competiție care reu
nește în întrecere peste 170 de spor
tivi din 27 de țări. După cum trans- 
m': agențiile de presă, doi dintre

luptătorii romini participant! la cam
pionatele mondiale au Înregistrat vic
torii în primul tur. Ion Cernea l-a 
învins la puncte pe Johansson (Sue
dia), iar Bolocan a cîștigat prin tuș 
in fața elvețianului Schneider.

la ,,Memorialul

fraților Znamenski“

Concursul internațional de călărie
de la Aachen

AACHEN, 1 (prin telefon)'. — De 
simbătă, se desfășoară in localitate 
concursul internațional de călărie la 
care participă sportivi din 15 țări. In 
probele disputate pînă acum, călăreții 
romini au obținut unele rezultate me
ritorii, ținînd seama atît de 
ridicată a participanțllor cit 
afluența . 
In proba 
1. Molnar 
8, iar N. 
Cu 0 p. 
Coștea a 
obstacole ----- o-----  -------------
concurenți). Valoroasă a fost participa
rea la dresaj -----
Mihalcea (cu Bolero) a ocupat locul 
9—10. la egalitate de puncte cu St. 
Cyr (Suedia).

In programul competiției a urmat 
proba de obstacole categoria grea — 
gen durată — în care A. Costea (cu 
Recova) și C. Vlad (cu Vifor) au ocu
pat locurile 7 șl 12. d: 79 de concu
renți. La „torță” Gh. Langa (cu Rubin) 
a terminat cel de-al treilea baraj — 
la 1.92 m — cu 4 puncte, clasindu-se 
pe locul 8. S-a desfășurat apoi proba 
de . dresaj special — categoria mijlo
cie, în care N. Mihalcea (cu Dana) a 
fost notat cu 6,t< îlaslndu-se pe

ținînd seama atît de valoarea 
a participanților cit șl <ie 
.’.e înscrieri în fiecare probă, 

de dresaj „St. Gheorghe”, 
(cu Argint) a ocupat locul 

Mihalcea (cu Dana) locul 14. 
penalizare, timp 89 sec. A. 
ocupat locul 17 în proba de 
categoria mijlocie, (38 de

locul 7. La obstacole — categoria 
(1,50 m, barema C) V. Pinciu 
Clasic) și Gh. Langa (cu Rubin) 
clasat pe locurile 13 și 14.

întrecerile de la Aachen continuă cu 
probe de dresaj și obstacole.

MIHAI TIMU
antrenor

intermediar, unde N.

Recorduri mondiale
omologate de F.I.N.A
F.I.N.A. a omologat noi recorduri 

mondiale stabilite în ultimul timp.
BĂRBAT! : 200 m liber - R. Wind

le (Australia) 2:00,3 : 220 yarzi — 
R. Windle 2:01,1; 4x200 m — echipa 
națională a Japoniei: 8:09,8; 110 m. 
fluture — K. Berry (Australia) 59.0, 
200 m și 220 
Berry 2:08,4.

FEMEI : 110 
nafca (Japonia) 
y, spate: S. Tanaka 2:28,9. 220 y. 
ture: E. Takashi (Japonia) 2:32,2.

yarzi fluture

yarzi spate — S.
1:10,2; 200 m și

K.

Ta- 
220 

flu-

Congresul de medicină
sportivă 4c la Praga

La Praga a luat sfîrșit primul con
gres european de medicină sportivă, 
la care au participat 280 delegați din 
23 de țări și 270 de medici ceho
slovaci. Tem« congresului .Influența 
sportului asupra plămînllor și respi
rației" a fost dezbătută sub toate as
pectele: morfologic, fiziologic, clinic, 
chirurgical și terapeutic în 8 rapoarte 
principale și peste 50 de intervenții. 
Participanții la congres au propus 
Comitetului Internațional Olimpic să 
reunească, sub formă de arhive, toate 
testele medic: ’.e ale sportivilor de 
frunte din lumea întreagă.

S-a hotărît ca viitorul cc» greș să 
aibă lor la Tokio cu prilejul desfășu
rării Jocurilor Olimpice de vară.

caleidoscop
DUPĂ ULTIMELE date oficiale, în momea- 

, tul de fața 34 de țâri sînt afiliate la Fe
derația Internaționala de Handbal.

CU PRILEJUL sărbătoririi a IOC de aul 
de la întemeierea Confederației Braziliene, 
anul viitor In Brazilia va avea loc un 
mare turneu internațional de fotbal. Orga
nizatorii au anunțat câ la acest turneu 
vor participa echipele reprezentative ale 
U.B.S.S., Italiei, R. F. Germane, Braziliei 
?’ unei țâri care urmeazâ să He desem
nata ulterior.

COMISIA ÎNSĂRCINATA cu formarea «se
lecționatei lumii" pentru . -ul cu Anglia cere 
va avea loc la 23 octombrie 1963 a desem
nat următorul lot de jucători : POSTĂRI : 
Soskici (R.S.F.Iugoslavia), Fahxian (B.F.G.), 
FUNDAȘI : D. Santos (Brazilia), Matrci 
(R.P.U.), Novak (B.S.C.), Schnellinger 
(B.F.G.), MIJLOCAȘI : Popovic! (B.S.F.I.). 
Zito (Brazilia), Maldini (Italia), Pluskal, 
Masopust (R.S.C.), MacKay (Scoția), ÎNA
INTAȘI : Garrincha, Pele (Brazilia), Kopa 
(Franța), Albert (R.P.U.), Galici (R.S.F.I.), 
Altatini (Italia), Law (Scoția), Eusebio 
(Portugalia), Meshi (U.R.S.S.), Gento (Spa
nia).

DAHOMEY, Guineea, Coasta de Fildes, 
Nigeria, Libia și Aden și-au afiliat re
cent federațiile de atletism la I.A.A.F.-, 
care a atins în prezent numărul de 126 
țări membre.

grea 
(cu 

s-au

Marți și miercuri se vor desfășura 
la Moscova întrecerile tradiționalului 
concurs atletic internațional „Memo
rialul fraților Znamenski", consi
derat ca una din cele mai importante 
competiții din acest sezon.

La ediția din acest an participă și 
șase atleți romîni : Maria Diacones- 
cu, Lia Manoliu, Ana Sălăgean, Con
stantin Drăgulescu, Ilie Popa și Cor
nel Porumb. Aceștia au sosit ieri di
mineață de la Sofia și și-au continuat 
călătoria, cu avionul, la Moscova.

Vești din țările socialiste
LA START MILIOANE DE SPOR

TIVI

Cea de a treia ediție a Spartachia- 
dei popoarelor din U.R.S.S. este în 
plină desfășurare.

întrecerile finale pe republici 
— care se desfășoară în prezent 
cunosc un mare succes, consemnîndu- 
se în multe discipline performanțe 
de nivel internațional. Spre deose
bire de edițiile anterioare ale acestei 
mari competiții, a treia Spartachiadă 
a popoarelor U.R.S.S. a angrenat în 
întrecerile sportive și pe școlari. La 
20 iulie la Volgograd sînt progra
mate finalele spartachiadei pentru 
școlari, iar la 10 august la Moscova 

finalele sportivilor mai vîrstnici. 
așteaptă ca și la această ediție 
se evidențieze noi sportivi talen-

Se
să
tați, ca și la edițiile anterioare, cînd 
și-au făcut debutul spre marile per
formanțe Tamara Press, Valeri Bru
mei, Igor Ter-Ovangsian și alții.

O NOUA 
PENTRU

ȘCOALA SPORTIVA 
copii In r. p. un

gară

In cadrul 
cultură fizică și sport din R. P. Un
gară s-a pus și problema creării re
țelei de noi școli sportive. Această 
inițiativă se află în momentul de față 
în curs de realizare. Școala 
de sportivi, care cuprinde 
1.000 de copii, a și început 
ționeze. Iau parte elevi de
ani, care practică următoarele spor-

dezvoltării mișcării de

centrală 
aproape 

să func- 
10 și 11

turi : fotbal, atletism, gimnastică, 
tenis de masă, pentatlon, caiac-canoe, 
tenis, polo pe apă și natație.

UN GRUP de atleți japonezi se 
află actualmente în Finlanda unde 
participă la ' antrenamente și con
cursuri de verificare. Dintre ei, cel 
mai bun s-a dovedit aruncătorul de 
ciocan Sughara, care a obținut rezul
tatul de 65,30 'm. în același concurs, 
finlandezul Nikula a sărit la prăjină 
4.85 m, Nevala a aruncat sulița la 
79,56 m, iar Siren s-a clasat pe pri
mul loc la 3 000 m obstacole, cronome
trat cu 8:47,0.

IATĂ cele mai bune rezultate în
registrate in concursul atletic inter
național desfășurat în orașul Mainz: 
disc: Silvester (S.U.A.) 62,37 m (a
doua performanță mondială) ; 400 m 
plat: Laeng (Suedia) 46,4; 800 m: 
Marimoto (Japonia) 1:49,8; 100 mplat: 
Gamper (R.F.G.) 10,6; 110 m garduri: 
Davenfort (S. U. A.) 14,1; 
Areta (Spania) 7,69 m; 
Silvester (S.U.A.) 18,16 m.

RENNES: Michel Jazy 
Michel Bernard 14:03,6 la 5000 m.

ROMA : Donata Govoni 11,8 
și 24,0 pc 200 m.

COMP I ON : Cel mai bun 
mondial al anului la 1500 m a 
Uzat de Cary Weisiger 
3:39,3. 11 urmează :

Lungime : 
greutate :

14:02,4 și

pe 100 in

MARE CONCURS ATLETIC 
LA POTSDAM

rezultate remarca- 
atletul Valentin 

pentru a treia oară 
3:40,0 obținind de

în R.D.G. a avut loc un concurs 
internațional de atletism unde s-au 
înregistrat cîteva 
bile. La 1500 m 
(R.D.G.) a alergat 
în acest an sub
data aceasta 3:39,7. Foarte bun este 
de asemenea rezultatul lui Jahnke 
pe 5000 m (13:56,6) și îndeosebi al lui 
Preussger la prăjină (4,80 m) care i-a 
întrecut pe Laufer (4,70 m), Sokolow
ski (R.P.P.) 4,60 m și Meithert 4,60 m. 
In proba de ciocan, aruncătorul Lortz 
a obținut un nou record al R.D.G. 
cu o performanță de 65,63 m. La su
liță, pe primul loc s-a clasat polo
nezul Glukowski cu 76,90 m.

i

rezultat 
fost rea- 

(S.U.A.) cu 
2. S. Valentin 

(R.D.G.) 3:39,4; 3. M. Jazy (Franța) 
3:39,5; 4. Baran (R.P.P.) 3:40,5; 5. 
P. Snell (N. Zeelandă) 3:40,9; 6. Her. 
rman (R.D.G.) 3:41,7; 7. Norpoth
(R.D.G.) 3:42,8; 8. Vamoș (R. P.- Ro- 
mînă) 3:43,1.

OSLO : Pedersen 76,65 m la suliță și 
Andersen 11.8 la 100 m femei.

STOCKHOLM : Fernstroem 10,5 la 
100 m; Axelsson 17,41 m la greutate; 
Hellen (Finlanda) 2,06 in la înălțime.

TURKU: Cu performanța de 7,89 m, 
Rainer Stenins deține cel mai bun re
zultat mondial înregistrat de un junior 
la săritura în lungime.

MOSCOVA: Ozolin 10,5 pe 100 m 
și 21,0 pe 200 m; Lipsnis 18,15 in la 
greutate; Z alo tari ev 16,39 m și Alabiev 
16,27 m la triplusalt; Kondrușov 
65,66 m la ciocan ; Scendrik 55,5 la 
400 m femei ; Karpova 15,24 m la greu
tate femei.

de atletism...
BERLIN : Alte rezultate ale concursu

lui international desfășurat recent în 
localitate: Matuscheu’ski 1:49,6 la
800 in : May 3:43,4 și Span (1LS.F.I.) 
3:45,5 la 1500 m; Hunneman 14:03,4, 
Tomașek 14:03,6, Janke 14:04,8 la 5000 
nr, 'During 8:42,6. Zlianal 8:44,4, Mis- 
kerski 8:47,6 la 3000 ni obstacole ; Hub- 
ner 16,59 m, Helmbold 15,99 m și Bog- 
nar (R.P.U.) 15,82 m — nou record la 
greutate femei.

PEKIN : JFu-Fu-san 1,75 m la înăl
țime femei.

PARIS : Guy Husson 65,45 m la cio
can.

CRACOVIA : Alte rezultate din în- 
tîlnirea masculină R. P. Pnlonă-1talia 
(126—85). Otoz (Italia) 11,3. Sardi 
(Italia) 14.5 pe 110 m garduri; Komar 
(R.P.P.) 18,81 m la greutate; Ko-

■ tmlczik (R.P.P.) 3:45,1 la 1500 m; 
Rut (R.P.P.) 63,81 m și Cieply (R.P.P.) 
63,66 m la ciocan; Malcherzik (R.P.P.) 
15,91 m la triplusalt; Boguszewicz 
(R.P.P.) 14:00,2 pe 5000 m; Soko
lowski (R.P.P.) 4,50 m la prăjină ; 
Maciag (R.P.P.) 1:50,0 și Bianchi
1:50,0 pe 800 m ; Sidlo (R.P.P.) 79,75 m 
la suliță; J. Schmidt (R.P.P.) 7,45 ni 
și Piras (Italia) 7,43 in la lungime.

LEVERKUSEN: Lotz (R.D.G.)
65,14 m la ciocan.

& *4 ■'>' * •

Sportul este mult îndrăgit în satelg din R.P. Bulgaria. Tată în fotografie un 
aspect de la un meci de fotbal între două echipe sătești.

Turul ciclist al Franței 
pentru amatori

Luni s-a desfășurat etapa a doua 
din cadrul „Turului ciclist al Franței" 
rezervat amatorilor. Etapa Bordeaux— 
Pau (202 km) a fost cîștigată de ciclis
tul sovietic MeMhov, în 4 h 48:03,0. 
In același timp au sosit Cotman (Bel
gia). Maino (Italia). Kulibin (U.R.S.S.) 
și Harings (Olanda). In clasamentul 
general individual, pe primul loc se 
află Melihov urmat la 31 de secunde 
de Cotman și Kulibin, la 46 de se
cunde de Maino și Harings și la l;46,0 
de belgianul Kreuningen care cîștigase 
prima etapă. în clasamentul general 
pe echipe pe locul I continuă să fie 
echipa U.R.S.S.

PE SCURT
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DUPĂ 11 ANI — FERENCVAROS 
DIN NOU CAMPIOANA A UNGARIEI

Campionatul de fotbal al R.P. Un
gare a luat sfîrșit cu victoria bine
meritată. a cunoscutei formații buda- 
pestane Ferencvaros. Ea a cîștigat de
tașat primul loc, cu uin avans de 6 
puncte față de cea de a doua clasată, 
echipa M.T.K. în returul campionatu
lui Ferencvaros a reușit o performan
ță remarcabilă: nu a pierdut nici un 
joc în cele 13 partide. Echipa antre
nată de fostul internațional Iozsef Me- 
szaroș a arătat multă constanță, în 
care valorile individuale, internaționa
lii Ma-trai, Albert, Rakosi, Fenyvesi I, 
au avut un aport deosebit. De altfel, 
iată formația echipei campioane, folo
sită In mod obișnuit: Aczel — Novac, 
Matrai, Dalnoki — Vilezsal, Orosz — 
Fenyvesi II, Varga, Albert, Rakosi, 
Fenyvesi I. In ultima etapă a cam
pionatului formația budapestană a dis
pus cu 3—1 de Szeged. Iată celelalte 
rezultate ale ultimei etape: M.T.K. — 
Dorog 0—0, Tatabanya — Debrețin

~—0, Salgotarjan — Ujpesti Dozsa 
0—0, Pecs — Vasas 0—0, Szombathely 
— Gyor 3—4, Komlo — Honved 2—5. 
Din prima categorie au retrogradat : 
Salgotarjan și Szombathely, urmînd 
ca în locul lor să joace campioanele 
din categoria B, Dyosgyor și Csepel. 
Iată de altfel clasamentul final 
melor clasate :

al pri-

I. Ferencvaros 26 15 7 4 49:23 37
2. M.T.K. 26 11 9 6 41:32 31
3. Ujpesti Dozsa 26 11 8 7 50:31 30
4. Dorog 26 10 10 6 37:27 30
5. Honved 26 11 7 8 53:38 29
6. Gydr 26 12 5 9 42;37 29

SPARTAK PLOVDIV — CAMPIOANA 
BULGARIEI

— Cemo More 1—1, Levski — Loko
motiv Sofia 1—1, T.D.N.A. — Slavia 
2—0, Botev — Chimik 6—1, Spartak 
Varna — Spartak Sofia 0—1, Dobrud- 
ja — Lokomotiv Plovdiv 1—1, Dunav 
Ruse — Spartak Pleven 1—1. Clasa
ment: Spartak Plovdiv 42 p, Botev 

p, T.D.N.A. și Lokomotiv 
P, 
30

Plovdiv 38
Sofia cite 35 p, Spartak Sofia 33
Levski 32
p, etc.

p, Lokomotiv Plovdiv

IN CUPA RAPPAN

Rezultate de duminică: Eindhoven
— Djugarden 2—0, Ajax Amsterdam
— Tasmania Berlin 5—1, Sparta Rot
terdam — Vienna 5—1, Fiorentina — 
Zurich 1—0, Modena — Joung Boys 
Berna 3—1, Sampdoria — Lausanne 
5—0, Ruch Chorzow — Slovan Bra
tislava 3—0, Steaua roșie — Polonia 
By tom 4—3, Jednota Trencin — Vo-r-

Prin victoria obținută cu 3—0 în 
fața echipei Beroe, Spartak Plovdiv 
a cîștigat campionatul Bulgariei. Indi
ferent de rezultatul ultimei etape 
care va avea loc duminică, Spartak
nu mai poate fi ajunsă de cealaltă, wârts 2—1, SONP Kladno — Hajduk 
formație din Plovdiv, Botev. Iată re- Split 2—0, RoutV — Lderse 2—0, Se- 
zultatele din penultima etapă: Marek dan — Standard Liege 2—2.

• Meciul de șah dintre echipele mixte 
ale R.S.S. Ucrainene și R.P. Bulgaria 
s-a încheiat cu rezultatul de 13^2—61/2« 
în favoarea șahiștilor sovietici. La prima 
masă, marele maestru Efim Gheller l-a 
învins cu —y2 pe marele maestru 
bulgar Tringov.

• în cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni*4 Ia rugbi, duminică (în nocturnă) 
Ia Berlin s-au întîlnit echipele Spartak 
Praga și Stahl Henningdorf, campioana
R. D, Germane. Au învins rugbiștii echo, 
slovaci cu 11—3. Spartak se califică 
pentru turul doi și va avea ca adversar 
pe campioana R.F. Germane.

• în turneul întreprins în Noua Zee- 1 
landă și Australia, echipa de rugbi a 
Angliei, cîștigătoarea Turneului celor 5 
națiuni din acest an, a suferit 3 înfrîn- 
geri. Rugbiștii englezi au fost înireouți 
de cei neozeelandezi cu 21:11 și 9:6 și 
cu 18:9 de australieni.

• în cadrul unui concurs internațional 
de natație desfășurat în bazinul Olim
pic din Roma, francezul Francisc 
Luyce a realizat în proba de 400 m 
liber timpul de 4:29.7 (nou record al 
Franței). Alte rezultate : 100 m fluture 
Freitag (R.F.G.) 1:01,7; 100 m spate 
Christophe (Franța) 1:02,8 ; 400 m mixt 
Kueppers (R.F.G.) 5:10.1 ; 200 m liber 
Christophe (Franța) 2:07.5.
• Campionul mondial de șah Tigran 

Petrosian și marele maestru Paul Ke- 
res au plecat în S.U.A. pentru a lua 
parte la turneul internațional de la 
Los Angeles.

Alături de cei doi mari maeștri so-c 
vietici vor participa alți 6 mari maeș
tri. S. Reshevski și P. Benko (S.U.A.).
S. Gligorici (Iugoslavia), M. Najdorf 
și O. Panno (Argentina), F. Olafsson 
(Islanda). Turneul va începe la 2 iulie 
și va dura pînă la sfîrșitul lunii. Se 
vor juca două ture.
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