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Despre unele probleme ale pregătirii sportivilor 
din campionatele raionale și orășenești

măiestriei sportivilor din 
participarea lor cu succes 
competiții este strirxs le- 

calitatea procesului in
cut participanții la

și seniori) pairticipaați în competițiile 
raionale și orășenești.

CU 1'55 COMPETIȚII MAI MULT 
CA ÎN 1962

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VAP

Ridicarea 
Capitală și 
la diferite 
gată și de 
s t r uctiv-educa ti v
campionatele raionale și orășenești.

Dacă totuși rezultatele obținute nu 
se ridică peste tot la nivelul condi
țiilor și al posibilităților și dacă e- 
chipele de valoare republicană sînt 
alimentatei insuficient cu tineri bine 
pregătiți, nu este înitîmplător. Este o 
consecință a faptului că in secțiile 
pe ramură de sport există încă multe 
lipsuri. Nu peste tot se desfășoară o 
muncă continuă, sistematică și per
severentă pentru pregătirea sporti
vilor. Chiar și la sporturi ca 
volei, baschet, handbal etc. 
pot practica atît în. aer liber 
săli, sezonul competițional 
doar 4—6 luni. Activitatea
sportivi se reduce doar la participa
rea la competițiile inițiate de orga
nele superioare. Unele cluburi și aso
ciații sportive
eliminatoriu în organizarea concursu
rilor, ceea ce 
sportivilor să participe la un singur 
concurs. Toate acestea au o influență 
negativă asupra calității muncii de 
instruire cu sportivii (copii, juniori

atletism, 
care se 
cit și în 
durează 

multor

abuzează de sistemul

face ca majoritatea

Pentru a contribui la asigurarea 
continuității în pregătirea sportivilor, 
la dezvoltarea mai puternică a ba
zei do mase a diferitelor sporturi, la 
creșterea numărului de sportivi le
gitimați și clasificați, s-au adus îm
bunătățiri sistemului competițional 
pe Capitală. Pentru anul 1963 a fost 
prevăzută organizarea unui număr 
sporit de concursuri (953 acțiuni eom- 
petiționale, ceea ce înseamnă cu 155 
mai mult ca in 1962). A fost extinsă 
organizarea campionatelor Capitalei 
pe echipe, sistem divizie, pentru co
pii, juniori și seniori la atletism, na- 
tație, gimnastică, polo pe apă; pen
tru seniori — la box, lupte, haltere 
etc., se organizează campionate ra
ionale și campionate ale asociațiilor 
la mai multe ramuri de sport.

Pentru a se stimula instruirea per
manentă a sportivilor și a se veri
fica gradul lor de pregătire;

perioada dintre campionate se or-in

pr&f. GH. VLĂDICĂ 
vicepreședinte al Consiliului 

orășenesc București al UCFS

(Vontinuare în pag. a 2-a)

La startul campionatelor pe asociație
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Prima etapă a Spairtachiadei de vară a tineretului a luat 
sfîrșît Ia orașe. Dar iubitorii sportului nu intră in... vacanță» 
Pentru cei care nu s-au calificat în etapa a H-a consiliile 
asociațiilor sportive organizează în aceste zile frumoase în
treceri în cadrul campionatelor pe asociație. In rândurile 
care urmează înfățișăm eîteva aspecte din pregătirea și des
fășurarea acestor întreceri Ia

LA SUCEAVA : PRINTRE 
MEȘTERII LEMNULUI

Suceava și Buzău.

Siiitbtild și duminică,

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romînd
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Realizând o medie orară de 44,400 km

Tinerii noștri cicliști au făcut primul „pas“ spre Tokio!
• 1» cursa de 100 km contra-cronometru echipa olimpică de tineret a Rointniei 
a întrecut puternica formație a R. D. Germane. * învingătorii 
Em. Rusu și C. Ciocan), au realizat norma olimpică pe 

maestru al sportului
Drumul cicliștilor noștri spre 

Tokio a început ieri după a- 
miază pe... șoseaua București 
—Pitești. Și se poate spume — 
cu legitimă bucurie — că „puș
tii" olimpici au pășit cu drep
tul pe acest drum atît de... 
lung și greu. Ei au realizat 
ieri pe 109 km un timp exce
lent (2 h 15:08 ; medie orară 
44,400 km), care constituie cea 
mai bună performanță înregis
trată de o echipă românească 
pe această distanță in întreaga 
istorie a sportului nostru cu 
pedale, au cucerit o frumoasă 
victorie în disputa cu puter
nica reprezentativă a R.D. Ger
mane și au obținut normele 
de maestru al sportului. Acest 
lucru n-a fost de Ioc 
teu că echipa R.D. 
selecționată pentru 
tele mondiale care
lee în Belgia, este formată din 
alergătorii clubului sportiv Di
namo Berlin care la 6 iunie 
a.c. a cîștigat titlul de cam
pioană a R.D.G. cu timpul de 
2 h 12:34,4. In formație se 
află cunoscuții rutieri Lothar 
Appier, Manfred Briining, 
Scheibner și Miiller — alergă
tori cu vechi state de serviciu 
in activitatea internațională. 
Acestei 
limptee 
16:00) 
VOICU 
tînără»

tai șl a modului excelent in 
care au fost conduși de antre
norul Nicolae Voicu, tinerii 
noștri cicliști au realizat splen
dida performanță de a înde
plini norma olimpică pe în
treg anul 1963 și de a învinge 
reprezentativa R.D. Germane. 
Așa cum spuneam, eei trei ci
cliști au îndeplinit norma de 
maestru al sportului. TREBUIE

anul 1963
(Gh. Bădără, 

și pe aceea de

FAPTUL 
ESTE INCA

cursă s-a dat

CA 
JU-

din

REMARCAT
EMIL RUSE 
NIOR !

Startul in
5 în 5 minute începînd de la 
ora 17, de la km 20 al șoselei 
București—Pitești. Alergătorii

H. NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

0 zi în mijlocul naturii
Excursie de mase la Cluj

ușor. Pen- 
Germane. 

campiona- 
vor avea

i de duminică. Soarele strălucitor pe cerul lipsii

Intr-un oraș ca Suceava care 
întinerește văzind cu ochii sub 
mina pricepută a constructo
rilor, ești tentat să-ți culegi da
tele despre activitatea pe sta
dioane dintr-o asociație spor
tivă cit mai tînără. cum este 
de pildă Viitorul de pe lingă 
Combinatul de industrializare a 
lemnului. Ani vrei ta t deci pe 
meșterii de la C.I.L. pentru a 
afla cum sînt pregătite aci cam
pionatele pe asociație.

Reuniune internațională pe velodromul Dinamo

De la început o constatare ge
nerală: tinerii și tinerele de 
la Viitorul sint puși pe fapte 
mari, sînt hotăriți să por
nească cu ...dreptul în această 
populară competiție de a că
rei importanță pentru conso
lidarea asociației lor sînt cu 
toții ferm convinși. Ce ne în
dreptățește să afirmăm acest 
lucru? Desigur, pasiunea cu 
care au fost puse la punct ma
joritatea elementelor de orga
nizare, străduința cu care sînt 
popularizate întrecerile. Fără 
intenția de a stabili noi recor
duri de participare — din cauza 
vîrstei fragede a asociației nu 
sînt date comparative — există 
totuși hotărîrea de a fi cu-

(Continuare tn pag. a 2-a)

normei o- 
1963 (2 b 
NICOLAE 

formație 
olimpice : 

GH. BADARA (22 de ani ne
împliniți), EMIL RUSU (19 ani 
neim pliniți), CONSTANTIN 
CIOCAN (20 de ani) și FRAN- 
CISC GERA (20 de ani). Echi
pa nu mai concurase niciodată 
pe distanța de 100 km ! Dato
rită bunei pregătiri, a dîrzft- 
niei și voinței cu care au lop-

echipe și... 
pentru anul 
antrenorul 
i-a opus o 
de speranțe

. latorii reuniunilor cicliste 
din Capitală vor asista astăzi 
și miine după-amiază la o în- 
tilnire amicală între pistarzii 
romini și cei bulgari. între
cerile dintre sportivii celor două 
țări se anunță deosebit de a- 
tractive. deoarece pe ovalul de 
beton își vor disputa întîieta- 
tea o serie de autentice spe
ranțe ale ciclismului din cele 
două țări. Este vorba de Vasile 
Burlacu, Dan Popov iei, Cons
tantin Tudose, Mircea Popescu, 
Boncio Novakov, Ștefan Kirev, 
specialist în proba olimpică de 
1000 m cu start de pe loc etc.

Întîlnirea are loc pe velodro-

în 
m 
e- 
pe

mul Dinamo. Azi figurează 
program: viteză turneu, 4000 
(urmărire individuală și pe 
chipe) și 1000 m, cu start de
loc, iar mîine se desfășoară par
tea a I'I-a a turneului de viteză, 
cursă italiană și semifond (100 
de ture cu sprint după fiecare 
3 ture). Vor mai avea loc și 

completare.
în

cîteva probe de 
întrecerile încep, 
zile, la ora 17.

ambele

tn 
din 
fășurată 
1963 a 
bă care va avea loc 
cursul international de uzi 
inline de pe velodromul Dinamo.

fotografie, 
cursa de 

cu i 
„Cupei

un 
semi I ond 

prile jul 
i F.R.C.“ 

și în

aspect 
des- 

ediției 
pro- 
con- 

și

In acest număr:
Lovitura

de pedeapsă : 
POȘTA SUPLIMENT.

O PAGINA 
DE FOTBAL

Handbaliștii noștri 
pot da mai mult!

MAGAZIN SPORTIV

Ultimele știri externe

Mii de copii la centrele
de învățare a înotului
Timpul prielnic contribuie la 

deschiderea, de noi centre de in- 
văț.are a înotului atît în Capitală 
cit și în fără. Mii de copii au 
astfel prilejul să facă primii pași 
în acest sport atît de util și de 
sănătos.

La ștrandul Tineretului (în fo
tografie) la bazinele clubului 
Voirea, la lacul Tei, la lacul 
Bănoasa și în multe alte bazine, 
capiii se avîntă cu curaj în apa 
bazinelor. Multi dintre ei vor.

deveni poate viitorii sportivi' frun
tași, campioni sau recordmani. Cu 
toții își vor aminti cu 
începuturile activității 
live.

De curind, un nou 
învățare a înotului a* 
gurat în Capitală. Este vorba de 
„școala micilor înotători* orga
nizată la ștrandul Izvor de către 
clubul Progresul. Fără îndoială, 
rezultatele nu vort întîrzia să se 
arate...

plăcere de 
lor spor-

de
fost inau-

Zi de duminica, boarele strălucitor pe cerul lipsit 
de nori, prevestește o zi frumoasă. Spre gara Cluj 
se îndreaptă grupuri de oameni ai muncii — tineri 

și vârstnici — ou rucsacuri pline. Mamele își țin de mînă 
capiii, care poartă mîndri cîte un săculeț sau un termos, 
semne distinctive ale viitorilor turiști. Cu toții grăbesc 
pasul. Numărul participanfilor ? Mai multi de o mie.

în gară așteaptă, pavoazate cu ghirlande verzi, vagoa
nele trenului special. Lozinci mari 
cursioniști : „VENIȚI î MIJLOCUL 
Șl SOARELE DAU .’ATATE Șl 
TICAȚI TURISMUL'1.

Trenul special pentru excursia de 
comisia regională de turism Cluj este gala de plecare. 
Omul cu chipiul roșu dă semnalul și locomotiva pune în 
mișcare vagoanele. Destinația : STANA, loc cu pădure- 
poieni, izvoare și multe flori.

Răsună cîntece. Veselia îi cuprinde pe mici și pe 
mari. Rămîn în urmă pădurea Baciului, coșurile tume- 
ginde ale întreprinderilor Aghireșului, izvorul unde ia 
naștere Crișu! Repede. Și iată că gara STANA îi pri
mește pe oamenii muncii cu urarea tradițională : „BtNE 
AȚI VENIT, DRAGI EXCURSIONIȘTI !“

Grupurile se formează repede pe... prietenii și locuri 
de muncă, pornind spre vîrful Riseg. Aici se pot culege 
fiori, se poate privi tabloul splendid ce-I oferă culmile 
ondulate ale munților Gilăului. Se încing aprige partide 
de volei și de șah, întreceri de fugă.

Excursioniștii se îndreaptă spre ruinele cetății Almașu- 
lui pentru a admira zidurile care au rezistat în decursul 
vremurilor afîtor atacuri vrăjmașe și au înfruntat aproape 
un mileniu puterea vînturilor și a ploii. Alții, prin apro
piere, se așază la umbra fag-lor bătrîni, bUcurîndu-se 
de odihnă. Cu toții uită zgomotul orașului, se desfată 
cu aerul pădurii și trăiesc clipe de neuitat. Astfel trece 
pe nesimțite o zi minunată.

Soarele începe să se lase pe după culmile bătrânei 
Vlădese și, vrînd-nevrînd, oamenii trebuie să se pregă
tească de plecare. Cu brațele pline de flori de pădure, 
ei se îndreaptă spre tren. Pe drum se povestesc din în- 
iîmplările zilei, se fac proiecte pentru noua excursie.

Cînd întunericul s-a lăsat de-a binelea, trenul intră 
în gara Clujului, luminată ca ziua de lămpile fluores
cente. Excursioniștii, îrrcîotafi de frumusețea acestei zile 
splendide petrecută în mijlocul naturii, se resfiră pe 
străzile orașului îndrepțirrdu-se spre case. A doua zi, 
cu forțe proaspete, îi reîrrtîlnim la muncă.

îi întîmpină pe ex- 
NATURII". „AERUL 

TINEREȚE", „PRAC-

mase organizată de

GHEORGHE VOIȘANU
vicepreședintele comisiei regionale de turism Cluj



O mare serbare cultural-saortivă la Brașov LA STARTUL CAMPIONATELOR PE ASOCIAȚIE

prilejul inahideni anului țoolar, la serbareaAnsamblul de gimnastica tn timpul

Intr-un cadru festiv, elevele si elevii 
Școlii medii nr. 1 din Brașov au săr
bătorit încheierea anului de învătămînt.

Terenul de sport din fata școlii a 
găzduit cu acest prilej una din cele 
mai frumoase manifestații cultural-spor- 
tive organizate în acest oraș.

In acordurile unui maTȘ sportiv, exe
cutat de fanfara elevilor din școală, pe 
terenul de sport și-au făcut apariția 
sute de fete și băieți, îmbrăcați în fru
moase costume multicolore. In ritmul unei 
melodii, ei au executat cu multă pre
cizie și îndemînare diferite exerciții de 
gimnastică.

Au urmat, pe terenuri diferite, jocuri 
de baschet, volei și handbal între echipe 
de fete și băieți, iar în finalul p - 
gramului sportiv au avut loc intrev 
demonstrative de atletism.

Serbarea s-a încheiat cu înmînarea de 
premii celor mai merituoși elevi, care 
s-au distins în cursul anului de învă- 
țămînt.

Programul sportiv prezentat de ansam
blul de gimnastică și de formațiile de

Despre unele probleme ale pregătirii sportivilor 
din campionatele raionale și orășenești

(Urmare din pag. 1)

ganizează diferite concursuri dotate 
cu „cupe", întreceri demonstrative pe 
categorii și probe, pentru obținerea 
clasificării sportive: 76 acțiuni com- 
petiționale la atletism, 94 la volei, 
32 la tir, 40 la tenis de masă, 50 
gimnastică etc.

O serie de lipsuri din pregătirea 
sportivilor sînt generate și de faptul 
că nu se folosește la maximum tim
pul afectat pregătirii. Adesea vedem, 
îndeosebi dimineața, bazele sportive 
lipsite de activitate! Pistele de atle
tism sînt încă insuficient folosite chiar 
și în după-amiaza unor zile. Se pune 
întrebarea : ce fac antrenorii în a- 
cest timp ? De ce nu antrenează 
sportivii, care sint liberi în această 
parte a zilei și îndeosebi, copiii și ju
niorii ? Oare își aduc ei aportul aș
teptat, dacă iși irosesc timpul cu 
treburi organizatorico-administrative ? 
Printr-o mai bună organizare a mun
cii în cadrul consiliilor și asociațiilor, 
aceste activități pot fi îndeplinite și 
de activul voluntar.

De aceea, a fost necesară luarea 
unor măsuri de către Consiliul oră
șenesc pentru mărirea volumului 
muncii practice. Pe această linie sîn- 
tem preocupați ea antrenorii și in
structorii sportivi să ajungă să fo
losească cel puțin 3/4 din timpul de 
program pentru pregătirea sportivilor. 
Unele cluburi, ca Progresul, au asi
gurat prin antrenorii săi sprijinirea 
instructorilor voluntari în conduce
rea unor antrenamente etc.

' Dacă totuși rezultatele obținute în 
unele secții nu ne mulțumesc a- 
ceasta este și urmarea lipsurilor In
finite atunci cînd pregătirea sporti
vilor nu se desfășoară după cerințele 
metodicii și tehnicii sportive, lăsînd 
loc improvizației sau rutinei. Jncă 
și acum mai întâlnim antrenori și in- 

, etructori ca Ciieteecu (fotbal — Ra- 
> pid), Gh. Pădureanu (atletism — Di- 
i hamo), Leon (fotbal — asoc. Gloria), 
Ijftttdnic (fotbal — Etecta'oniica), Dinu 
i

exercițiilor prezentate cu
cultural-sportivă

volei, baschet și handbal, precum și în
trecerile de atletism au scos in relief 
intensa activitate desfășurată în oadtul 
acestei școli de profesorii de educație

Colectiviștii
Drumeția a intrat de cîtva timp In 

obișnuința colectiviștilor din satele ți 
comunele regiunii Oltenia. în perioa
dele cînd nu sînt ocupați cu muncile 
agricole, mii de colectiviști pornesc cu 
trenurile sau cu mașinile spre locali
tăți pitorești, dornici să cunoască mai 
bine frumusețile patriei.

Anul acesta, în regiunea Oltenia s-au 
organizat peste 760 de acțiuni turistice, 
la care au participat aproape 35.000 
de colectiviști. Și, trebuie ținut seamă 
că pînă la sfîrșitul anului mai sînt 6 
luni...

Astfel, nu de mult, 220 de colecti
viști din comunele Băbiciu, Mîrșani și 
Celaru (raionul Caracal) au vizitat ca
pitala tării, muzeul Doftana ȘÎ Sinaia.
Asociația sportivă Voința (comuna Căr- 
bunești, raionul Gilort) a organizat o

Eugen (box — Metalul) etc. care se 
prezintă și conduc antrenamente fără 
a avea un conspect. Alți antrenori și 
instructori își pregătesc insuficient 
lecțiile de antrenament, își întocmesc 
conspecte superficiale, desfășoară an
trenamente monotone, neinteresante 
și șablon, pe lungi perioade de timp.

Unii antrenori neglijează pregăti
rea teoretică a sportivilor. Ei nu or
ganizează lecții de teorie a sportului, 
de studiere a regulamentelor de con
curs, nu-i mobilizează pe sportivi la 
o activitate neîntreruptă de studiere 
a literaturii de specialitate, a presei 
etc.

PREOCUPĂRI PENTRU MUNCA 
CU JUNIORII Șl COPIII

In complexul măsurilor luate pen
tru îmbunătățirea activității sportive 
un loc de frunte îl ocupă munca cu 
copiii și juniorii. In colaborare cu 
Secția de Invățămint a S.P.C. și zia
rul „Informația Bucureșțiului" a fost 
organizată „Cupa orașului București". 
Cu acest prilej au fost recrutați nu
meroși tineri atleți, gimnaști etc. care 
au completat efectivul unor secții. In 
campionatul orășenesc de fotbal. a 
fost introdusă adițiunea de puncte din 
întrecerea seniorilor și cea a juniori
lor ; obligativitatea participării la 
competițiile oficiale a secțiilor de 
canotaj, box, volei, numai dacă au 
și anumite efective de juniori și ti
neri etc.

In acest an au luat o extindere 
mai mare centrele pentru învățarea 
înotului, pentru practicarea diferite
lor ramuri sportive etc.

Activul tehnic din Capitală a fost 
Instruit să cunoască că în muncă 
esențialul este ca, încă de pe treapta 
competițiilor raionale și orășenești, 
să depisteze, să pregătească și să 
crească tineri cu calități și perspec
tive, care 6ă obțină progresiv perfor
manțe lă nivelul celor mai bune re
zultate orășenești, republicane și in
ternaționale.

Măsurile luate em avut un roS ho

Foto: Gh. Gorcodel

fizică Maria Czoppelt, Amalia Zehan, 
loan Rinea și Ion Nan.

GH. CORCODEL-coresp.

în excursie
excursie la mînăstirea Cozia, îar 180 de 
tineri din aceeași comună au vizitat ora
șele Tr. Severin și Petroșeni.

• In pădurea Saru (raionul Balș) 
s-a amenajat de curînd un „punct tu
ristic44 unde vin în fiecare duminică mii 
de excursioniști din satele raionului, 
precum și din alte raioane. Gu această 
ocazie, aci se desfășoară cu regularita
te frumoase serbări cîmpenești.

După cum se vede, turismul de mase 
constituie una dintre preocupările de 
seamă ale asociațiilor sportive din 
raioanele Gilort, Caracal, Craiova. Ase
menea acțiuni au loc deseori și în ra
ioanele Oltețu, Segarcea și Strehaia. 
Nu același lucru se poate spune însă 
despre consiliile UCFS din raioanele Tg. 
Jiu, Tr. Severin, Baia de Aramă și 
Vînju Mare care acordă prea puțină 
atenție organizării turismului de mase.

tărî tor în îmbunătățirea activității. 
In 1963, la majoritatea ramurilor de 
sport se înregistrează o simțitoare în
tinerire a efectivelor. Străduindu-se 
să aplice în practică cunoștințele do- 
bîndite, antrenorii din Capitală au 
obținut într-o serie de competiții de 
valoare republicană rezultate mai bu
ne ca în anii trpeuți. Antrenori ca 
Alex. Stoenescu (Dinamo), Gh. Stă- 
nescu (S.S.E. nr. 1), R. Voiciloiu 
(Avîntul), S. Ferentz (Rapid) și alții 
au depistat elemente cu calități, care 
după scurt timp de pregătire se afir
mă chiar pe plan național. Și ce altă 
satisfacție mai mare poate fi pentru 
un antrenor sau un instructor, decît 
sentimentul că și el a contribuit la 
creșterea unor sportivi care să pro
moveze pină la cele mai înalte trepte 
ale măiestriei sportive.

Așa stînd lucrurile se pune firesc 
întrebarea : cu ce contribuie la a- 
căasta fiecare secție, antrenor, profe
sor de educație fizică, instructor 
etc. ? Dacă, de exemplu, numai la 
volei, în fiecare echipă de categorie 
inferioară, s-ar pregăti un sportiv, 
pentru categoria superioară, în Capi
tală ar putea promova anual circa 
200 de sportivi de la echipele raionale 
la echipele din campionatul orășenesc, 
circa 84 la echipele din categoria 
calificare și circa 24 la echipele di
vizionare. Or, noi avem încă echipe 
divizionare de volei ca Progresul, 
Voința, Metalul la fete, Olimpia M.I.U. 
la băieți, care au efective insufi
ciente și de o valoare scăzută.

Sau, de exemplu, ce-ar fi dacă fie
care profesor de educație fizică ar 
ridica anual, din sportul de mase, 
un singur atlet de categ. juniori sau 
de categ. a IlI-a pe care să-1 pro
moveze in secțiile cluburilor. In fe
lul acesta om putea conta anual pe 
aproape 500 de noi atleti.

Inițiative, de o mare importanță 
pentru dezvoltarea activității sportive, 
au început să se vadă la undi pro
fesori de educație fizică ca Angela 
Filip (Șc. medie nr. 22), Balog (Șc.

(Urmare din Wj. I)

prinși în cadrul concursurilor majo
ritatea salariaților combinatului și nu 
numai cei 750 de membri UCFS 
existenți în prezent.

într-o ședință care a avut loc de 
curînd, consiliul asociației sportive a 
stabilit in linii mari modul în care se 
vor desfășura întrecerile. Campiona
tul asociației va avea loc aci la nu
meroase discipline: atletism, volei, 

handbal, baschet, ciclism, tir, hal
tere, fotbal, trîntă, turism etc. Fie
care membru al consiliului va răs
punde personal de una dintre disci
pline. De exemplu, inginerul șef Si- 
mion Macovei (președinte) va urmări 
buna desfășurare a voleiului și a fot
balului, Niculae Trifănucă (secretar) 
se va îngriji de atletism, Dumitru 
Simionescu, de handbal, Nicolae Po- 
povici, de turism ș.a.m.d. Tot cu 
prilejul acestei ședințe s-a hotărit 
ca întrecerile campionatului pe aso
ciație să fie programate pe două 
etape. In prima și cea mai impor
tantă își vor măsura forțele tinerii 
și tinerele din toate fabricile și sec
țiile combinatului. In cea de a doua 
fază se vor întîlni cei mai buni spor
tivi și cele mai bune formații ale 
fabricilor și secțiilor.

Munca se va sprijini temeinic pe 
grupele sportive, constituite pe prin
cipiul locului de muncă. De altfel, 
responsabilii grupelor vor ține zilele 
acestea o consfătuire pentru a discuta 
metodele cele mai bune de populari
zare a întrecerilor, de mărire a nu
mărului de participanți la competi
ții. Cele mai intense pregătiri s-au 
făcut pînă acum la fabrica de placaj 
unde există 12 grupe sportive și la 
fabrica de mobilă unde ființează 9

grupe. în ambele locuri au fost ini
țiate primele antrenamente.

Tonul întrecerilor îl vor da hand
balul feminin (avînd în vedere spe- 

medie nr. 27), A. Diaconu (Șc. medie 
de 8 ani nr. 169) etc., dar numărul 
lor este încă prea mic.

TOATĂ ATENȚIA EDUCAȚIEI !
A ne rezuma însă doar la instrui

rea sportivă neglijînd educarea co
munistă a sportivilor, înseamnă a co
mite o mare greșeală. Aceasta este, 
de altfel, și cauza că în unele competi
ții de fotbal, rugbi, volei, handbal etc. 
starea disciplinară mai lasă de do
rit. Astfel, avem echipe ca Ulei, 
Vulcan, Voința, ASA, 1CSIM, OCL, 
TUG (la fotbal), Unirea (rugbi ju
niori) cu mulți sportivi sancționați.

Birourile secțiilor trebuie să joace 
un rol mai mare în viața internă a 
secției. Activitatea multor birouri de 
secții continuă să fie insă slabă. Con
siliile cluburilor și asociațiilor se pre
ocupă insuficient de activizarea mem
brilor săi pentru ca ele să-și înde
plinească atribuțiile și sarcinile ce 
le revin. De pildă, consiliile a- 
sociaților Metalul, Petrolul, Re
colta, UCR, IOR, Zarea, Vestito
rul, TPB. Tableta etc. neinteresîn- 
du-se suficient de activitatea unor 
birouri de secții nu au putut preveni 
scoaterea unor echipe din campio
nate pentru neprezentări la joeuri 
și alte lipsuri in prezentarea regula
mentară la concursuri.

In asigurarea condițiilor pentru 
continua îmbunătățire a performan
țelor sportive, figura centrală o con
stituie tehnicianul sportiv. Metodiștii, 
antrenorii, instructorii, responsabilii 
tehnici, profesorii de educație fizică 
etc. trebuie să arate mai multă pri
cepere, inițiativă, o muncă desfășu
rată cu răspundere, cu perseverență 
și pasiune. De aceea consiliul orășe
nesc al UCFS se străduiește să ia 
măsurile corespunzătoare pentru ca. 
înlăturînd lipsurile semnalate, să se 
îmbunătățească procesul instructiv- 
educativ cu sportivii participant! în 
competițiile de valoare raională si 
orășenească.

Să creăm în organizațiile sportive 
din Capitală climatul unei munci în
suflețite șj creatoare care să pasio
neze pe sportivi și să-i mobilizeze la 
o pregătire continuă și perseverentă 
pentru neîncetata ridicare a perfor
manțelor! 

cificul fabricii de placaj), atletism: 
(care se bucură de multă atracț 
printre muncitorii de la C.I.L.), c 
clismul (care se bizuie pe cei aproaj 
500 de posesori de biciclete) și, f 
rește, fotbalul, veșnic prezent și di 
rit. Pentru a stimula această confru: 
tare de forțe sportive consiliul as 
ciației și-a propus să ofere mai mul 
trofee cum ar fi cupele pe fabri 
pentru cele mai bune populariza: 
participări și rezultate, ca și o cu) 
pe întregul combinat luîndu-se 
considerație aceleași criterii. In fir 
conducerea asociației și-a luat ang 
jamentui de a asigura terenurile n 
cesare desfășurării concursurilor ( 
cestea sînt în curs de amenajare, 
apropierea întreprinderii) și să sp 
rească fondurile bănești pentru aci 
ziționarea de material și echipame 
sportiv.

Tovarășul N. Trifănucă, secretai 
asociației, este convins că aceas 
primă ediție a campionatelor de 
C.I.L. va face ca pînă la sfîrșitul 
nului numărul membrilor UCFS să 
dubleze și ca secțiile pe ramură 
sport să-și îmbogățească rîndurile 
autentice talente.

NEAGOE MARDAb

ÎNTRECERI VIU DISPUTATE 
LA BUZĂU

Concursurile pentru desemna 
campionilor pe asociații sportive s 
în plină desfășurare în orașul și 
ionul Buzău. în colaborare cu orgi

zațiile de bază U.T.M., consiliile < 
ciațiilor sportive au luat încă din ti 
măsurile necesare pentru a asiț 
cele mai bund'condiții de desfășui 
a acestor concursuri.

O vizită prin tfiiteva asociații si 
tive ne-a oferit âițmătoarele aspe

A. S. Voința *J>iȘMSei 1200 de 
operatori ai orașului Buzău (toți 
membri UCFS), peste 550 au luat s 
tul în întrecerile sportive pe cot 
rative. De remarcat că datorită g 
consiliului asociației sportive Vo 
și sprijinului conducerii cooperat 
Sporul, campionatele asociației 
avut loc într-un cadru festiv pe 
dionul Rapid, din parcul Crîngului 
ziua inaugurală peste 150 de co 
ratori și-au măsurat forțele la • 
tism, fotbal, handbal, volei etc. 
mai buni, pînă în momentul de : 
sînt Maria Fronic (atletism) cîșl 
toare pentru a doua oară a titlulu 
campioană pe asociație la 100 m 
Virgil Sava și Pompiliu Popescu 
pice), Vasile Ilie (șah), Mircea Șe 
nescu (tenis de masă) etc.

A. S. Progresul. Rezultate frum 
au fost obținute de tinerii de la m 
„11 Iunie", Sfatul popular oraș < 
și-au amenajat și un teren de v<
I.G.O.,  Alimentația publică și alt

ciației Progresul (asociație cu tra 
în această privință) a inițiat o I 
întrecere între grupele sportive, 
care a făcut ca numărul pârtiei 
ților să ajungă la aproape 500. Pr 
cei evidențiați pînă în prezent se 
mără Aurel Tufan (Alimentația ț 
că), Gh. Boatcă (Panificație), Con 
tin Seicărescu Și Vasile Vini 
(moara „11 Iunie"). De multă popi 
tate s-au bucurat următoarele < 
pline : tir (290 de participanți), p 
(167), volei (9 echipe).

A. S. Petrolul Berea. Consiliul 
ciației sportive Petrolul Berea 
ședințe M. Plopeșanu) in colab 
cu comitetul U.T.M. pe schelă 
sprijinul conducerii schelei au 
din timp măsurile necesare p 
organizarea și desfășurarea intri 
lor în bune condițiuni. Pînă în 
zent s-au întrecut 72 de concure: 
popice și 12 la volei. Urmează 
desfășoare concursurile de fotbal, 
de masă și șah. în fruntea con 
torilor se află '■ N. Iliescu (stru: 
Gh. Naum (șofer), Alexandru Pi: 
Ion Sozut, Alexandru Simionesc: 
întreceri asemănătoare se desfă 
în cadrul asociațiilor sportive 1 
(Fabrica metalurgică), Metalul ( 
mecanică), Chimia (Fabrica de 
plastice) și altele, care îndruma 
consiliu] raional UCFS Buzău în 
nesc astfel principalele lor obi 
din calendarul sportiv.

C. NICULESCU — c



IN VITRINELE LIBRĂRIILOR
O. MANIȚIU — FĂGĂRAȘUL

„Călăuză turistului"

Prezentarea itinerariilor turistice din 
Făgăraș formează conținutul de bază 
al lucrării. Sînt cuprinse, de asemenea, 
scurte indicații privitoare la zonele din 
masiv, accesibile atît turismului de iar
nă, cît și practicării schiului.

Schițele de hărți din această călăuză 
«tt menirea să ușureze și mai mult 
orientarea pe trasee a celor porniți să 
cunoască acest masiv pitoresc.

OTTO 3ENKO — AȘA A FOST LA 
YOKOHAMA (reportaj de la Campio

natele mondiale de lupte)

Cititorului îi sînt prezentate succe
sele deosebite ale luptătorilor romi ni la 
acest mare eveniment sportiv care a con

„Vinătorii de vu!pi“ în întrecere
în împrejurimile orașului Cîmpina 

s-a disputat in zilele de 28 și 29~iu- 
nie ultima etapă a celei de a doua 
ediții a campionatului republican de 
„vinătoare de vulpi". Pentru cititorii

Unul din „vinători* pe traseu 
Foto : S. Ciotloș

care nu cunosc încă amănuntele a- 
cestua sport, foarte tînăr la noi în 
țară, menționăm că el nu constă, 
așa cum s-ar crede, din prin
derea de vulpi adevărate, cu 
blăni și cozi stufoase. „Vinătorii" 
care și-au disputat întîietatea pe 
traseul de concurs din vecinătatea
Cîmpinei sint tineri radioamatori, 
înarmați în loc de puști, cu mici a- 
parate de recepție de construcție 
proprie. In ce constă întrecerea? în 
diferite puncte ale raionului de con
curs, ales de obicei pe un traseu va
riat și împădurit, se instalează bine 
mascate trei „vulpi", adică trei stații 
de emisie, care lansează semnale în 
eter. „Vinătorii", plecați de pe linia 
de start, trebuie să descopere „vîna- 
tul" cu ajutorul aparatelor de recep
ție portabile. Cîștigă acel concurent 
care mînuiește cel mai bine recep
torul personal, care știe să se orien
teze in teren și ajunge în cel mai 
scurt timp la fiecare din cele trei 
vulpi.

La ediția din acest an a campio-

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

ȘTIINȚA CLUJ și DINAMO - 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA din 7 iulie, 
in nocturnă, pe stadionul Republicii, 
biletele se găsesc de vinzare la casele 
obișnuite ; str. Ion Vidu, agenția 
Pronosport, cal. Victoriei nr. 2, C.C.A., 
bd. 6 Martie, stadioanele Republicii, 
„23 August", Dinamo și Giulești.

★
Centrul de inițiere la înot pentru 

copii intre 5—12 ani de la bazinul 
Floreasca își continuă activitatea și 
în luna iulie. înscrieri și informații 
la Complexul Floreasca, telefon 
11.64.06. 

stituit uri moment important în istoria 
sportului din țara noastră.

îmbini nd armonios utilul cu frumosul, 
cartea se citește cu interes și plăcere.

P. SEVEROV, N. HALEMSKI — 
ULTIMUL MEC!. Ediția a ll-a

Succesul de care s-a bucurat la prima 
ediție această palpitantă și totodată in
structivă povestire a făcut necesară re
editarea ei. în lucrare sînt redate, cu 
multă putere de evocare, episoade dra
matice din timpul ocupației vremelnice 
de către armatele fasciste-germane 
a unei părți a teritoriului Uniunii Sovie
tice.

Acțiunea se desfășoară în jurul unui 
meci dramatic de fotbal jucat între ocu
pant i și prizonieri sovietici, meci de al 
cărui rezultat alîrn,a viața oamenilor 
sovietici.

(Lucrări apărute în Editura UCFS).

natului s-au prezentat peste 30 de 
concurenți din regiunile București, 
Bacău, Banat, Brașov, Crișana, Cluj, 
Galați, Oltenia, Maramureș și Plo
iești. A fost o participare mult mai 

numeroasă decît la edi
ția precedentă, remareîn- 
du-se prezența la start 
și a două tinere concu
rente, studentele Anca 
Iacovache și Madalena 
Podeanu din Cluj, care 
practică radioamatoris
mul abia de un an de 
zile. De asemenea, tre
buie menționată buna 
pregătire fizică de care au 
dat dovadă majoritatea 
concunenților, precum și 
originalitatea unora din 
aparatele „vînătorilor" 
din Galați, Cluj și Ma
ramureș. La întrecerea 
pe 3,5 Mhz, pe locul I 
s-a clasat loan Răduță 
(asociația sportivă „Pe
trolul" Cîmpina) cu 216 
puncte, urmat de Alexan
dru Siito (asociația 
sportivă „Voința" Baia 
Mare) — 264 puncte și 
Mihai Dobrescu (asociația 
sportivă „Ancora" Galați) 
— 270 p. La proba pe 145 
Mhz, pe locul I s-a cla

sat Nicolae Hartinger (asociația 
sportivă „Știința" Cluj) cu 166 p., 
urmat de Iosif Cuibuș (asociația spor
tivă „Metalul" Satu Mare) — 201 p 
și loan Jiplea (asociația sportivă 
„Voința" Turnu Severin) — 237 p. 
Pe echipe, campionatul a fost ciști- 
gat de reprezentanții radioclubului 
regional Cluj (472 p.).

Poșta... 
supliment

M. Bădcsou — comuna Tuta na. De
sigur, evenimentul merită să fie înserat. 
Vom publica și fotografiile 18/24 pe 
care ni le-ați trimis. Avem însă o între
bare: în scrisoare spuneți că la între
cerile din prima etapă a Spar tach iadei 
de vară organizate de asociația spor
tivă „30 Decembrie* din localitate au 
participat 10 tineri din 400 înscriși ! 
De ce ați expediat atunci numai 9 foto
grafii ? Așteptăm cu nerăbdare și cea 
de a zecea poză. Eventual, trimiteți-ne-o 
pe cea a președintelui...

(Mulțumim anticipat)

S. Nicu-Hunedoara. Recunoaștem, am 
recomandat în nenumărate rînduri ca 
echipele de rugbi să joace pe „trei- 
sferturi*. Dumneavoastră însă faceți o 
confuzie. Noi neam referit, la așezarea 
jucătorilor pe teren și tiu la ținuta lor. 
Deci, articolul dv. intitulat „Un lucru 
pozitiv64, în care elogiați consiliul asocia
ției sportive „Șiderurgislul* pentru felul 
cum se străduiește să asigure rugbi știi or 
un echipament... pestriț, incomplet și pe 
„treisferturi* trebuie — vorba lui Cara- 
giale — modificat „pe ici pe colo, prin 
părțile esențiale*.

(Succes)

Greu urcușul ! Dar cu atît mai mare este bucuria victoriei, pe pisc I
Foto: E. Roue

însemnări din Perdele (ostilei CÎND ALFRGI
Aceste însemnări le-a ni început în 

Peretele Coștilei. împreună cu tovarășul 
meu de echipă stăteam la o regrupare 
comodă. Sub noi am lăsat 4 lungimi 
de coardă: deasupra nioasUră Fisura 
Mare ne pregătea alte 4 lungimi pînă 
vom atinge Creasta. Sub soarele tînăr 
de iunie, muntele acesta solemn și tă
cut freamătă astăzi de glasurile alpi- 
niștilor. în Creasta Văii Albe se văd 
mai multe echipe ureînd spre Birna 
Mare, paralel cu noi: prietenii noștri 
din Brașov încearcă emoția celei de a doua 
parcurgeri a traseului. Deasupra noas
tră, în Creasta Coștila-Gălbenele, alte 
echipe ies din peretele Gălbenelelor. Pes
te tot tinerețe, veselie, curaj și dîrze- 
nie. Etapa 1 de vară a Alpiniadei repu
blicane pe anul 1963 este în plină des
fășurare...

Au trecut cîteva zile și iată că avem 
posibilitatea privind înapoi să anunțăm 
Și să comentăm rezultatele. Această 
etapă este remarcabilă prin cifre. S-au 
prezentat 25 de cluburi și asociații 
sportive din multe orașe ale țării: Bucu
rești, Brașov, Sibiu, Petroșeni, Lupeni, 
Tg. Mureș, Ploiești, Oradea, Cluj, Buș
teni, Zărnești, Tohan, Oțelul Roșu, 
Poiana Cîmpina, Cisnădic, Hunedoara. 
0 serie de cluburi și asociații sportive 
s-au prezentat pentru prima oară La 
această competiție. In special trebuie 
să ne bucure prezența echipelor de mun
citori din marile centre industriale, e- 
cliipe care se impun din ce în ce mai 
mult în acest sport, alături de cele

V. Săndtdescu -— Călimănești. Din 
scrisoare reiese că sînteți în concediu 
în această frumoasă stațiune și vreți 
să faceți sport. Mai citim că pentru 
acest lucru ați adresat și o cerere aso
ciației sportive „Oltul Călimănești64, dar 
n-ați primit n*ci un răspuns. E și normal: 
dumneavoastră credeți că cei din con
siliul asociației sportive Oltul Călimă
nești n-au altceva de făcut decît să răs
pundă la scrisori? Păi, ei în perioada 
asta de vîrf nu-și văd capul de treburi î 
Planul de angrenare în sport a oame
nilor muncii veniți la odihnă, trebuie 
făcut ? Trebuie ! Situația bazelor spor
tive din stațiune trebuie trimisă La 
consiliul raional ? Trebuie ! Desfășură
torul viitoarelor competiții sportive tre
buie lucrat ? Trebuie ! Ce să facă mat 
întîi ? Activitate sportivă ?...

(Așteptăm !...)

I. Iliescu — Govora și C. Zamfir —• 
Olănești. Ați fost informați greșit. Aso
ciațiile sportive din aceste stațiuni bal- 
neo-clima terice nu se ocupă de organi
zarea întrecerilor de șubah, remi și table. 
Cum puteți să credeți așa ceva ? Ele 
9e ocupă cu totul de alte probleme. Aveți 
să vedeți dv. peste cîteva luni, cînd vor 
începe organizarea a două concursuri 
de șah și tenis de masă între echipele 
locale Sanitarul și Administrația sta

cu condiție alpină recunoscută. Este 
vorba de formațiile din Petroșeni, Lu- 
peni, Oțelul Roșu și Hunedoara. Cele 
25 de cluburi și asociații sportive au 
fost reprezentate de peste 100 de al- 
piniști — băieți și fete. Este locul să 
subliniem prezența fetelor, care au 
format echipe independente, contribuind 
la sporirea punctajului asociațiilor pe 
care le reprezentăm.

Pe primele trei locuri s-au clasat : 
I. Siderurgistul Hunedoara cu 102 p, 2. 
Voința Brașov cu 74 p, 3. Dinamo Bra
șov cu 72 p.

Succesul siderurgiștilor din Hunedoara 
este cu atît mai remarcabil, eu cît ei 
au lăsat în urmă formații foarte valo
roase. Pr-zentînd 5 echipe, dintre care 
una de fete, siderurgiștii au cîștigăt 
pe merit această etapă.

Prima lor echipă a parcurs cel mai 
greu traseu al etapei: „23 August din 
Claia Mare a Jepilor66, traseu de gradul 
VI b. Felicitări echipei A. Rițișan și 
N. Naglii, ca și echipei de fete Sofia 
Nesncra și Ștefania Bateg, care au par
curs cel mai dificil traseu străbătut 
pînă acum de o echipă feminină: „Fi
sura Ascunsă44 de gradul 3 b. Se mai 
remarcă echipa N. Hemeș—1. Tănase, 
care a parcurs într-un timp foarte bun 
traseul „Andrei Chițescu44 de gradul 
5 a, traseu care n-a mai fost niciodată 
escaladat de la premiera lui din anul 
1955.

Ing. W. KARGEL

țiunii !... Veți pleca pînă atunci ? Nu-i 
nimic. Vor veni alte serii, asociațiile 
sportive respective vor organiza noi în
treceri de șah și tenis de masă între 
echipele locale 1... Exagerăm puțin ?

(Să sperăm)

E. Măncuș — Curtea de Argeș — 
Sîntem în dilemă. Nu știm ce să vă 
răspundem. în orice caz, e riscant să 
continuați antrenamentul pe terenul de 
fotbal al asociației sportive Foresta. 
Desigur, ați putea trimite mingea „prin
tre*, însă trebuie să țineți cont că au- 
tomobiliștii și motocicliștii abia acum în
vață să conducă. Cel mai bun lucru ar

fi să lăsați elevii școlii de auto-moto 
pe terenul de fotbal, și să ieșiți la 
șosea... Asta, bineînțeles, un an-doi, 

pînă cînd se vor lua niscai măsuri.
(Mai trimiteți)

V. TOFAN

DUPĂ DOI ItPDRI...
Crainicul stației de amplificare din 

Sala sporturilor din Constanța anunța 
publicului prezent la întâlnirea • de box 
cu Sempre Av.an.ti că vineri 28 iunie, 
în deschidere la meciul de cupă Siderur- 
gistul Galați — Progresul București, sa 
va disputa întilnirea de juniori din cam
pionatul republican dintre Farul șl 
S.S.E. 2 București. ȘfSreta aceasta a 
fost anunțată în tot orașul și prin alte mijloace.

Vineri după-amiază, în ciuda căldurii 
sufocante care te îndemna mai muiH la 
o baie in undele mării, numeroși specta
tori au venit să asiste la „deschiderea4* 
de juniori.

S-a făcut ora 16 și echipele nu mai a- 
păreau pe teren. Spectatorii au crezut oă 
e vorba de o întîrzâere de cîteva minute. 
Dar a trecut un sfert de oră și încă un 
sfert. La ora 17 au apărut pe teren ju
niorii Farului care, împărțiți in două 
echipe de cîte „7“ au început să facă 
„demonstrație44 pentru a-i face pe spec
tatori să nu se plictisească (după o oră

ATITUDINI

și ceva de așteptare !), să mai uite de 
cele aproape 40 de grade cîte „marca* 
termcan ©tarul. Unde erau juniorii bi*cu~ 
reșteni ? Nu veniseră ’.

Meciul trebuia de fapt să se desfășoare 
Joi. O adresă a S.S.E. 2 menționa că din 
motive de examene echipa nu poate 
juca decît a doua zi. Farul a fos.t de 
acord cu amînarea și a răspuns favo
rabil. Vineri dimineața a sunat și un te
lefon de la București în care S.S.E. X 
anunța sosirea echipei și cerea să se asi
gure cazarea pentru nopțile următoare. 
Ca urmare, au fost rezervate locuri la 
hotelul din frumoasa, stațiune Eforie 
Nord. Iată însă că după o adresă cu 
semnături și ștampilă și un telefon „ur- 
gent“, fotbaliștii de la S.S.E. 2 n-au sosi* 
nici vineri. Pe bună dreptate spectatorii 
au fost nemulțumiți. Cei de la clubul 
Farul au fdst și mâi supărați. Se anga
jaseră să oprească camere la hotel, atil 
de solicitate în această perioadă, și cînd 
colo ele fuseseră reținute degeaba.

Ce făceau în acest timp oaspeții atât 
de așteptați ? Joi, cînd nu puteau susține 
meciul din „motive de examene14, cum 
se specifica în adresă, fotbaliștii de la 
S.S.E. se aflau Ia Ruse, unde se întâlni
seră cu elevii de acolo. Nu-i nimic rău 
în aceasta. Cei din Constanța nu s-ar H 
supărat dacă li s-ar fi spus adevărul f 
Iar vineri a „venit4* telefonul cu pricina, 
deși fotbaliștii de Ia S.S.E. nici nu ple
caseră spre Constanța. Abia la ora 11< 
conform acestui program „original44 de 
deplasări, fotbaliștii de la S.S.E. au ple
cat cu autobuzul I.R.T.A. la Cons-tamța. 
Avînd însă o pană de motor mașina i-a 
lăsat pe la jumătatea drumului, astfel 
că ei au ajuns Ia Constanța... după mie
zul nopții.

Trecind peste pana mașinii, care se 
poate întîmpla oricui, ne întrebăm cum 
de a putut conducerea școlii să fie de 
acord cu un asemenea program, ca 
echipa să joace vineri după-amiază ka 
Constanța, cînd elevii erau încă joi seara 
la Ruse. Aceasta însemna că după cHe- 
va ore cu trenul Ruse—București și alte 
cîteva de mers eu autobuzul piuă la 
Constanța, pe o căldură toridă, la o oră 
după sosirea din această călătorie juni
orii să mai poată juca un meci d« 
fotbal î

Iată ce se întâmplă cînd vrei să reali
zezi mai multe lucruri deodată : nepro- 
zentarea la joc, spectatori care așteaptă 
degeaba, locuri la hotel plătite inutil și 
un efort mult prea mare penițu tinerM 
sporii vi. Asta se cheamă; superficialitate, 
lipsă de răspundere, ca și lipsă de res
pect pentru iubitorii sportului. _ : .

C. ALEXE

SPORTUL POPULAR
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1tEZULT/ TECONCURSURI
INTILNIKE AMICALA LA BACĂU

COPII

CAMPIONATELE DE JUNIORI
LA GIURGIU

CONCURS RAIONAL PENTRU

Tn organizarea consiliului raional Titu 
al UCFS și a comisiei de atletism a avut 
loc etapa raionala a concursului de copii. 
Au luat parte 129 de copii din școlile din 
Titu, Braniștea, Dîmbovicioara, Sâlcuța, 
Odobești, Bolintin Vale, Malu Spart, Pitaru, 
Potlogi și Costești Vale. Majoritatea titlu
rilor de campioni raionali au fost cucerite 
de elevii școlii medii Titu-garâ. BĂIEȚI : 
60 m : V. Matei 8,9 ; lungime : C. Anahor- 
lis 4,50 ; înălțime j V. Iancu 1,30 ; greutate: 
I. Constantin 7,15 ; FETE : 60 m ; S. Gogoi 
8,3 ; lungime : I. Militaru 4,09 ; înălțime : 
D. Niculescu 1,20 ; greutate : A. Marin 7,56 
(C. Stan — coresp.).

Școala sportivă de elevi din Bacâu a 
erganizat o întîlnire între atleții săi și cei 
de la S.S.E. din Buzău : JUNIORI I : 100 m: 
M. Reizel (Bc) 11,5 ; 200 m: M. Reizel 24,0; 
înălțime : E. Pereteatcu (Bc) 1,71 ; lungime: 
Pereteatcu 6,69 ; suliță : Pereteatcu 44,03 ; 
JUNIORI II : 80 m : I. Orghidan (Bc) 9,5 ; 
înălțime : P. Cristea 1,50 ; lungime : I. 
Iliescu 5,73 ; greutate : D. Pintile (Bc) 11,65; 
JUNIOARE I : 100 m : C. Niță (Bc) 13 4 ; 
400 m : P. Voinea 67,8 ; lungime :

T. Strzelbiscki (Rapid) 8:35,4 ; N. Siminoiu 
(Rap.) 8:46,6 ; 3 km marș : E. Buxtescu (Gr. 
Roșie) 14:33,0 ; I. Vasile (Met.) 14:41,4 ; 
lungime : A. Samungi (Steaua) 7,16 ; H. 
Albrecht (St.) 7,02 ; R. Radoslav (St.) 7,00; 
prăjină (HC) ; A. Șavin (St.) 4,25 ; Gh. Fo- 
doreanu (Steaua) 3,58; D. Onișor (CSS) 3,75 
— rec. personal ; greutate : I. Hegedus 
(Steaua) 13,02 ; suliță : W. Sokol (St.) 66,42; 
I. Cristea (Rap.) 66,05 ; disc (HC) : V. 
Manolescu (D) 49,71 ; FEMEI : 100 m: M. 
Nicoară (Rap.) 13,6 ; 400 m : G. Dumitrescu 
(Met.) 61,1 ; M. Nicoară 61,5 ; lungime : Ol. 
Borangic (St.) 5,67 ; E. Protopopescu (Vo-

cerile precedente studenții realizaseră 
serie de rezultate frumoase. Cele mai bune 
rezultate : Nic. Buzgaiu (PTTR Petroș.) 
6,30 m la lungime, Carol Nagy (SSE Pe
troș) 55,0 pe 400 nr. (S. Băloi — coresp.).

Peste 300 de juniori au participat la 
trecerile etapei regionale, desfășurate 
stadionul .Victoria’ din Giurgiu : JUNIORI
I : înălțime : I. Stîngă (Tr. Măgurele) 1,65 ; 
ciocan : I.
II : 80 m : E. 
Em. Petrescu 
I : înălțime ; 
OARE II : 60 
Ft) mg : L.
El.
(Titu) 29,91 
— coresp.).

La Săcele, lingă Brașov, funcționează un centru de antrenament pentru atle
tism. Iată un aspect de la unul din concursurile organizate în cadrul 

acestui centru.

Berbec (Giurg.) 42,80 ; JUNIOR] 
Pena (Roșiori) 10,1 ; înălțime: 
(Alexandria) 1,55 ; JUNIOARE 
Al. Iliescu (Al.) 1,35 ; JUNI 
m : L. Bogdan (Lehliu) 8,8 ;

Preda (Leh.) 11,8 ; înălțime j
Uță (Videle) 1,30 ; disc : C. Dineu 

rec. regional. (I. Brateanu

Foto: V. Secăreanu-Brașov
CURS DE ARBITRI DE ATLETISM

niță (Bc) 4,99 ; înălțime : A. Badea 1,35 ; 
JUNIOARE II: 500 m: V. lanculeasa 1:29,8; 
lungime î Ol. Dolganciu (Bc) 4,82 ; înăl
țime : Ol. Dolganciu și D. Munteanu (Bc) 
1,30. (E. Teiiău — coresp.).

ih|a) 5,45; J. Javorschi (Șt.) 5,16 : greutate ! 
L. Saucâ (St.) 11,37 ; suliță ; F. Mîinea (St.) 
33,23 ; V. Capană (Prog.) 30.45. (N. D. Ni- 
colae — coresp.).

„CUPA 2 IULIE" ÎN CAPITALA
CAMPIONATUL SENIORILOR

Consiliul orășenesc București al UCFS 
prin comisia de atletism organizează 
nou curs de arbitri. înscrierile se fac 
sediul Consiliului orășenesc al UCFS 
str. Nicolae Filipescu 21—23. Cursul 
începe marți 9 iulie, ora 18.

un 
la 
in 

va

Tn organizarea clubului sportiv Metalul 
a avut loc pe stadionul Republicii un con. 
curs dotat cu „Cupa 2 Iulie". Realizînd 
8:35,4 pe 3000 m plat (928 p) alergătorul 
Tadeus Strzelbiscki (Rapid) a primit trofeul 
pus în joc. BĂRBAȚI : 100 m : R. Wolf
(Steaua) 11,4 ; S. Nițu (D) 11,4 ; 800 m : 
V. Jirjea (Știința) 1:59,9; Gh. Glodea (Ol.) 
2:02,0 ; D. Dumitrașcu (Met.) 2:02,5 ; 3000 m:

Pe stadionul Jiul din Petroșeni a avut 
loc etapa oiâșsneascâ a campionateloi de 
seniori. La 'întreceri, au luat parte numai 
35 de sportivi 1 O serie de asociații ca 
Viscoza Lupeni, Jiul Petrila, Utilajul Petro
șani n-au avut nici un reprezentant iar de 
la Institutul de Mine din localitate au con
curat foarte puțini sportivi, deși în între-

Rezultate din „ Cu pa Dr. Petru Groza “
ORADEA 5 (prin telefcm). In orașul 

nostru a început joi competiția de tenis 
rezervată copiilor și dotată cu „Cupa 
Dr. Petru Groza“. La întreceri participă 
peste 70 de copii din orașele București, 
Satu Mare, Cîmpia Turzii, Cluj, Brașov, 
Baia Mare, Arad, Timișoara, Salonta 
și Oradea, lată cîteva rezultate înre
gistrate: cat. 10—12 ani, simplu băieți: 
M. Crișan (Arad) — I. Mitrig (Oradea) 
6—2, 6—2, C. llulpe (Cluj) — E. Kiss 
(Oradea) 6—0, 6—0, A. Sa rău (Bucu
rești) — M. Crișan 6—0, 6—0, A. 
Sarău — S. Martha (Oradea) 6—0, 
6—0; simplu fete: Sanda Ghiță (Arad) 
— Magdalena Szakacs (Oradea) 6—3, 
6—3; cat. 13—14 ani, simplu băieți:

Naglii (Oradea) — Tiberiu Sabina (Ora* 
dea) 6—0, 6—0; simplu fete; Rozalia 
Szabo (Oradea) -
6—2. Finalele au

I.

- Sanda Ghiță 6—0, 
loc duminică.
GHIȘA -coresp. reg.

în campionatul republican pe echipe, 
la Brașov, formația bucureșteană Știin
ța a întrecut Steagul roșu cu scorul de 
9—4. Cîteva rezultate: D. Dimache (S) 

—C, Dumitrescu (St. r.) 6—2, 6—3, 
6—4, Bardan (S) — Neguț (St. r.) 
6—1, 6—3, 6—1, V. Marcu (St. r.) — 
Mocanu (S) 6—3, 6—2.

P. DUMITRESCU-coresp. t

Angajamente uitate
După aiitea și a-t-i-tea ședințe de 

analiză, conferințe și consfătuiri care 
s-au ținut in acest an, după materia
lele elaborate și angajamentele luate 
s-ar fi putut crede că, in sfirșit, se 
va face o cotitură in activitatea atle
tismului bățiățcan. Diferitele hotăriri 
și planuri de muncă au fost puse insă 
la... dosar — și uitate acolo! — iar 
angajamentele... ce să mai vorbim ! 
In felul acesta lucrurile în atletismul 
din regiunea Banat continuă să mear
gă ca și înainte, adică nesatisfăcător, 
profesorii și antrenorii n-au realizat 
mai nimic d.'U tot ceea ce și-au propus 
să Înfăptuiască in acest an, iar foru
rile sportive n-au luat pînă acum încă 
nici un fel de măsură pentru a în
drepta atletismul in direcția stabilită.

O analiză cit de sumară a felului in 
care au fost „pregătite" și cum s-au 
desfășurat etapele regionale ale cam
pionatelor republicane școlare și de 
juniori arată situația nesatisfăcătoare 
i*n care se află astăzi — in plin sezon 
competițional — atletismul din aceas
tă regiune.

In primul rind, etapele orășenești 
ale acestor două importante compe
tiții n-au fost cituși de puțin pregătite 
din punct de vedere organizatoric și 
de aceea numărul participanților a 
fost cu mult sub posibilități, iar re
zultatele foarte slabe. Cele mai multe 
din cifrele înregistrate au fost sub 
nivelul rezultatelor obținute la etapa 
regională a concursului de... copii ! 
Nu s-au luat măsurile corespunzătoare 
pentru legitimarea elevilor și afilierea 
secțiilor de atletism din școli — așa 
cum cere regulamentul — astfel că 
numărul participanților la campiona
tele școlare a fost aproape neînsem
nat.

La etapele pe regiune au luat parte 
vreo 400 de coneurenți, dar rezultatele 
înregistrate au fost foarte slabe. La 
întreceri au fost „admiși" foarte 
mulți concurenți care, coiiform regu
lamentului, n-aveau drept să participe, 
întrucit nu-și îndepliniseră standardu- 
rile respective. întrecerile regionale 
ale juniorilor, desfășurate Ia Reșița, 
s-au buenrat de „larga" participare 
a... copiilor, înscriși cu scopul de a 
aduce echipelor respective cit mai 
multe puncte. Acest fapt a determinat 
ca la unele probe rezultatele să se 
situeze sub nivelul normelor de clasi
ficare pentru juniori II.

Pregătirea concurenților pentru în
treceri poate fi exemplificată astfel : 
sprinterii nu știau să ia startul, sări
torii la lungime ii întrebau Pe arbitri 
de unde se măsoară „de Ia prag sau 
de unde se bate", alergătorii Ia 1500 
m nu știau eîte ture au de parcurs !... 
Toate acestea demonstrează cit se 
poate de limpede cum au muncit an
trenorii și profesorii de educație fizică.

Lipsa din echipa Timișoarei a elevi
lor de la SM 4 (plecați la un alt con
curs la Brașov) a pus Ia foarte grea 
îtneercare pe selecționerii formației ti
mișorene. Aceștia s-au văzut nevoiți 
ca, în săptămina concursului, să umble 
prin școli pentru a „depista"... atleți 
care să participe la etapa regională !

Această stare de lucruri trebuie să 
constituie un serios semnal de alarmă 
și un îndemn ca, măcar acum, să fie 
răsfoite planurile de măsuri, aflate 
prin cine știe ce dosare. Măcar de 
acum înainte să se treacă la treabă !

LIVIUS MICȘAN — coresp.

-^= igjEEMÎM
Inirca București s-a detașat

în campionatul republican pe echipe
ORADEA 5 (prin telefon de la tri

misul nostru), — Intîlnirea centrală 
a rundei a IV-a a constituit-o dispu
ta dintre formațiile bucureștene Uni
rea și Spartac. Fruntașa clasamentu
lui, Unirea, a trecut pe lingă înfrîn- 
gere in acest meci deosebit de im
portant. La „mesele masculine", Spartac 
a realizat un avantaj de 2 puncte 
pe care „uniriștii" l-au recuperat nu
mai datorită jocului excelent al șa- 
histelor Alexandra Nicolau și Mar
gareta Teodorescu. Scor final: 3—3 
(Bălanei — Ciociltea Vz—Va, Georges
cu — Botez Va—Va, Bondoc — Voicules- 
cu 1—0, Rotaru — Seimeanu 1—0, Po- 
lihroniade — Nicolau 0—1, Manolescu 
— Teodorescu 0—1).

Tot fetele au jucat rolul decisiv 
în intîlnirea Electronica — Crișana, 
încheiată cu scorul de 31/a—2’/a in 
favoarea bucrureștenilor (Reicher — 
Suta Va—Va, Menas — Horvath 
Va—Va, Nacu — Covaci 0—1, Drăguț —

(Urmare din pag. 1)

au avut de parcurs ruta km 20 — km 
45 de două ori dus-intors. La com
petiție s-au prezentat echipele : R.D. 
Germane, R.P. Romine (tineret), Di
namo și combinata Steaua — Olimpia. 
Ordinea de stairt : combinata Steaua 
— Olimpia, R.P. Romînă (tineret), Di
namo și R.D. Germană. Timpul a 
fost foarte bun pe primii 75 km. 
Apoi a bătut vîntul din față și spre 
sfirșit a început să plouă.

Am luat loc în mașina echipei 
R.P. Romîne (tineret). în acest fel 
am putut să cronometrăm din 5 în 
5 km timpii realizați. Iată evoluția 
lor :

Timp total Timp pe 5 km
km 5 6:43
km 10 13:18 6:35
km 15 19:48 6:30
km 20 26:24 6:36
km 25 33:00 6:36
km 30 40:00 7:00
km 35 46:50 6:50
km 40 53:45 6:55
km 45 1 h.00:35 6:50
km 50 1 h.07:28 6:53
km 55 1 h. 14:12 6:44

Kfirosi ’/2 — */2, Brautsch — Farkas 
1—0, Scurtu — Stolnicu 1—0).

In urmărirea liderului, Petrolul a 
învins la scor Progresul: 4—2 (Rado
vici — Troianescu Va—Va, Partos — 
Pușcașu Va—Va, Duță — Nacht 1—0, 
Zara — Bozdoghină 1—0, Perevoznic
— Răducanu 1—0, Pogorevici — Des- 
mireanu 0—1). Știința Cluj — Voința 
Tg. Mureș 2-4.

Iată rezultatele din runda a V-a: 
Unirea — Crișana 4’/a—l'/a, Petrolul
— Electronica 3’/a—2Va, Progresul — 
Știința 3—3, Voința — Spartac 
3Va—2’/a.

înaintea ultimelor două runde cla
samentul este următorul: Unirea 22 p„ 
Petrolul 18 p., Spartac 15 p„ Progre
sul 14 p., Voința 13’/a p., Electronica 
13 p., Crișana 12’/a p„ Știința 12 p. 
In ultima rundă are loc intîlnirea 
Unirea — Petrolul.

T. RADULESCU

km 60 1 h. 20:45 6:33
km 65 1 h.27:22 6:37
km 70 1 h.33:51 6:27
km 75 1 h.40:40 6:49
km 80 1 h. 48:00 7:20
km 85 1 h.55:00 7:00
km 90 2 h.01:48 6:48
km 95 2 h.08:27 6:39
km 100 2 h.15:08 6:41

Se poate vedea de aici că echipa 
a mers foarte constant. Depășirile, 
prevăzute de altfel, s-au petrecut 
la cele 3 întoarceri cînd, firesc, aler
gătorii au pierdut ceva timp. La km 
75 a început să bată vîntul din față. 
Cu toata acestea cei 4 cicliști au 
forțat, reușind să învingă acest han
dicap. La km 86 Francisc Gera n-a 
mai putut rezista rit
mului impus de colegii 
săi și a rămas. De alt
fel, cu încă 10—15 km 
înainte el dădea semne 
de oboseală. Cei trei 
(Gh. Bădără — excelent, 
Em. Rusu — neașteptat 
de bun și C. Ciocan — 
util) sînt mobilizați de 
antrenor și măresc rit
mul în ciuda condițiilor 
atmosferice devenite ne
prielnice. în final echipa 
realizează 2 h. 15:08, timp 
cu care cucerește pri
mul loc în competiție. 
Formația R. D. Ger
mane s-a clasat pe locul 
II cu timpul de 2 h. 17:35. 
La km 46 alergătorul 
Miiller a spart. A schim
bat roata, dar între timp 
ceilalți se depărtaseră. 
Antrenorul s-a dus și 
le-a cerut să încetinea
scă ritmul, lucru pe care 
cei trei cicliști l-au și 
făcut. Miiller a venit din 
urmă, dar... în spatele 
unei mașini și, firește, a 
fost descalificat. Rămași Echipa de 
în trei cicliști, echipa 
R. D. Germane a conti
nuat și a realizat timpul.
pe care l-am arătat. Pe locul III s-a 
clasat formația clubului sportiv Di
namo, compusă din G. Moiceanu, L. 
Zanoni, Ă. Șelaru și M. Voinea. Con
siderăm nemulțumitoare performan
ța realizată de acești alergători (2 h. 
24:37), deoarece ei au beneficiat de 
condiții foarte bune de pregătire. 
Multă vreme L. Zanoni, A. Șelaru 
și M. Voinea au făcut parte din lo
tul olimpic alături de cei 4 tineri 
care au realizat ieri excelenta per
formanță amintită. Și mai ‘ slabă a 

fost comportarea cicliștilor de la 
Steaua. în primul rind, acest club, 
cu una dintre cele mai puternice 
secții de ciclism din țara noastră, 
nu a reușit să alinieze la start o 
echipă proprie, fiind obligat să facă 
o combinată cu Olimpia. Scuza că 
au doi alergători în lotul republican 
(Ion Ardeleanu și Ion Stoica) nu poa
te fi luată în considerație. Antreno
rul Vasile Oprea avea datoria să a- 
ducă în concurs o echipă bine pre
gătită. De altfel, al treilea alergător 
programat de club pentru această 
competiție (N. Grigore) nici nu s-a 
prezentat la start.

In aceste condiții combinata Steaua 
—Olimpia (N. Niculescu, Gh. Neagoe, 
C. Melcioc și C. Popescu — care a 
abandonat) a realizat un timp foarte

tineret a R-P. Romine in timpul con
cursului

Foto : M. Ralioveanu
slab (2 h.30:37) clasindu-se pe locul 
IV. Iată acum clasamentul final :
1. R. P. ROMÎNĂ — tineret 2 h.15.0!
2. R. D. Germană 2 h.l7:3!
3. Dinamo 2 h.24:31
4. Steaua—Olimpia 2 h.30:3'

Performanța realizată de tinerii ci
cliști romîni GH. BĂDĂRĂ, EMII 
RUSU și C. CIOCAN constituie ur 
puternic stimulent pentru rutierii ro
mîni în pregătirea pe care o desfă 
șoară pentru campionatele lumii ș 
pentru Jocurile Olimpice de la Tokio



CATEGORIA A

Efcchl 0.T. A — Progresul în centra’ atenției
In (apitiilâ, cuplaj în nocturnă, pe stadionul Republicii, cu participarea primelor patru clasate

Timișoara: Lereter înscrie, reluînd cuO fază din meciul Știința — C.S.M.S. lași, desfășurat ' în etapa trecută la 
capul o centrare a lui Igiui

Foto: V. Crioșteanu-Timîșoara

ÎN SFERTURILE DE FINALĂ ALE CUPEI R.P.B.

STEAUA-MINERUL BAIA MARE 4-0 (4-0)
TG. MUREȘ (prin telefon). — Nu

meroși spectatori au asistat joi după 
amiază, pe stadionul „23 August* din 
localitate, la meciul dintre Steaua și 
Minerul Baia Al are, contînd în cadrul 
sferturilor de finală ale Cupei R.P.R. 
Victoria a revenit formației militare, la 
un scor concludent: 4—0 (4—0).

în primul sfert de oră, băimărenii 
au jucat de la egal la egal cu parte
nerii lor de întrecere. In minutul 20

Steaua a deschis scorul prin Crăini- 
ceanu. In continuare au mai măreai: 
Raksi (min. 23), Crăinicexnu (min. 3n) 
și Voinea (min. 34). In repriza a doua, 
bucureștenii continuă să domine dar 
scorul nu mai poate fi modificat.

întilnirea a fost bine condusă de ar
bitrul C. Nițescu-Sibiu. Prin acest re
zultat, Steaua s-a calificat pentru semi
finale, uimînd să întîlnească pe Petrolul 
Ploiești.

De pe terenurile de fotbal
54 ECHIPE DIN RAIONUL

TÎRNAVENI PARTICIPA LA

CUPA R.P.R.

.Cupa R.P.R.', această populară com
petiție fotbalistică atrage, an de an, cifre 
record de echipe care se întrec pentru 
cucerirea trofeului. Ediția 1963 a «Cupei 
R.P.R.' a atras la startul întrecerii, în 
raionul Tîrnăveni, un număr de 54 echipe. 
Dintre acestea, 40 sînt din mediul rural, 
alcătuite din colectiviști. (Ioan Hasașiu — 
coresp.).

CAMPIONATUL REGIUNII HUNE
DOARA SE APROPIE DE SFlRȘIT

SBUCHEA-coresp.

8. Jiul II Petrila 28 10 7 11 36:45 27
9. Sebeșul Sebeș 28 11 4 13 43:55 25

10. C.F.R. Simeria 28 10 4 14 50:51 24
11. Minerul Ghelari 28 10 4 14 49:51 24
12. Dacia Alba 28 10 4 14 35:66 24

13. Construct. Huned. 38 8 7 13 35:55 23
14. Dacia Orăștie 28 9 4 15 45;54 22
15. Retezatul Hațeg 28 7 7 14 36:69 21
16. C.F.R. Teiuș 28 8 4 16 40:57 20

N.

ATACUL LA PORTAR

asistat Ia jocul de categorie B dis- 
la Piatr<~ Neamț între echipele Cea- 
și Siderurgistul Galați, meci botârîtor

Etapa de mîine a campionatului 
categoriei A, penultima a acestei 
ediții, Se desfășoară sub semnul ma
relui interes pe care-1 stîrnește 
upta pentru evitarea retrogradării. 
Privind din acest punct de vedere 
programul etapei, reținem în pri- 
nul rind jocul de la Arad dintre 
Progresul și U.T.A., important nu 
aumai pentru arădeni (aflați în 
.ursă directă pentru evitarea locului

orașului Hanoi 1-1 (1-1)
SIBIU, (prin telefon). — în fata 

peste 6000 de spectatori, j __2 _
putat în localitate, pe stadionul Metalul, 
meciul amical dintre C.S.M. și selecțio
nata orașului Hanoi. Partida a plăcut 
mulțumită mai ales oaspeților care — 
în prima repriză — au prestat un joc ra
pid, cu pase precise, cu acțiuni deru
tante purtate în special pe extreme. Se
lecționata orașului Hanoi a reușit să 
deschidă scorul, prin Truong-tan-gnchia, 
în minutul 15. Sibienii au egalat cu 
două minute înainte de sfîrșitul primei 
părți, cînd Dombrovschi 
eapul, la un corner.

priza secundă s-a 
nota de superioritate a 
au ratat ocazii bune prin Văcaru, Baban 
și Topai.

S-au remarcat de la C.S.M. Sibiu: 
Licliiș, Recer, Văcaru și Dombrovschi 
iar de la oaspeți: Do-thu-trang, Nguyen- 
tien-Cuong, To-duc-phan și Nguyeh-van- 
hieli.

A condus cu scăpări Siniion Popa- 
Mediaș.

a
joi s-a dis-

a înscris cu

desfășiirat în 
gazdelor, care

ILIE IONESCU, coresp.

12) cit și pentru formația bucureș- 
teană pe care o eventuală înfrîngere 
ar putea-o aduce în postura neplă
cută de a trebui să evite retrogra
darea in ultima etapă! Desigur, tex
tili știi sînt avantajați de faptul că 
joacă pe teren propriu. In plus, în 
partida de duminică de la București 
ei au dovedit o formă bună, reușind 
performanța de a întrece pe Rapid. 
Cu toate acestea și Progresul păs
trează șanse importante. Să nu uităm 
că bucureștenii știu să joace 
deplasare 
învins pe 
meci de 
gazde.

La Iași,
două semifinaliste ale Cupei R.P.R. 
se intilnesc într-o postură mai pu
țin... onorabilă. Avînd doar cite 24 
de puncte, ele vor căuta să-și mă
rească „zestrea" pentru a aborda li
niștite jocurile de cupă de miercuri. 
Meciul este perfect echilibrat, avan
tajul terenului de care se bucură 
C.S.M.S. fiind compensat de revenirea 
accentuată de formă marcată de 
ploieșteni.

Nu mai puțin interesant este și 
jocul de la Oradea, în care Crișana 
primește replica lui Rapid București. 
Orădenii, care — teoretic — mai pot 
evita retrogradarea, intilnesc în fe
roviari un adversar decis să se rea
biliteze după ultimele insuccese.

Spectatorii bucureșteni pot asista, 
în nocturnă, pe stadionul Republicii 
la un cuplaj de calitate, in care 
evoluează primele patru formații din 
clasament. La ora 18,30 Steaua pri
mește replica Științei Cluj, care va 
încerca Să șteargă impresia pe care 
a lăsat-o la ultima sa evoluție la

in 
și că — recent — ei au 
Dinamo la Bacău, într-un 
asemenea decisiv pentru

C.S.M.S. - Petrolul. Cele

(6-3) în fața Progresului. La ora 
20,30 Dinamo București întîlnește pe 
Știința Tim. Jocurile sînt importante 
pentru definitivarea locurilor 2 și 3 
ale clasamentului, 1 
și la care aspiră 
mâții. Să sperăm 
tru formații fruntașe 
nostru vor evolua la 
țărilor și că le vom 
pentru un joc spectaculos, corect.

Celelalte două partide ale etapei de 
mîine sint programate la Brașov 
(Steagul roșu — Minerul Lupeni) și 
Bacău (Dinamo — Farul Constanța).

Reamintim că ora oficială de în
cepere a jocurilor este 18.

locuri de onoare 
cele două for- 

i că cele pa- 
ale fotbalului 
nivelul aștep- 
putea aplauda

ȘTIRI
SEMIFINALELE

București, cînd a pierdut la scor

Reprezentativa de polo a R. P. Romine
a plecat in

Ieri la amiază a părăsit Capitala, 
oe calea aerului, îndreptîndu-se spre 
U.R.S.S., echipa reprezentativă de polo 
a țării noastre. Sportivii romîni în
treprind un turneu de două săptămîni 
in Uniunea Sovietică și vor evolua 
ia Tbilisi (între 6—9 iulie), Moscova 
(10—14 iulie) și Kiev (15—20 iulie).

Au făcut deplasarea următorii ju
cători : M. Ștefănescu, P. Cheța 
(portari), Zahan, Szabo, Kroner, Fi- 
roiu, Grințescu, Culiniae, Mărculescu, 
Fleșeriu și Danciu. Din delegația 
sportivilor noștri mai fac parte : 
Cornel Răduț (conducător), Vasile 
Daroczi (antrenor), dr. I. Szogy și 
Nicolae Nicolaescu (arbitru).

CONCURS DE ÎNOT LA SIBIU
La sfîrșitul săptămînii trecute s-au 

desfășurat întrecerile de înot din ca
drul fazei orășenești a campionatului 
republican rezervat juniorilor și ju
nioarelor.

Rezultate : JUNIORI : 100 m liber : 
1. F. Negler 1:08.8 ; 400 m liber: F. 
Negler 5:34,0 ; 100 m fluture : Dan 
Goerescu 1:21,2 ; 200 m bras; .Virgil

U. R. S. S.
Sărățeanu 3:17,7 ; 100 m spate : M. 
Herman 1:25,7.

JUNIOARE : 100 m liber : Antoa- 
neta Blavușteac 1:29,0 ; 100 m bras : 
Estera Szekely 1:34,1 ; 100 m spate : 
Mariana Demeni 1:36,7 ; 200 m mixt 
individual : A. Blavușteac 3:37,4 ; 
200 m bras : E. Szekely 3:25,6.

Toți concurenții aparțin Școlii spor
tive de elevi. (Ilie Ionescu-coresp.).

CONCURS POPULAR DE ÎNOT
Zilele trecute consiliul asociației 

sportive Șiretul Furceni (raionul 
Tecuci) a organizat pe rîul Șiret un 
interesant concurs popular de înot 
la care au participat peste 150 de ti
neri colectiviști. Printre juniorii care 
au obținut cele mai bune rezultate 
se numără C. Simion, A. Dobre, V. 
Vrobu, C. Paraschiv, N. Drăgan, I. 
Ene și T. Vrabie.

în probele rezervate seniorilor s-au 
evidențiat : V. Vizureanu, T. Bizu, 
E. Mitrofan etc.

Asociația sportivă Șiretul va mai I 
organiza concursuri populare și în | 
zilele care urmează. (C. Filiță-caresp.).

întrecerea celor 16 echipe care ac
tivează în cadrul campionatului re
giunii Hunedoara se apropie de sfîr- 
șit. In fruntea clasamentului se află 
formația Victoria Călan, urmată de 
Minerul Deva. Aceste două echipe, în 
mod normal, nu mai pot fi ajunse, 
așa încît ele vor promova în categoria 
superioară (C). In schimb, o luptă a- 
cerbă se dă în zona inferioară, unde 
șapte echipe sînt separate doar de
4 puncte. Dar iată clasamentul:

1. Victoria Călan 28 17 8 3 59;19 42
2. Minerul Deva 28 19 3 6 75:31 41
3. Sideiur. Huned. 28 16 5 7 48:26 37
4. Minerul Vulcan 28 15 1 12 55:47 31

5. Aurul Brad 28 13 3 12 61:44 29
6. Min. Aninoasa 28 11 7 10 45:43 29
7. Parîngul Lonea 28 11 6 11 45:44 28

Am 
putat 
hlăul ... ...i,__ ..
pentru formația locală, Ceahlăul, aflată în 
zona retrogradării. Cum era și firesc, fot
baliștii formației gazdă, ferm hotărîți să 
cîștige, au atacat de la început. In pri
mul minut, la prima acțiune ofensivă, an» 
reținut o fază foarte spectaculoasă în care 
portarul gălățean, bine plasat, a reușit să 
blocheze balonul. Portarul oaspeților a 
făcut apoi pașii regulamentari, după caro 
a trebuit să „bată mingea de pămînt" 
(obligat tot de regulament), dar în aceeași 
clipă jucătorul Bogdan, de la Ceahlăul a 
țîșnit din imediata lui apropiere și, cu un 
șut de dropgol (ca la rugbi), a trimis pu
ternic balonul în bară. Stupoare pe fața 
portarului, nedumerire în tribune. Arbitrul 
a apreciat însă just faza, deoarece mingea 
era în joc, iar portarul nu a fost atacat 
neiegulamentar. Din bară mingea a fost de
gajată de stoper care a înlăturat astfel 
pericolul din fața porții sale. Ce ar fi zi9 
însă 
fază 
dacă 
nutul
decisivă pentru echipa sa ? (Sile Neniță — 
coresp.).

portarul găîățean daca din aceeași 
echipa sa ar Ii primit un gol ? Dar 
aceeași fază s-ar fi petrecut în mi- 
90, la scorul de 0—0, într-o întilniro

FOTBAL INTRE „VETERANI*

REZULTATE
CUPEI R.P.R.

sînt programate
R.P.R. Partida

Miercuri 10 iulie 
semifinalele Cupei
Steaua — Petrolul Ploiești se va dis
puta la Constanța, iar C.S.M.S. Iași 
și Siderurgistul Galați se vor întîlni 
la Ploiești. Pentru a fi timp și pen
tru eventualele prelungiri, jocurile 
vor începe la ora 17,30.

Gaz Metan. La 11 iulie, oaspeții vor 
evolua la Sighișoara.

METALUL TÎRGOVIȘTE - 
PETROLUL PLOIEȘTI 2—0

La Filiași s-a inițiat de curînd un cans* 
pionat raional do lotbal, rezervat echipelor 
de .veterani' (între 35—40 ani). Au lost 
angrenate un număr de șase echipe ele 
întreprinderilor și instituțiilor din raion. La 
meciuri asistă numeroși spectatori. Ase
menea întîiniri s-au inițiat și în cadrul 
asociațiilor sportive sătești din Țînțăreni 
și Poiana. (N. Cirstocea — coresp.).

CURS DE ARBITRI... NETERMINAT!

TURNEUL SELECȚIONATEI 
ORAȘULUI HANOI

Echipa selecționată a orașului 
Hanoi își continuă turneul în țara 
noastră jucînd mîine la Mediaș, cu

Tîrgoviște (prin telefon). — Joi s-au 
întîlnit în localitate echipele Metalul 
Tîrgoviște și Petrolul Ploiești, într-un 
joc amical. Tîrgoviștenii au cîștigat 
cu 2—0 (2—0), prin golurile marcate 
de Prodanciuc (min. 7) și Nițescu 
(min. 35). Ploieștenii au aliniat for
mația : Ionescu — Pal, Dumitru Ni- 
culae, Florea — Fronea, Ivan — Mol- 
doveanu, Tabarcea, Marin Marcel, 
Deneș, Dridea II. Apărarea oaspeților 
s-a prezentat bine, dar atacul a lăsat 
de dorit. (M. Avanu, coresp.).

In orașul T. Severin a funcționat nu de 
mult o școală de arbitri de fotbal la care 
au participat un număr însemnat de foști 
jucători. La sfîrșitul cursului, consiliul ra
ional UCFS și colegiul de arbitri din Tuinu 
Severin au cerut forului regional să fixeze 
data examenului. Dar, deși a trecut timp 
de atunci, colegiul regional de arbitri nu 
s-a învrednicit nici pînă acum să trimită 
la T. Severin o comisie de examinare. Ce 
părere arc consiliul regional UCFS Oltenia ? 
(Gr. Mimiș — coresp.).

46.895 lei report pentru concursul Pronosport nr.

Dăm mai jos, programul concursu
lui Pronosport de săptămîna viitoare 
(nr. 28 din 14 iulie 1963).

1. — Petrolul — Dinamo Bacău A.
2. — Știința Cluj — Dinamo Bu

curești A.
3. — C.S.M.S. Iași — Steaua A.
4. — Farul - Știința Timișoara A.
5. — Rapid — Minerul A.
6. — U.T.A. - Crișana A.
7. — Progresul — Steagul roșu A.
8. — Carpați Sinaia — S. Hanoi

(R.D. Vietnam).
9. — Kecskemet — Egyetertes C.V.

R.P.U.
10. - E.V.T.K. - Nyiregyhaza C.V.

R.P.U.

11. - K. Lombik - Salgotarjani
K.S.E. C.V. R.P.U.

12. — Egri Dozsa — Budal Sp. C.V.
R.P.U.

Sp. - Pecsi BTC — Zalaegerszegi 
T.E. C.V. R.P.U.

LOTO CENTRAL

La tragerea Loto Central din 5 iu
lie 1963, au fost extrase din urnă 
următoarele numere : 8 53 88 66 40 17 
27 56 5 47. Premiul special A : 5 88 53. 
Premiul special B : 17 27 66. Premiul 
special C : 8 40 47. Fond de premii: 
548.518.

Tragerea următoare va avea loc la 
12 iulie 1963, în orașul Constanța,

27 de mîine 7 iulie
PREMIILE 

CONCURSULUI PRONOSPORT 
NR. 26 DIN 30.VI.1963

Categoria a- Il-a 7,2 variante a 7.815 
lei. Categoria a III-a 121,8 variante a 
693 lei. Fond de premii : 140.688.

Termen pentru depunerea contesta
țiilor : 21.VII.1963.

In numărul de joi 4 iulie a.c. în 
care s-au publicat rezultatele con
cursului special Sportexpres, trim. 
II, dintr-o greșeală de tipar la 
extragerea a VlI-a a fost inserat 
cîștigător numărul 98.105 în loc 
de 98.106, care este numărul cîș
tigător real.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport
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Nr. 4267 Pag a 5-a



' ? JU DO

Handbaliștii noștri pot da mai mult!
A 5-a ediție a campionatului republican 

iaiasculin a stat permanent în atenția iu
bitorilor handbalului, numărul spectatori

lor la meciuri fiind în creștere continua. 
Acest interes este pe deplin justificat. In
tr-un sport în care țara noastră deține tit- 
lul mondial, este și normal ca întrecerea 
celor mai bune echipe să fie urmărită cu 
jtnare atenție.

• Să vedem insă, în ce măsură această 
frumoasă competiție și-a atins scopul, a- 
cela de a contribui la ridicarea nivelului 
tehnic al handbalului și de a constitui o 
bază de selecție pentru viitoarea noastră 
echipă națională

' Făcînd o trecere în revistă a celor 117 
meciuri jucate, găsim destule aspecte care 
să otere motive de satisfacție. lai dacă 
turneul final de la Sibiu și Mediaș nu ar 
fi fost în cea mai mare parte ratat, cam
pionatul ar fi putut primi un bun califi
cativ.

UNDE SE POATE VEDEA
CA S-A REALIZAT UN PROGRES...

O primă constatare : avem astăzi două 
formații fruntașe de valori apropiate, care 
ne pot reprezenta cu cinste în întîlnirile 
internaționale. Una este Steaua. Noua noa
stră campioană, al cărei progres vizibil din 
acest ultim an a făcut ca pentru prima oară 
în cele 5 ediții ale campionatului republi
can să asistăm la o luptă echilibrată in
ure cele două echipe pentru cucerirea tit
lului, a devenit p formație matură. A doua: 
Oiuamo București, cu o bogată activitate 
internă și internațională, care nu mai are 
nevoie de prezentare.

în același timp, semnalăm și creșterea 
valorii medii a celorlalte formații partici
pante și în special a celor din seria a 
H-a, care — cu excepția Științei Tg. Mu
reș — și-au păstrat intacte, pînă aproape 
de sfîrșitul campionatului, șansele de ca
lificare în turneul final. Aceasta se dato
rește faptului că, spre deosebire de anii 
.recuți, de data aceasta în cadrul unor 
secții s-a muncit mai organizat, folosin- 
du-se în același timp experiența pozitivă 
acumulată în campionatele trecute.

îmbucurătoare a fost și apariția în lotu
rile cîtorva echipe a unor jucători cu reale 
perspective, cum sînt Medianu (Tractorul 
Brașov), Stenzel (Știința Timișoara), Gruia 
(Steaua), O. Chivu (Știința București), M. 
Horobâț (Dinamo Bacău), Schuman (Voința 
Sibiu), Schena (C.S.M. Reșița), S. George-

rea, forța generală și — mai ales — forța 
de aruncare. De asemenea, ei nu stau 
prea bine nici ia capitolul rezistență, fapt 
care îi determină de multe ori să re
curgă la mijloace neregulamentare. Din 
această cauză s-a ajun3 în acest campio
nat la un abuz de faulturi (în medie: Di
namo Brașov 34, Steaua 33, Tehnometal 
33, Voința Sibiu 32, Știința Timișoara 28, 
C.S M. Reșița 27, Dinamo București și 
Dinamo Bacău cîte 26 faulturi de meci).

în ceea ce privește pregătirea tehnică, 
progresul înregistrat nu poate mulțumi pe 
deplin și iată de ce. In primul rînd, multi 
jucători nu-și perfecționează continuu pro
cedeele tehnice și nu le folosesc la mo
mentul oportun. în jocurile de campionat 
s-au mai înregistrat destule greșeli în 
prinderea și pasarea mingii, din lipsă de 
atenție, de concentrare din partea jucă
torilor (chiar și din echipele Dinamo 
București și Steaua). In al doilea rînd, se 
mai constată o insuficientă preocupare 
pentru Îmbogățirea bagajului de procedee 
tehnice necesare angajării pivoților și ex
tremelor. Această lipsă reduce mult din 
spectaculozitatea jocului. In general, ac
țiunile jucătorilor de pătrundere — fen- 
tare — angajare a pivotului (extremi) sau 
aruncare nu sînt duse pînă la capăt și 
aceasta diminuează eficacitatea atacului.

O problemă cu totul aparte o constituie 
aruncării® la poartă. Frecvența lor — la 
unele echipe — a crescut, dar varieta
tea (ca procedeu) mai lasă de dorit. De 
asemenea, a putut fi observată destul de 
des în ultimul timp, teama jucătorilor de 
a plonja, mai ales cînd aruncă la poartă 
de la semicerc. Mai există handbaliști, 
unii chiar fruntași (Coman, Bădulescu, Ia- 
cob, Nodea ș.a.), care nu folosesc proce
deele specific® posturilor pe care le ocupă 
în echipele lor. Nu putem trece de aceas
tă problemă fără să amintim ratarea nu
meroaselor lovituri de .7 metri’. Din 540 
de aruncări au fost ratate 14Î. S-au creat 
și unele .recorduri* de ratări: Tehnometal 
17 lovituri, iar individual — Jochman 
(C.S.M. Reșița) și Barabaș (Știința Petio- 
șeni) cîte 7 lovituri.

Serioase deficiențe s-au remarcat și în 
pregătirea tactică a echipelor. Iată-le sin
tetizate :

a) La jocul de apărare: jucătorii cola
borează prea puțin între ei, indiferent de 
varianta pe care o folosesc ; datorită lip
sei de mobilitate a jucătorilor, multe din 
apărările echipelor joacă încă pasiv, re
tras, neînaercînd să provoace greșeala

lăsat impresia că și-au apărat șansele 
cu toată convingerea.

CAUZELE CELOR MAI MULTE LIPSURI 
PORNESC DE LA...

ț

î.

Selecționata București A—a cîștigs 
turneul internațional

Handbalul oferă multe faze spectaculoase, așa cum este și cea din această ima
gine. (Meciul Știința București—Rafinăria Teleajen din retur)

T’nto : V. Bageac
seu (Dinamo Brașov), Sauer (Dinamo Bacău), 
Niea (Dinamo Brașov), Kiss (Știința Tg. 
Mureș) etc. Acești jucători, ca și raulți 

, alții, muncind în continuare cu pasiune și 
conștiinciozitate vor putea bate, cu încre
dere, în scurt timp la porțile echipelor 

’ noastre reprezentative.
• Mulți jucători au realizat progrese re

marcabile din punct de vedere tehnic. Ast- 
s-a putut observa tot mai des o mai 

corectă însușire a procedeelor specifice 
handbalului în 7 (pasarea și aruncarea — 
prin diferite procedee — din viteză cît 
mai mare), precum și folosirea lor tot 
mai frecventă.

Ca realizări tactice subliniem : tendința 
pozitiva de a se folosi diverse variante 
ale apărării pe zonă (5+1 și — mai rar — 
4+2) sau forma combinată (cu un om sau 
doi care marchează ,om la om" pe prin- 

f cipalii realizatori adverși); încercările de 
activizare a apărării, fără a se aștepta 
numai greșeala adversarului (Dinamo 
București, Steaua, Dinamo Brașov, Rapid); 
preocupări evidente pentru pregătirea a- 

' tacului în cadrul unui joc pozițional 
(Steaua, Rafinăria Teleajen, Tehnometal Ti
mișoara, C.S.M. Reșița, Voința Sibiu); creș
terea frecvenței aruncărilor la poartă (Di
namo București, C.S.M. Reșița, Dinamo Bra- 
șov. Știința Timișoara, Steaua, Știința Pe- 

. troșeni au executat în medie cîte 56—58 
aruncări în fiecare meci).

Mai TREBUIE 1NCA LUCRAT SERIOS 1

In linii mari, acestea sînt 
aspecte pozitive scoase în evidență de

♦_! ace]ași țijțjp însâ trebuie 
să atragem în mod serios atenția asupra —»_ destui dQ serioase jn jo_ 

noastre fruntașe, care se 
evoluțiile reprezentativelor

campionat. In

principalele

' unor deficiențe 
. cui echipelor 

răsfrîng și în __
țării. Să le precizăm.

Cele mai importante lipsuri se mani
festă în pregătirea fizică. Astfel, mulți 
dintre jucători — printre care și tineri — 

u sînț deficitari în ceea ce privește alerga-

adversarului; in general, jucătorii noștri 
nu știu să joace ,tare" în limitele per
mise de regulament, și — din comoditate
— nu se deplasează în permanență și 
folosesc brațele mai mult pentru împin
geri, decît pentru blocarea mingilor;

b) In atac : există prea puțină preocu
pare pentru contraatac, iar atunci cînd 
el este totuși efectuat, acțiunea nu este 
susținută — de multe ori — de ceilalți 
jucători, echipele joacă, în general, cu 
un pivot și rar cu doi pivoți. Din păcate 
însă, colaborarea jucătorilor de la 9 me
tri cu cei de la semicerc și, în special, 
cu extremele este sporadică; în cadrul unui 
atac, circulația mingii pierde direcția 
porții la multe din echipele noastre; ea 
nu este orientată precis și nu ține seama 
de variantele de apărare întîlnite, ceea 
ce face ca acțiunile ofensive să fie fina
lizate de cele mai multe ori prin acțiuni 
individuale sau șuturi de la distanță; mai 
sînt echipe care își bazează majoritatea 
acțiunilor ofensive pe 1—2 jucători 
(C.S.M.S. Iași — Țipu, Dinamo Bacău — 
Martini și Horobăț, Tractorul — Weber, 
Voința Sibiu — Schuman, Dinamo Brașov
— Nica și Misches etc.).

La cele arătate mai sus trebuie să adău
găm și neregularitățile și cazurile de indis
ciplină care — din păcate — nu au lip
sit nici de data aceasta din jocul echi
pelor. Arbitrii noștri, care în linii mari 
au condus bine în acest campionat, au 
fost nevoiți să penalizeze pe jucătorii 
celor 15 formații cu 755 de minute elimi
nare de pe teren (’). .Recordul" îl deține 
echipa Tehnometal cu 85 de minute, ur
mată de Șiiința Tg. Mureș cu 72 de mi
nute. In educația jucătorilor s-au mani
festat și alte lipsuri grave, chiar la echi
pe fruntașe. In afara jucătorilor de la 
Dinamo Brașov și C.S.M. Reșița, despre 
a căror comportare nedemnă în turneul 
final s-a scris, putem cita și exemplele 
echipelor Dinamo București (în meciul cu 
Dinamo Bacău) și Steaua (în meciul cu 
Știința București) ai căror jucători nu au

1. Munca slabă de selecție desfășurată 
de unii antrenori (Tractorul, C.S.M.S. Iași, 
Dinamo Bacău, C.S.M. Reșița). Nu se 
caută cu răbdare jucători bine dotați fi
zic, cu perspective de progres. Din a- 
ceastă cauză unele echipe nu au rezerve 
suficiente, iar loturile lor nu sînt omogene.

2. Procesul de instruire-antrenament ne
corespunzător la unele echipe. încă nu 
s-a ajuns la cel puțin 4 antrenamente pe 
săptămînă cu participarea tuturor jucători
lor, iar volumul de munca și intensitatea 
antrenamentelor sînt insuficiente. In ge
neral, mulți dintre antrenorii noștri nu 
sînt preocupați de o muncă în perspec
tivă, ci de obținerea unor rezultate ime
diate.

3. Neglijarea pregătirii fizice a multor 
jucători. Antrenorii nu caută să dezvolte 
în suficientă măsură forța generală, forța 
de aruncare, mobilitatea și rezistența în 
regim de viteză a handbaliștilor noștri. 
Normele de control sînt încă neglijate.

4. Insuficienta muncă pentru perfecțio
narea continuă a procedeelor tehnice de 
bază, folosirea lor în mare viteză. De o- 
bicei ele nu sînt antrenate în condiții cît 
mai apropiate de cele de joc.

5. Atenție redusă în antrenamentele 
tehnico-tactice față de: aprofundarea unui 
număr mai mare de variante ale apărării 
în «zonă* și îmbunătățirea colaborării în
tre jucători în orice variantă folosită; în
sușirea unor acțiuni ofensive simple, cu 
contribuția tuturor jucătorilor, îndreptate în 
mare viteză cît mai direct pe poartă; de
clanșarea automată și susținerea contra
atacurilor.

6. Slaba preocupare pentru munca de 
educare la unele formații (C.S.M. Reșița, 
Dinamo Brașov, Dinamo București, Steaua), 
cu repercusiuni destul de grave asupra 
desfășurării campionatului.

7. Lipsa de interes a conducerilor unor 
secții pentru a asigura echipelor respec
tive condiții corespunzătoare de pregătire 
și participare în campionat (C.S.M.S. Iași, 
Știința București, Rapid, Știința Petroșeni, 
Tractorul, Voința Sibiu).

De multe din aceste lucruri se face vi
novată și federația de specialitate, a că
rei muncă de control și îndrumare a fost 
sporadică. De asemenea, Biroul Federal 
nu a dovedit consecvență și, mai ales, 
operativitate în luarea de măsuri împotriva 
unor manifestări nesănătoase, cu sancțio
narea celor vinovați.

PENTRU ÎNTĂRIREA PRESTIGIULUI 
HANDBALULUI NOSTRU

Joi seara s-a desfășurat 
pe terenul Progresul din 
Capitală un turneu inter
național de judo, la care 
au participat reprezentativa 
F.S.G.T. (Franța) și două 
selecționate ale Buc ure? țiu
lui. In rîndul formației 
oaspe au evoluat luptători 
cu renume, campioni ai 
Franței. Formațiile noas
tre au cuprins, de aseme
nea, luptători cu valoare 
recunoscută. Aceasta a fă
cut ca întrecerile să fie 
urmărite de un mare nu
măr de spectatori.

Întîlnirile dintre luptăto
rii celor trei selecționate au 
satisfăcut așteptările pu
blicului. Reprezentativa 
București A — a reușit 
să-și depășească adversa
rele, la capătul unor în
treceri spectaculoase, obți- 
nînd primul loc în clasa
mentul turneului. Oaspeții 
au învins la mare luptă se
lecționata secundă a Capi
talei, oeupînd locul 2 în

Aspectturneu.
Victoria obținută de 

luptătorii noștri este pe deplin merita
tă. Ea se datorește seriozității cu care 
s-au pregătit sportivii care au alcătuit 
selecționata București A. Se cuvin evi- 
dențiați V. Șerban, Al. Bogdan, Gh. 
Mușuroi», I. Marinescu, V. Mayer, E. 
Malski și R. Sara met, care au reușit o 
bună comportare în fața luptătorilor 
francezi. Dintre selecționații F.S.G.T. am 
remarcat pe Mastran și Bernardini, care 
au dovedit multiple cunoștințe tehnice.

Conducătorul echipei F.S.G.T., J. 
Pouillard, ne-a declarat :

„Bucureștenii au fost mai buni de-Este necesar ca toți jucătorii, antrenorii, 
tehnicienii și activiștii care lucrează în 
acest domeniu să-și sporească eforturile, 
să muncească cu pasiune și conștiinciozi
tate pentru întărirea secțiilor și a muncii 
birourilor de secții, pentru îmbunătățirea 
procesului de selecție și de instruire-an
trenament, și să pună mai presus de orice 
interes de club, interesele generale și 
progresul necontenit al acestei discipline 
sportive.

O importanță deosebită trebuie acordată 
muncii educative cu sportivii. Această pro
blemă se impune să fie în centrul preo
cupărilor cluburilor și secțiilor de handbal. 
Conducerile și antrenorii acestora trebuie 
să insufle jucătorilor dragoste pentru culo
rile clubului, respect fată de adversar și 
arbitri, dîrzenie, combativitate în întreceri 
și convingere fermă în obținerea victoriei. 
Munca educativă desfășurată 
și permanent, pregătirea psihică 
vilor joacă un rol important în 
performanțelor bune.

Să nu uităm nici un moment 
de apărat un titlu mondial, 
cerită cu prețul unor mari strădanii. Pen
tru aceasta avem nevoie de jucători foar
te bine pregătiți, cu o educație sănătoa
să, capabili să lupte cu toate forțele pen
tru noi victorii de prestigiu. Iată încotro 
trebuie îndreptat© privirile 1

NICOLAE NEDEF 
antrenor federal

ADRIAN VASILIU

sistematic 
a sporti- 

realizarea

că avem 
o pozifie cu-

*

I
i4

de la turneul internațional de jt
Foto: A. (

cit anul trecut. Ne-au depășit 
ce privește viteza și rezistența 
Mi-a plăcut cel mai mult Bogda. 
mai puțin preț pe forță, dove< 
un bun tehnician11.

Iată acum rezultatele înreg 
București A — F.S.G.T. 7—3: 
rești B — F.S.G.T. 4—6; Buci 
— București B 7—3. Clasamen 
neului: 1. București A 4 pt; 2. 
2 pt; 3. București B 0 pt. A 
competent Vasile Godelet.

Astăzi, cu începere de la ora 
același teren, are loc întîlnirea

C. AUREL

ACTUALITĂȚI
Comisia de motociclism a consiliu

lui orășenesc București al UCFS, în 
colaborare cu clubul sportiv Olimpia, 
organizează un concurs popular de 
regularitate și rezistentă, deschis po
sesorilor de motociclete din Capitală. 
Concursul este organizat în două 
etape. Prima se va desfășura mîine 
pe traseul 
Doftana. 
Doftana, 
cîteva ore
vor întoarce la București. Startul se 
va da mîine dimineața, începînd de 
la ora 7, din piața Scinteii. înscrierile 
se fac la clubul Olimpia, str. Gh. Asan

BucureștS — Cîrapina — 
După vizitarea muzealul 
coneurenții vor petrece 
de odihnă, după care se

A apărat nr. 13 al revistei ilustrate

din cuprins :

FOTBAL:

ora 14. Etapanr. 2, pînă azi la
loc la începutul lunii
PE CIRCUIT LA P

va avea 
VITEZĂ

regiunii Argeș a car

99 SPORT»

• Un amplu fotoreportaj de la 
meciul R. P. Romînă — Danemarca.

9 Portret fotbal „SPORTU-Koszka. 
Momente din istoria campiona- 
mondial de fotbal (1).

Anglia pe continent.
Un turneu nefericit (turneul 

Braziliei în Europa). 
echipelor națio-

tului
9
9

reprezenta t i vei
• Recordmanii 

nule : Igor Netto.

RUGBI

9 Culese din campionat la sfir și- 
tul turului.

Turiști!

• Întîlnirile internaționale ale rug- 
biștilor noștri.

ATLETISM

• înaintea întîlnirii Balcani 
Scandinavia.

CICLISM

• Imagini din Turul Angliei.
• Asaltul tinerilor.

Tot în acest număr veți mai găsi: 
prezentarea canotorilor fruntași la- 
covici și Sidorov, „Surprize și tem
perament^, „Optimism pentru 
Gdansck“, paginile Magazin sportiv 
etc.

Etapa 
tului .republican de viteză pe 
se va disputa mîine dimineață 
seul din centrul orașului
• In etapa regiunii Cluj a < 

natului republican de viteză 
cuit, desfășurată la Bistrița, s 
registrat următoarele re! 
125 cmc — 1. L. Berbely, 2. 1 
tonay, 3. M. Gurao ; 175 cmc 
Szentonay, 2. L. Borbely, 3. K 
250 cmc — 1. I. Gabor, 2. D. 
3. A. Bereș ; 350 cmc — 1. A. 
2. I. Gabor, 3. D. Szep.

I. Braicu-ci
• Pe pista stadionului Tim 

din Bîrlad s-a organizat prim 
curs popular de motociclism 
disputat două probe. In prima 
de pistă cu obstacole, învingă 
Buță (Rulmentul). în a doua : 
de pistă — viteză — învingăto: 
Rogoz (Rulmentul).

Eliade Solomon-c<

nnzEEH

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

Cea de-a dou
întrecere

Etapa a II-a a campionatul! 
Wiean de zbor fără motor, care 
fășurat săptămînă trecută la laș 
lejuit întreceri dirze, de un bi 
tehnic. în prima probă — triung 
de 100 km —, sportivii planori 
disputat întîietatea (în condiții 
logice nefavorabile) pe trase 
Vlădeni-Sineștilași. Iată pri 
sați : 1. Petre Zenovei (Iași) 
2. Ion Pavel (Iași) 998 p; . 3 
tin Romașcu (Buc.) 979 p; 4. Ii 
nea (Brașov) 883 p; 5. Glieor 
fani (Brașov) 876 p.

Cea de a doua probă — v 
100 km cu (ei fixat (Iași-Săveni 
cîștigată de sportivul brașovear 
glie Deliu ou 1000 p, urmat d« 
său luliu 
vei (Iași) 752 p, Iosif Șilirnt 
șov) 749 
650 p.

Clasamentul general al celei d 
etape a campionatului republi 
zbor litră motor: 1. Gheorghi 
(Brașov) 1762 p; 2. Petre 
(Iași) 1752 p; 3. Iuliu Giom 
șov) 1760 p...

Gionea 817 p, Peti

p, Valentin Romașcu
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Sport și muzică
Chitara stă tot atît de 

bine ca și mingea în mîini- 
le unei handbaliste. Cel 
puțin așa pare să demon
streze MIOARA ALEXE, pe 
care fotoreporterul nostru 
a surprins-o nu de mult 
la un antrenament (scu
zați, repetiție, am vrut să 
spunem, dar cu deforma- 
ția asta profesională...).

Degetele aleargă pe 
strune cînd mai repede, 
cînd mai încet, după cum 
o cere melodia.

Această a doua pasiune 
a sportivei, componentă de 
bază a formației Rapid 
București, campioană a tă
rii, este mai cu seamă pre
țuită de colege în desele 
deplasări ale echipei. Cu 
cin tec timpul trece mai 

repede și drumul pare mai 
scurt.

Foto: T. Roibu

cu amu
IIM IIIHIMW...

• Prima asociație spor
tivă din Moldova a luat 
ființă în ianuarie 1915 la 
Huși și purta numele de 
„Asociațiunea sportivă hu. 
șană“.

• Cu aproape 50 de ani 
în urmă s-au făcut primele 
tentative de stabilire a unei 
terminologii sportive ro
manești. Unele din propune
rile de atunci au rămas în 
uz. Altele, în schimb, ni 
se par astăzi pline de haz. 
Astfel, pentru pistă (de a- 
tletism) și planșă (de scri
mă) se recomanda unul 
și același termen : urmă ! 
La fel pentru poartă — 
bar, pentru portar 
nicul barului, 
said 
fault 
ner — bate

• Primul 
rești a avut 
nuarie 1916

6
Herăstrău și Bă-

pa z- 
pentru of- 

scos !, pentru 
greș, pentru cor- 

colț etc. 
cros în 
loc la 
pe un 
km în

Bucu-
17 ia- 
traseu 

îurulmăsurînd 
lacurilor 
neasa.

• In 
1912. la 
de maeștri militari de scri
mă” din București, au fost 
formate primele cadre de 
scrimeri din țara noastră.

• Cîteva din recordurile 
de atletism ale anului 
1915 : 100 m plat — 1. Se- 
celeanu 12.0 sec; 1500 m 
plat — W. Grandl 4 min. 
52 sec; săritura eu pră
jina — 0. Gândi 2,70 m ; 
aruncarea discului — E. 
Papiniu 29,40 m.

toamna anului 
„Școala specială

Te pui cu suporterii?
De două ori în decurs 

de 8 zile, fotbaliștii de 
la Standard Liege au fost 
literalmente dezbrăeați de 
entuziaștii lor suporteri. 
Primul... asalt al supor
terilor s-a produs 
ziua
meciul 
titlul de 
Belgiei,

în 
cînd au cîștigat 

decisiv pentru 
campioană a 

iar cel de al 
doilea cu prilejul 
mei partide din 
pionat.

Bilanțul? 22 de 
iouri, 12 perechi de cio-

ulti- 
cam-

ma-

răpi șl tot atîtea perechi 
de ghete luate de admi
ratori.

Secretarul general al 
clubului, Roger Petit, re- 
ferindu-se la aceste ma
nifestații de simpatie ti
pic sud-americane, a 
spus :

— Noroc că în sezonul 
viitor vom dispune de 
rețetele din „Cupa cu
pelor” și în felul acesta 
ne vom putea reface gar
deroba...

Echipa..» „Pele66
in America de Sud sînt 
ordinea zilei în prezentla

echipele de fotbal purtind 
numele lui Pele. Ultima

Cel mai rapid sprinter al anului
...este atletul de culoare

Robert Hayes (1,84 m și
performanță este intere
sant de semnalat că Ha

dintre acestea a luat ființă 
zilele trecute în localitatea 
Uncia din Bolivia.

După cum remarcă presa 
internațională, Pele a luat 
sub patronajul său toate 
echipele care-i poartă nu
mele, intretinînd o regu
lata corespondentă și sfă
tuind echipele „Pele*.

i

82 kg), student la Univer
sitatea din Florida, în 
vîrstă de 20 de ani. El 
a parcurs recent distan
ța de 100 yarzi în 9,1 sec. 
— nou record mondial, 
timp care echivalează 

9,9 sec. pe 100 m. După 
Dave Sime, care parcur- 
gînd 200 m în 20,0 sec. 
a realizat o medie orară 
de 36,210 km./oră, Robert 
Hayes a obținut cea mai 
mare viteză pentru un 
alergător : 36.174 km/oră.

în legătură cu această

yes a înregistrat noul 
său record mondial pe o 
pistă artificială dc o com
poziție cu totul nouă, 
care poate fi folosită 
chiar pe vreme ploioasă, 
ea avînd calitatea de a 
nu absorbi apa. Această 
pistă demontabilă are în 
compoziția sa 10% cau
ciuc amestecat cu bitum, 
nisip și pietriș și poate 
fi instalată pe orice pistă 
de zgură, de numai 6 
oameni, într-o singură 

zi.

Peste 
Peste 
Zi de 
Pe al 
Mare 
Soarele de Cireșar 
A pus straie măiestrite 
Din lumină împletite. 
Și, același soare cald 
A-ntins scoarțe de smarald 
Printre arbori seculari ;
A pus stele, in smfrdari, 
In cicoare zări senine. 
Praf de aur în coprine. 
Fiindcă vor veni pe-aici 
Cete mituire de voinici, 
Iară muntele, bâtrlnul. 
Care și-a-ndrăgit stăplnul 
— Omul nou — călit în 

muncă, 
A dat norului poruncă 
Să reverse apă peste 
Flori și brazi și văi șl 

creste. 
Ca să curefe. să spele 
T ot urî tul de pe ele; 
Fintului, să vină-n goană 
Si să măture-n poiană 
Tot ce-i frunză veștejită. 
Tot ce-i creangă putrezită. 
Caraimanului să plece 
Si pe Păduchios să-l frece 
Cu o cremene din el 
Si cu flori de săpunel, 
Limpezindu-l la izvor; 
A dat ordin Babelor 
Să ia flori de rujă șl 
Să încerce a-și vopsi 
fafa lor uscată, creată, 
Ascunzind-o sub roșeafă; 
Ursului i-a poruncit 
Să mănince potolit. 
Să nu fure din pădure 
Tot ce-i zmeură și mure 
V everiței să n-adune 
Nici ciuperci și nici alune. 
Ca să aibâ-n orice zi 
Oaspeții cînd vor veni; 
Păsărelelor să-nvețe 
Melodii mai săltărețe 
Și din zori și plnă seara 
Să le cînte toată vara. 
Dar, în chip neașteptat. 
Păsări le-au refuzat: 
„Mai putem cinta noi oare 
Cu atîtea ...tranzistoare ?u.

creste zimțuite, 
creste dăltuite 
zi și an de an 
timpului ciocan 
meșter făurar,

PETRU ION șl GH. MOSOI, 
BUC1UMENI. — 1) In ulti
mul timp, boxerul Gheor- 
ghe Negrea și-a concentrat 
toate forțele la învățătură. 
Aspiră la titlul de... maestru 
metalurgist 1 In ceea ce 
privește activitatea sportivă, 
rămîne de văzut dacă va 
rezista sau nu atracției rin
gului. Noi nu dăm nici un 
pronostic Și nici... Negrea 1 
Cel puțin în momentul de 
față. — 2) In ce situație un 
arbitru de fotbal acordă lo
vitură _ '_2___
careul de 16 metri ? Atunci 
cînd nu s-a produs, de pil
dă, un fault, ci o obstrucție 
sau o intervenție periculoasă 
a unui apărător. Vreți să 
Știți și un alt caz (destul de 
frecvent, din păcate) cînd 
un arbitru dictează lovitură 
liberă indirectă ? Cînd n-are 
curaj să dea 11 metri 1 Dar 
situația aceasta nu este 
prevăzută în nici un fel de 
regulament 1

NICULAI SILE, GALAȚI. — 
Ne întrebați dacă a existat 
în țara noastră un boxer 
cu numele de Dumitru Pa-

A 
de

unii care activează pe ace - 
lași post, cum ar fi Varga 
și Constantin, la fotbal.

TIBERIU DRAGHICI, INEU. 
Regulamentul de joc nu in
terzice executarea unei lo
vituri de

liberă indirectă în

executarea ___
Ia 11 metri și în 
care arătați dv. :

un jucător trage... încet, iar 
un coechipier, aflat pînă a 
lunci în afara careului, ca 
și ceilalți jucători, țîșnește, 
preia balonul și ...înscrie. 
O astfel de fază s-a și în- 
tîmplat acum trei ani. In
tr-un meci Steaua — Dinamo 
Bacău. A tras încet Con
stantin iar Tătaru a pă
truns în careu și a înscris 
Astfel de exhibiții n-au însă 
nici un rost.

M. APOSTOLESCU, LEH- 
LIU. — In finala campio
natului mondial de fotbal 
din 1954, disputată Intre 
R. P. Ungară și R. F. Ger
mană, fotbaliștii maghiari 
au condus cu 2—0 după... 8 
minute de joc. La repriză 
scorul a fost egal. Victoria 
finală a revenit fotbaliștilor

germani, cu 3—2. Și surpriza 
a fost cu atît mai mare cu 
cît cele două echipe se în- 
tîlniseiă în cadrul jocurilor 
din grupă, iar selecționata 
Ungariei repurtase o victo
rie netă : 8—3. Din poznele 
fotbalului 1 Cînd se întîmplă 
într-o finală de campionat 
mondial, desigur că nu uiți 
cu una cu două...

ION BĂDIȚĂ, COMANEȘTI.
1) Este greu de apreciat 
valoarea lui Cassius Clay. In 
orice caz, e mai puțin tare 
decît spune el 1 Cel puțin 
în meciul cu Cooper n-a 
strălucit de loc, cîștigînd în- 
tîlnirea abia atunci cînd 
adversarul său s-a acciden
tat la arcadă. Cu o repriză 
înainte. Clay, căzut la po
dea, fusese salvat de gong.
2) Noul record mondial de 
viteză. Ia automobilism, este

naitescu-Zigotto. Da 1 
fost un excelent boxer 
categorie .muscă', care în 
1936 a reușit performanța 
de a-1 întrece la puncte pe 
francezul Valentin Angel- 
mann, în momentul acela 
campion mondial la această 
categorie. Angelmann nu 
și-a pus însă titlul în joc 
în. acest meci. Spre norocul 
lui 1 Toate acestea vi le-ar 
fi putut spune chiar Panai- 
tescu personal, care de cîți- 
va ani s-a stabilit chiar în 
orașul dv.

M. ARITON, BUCUREȘTI.— 
In cadrul campionatului ca
tegoriei A la fotbal din a- 
nul 1956, Steaua a cîștigat

8—0 meciul din tur cu

l-a pier- 
din retur, 
scorul de 

la...

și 
cel 
că 
realizat

FLORIN IORDĂCHESCU I

Dinamo Bacău 
dut cu 1—0 pe 
Interesant este 
8—0 a fost 
Bacău, iar rezultatul de 1—0 
pentru Dinamo Bacău s-a 
înregistrat la... București.

IONICA CONSTANTIN, SA- 
BARENI. — In sporturile pe 
echipe nu poate fi vorba de 
un... clasament al jucători
lor, chiar dacă e vorba de

DE TOATE
Christina Caron (Fran

ța), in etate de 15 ani, 
este prima înotătoare eu
ropeană care a coborlt 
sub r,10” la 100 metri 
spate. Ea a parcurs, re
cent, această distantă în 
1'2”,8.

¥
Sub titlul „Revoltă în 

baschet44, ziarul „I 
pe44 arată că, din 
nereglementării de 
Federația franceză 

baschet a problemelor fi
nanciare legate de meciu
rile de campionat, clubu
rile pariziene refuză să 
joace.

Biroul F.F.B. se va în
truni spre a studia situa
ția creată prin refuzul clu
burilor pariziene de a par
ticipa la campionatul Fran
ței. .

,1’Equi- 
cauza 
către 

de

Manuel Santana s-a 
clarat gata să treacă 
profesionism, dacă i 
oferă pentru aceasta suma 
de 75 000 dolari. Insuc
cesul de la Wimbledon ri
dică însă problema dacă, 
în timp ce Santana este 
gata să primească acești 
75 000 de dolari, cineva 
ar fi gata să-i... dea.

Oricum, este semnifica
tiv faptul că Santana și-a 
exprimat intenția de a tre
ce la profesionism,

Rivalul lui
Cine e? Un fotbalist 

din Cisnădie : Ion Mun- 
teanu. Și el a realizat 
performanța de a fi pre
zent pe terenurile de 
sport, ca jucător activ, la 
vîrsta de 48 de ani. El 
activează ca inter dreap
ta la echipa Bumbacul- 
Cisnădie din campionatul 
raional, jucînd rolul de 
coordonator de joc.

• • • Mathews
Toate felicitările pen

tru Munteanu al nostru, 
căruia îi urăm cit mai 
mulți ani de viață și cit 
mai mulți ani ca 
balist. Și, în orice 
unul mai mult 
Mathews!

IOAN CIFOR
strungar la U.T. Cisnădie

timp ce , 
în plină 
Spania 
cursă1*.

,Cupa Davisa 
desfășurare, 

este încă

este 
iar 
„In

o
la

642 de kilometri la orâ. Dar 
un record și mai neobișnuit 
este acela câ automobilis
tul respectiv... trăiește 1

ION POSTAȘU 
Desene de N. CLAUDIU

De-ale olimpiadelor
Zeci și zeci de țări 

din lume se pregătesc 
asiduu pentru J.O. de la 
Tokio, care vor avea loc 
în 1964. De-a lungul a- 
nilor olimpiadele au a- 
vut curiozitățile lor care 
n-au scăpat neconsemnate 
presei sportive interna
ționale.

Astfel, 
din 1896 
serie de 
fășurat pe un stadion cu 
pistă 
după 
rește, 
trate 
slabe: 
1,81 m, 
sec, iar la prăjină ame
ricanul Huyt a cîștigat 
cu 3,30 m.

în anul 1900 s-a ținut 
la Paris cea de-a doua 
ediție. în programul 
jocurilor — de astă dată 
— s-au introdus în afară 
de probele atletice spe
cifice, si campionate de... 
biliard, șah, precum și o 
competiție de pescuit cu 
undița. Cursele de atle
tism s-au desfășurat pe 
o pistă de iarbă.

Jocurile 
1908 (Saint-Louis Missouri 
și Londra) au fost orga
nizate de diferite „so
cietăți sportive". Ele au 
fost ținute în perioada și 
in cadrul unor tirguri in
ternaționale. Bineînțeles 
că presa de atunci s-a o-

la primele J.O. 
de la Atena o 
probe s-au des-

și instalații copiate 
cele antice. Fi- 

rezultatele înregis- 
au fost extrem de 

înălțime bărbați 
100 m plat 12

★
Japonezii au suferit 

înfrîngere neașteptată 
ultimul campionat mondial
de judo, titlul suprem fi
ind cucerit, în acest sport 
specific japonez, de... olan
dezul Geesink. Pentru a nu 
avea o surpriză
Jocurile Olimpice de la 
Tokio, Federația japone
ză de judo s-a preocupat 
să găsească și ea cîțiva... 
Geesinki, anevoie de dobo- 
rît în primul rînd din cau
za... greutății lor. Intr-a
devăr, cel mai „ușor44 din
tre ei cîntărește 85 de ki
lograme, iar cel mai greu cupat mai puțin de con- 
117 !

Și i.
din 1904 și

mai mult de problemele 
ce priveau reclama și 
funcționarea pavilioane
lor comerciale.

Cu prilejui Olimpiadei 
de la Stockholm — 1912 
— natația și-a înscris 
primul său mare succes. 
Pentru prima oară, fo
losind un fel deosebit 
de a înota, cu totul nou 
în sportul natației, prin
țul havaian Duke Ka- 
namoku a acoperit dis
tanța de 100 m intr-un 
minut, devenind astfel 
campion olimpic. Specia
liștii au denumit stilul 
eău de înot CRAUL. In
teresant a fost și faptul 
că femeile înotau îmbră
cate cu costume confec
ționate din lină, care le 
acopereau aproape în în
tregime corpul, și cu es- 
padrile în picioare.

O curiozitate mult 
comentată de presa stră
ină a fost alergarea a- 
bisinianului Bikila Abebe, 
care a cîștigat la Roma, 
în 1960, maratonul fu
gind 
culț.

La 
Știe,
ponia. Cine știe ce cu
riozități vom înregistra 
în îndepărtata țară a 
„Soarelui răsare".

cei 42 km... des-

anul, așa cum se 
J.O. vor fi în Ja-

Varietățiw
OAMENI ILUȘTRIcursuri sau de sportivi și

HORIA ȘTEFANBSCU

sînt eu omul de bază al formației I Eu 
îl înlocuiesc doar...
Desen de

La liceul de fete din 
Gentilly (Franța), o pro
fesoară a cerut elevelor 
din clasa I să scrie în 
caietele lor numele unui 
om ilustru cu litera „A44.

30 din cele 32 de eleve 
au scris 1 ANQUETIL.

încărcătură.
NU GLUMA ?

Cu cele 719 kilograme 
care le cîntărește 

„optul" lui Nassovia 
Hochst din Frankfurt, s-a 
stabilit un record în ma
terie. Media pe canotor 
este de... 90 de kilograme.

Poate că nu este lip
sit de interes să arătăm 
că echipajul de canotaj 
academic 8-1-1 din 
burg, campion al 
trage la cîntar 
667 de kilograme.

Ratze- 
lumii, 
numai



ÎNCEPE CONCURSUL REPUBLICAN Șl INTERNAȚIONAL DE PLANORISM
Mîine, pe aerodromul din Iași, 

sportivii planorișt^ vor lua startul în 
două mari întreceri: campioncttuZ re
publican de zbor fără motor, la 
care participă reprezentanții aero
cluburilor din București, Brașov, 
Iași, Cluj și concursul internațional 
de planorism al R.P- Romine.

La aceste întreceri, alături de 
sportivii romîni — Mircea Finescu, 
Nicolae Mihăiță, Viorel Cișmaș ș.a. 
- iși dispută întîietatea piloți din 
Uniunea Sovietică, R.P, Ungară și 
R.P. Bulgaria.

Pentru ambele concursuri probele 
sînt cele prevăzute în regulamentul 
Federației internaționale de aviație : 
triunc/lli (viteză și distanță) de 100, 
200 și 300 km.

Sportivii participanți la aceste 
două interesante concursuri s-au pre
gătit cu minuțiozitate și întrevedem 
o întrecere viu disputată, de un înalt

Uri frumos zbor al planorului I.S.3.D.
Foto : S. Ciotloș

Un interesant turneu internațional 
de tenis in București

Iubitorii tenisului din Capitală vor 
avea prilejul săptămîna viitoare să 
vizioneze un interesant concurs in- 
terreprezentative de țări. Este vorba 
de competiția care va începe marți 
pe terenurile de la baza Progresul și 
la care și-au anunțat participarea for
mațiile de seniori și tineret ale R.D. 
Germane și R.P. Polone (seniori) și 
probabil reprezentativele R.S.F. Iugo
slavia. Aceste echipe vor lua parte 
împreună cu selecționatele (o echipă 
de seniori și două de tineret) ale țării 
noastre, la un turneu de opt zile. 
Fiecare echipă va fi alcătuită din cîte 
doi jucători, o întîlnire între două 
formații cuprinzînd două meciuri de 
simplu și unul de dublu. O partidă 
de simplu din cadrul întrecerilor in- 
terechipe, se va juca după sistemul 
„cel mai bun din trei seturi". Meciu
rile de dublu se vor disputa după

formula „cel mai bun din cinci 
tari".

ZONELE „CUPEI GALEA"

Intre 24 și 29 iulie în patru oi 
de pe continent se vor desfășura 
trecerile celor patru zone ale tr; 
ționalei competiții deschisă echipi 
de tineret „Cupa Galea“. Cele 17 1 
mâții participante au fost reparti; 
în următoarele patru zone : I. Kri 
(Austria) : U.R.S.S., R.F. Germ;
Luxemburg, Austria ; II. Nieui 
(Belgia) : Olanda, R.P. Ungară, El 
ția, Belgia ; III. Riccione (Itali 
Grecia, Spania, R.P. Polonă. I 
ROMÎNĂ, Italia. învingătoairea ț 
tidei Grecia — Spania va juca 
Italia, iar învingătoarea va întîlni 
cîștigătoarea meciului R.P. ROMlN, 
R..P. Polonă. IV. Plzen (R.S. Ce 
slovacă) : Franța, R.S.F. Iugosla 
Monaco, R.S. Cehoslovacă. Cele ps 
reprezentative cîștigătoare de z 
vor juca apoi în etapa finală de 
Vichy (Franța) între 1—3 august.

nivel tehnic. Cei care n-au mai par
ticipat la o întrecere de acest fel 
vor fi, desigur, plăcut surprinși de 
măiestria cu care zboară sportivii 
planoriști, de evoluțiile lor elegante

un spectacolși curajoase. Va fi
întrecere pasionantă și, 
concurs, cel mai bine 
învinge.

mos, o 
la orice 
gătit va

fru-
ca

pre- Programul I. 0. dc la lohio
★

acestei li

Scurte știri externe
„CUPA EUROPEI" LA GIMNASTICĂ

Astăzi și mîine la Belgrad are loc 
o importantă competiție internațio
nală de gimnastică : „Cupa Europei" 
(masculin), întrecere la care și-au a- 
nunțat preziența sportivi din peste 20 
de țârr. R. P. Romînă va fi reprezen
tată de. Petre Mtclăuș și Frederic 
Orendi.

CAMPIONUL MONDIAL ÎNVINS : 
GLIGORICI — PETROSIAN 1—0 !

de 
a 

întrecerilor Olim- 
la Tokio, program 
spre aprobare Co- 
internațional. Fes-

TOKIO (Agerpres). Comitetul 
organizare a Jocurilor Olimpice 
stabilit programul 
piadei de vară de 
care va fi supus 
mitetului olimpic 
tivitățile de deschidere și închidere a

TURNEUL DE TENIS DE LA 
WIMBLEDON

Proba de simplu masculin în cadrul 
turneului internațional de tenis de la 
Wimbledon s-a încheiat cu victoria spor
tivului, american Mc Kinley care, in fi
nală a dispus in 3 seturi de Stolle (Aus
tralia): 9—7, 6—1, 6—4. Alte rezultate : 
semifinale simplu feminin : Margaret 
Smith (Australia) — 
(S.U.A.) 6—3, 6—3;
(S.U.A.) — Ann Haydon-Jones (An
glia) 6—4. 6—4; in sferturile de finală 
ale probei de dublu feminin : 
Dimitrieva (U.R.S.S.), Judy 
(Australia) — Norma Turner
tralia), Constance Jaster (S.U.A.) 6-1, 
6-3; semifinale dublu bărbați : Dar- 
mon, Barclay (Franța) — Emerson 
(Australia), Santana (Spania) 6-2,7-5, 
3-6, 6-3.

La Los Angeles a început un tur
neu internațional de șah. Iată cîteva 
rezultate : runda I : Najdorf — Panno 
1-0; Keres — Petrosian, Olafsson — 
Gligorici — remiză ; partida dintre 
americanii Reshewski și Benko s-a 
întrerupt ; runda a II-a : Gligorici — 
Petrosian 1-0, Najdorf — Olafsson re
miză. Celelalte partide s-au întrerupt. 
Conduc Gligorici și Najdorf, fiecare 
cu cîte 1,5 p.

Turneul zonal (Ir șah 
dc iu Hulit

în localitatea Halle (R.D. Germană) 
început un turneu zonal de șah la 

ia parte și reprezentantul nostru

Darlene Hard 
Billie Moffitt

( 
începe la 

’nternațio- 
„Clubului 

își anunță 
Gligorici, 
Olafsson,

a 
care
MIRCEA PAVLOV. în concurs se întreo 
20 de jucători din 14 țări. în primele, 
runde Pavlov a remizat cu Doda (R.P 
Polonă) și Mincv (R.P. Bulgaria) a 
pierdut la Johanessen (Norvegia) și a 
cîștigat la Kavalek (R.S'. Cehoslovacă), 
totalizînd astfel 2 puncte. în clasament, 
după patru runde, conduc Portisch (R.P. 
Ungară), Uhlman (R.D.G.), Robatsch 
(Austria) și Johansson (Suedia) cu 3 
puncte.

Ana
Tegart 
(Aus-

favoriții, a so- 
Etapa a Xll-a: 
(170,500 km) : 
h 53:35,0. Tri-

PE SCURT
• La 1 bilisi s-a disputat meciul mas

culin <lp baschet dintre echipele Ț.S.K.A. 
Moscova -i Dinamo Tbilisi, contînd pen
tru secii finalele „Gupei campionilor eu
ropeni". Baschetbaliștii de la Ț.S.K.A. 
an obținut victoria cu scorul de 74—59. 
Returul va avea loc la 7 iulie Ia Mosco
va. Echipa învingătoare din acest meci 
va întîlni îu finală pe Real Madrid.

• La 20 octombrie va 
Moscova un mere turneu 
nai de șah pentru premiul 
central de șah al U.R.S.S." 
participarea : Fischer,
Uhlman, Szabo, Najdorf,
Petrosian, Tal, Smîslov, Keres ș.a.

I 
„TURUL, CICLIST AL FRANȚEI"

1
Profesioniști : etapa a Xl-a Bag- 

neres de Bigorre — Luchon (131 km): 
Ignolin (Franța) — 3 h 47:34,0. Pluto
nul, cuprinzînd pe toți 
sit la peste 3 minute. 
Luchon — Toulouse 
Darrigade (Franța) 4
coul galben este purtat de belgianul 
Gilbert Desmet. In clasamentul că
țărătorilor conduce Bahamonies cu 
57 p.

Amatori : etapa a V-a : St. Gaudens 
—■ Toulouse (134 km): Van Sweevelt 
3 h 08:50,0; etapa a Vl-a (Gaillac — 
Arlllac, 182 km): Giuseppe Mugnaini 
(It.) 4 h 57:52,0. Conduce Zimmer
mann (Franța).

și întrecerile la cele 
sportive se vor desfășura

10 oe- 
deschidere; 
înot: 11-18 
11—18 oe- 
oetombrie 

ca- 
octombrie ;

20

în. a doua jumătate a
17—23, la Sopot (R.P. Polonă) va a 
loc o competiție internațională la c 
vor fi prezenți și sportivi romîni.

în curînd, la snatfnv

O La Harrisburg s-au
pionalcle internaționale
S.U.A. Iată recitatele 
ordinea categoriilor) : Ichinoșeki (Japo 
nia) 317,500 L; ; Miyake (Japonia) 
362,500 kg; Garey (S.U.A.) 365 kg;
Oliu schi (Japonia) 406 kg; Kono 
(S.U.A.) ‘ J kg; Marck (S.U.A.) 453

‘kg; Henry (S.U.A.) 509,500 kg. Sche 
manski s-a clasat pe locul doi cu 507 
kg-

desfășurat cani
de haltere ale 
înregistrate (în

® „Trofeul Zagreb" la handbal fe
minin a fost cîștigat de echipa U.R.S.S., 
care în finală a învins cu scorul de 
8—3 (6—1) echipa R.S. Cehoslovace. 
Cea mai bună jucătoare a echipei so
vietice a fost Bobrova, oare a înscris 4 
puncte. Pentru locurile 3—4 s-au întîlnil 
echipele Iugoslaviei și R.P. Ungare. 
Handbalistele iugoslave au terminat în
vingătoare cu scorul de 8—6 (2—2) 
Echipa secundă a Iugoslaviei s-a clasat 
pe locul 5, urmată de echipa R.P. Polone.

• într-un meci international de rugbi 
în 13, desfășurat la Sidney, echipa Aus
traliei a învins cu scorul dc 14—0 
(3—0) echipa Noii Zeelande.

(Agerpres)

Jocurilor 
discipline 
după următorul program : 
tombrie: festivitatea de 
atletism: 14—21 octombrie; 
octombrie; polo pe apă: 
tombrie; baschet: 11—17
(preliminariile), 20—23 (finalele); 
notaj academic: 11—15 
judo: 20—23 octombrie; scrimă: 13—23 
octombrie; gimnastică: 18—23 octom
brie; box: 11—23 octombrie (zi de 
repaus la 22); lupte: 11—19 octom
brie (repaus la 15); haltere: 11—18 
octombrie (repaus la 15); hochei pe 
iarbă: 11—23 octombrie (repaus 20); 
călărie: 16, 17, 18, 19, 22, 23 octom
brie; volei: 11—23 octombrie (repaus 
la 16 și 20 octombrie); iahting: 12, 
13, 14, 15, 19, 20, 21; ciclism: 14, 16, 
17, 18, 19, 20, 22 octombrie; tir: 
15—20 octombrie; pentatlon modern: 
11—15 octombrie; caiac-canoe: 21, 22, 
23, octombrie; fotbal: 11—23 octom
brie. Festivitatea de închidere va 
avea loc la 24 octombrie.

Un mare concurs 
internațional 

de caiac-canoe
Lacul Snagov va găzdui în zile

le de 20 și 21 iulie întrecerile 
„Regatei Snagov" la caiac-canoe. 
Această tradițională competiție in
ternațională se anunță deosebit d- 
interesantă și cu 
1963, avînd în 
participa, alături de 
noștri caiaciști și 
nice reprezentative din U.R.S.S., 
R.D. Germană, R.P. Polonă, R.P. 
Ungară, R. S. Cehoslovacă, 
R.S.F. Iugoslavia și R.P. Bul
garia. în programul concursului 
sînt înscrise probe clasice mas
culine și feminine.

prilejul ediției 
vedere că vor 

valoroșii 
canoiști, puter-

De pe pistele de atletism
ÎN ORAȘUL Eugene s-a disputat 

ultimul concurs de verificare a echi
pei de atletism a S.U.A., care va 
întîlni* peste două săptămîni, la Mos
cova, reprezentativa U.R.S.S. Iată 
cîteva din rezultatele înregistrate : 
1 milă: Burleson 4:03; lungime: 
Horn 7,64 m. Fostul recordman mon
dial Ralph Boston a sărit doar 7,48 
m; triplu salt: Horn 14,64 m; înăl
țime: Hoyt 2,08 m. Din echipa ame
ricană, care va face deplasarea la 
Moscova, va lipsi recordmanul mon
dial la săritura cu prăjina, Brian 
Sternberg. Acesta, sărind de la tram
bulină, a suferit un grav accident la 
șira spinării și este in prezent in
ternat la spital.

D.
remarcabilă 
concursului

Valentin (R. 
o 

cadrul

DEMIFONDISTUL 
Germană) a realizat 
performanță în 
internațional desfășurat la Leipzig.
El a parcurs 1500 m plat în 3:39,7. 
Recordmanul R. D. Gefmane la sări
tura cu prăjina, Preussger, a cîști
gat această probă cu 4,80 m.

ÎN PRIMA ZI a concursului inter
național de atletism de la Helsinki 
atletul maghiar Vilmoș Varju a ob
ținut victoria in proba de aruncarea 
greutății, eu 18,90 m. El l-a învins 
pe americanul Sylvester, clasat pe 
locul doi, cu 17,92 m. Eskola (Fin
landa) a sărit la lungime 8,04 m 
(record finlandez). Alte rezultate în
registrate; 1500 m — Simpson (An
glia) 3:43,3; 110 m garduri — Fors- 
sander (Suedia) 14,1; 5000 m Tuloh

IIIIIIIIIIUIIIIll

CIND SE DISPUTA JOCURILE 
DIN PRIMUL TUR IN „CUPA 

CAMPIONILOR EUROPENI" 
SI „CUPA CUPELOR"

(Anglia) 13:59,4; suliță — Nevala (E 
79,65 m; 400 m — Freeman (6.U 
46,8.

ÎN ORAȘUL Caii au contir 
campionatele de atletism ale Am 
cii de Sud. Iată cîteva din rezu 
tele înregistrate: MASCULIN: 110 
garduri: Munoz (Venezuela) 1 
prăjină: Eleusippi (Argentina) 4,10 
greutate: Jaques (Brazilia) 15,08 
FEMININ: lungime: Farina (Arj 
tina) 5,74 m.

CU PRILEJUL unui concurs 
atletism desfășurat la Olomouc, 
noscutul atlet cehoslovac Jiri Sk< 
a aruncat greutatea la 18,02 m. AL 
Nemcova a aruncat discul Ia 53,46

LENINGRAD : Galina Popova 
pe 100 m (al treilea rezultat mon 
al anului), Kaban 11,8 pe 100 m; G: 
w-alA. 10,6 pe 80 m garduri (pr 
performanță europeană a anul 
Ozolin 10,3 pe 100 m; Savinkov 3: 
pe 1500 m; Krivoșeev 1:48,6 pe 
m.

SAARIJAERVI : Sakurai (Jap-o 
15,72 m Ia triplusalt; Yrjolă 17,57 
la greutate; Repo 54,04 m la disc.

LONDRA: Jackson 47,4 la
yarzi; Rând 6,17 m la lungime.

conformitate cu hotărîrileTu
U.E.F.A, primul tur din „Cupa cam
pionilor europeni" și „Cupa cupelor" 
(este vorba de jocurile tur-retur) tre
buie să se dispute intre 15 august și 
15 octombrie. Dinamo București va 
susține primul joc cu Motor Jena Ia 
București, iar returul la Jena. Cîști
gătoarea „Cupei R.P.R." va întîlni pe 
Fenerbahce în primul joc la Istanbul, 
urmînd ca revanșa să aibă loc 
R.P.R. Datele acestor meciuri nu 
fost încă stabilite.

ȘTIRI, REZULTATE

in 
au

9 A luat sfîrșit „Cupa Alpilor", care 
a reunit mai multe echipe fruntașe 
din Italia și Elveția. în finală s-au 
tnttlnit Juventus și Atalanta. A învins 
cu 3—2 Juventus, care a cîștigat și 
cupa. Pentru locul 3—4 Roma a dispus 
de Internazionale cu 5—-1 !

• Echipa Braziliei va întreprinde în 
1964 un nou turneu în Europa. Echipa 
sud-amerieană va susține pe continent 
mai multe meciuri decît în acest an. 
Federațiile de specialitate din U.R.S.S., 
Anglia și Italia au propus să organi
zeze un turneu în patru la care să par
ticipe și Brazilia.

• Doi antrenori din Peninsula Ibe
rică au fost schimbați în ultima vreme 
în urma insucceselor echipelor lor. Este 
vorba de antrenorul echipei Benfica Lisa
bona, Fernando Riera, și de antrenorul 
echipei Spaniei, Jose Vilalonga. (După 
cum se știe, Benfica a pierdut meciul 
cu Milan în finala C.C.E., iar Spania 
a fost învinsă pe teren propriu cu 6—2 
de Scoția).

• Meciurile din preliminariile olim
pice dintre R S. Cehoslovacă și Franța 
au fost perfectate. Cele două formații 
se vor întîlni la 28 septembrie 
și la 27 octombrie la Paris.

0 Noua campioană a R.A.U. 
mația Arsenal din Cairo.

• In turneul internațional de fotbal 
de la New York (seria a II-a) Wfenner 
S. K. (Austria) a învins cu scorul de

este for-

1—0 echipa spaniolă Valladolid, Hel
singborg (Suedia) și Dinamo (Zagreb) 
au terminat la egalitate (1—1). Intll- 
nirea a fost urmărită de 7 000 de spec
tatori, iar lovitura de începere a me
ciului a fost dală de Stanley Rous, pre
ședintele E.I.F.A. In ziua a doua Uj- 
pest Budapesta a învins cu scorul de 
1—0 formația poloneză Garnik Zabrze. 
Punctul a fost marcat în minutul 20 de 
Gorocs.

• Pe „Nepstadion" din Budapesta 
s-a desfășurat returul finalei „Cupei 
Europei centrale", în care s-au tnttlnit 
echipele MTK și Vasas Budapesta. Meciul 
s-a încheiat cu un rezultat de egalitate: 
1—1 (0—0). Echipa MTK a intrat în 
posesia trofeului, deoarece ciȘtigase pri
mul joc cu 2-—1.

9 La Budapesta, Iîonved a învins cu 
scorul de 1—0 pe Austria-Viena, cam
pioana Austriei. Unicul punct a fost 
marcat în minutul 5 de Nogradi.

• Peste 30 000 de spectatori au ur
mărit La Alger meciul internațional de 
fotbal dintre echipele Algeriei și R.A.U. 
Jocul s-a terminat cii rezultatul de 1—1. 
Oaspeții au condus pînă în minutul 80, 
cînd au fost egalați.

Concursul international

de călărie de la Aachen
AACHEN 5 (prin telefon). — C 

cursul internațional de călărie de 
Aachen continuă să 
startul întrecerilor de 
cole un număr record 
Astfel, în proba de 
disputat întîietatea 18 echipe. î 
mația noastră — compusă din 
Pinciu (cu Clasic), Gh. Langa 
Rubin) și C. Vlad (cu Vifor) a 
cupat locul 6.

Sportivii romîni au participat, 
asemenea, la proba de dresaj 
categorie mijlocie în care N. MU 
cea (cu Dana) s-a clasat po locu! 
iar I. Molnar (cu Argint) a ocu 
locul 10.

Concursul internațional de la . 
chen continuă astăzi și mîine cu 
timele probe de dresaj și obstac

reunească 
dresaj și ob 
de participa 
ștafetă și
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