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START REUȘIT
PE LITORAL
„Litoralul sportiv 1963“ a 

luat__ startul o dată cu so
sirea la odihnă a primelor 
serii de oamenii ai muncii. 
La Mamaia. Eforie Nord și 
Sud. Mangalia, Techirghiol 
și în celelalte stațiuni de pe 
malul mării sportul tinde 
să devină punctul nr. 1 în 
programul zilei de concediu.

Primele întreceri s-au bu
curat de o participare deo
sebit de bogată. Dar mai 
bine să redăm cititorilor 
noștri — dintre care mulți 
vor fi desigur oaspeții mării 
— un... scurt metraj al en
tuziastelor întreceri sportive 
de pe litoral, la care am 
fost martori.

destul de bine, pe Tudor Bo- 
lînu, călitor Ia uzina „1 Mai" 
din Ploiești, Gheorghe Opriș 
— strungar la „Metalurgica’* 
Sibiu, Gheorghe Drăgan — 
controlor de calitate Ia în
treprinderea „Vulturul" Co

marnic, ca și pe Zeno Dră- 
gan — strungar, Brad. E- 
chipa lor nu a cunoscut in- 
frîngerea nici în fața ele
vilor de la S.S.E. și nici 
întâlnirea cu sportivii de 
Efori e-Nord.

Duminică după-amiază,
aceleași terenuri au venit 
să facă demonstrație lotul 
feminin de baschet al R.P.R. 
și sportivi fruntași din Con
stanța. Seara a avut loc un 
minunat foc de tabără.

in 
la

Pe

Eforie Sud
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In cadrul 
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selecționata 
orașului

p® 
ia 
de 

Bucu-

—Concursurile au început 
sîmbătă p-e frumoasa baza 
sportivă din localitate (te
renuri de volei, baschet, te
nis și handbal), unde și-au 
dl ii fntîlriâre oameni al 
muncii veniți la odihnă, 
elevi de la Școala sportivă 
din Constanța și sportivi al 
asociației Victoria din loca
litate. în întrecerea dintre 
echipele de volei Eforie Sud 
I și Eforie Sud II, formate 
din oamenii sosiți la odih
nă, victorioși au ieșit primii, 
l-am văzut jucînd, și încă

Mongolia

. . .Cu prilejul întrecerilor 
sportive s-au întilnit pe te 
renul de sport zeci și sute 
de oameni ai muncii 
la odihnă și iubitori 
tului din localitate. 
Rusu, rectificator la 
de rulmenți Bîrlad,
tantul C. Toth, medicul Vir
gil Surdu, elevii Gheorghe

veniți 
ai spor-

Mihal 
Fabrica 
proiec-

CONSTANTIN ALEXE

(Continuare in pag. a 3-a)

care îl
U.R.S.S. 
polo a 
rești a susținut la Moscova, 
duminică și luni, două în
tâlniri în compania selecțio
natei orașului Moscova- 
Rezultatele celor două jocuri 
pot fi apreciate ca foarte 
bune : meci egal (4-4) în 
prima partidă și victorie 
(3-2) în cea de a doua. (Ci
tiți amănunte în pag. a 8-a)._

CICLIȘTII NOȘTRI VOR 
CONCURA ÎN R. D. GER
MANA

Forul de specialitate din 
R. D. Germană organizează 
la 23 iulie un important con
curs ciclist international. Va 
avea loc proba de 100 km 
contra-cronometru, probă cla
sică pentru campionatele 
mondiale și Jocurile Olim
pice. La competiție au fost 
invitate reprezentativele R. P. 
Romine, R. P. Polone, Uru- 
guaiului, Danemarcei, Bel
giei ș.a. Din țara noastră ur
mează să participe două 
echipe : seniori și tineret.

ECHIPA BALCANILOR 
PLEACĂ LUNI LA 

HELSINKI

Cum sînt folosite terenurile de sport
in timpul verii?

un 
t în buna organizare a activității spor- 

— tive. De numărul și varietatea acestora, de felul cum sînt 
îngrijite și folosite, depinde în bună măsură succesul acțiunii 
de atragere a unor mase oît mai largi de oameni ai muncii, 
și în special a tineretului, într-o activitate sportivă continuă 
și organizată. Merită relevat faptul că amenajările de noi te
renuri simple asigură asociațiilor un volum de activitate tot 
mai mare. Asociația sportivă Firul Alb și-a amenajat un teren 
de fotbal, unul de vo>lei și altul de handbal, asociația sportivă 
„Viață Nouă" are acum la dispoziție un teren de fotbal, iar 
la Industria Bumbacului s-a pus la punct un teren de volei. 
Am arătat doar oîteva din multiplele exemple de amenajări 
de terenuri sportive simple. Lista ar putea continua. Dar, sînt 
oare folosite 
întrebarea la

Terenurile sportive, complexe sau simple, reprezintă 
factor important 
tive. De numărul

pe măsura posibilităților aceste terenuri ? Iată 
care am dorit să aflăm răspuns.

„TERENURILE
SITE DIN

S1NT FOLO- 
PLIN..

.. .Astfel ne-a 
dintele consiliului 
sportive Sănătatea la întreba
rea: „Cum este folosit terenul 
sportiv din str. Buzești?" Aici, 
ea și la baza clubului Voința 
sau la terenul de volei al 
T.P.E.M. (din str. Izvor) există 
preocupare pentru ca în orice 
moment, terenurile să fie folo
site din plin. Jocurile și antre
namentele echipelor proprii al
ternează cu activitatea secțiilor

răspuns preșe- 
asociației

și sportivilor altor asociații. 
Aceeași situație se poate con
stata și la baza sportivă a clu
bului Progresul din str. Dr. 
Stai-covici. Dimineața sau după 
amiază pe aleile parcului dai

de un adevărat furnicar de 
sportivi care se îndreaptă spre 
terenurile de tenis, volei, hand
bal, fotbal sau spre pista de 
atletism. Tov. Dumitru Zaharia,

secretar cu problemele organi
zatorice la clubul Progresul, 
ne-a relatat că aici vin zilnic 
peste 1C00 de sportivi ! Este o 
cifră care vorbește de la sine.

Cuvinte de laudă se pot spu
ne și despre felul cum sînt fo
losite terenurile sportive ale a- 
sociațiilor Constructorul, I.R.A. 
6, Vulcan și multe altele, unde 
la orice oră din zi pot fi în- 
tîlniți sportivi și echipe care 
se antrenează sau care se în
trec în diferite competiții. Bine 
au procedat unele dintre aceste 
asociații care s-au preocupat 
de întocmirea unui grafic de fo
losire a bazei sportive, pe care 
— în majoritatea cazurilor — 
l-am găsit afișat la loc vizi
bil în incinta terenurilor de 
sport. în acest fel se poate coor
dona activitatea zilnică, chiar 
și atunci cînd mai multe aso
ciații folosesc în comun o bază 
sportivă.

O bună inițiativă în această 
privință manifestă și membrii 
consiliului asociației uzinei Re
publica. Miile de salariați de 
aici au la dispoziție o bază 
sportivă pusă la punct, pe care 
își desfășoară zilnic activitatea. 
Considerăm însă că dimineața 
aceste terenuri de sport ar pu
tea fi mai intens folosite, mai 
ales dacă ar fi puse la dispo
ziția unor școli din împrejurimi. 
Și terenul de volei de la „An- 
trefrig", (unde numărul jucă
torilor de volei trece de 120) 
nu... cunoaște odihnă. La fel 
terenurile F.R.B. și ale „Fabricii

(Continuare in pag. a 2-a)
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Terenurile de sport aparținînd clubului Voința sînt bine îngrijite 
și oferă condițiuni optime pentru desfășurarea antrenamentelor și 
concursurilor la volei, atletism, baschet, handbal și fotbal. în foto
grafie ; terentjl de handbal intr-un moment de răgaz.

mai mult acest loc plăcut de agrement, 
pentru organizarea de excursii, con-

Vacanță de vară. Pretutindeni, taberele de odihnă pentru 
pionieri, școlari și studenți funcționează cu... motoarele în plin. 
Aici, în tabere, zeci de mii de tineri și tinere gustă din plin 
frumusețile acestei „recreații mari’* a vacanței. Ti nara gene
rație participă la numeroase activități culturale, artistice, spor
tive. Cit de plăcut trebuie să fie să înveți un cîntec, să reciți o 
poezie, să jo-ci într-o scenetă, să pătrunzi „tainele**  înotului, 
să te afli printre primii la concursurile de orientare turistică. 
Da, este nespus de frumoasă astăzi vacanța !...

(In pagina a lll-a a ziarului nostru, aspecte din taberele de 
odihnă ale elevilor și studenților noștri).

Un nou turneu internațional 
de tenis în Capitală

Terenurile de tenis ale bazei 
sportive „Progresul44 găzduiesc cu 
începere de azi o nouă competiție 
internațională la care participă 
reprezentativele a trei țări : R.D. 
Germană, R. 1’. Polonă și R. P. 
Romînă (cu două formații, de 
seniori și tineret). Așadar, iubi
torii sportului alb din Capitală 
vor avea prilejul să urmărească 
timp de opt zile pe cei mai buni 
tenismani romini alături de ju
cători cunosouți cum sînt campio
nul R.D. Germane, llorst Stahl- 
berg sau experimentatul Ian 
Radzio (R.P. Polonă). In vederea 
întrecerilor, oaspeții noștri au 
sosit ieri după-amiazâ cu cursele 
aeriene de Varșovia și Berlin.

Lotul polonez cuprinde pe Ian 
Radzio și tînărul Stanislaw Szczu- 
kiewicz. Ultimul (20 de ani) fi
gurează pe locul 9 în clasamen
tul țării sale și a jucat în echipa 
R.P. Polone în întîlnirca de „Cupa 
Davis14 cu Franța de la Paris. 
Imediat după aterizarea pe aero
portul Băneasa, Ian Radzio, care 
a mai vizitat în dese rînduri Ro- 
mînia, ne-a declarat : „Mă bucur

că am din nou prilejul să joc în 
București, wi oraș frumos de care 
mă leagă amintiri plăcute. In acest 
sezon — din cauza unui accident

Reprezentativa de atletism 
a Balcanilor pentru meciul 
cu Scandinavia se va aduna 
luni 15 iulie la Belgrad, de 
unde cu un avion de mare 
capacitate se va îndrepta 
spre Helsinki, via Stockholm. 
După cum am anunțat, 19 
atleți romîni vor concura 
sub culorile echipei balca
nice. Ei vor fi însoțiți de un 
conducător și un antienor. 
(Citiți în pagina a 4-a amă
nunte asupra echipei Scan- 
dinaviei).

MIINE, SEMIFINALELE 
CUPEI R.P.R. LA FOTBAL

Mîine sînt programate la 
Constanța și Ploiești semi
finalele Cupei R.P.R. la fot
bal. La Constanța, STEAUA 
— PETROLUL PLOIEȘTI ; 
la Ploiești, C.S.M.S. IAȘI — 
SIDERURGISTUL GALATI. 
Jocurile încep la ora 17.30 
pentru a fi timp pentru even
tuale prelungiri.

(Continuare în pag. a 8-a)

Petre Mărmnreauu este una din speranțele tenisului nostru. El 
a reușit la Zinnovitz, alăt uri de Ion Țiriac, să cucerească primul 
său titlu de campion internațional, la proba de dublu bărbați

Duminică dimineața, autobuzele care plecau 
spre pădur'le din jurul Capitalei se dovedeau 
neîncăpătoare pentru miile de oameni ai muncii 
dornici să petreacă ore plăcute în mijlocul na
turii, la umbra deasă a stejarilor, pe malurile 
nurilor sau ale lacurilor. Fără îndoială, cei care 
au plecat în primele o-re s-au dovedit mai... 
insprrafi ! Au scăpat de căldura. .. tropicală 
care a făcut să urce mercurul termometrelor 
dincolo de 30°, temperatură suportată — desigur 
— mult mai ușor în locurile de agrement.

ufe de muncitori de la uzina Vulcan au 
mers la Buda-Argeș, unde a tost orga
nizată o frumoasă excursie. Prilej ca să se

convingă pe. .. concret, cît este de atrăgătoare 
valea Argeșului și cîte posibilități de recreare 
poate oferi vizitatorilor ei. Acolo s-au înfîlnit 
cu oameni ai muncii de la multe alte uzine, 
întreprinderi și institufii din Capitală, venifi 
și ei la odihnă.

La Buda-Argeș vin în fiecare duminică mii de 
tineri și vîrstnici. Asociafiile sportive și clubu
rile din Capitală ar putea să folosească

cursuri turistice etc. In plus, pe scena din pădure 
pot avea loc demonstrafii de lupte, haltere, gim
nastică, scrimă etc. Ce se mai așteaptă oare ?

ii de alfi excursioniști din Capitală au
populat duminică pădurea Andronache.
Aflată cel mai aproape de oraș (doa>r la

cîteva stafii de autobuz de la capătul liniei 
de tramvai nr. 1) pădurea este foarle „căutată" 
mai ales de locuitorii d:n acea parte a Bucureș- 
iiului. Printre excursioniștii venifi aici au fost 
numeroși muncitori de la Fabr;ca de țevi sudate, 
Uzinele „23 August" precum și sportivi de la 
asociația „Sirena", care au organizat întreceri 
și demonstrafii de fotbal și volei.

pre Snagov, a plecat, la sfîrși'tul săpfă- 
mîn«i trecute un număr record de 
excursioniști. Cu autobuzele I.R.T.A., cu

noile trenuri puse în circulație sau cu m'jloace 
proprii (mașini, motociclete, biciclete) ei au 
„asaltat" pădurea și lacul, petrecînd ore

(Continuare in pag. a 2-a)
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Jocuri utile copiilor CORESPONDENȚII NE SCRIU DESPRE:

„Tenisul mic“-poarta de intrare 
in „marele tenis"

Spartachiada de vară a tineretului
Tenisul mic este un joc sportiv care 

creează copiilor deprinderi complexe și 
o dezvoltare multilaterală. El poate fi 
practicat și adaptat pe terenurile de 
zgură sau chiar pe unele de lut, de 
dimensiuni mici sau în săli cu mijloace 
materiale minime. Practicarea tenisului 
mie trebuie să stea în atenția secțiilor 
dc tenis ale cluburilor și asociațiilor 
noastre sportive. Datoria lor este de 

de a angrena în acest joc cît mai 
mulți copii între 7 și 14 ani, pentru 
a asigura astfel tenisului o bază de 
masă în rîndul tineretului, de la cea 
mai fragedă vîrstă. Această problemă ar 
trebui să constituie un obiectiv princi
pal în munca antrenorilor și instructo
rilor de specialitate, a jucătorilor ex
perimentați.

In dorința de a contribui la popu
larizarea acestui joc și bizuindu-ne pe 
experiența noastră în pregătirea copiilor 
și juniorilor, vom reda mai jos cîteva 
date pe care le considerăm utile în 
munca de instruire a copiilor ce doresc 
să practice tenisul mic.

In primul rînd micuții elevi vor fi 
împărțiți pe grupe de vîrstă după cum 
urmează : I. — copii de 7 și 8 ani, 
II. — de 9 și 10 ani, III. — de 11 și 
12 ani, IV. — de 13 și 14 ani. In ceea 
ce privește terenul trebuie spus că te
nisul mic se poate practica pe terenul 
de tenis propriu-zis, pe cel de volei 
sau de baschet, în săli de gimnastică 
etc. Este adecuată orice suprafață nete
dă sau netezită cu dimensiunile de 12 
m lungime, 6 m lățime, spații libere 
de 3 m pe fund și ceva mai reduse la
teral. In cccia ce plivește materialele, 
tenisul mic se poate juca chiar și cu 
mingi de tenis foarte uzate, fără pos
tav, în fața unui fileu de tenis sau de 
volei montat pe doi stîlpi. înălțimea 
file ului va fi de 0,70 m la centru și de

Cum sînt folosite terenurile de sport 
în timpul verii?

(Urinare din pag. 1)

de cabluri și materiale electro-izo- 
lante", sînt folosite aproape în per- 
manență, dovedind preocuparea acti
viștilor clubului Metalul pentru coor
donarea activității pe terenurile de 
sport

Aceasta este oare... 
qrijâ ?

Sint numeroase asociații sportive 
care dovedesc o reținere nejustificată 
atunci dnd li se solicită să pună te
renul lor la dispoziția unor sportivi 
ce nu activează in întreprinderea sau 
instituția respectivă. De ce aceasta ? 
Motive se găsesc destule. Printre ele, 
cel mai des întâlnit este : „Ni se de
gradează terenul". Este cazul să se 
renunțe la asemenea argumente. Am 
intilnvt unele asociații care nu înțeleg 
că atunci cind folosesc in comun o 
bază sportivă există și anumite obli
gații, pe care trebuie să le rezolve 
tot în comun. Așa stau lucrurile la baza 
sportivă Sirena, amenajată pe margi
nea lacului Tei. Sportivii „Uzinei de 
pompe și mașini agricole" și ai „Aca
demiei R.P.R." folosesc in comun ba
zinele de inot, unele terenuri etc. Co
laborarea nu merge insă mai departe. 
Sportivii Academiei „nu au nevoie" 
de pista de atletism. In consecință ei 
nu găsesc necesar să colaboreze cu 
asociația pentru întreținerea ei. Chel-
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0,90 m pe laturi. Pentru o instruire cît 
mai bună se pot folosi dispozitive aju- 
tăoare. De exemplu, pe stîlpul de sus
ai porții de fotbal sau pe o sîrină 
întinsă între stîlpii terenului de volei 
sau între copaci, se vor atîrna mingi 
de tenis, legate cu o sfoară la urmă
toarele înălțimi: a) în dreptul șoldului 
(pentru lovitura de dreapta și lovitura 
de stînga) ; b) la maximum de întin

dere cu lopățica, atît de sus îneît prin 
săritură în înălțime abia să fie atinsă 
cu vîrful degetelor (pentru serviciu).

Pentru o cît mai bună orientare în 
desfășurarea activității vom reda mai 
jos planul unei lecții de inițiere a copi
ilor avînd ca temă loviturile de bază 
(dreapta, stingă și serviciu):

— durata lecției va fi de 50 de mi
nute; se va lucra într-un ritm moderat, 
cu pauze între exerciții. Partea I*.  adu
narea, raportul, anunțarea temei, încăl
zirea prin exerciții pentru dezvoltarea 
fizică generală (plecări și deplasări 
din mers și opriri în poziție dc lovire). 
Partea a 11-a: aruncarea și prinderea 
mingii în doi, cu mîna dreaptă și 
stîngă, ștafete cu materiale de tenis 
(lopățica și mingea dc tenis), exerciții 
de acomodarea elevilor cu materialele de 
tenis. Exersarea loviturii de dreapta : 
priza, lovitura de bază, joc la gardul 
de sîrmă cu ajutor sau la zid și pe 
teren. Partea a 111-a: mers liniștitor, 
combinat cu exerciții de respirație adîncă. 
Scurtă apreciere asupra progresului rea
lizat de elevi. Raportul.

Scopul primelor lecții va fi: inițierea 
în loviturile de bază, dezvoltarea fizică 
generală a copiilor în raport cu posi
bilitățile lor (jocuri distractive și dina
mice), familiarizarea cu jocul de tenis.

AUREL SEGĂRCEANU-antrenor 

tuielile pentru terminarea amenajării 
(este vorba doar de o mică cantitate 
de zgură pentru stratul de la supra
față) ar putea fi suportate cel mai 
bine in comun de cele două asociații. 
Clubul Metalul insă preferă să închi
rieze alte piste pentru antrenamentele 
atleților săi, in loc să sprijine asocia
ția Sirena ca, împreună cu sportivii 
Academiei, să termine amenajarea Pis
tei respective.

Acesta este un aspect al problemei: 
Sînt și alte cazuri în care unele aso
ciații „nu se înțeleg" în ceea ce pri
vește păstrarea in condiții corespun
zătoare a terenurilor. Așa se face că 
baza sportivă I.C.A.B. cuprinde un 
teren de fotbal care stă în majorita
tea timpului nefollosit. Asociația a 
luat aici unele măsuri de reamena- 
jare. Dar singură nu le poate duce la 
bun sfirșit. împreună cu sportivii din 
alte asociații ea ar fi reușit să încheie 
mai curînd lucrările, urmînd ca apoi 
terenul să fie utilizat in comun. La 
aceeași bază sportivă se cuvine si 
amintim și despre celelalte terenuri 
(volei, tenis etc.) care ar putea fi mai 
mult folosite. O situație similară am 
intilnit și la terenul de sport al aso
ciației „Color". Si aici există posi
bilități ca în unele după-amieze să se 
programeze antrenamentele sportivilor 
altor asociații. Și totuși, de teamă să 
nu li se degradeze.., zgura, membrii 
consiliului asciației sportive respective 
preferă să știe terenul... în siguranță, 
țimndu-l închis, ca in poveste, sub 
1 lacăte.

Posibilități de folosire mai intensă 
există și la terenurile de sport ale 
uzinei Electromagnetica, precum șt la

In raionul Dej au participat pînâ 
în momentul de față la întrecerile 
primei etape a Spartachiadei peste 
20.000 de tineri și tinere. Locul I pe 
ramuri sportive îl deține atletismul 
(5 367 participant), urmat în ordine 
de volei (2 097), ciclism (1536) și na- 
tație (1294). S-au evidențiat cu acest 
prilej asociațiile sportive Unirea, 
Știința Și Metalul din Dej precum și 
U.R.I.U. Reteag, Poiana Blenchel și 
altele.

O. GUȚU

La uzina Tractorul Brașov, pe listele 
participanților la întrecerile Sparta
chiadei de vară figurează peste 8 200 
de tineri și tinere. întrecerile au dat 
prilej unor tineri din uzină să se evi
dențieze în mod deosebit. La atletism, 
de pildă, I. Drăguș a alergat 100 m 
plat în 12,9 sec. La aceeași probă A. 
Bandi de la „Reparații" și D. Căciulan 
de la „Tînărul tractorist" au fost 
cronometrați în 13 sec. Al. Jurcă de 
la „Matrițe" a alergat 800 m în 2:36,0 
iar la lungime Cristian Tetsch de la 
„Șasiu" a sărit 5,10 m. I. Ionescu de 
la „Matrițe" s-a dovedit bine pre
gătit la aruncarea greutății, reali- 
zînd 11,50 m. La întrecerile de tir 
N. Iliescu a obținut 46 p din 50 po
sibile. întrecerile de înot de la Ștran
dul Tineretului au prilejuit afirma
rea tinerilor H. Păun, V. Albotă, I. 
Paraipan (asociația Turnătorie), Gh. 
Măzgăreanu (asociația Tehnicieni) și 
a altora. întrecerile din cadrul etapei 
a II-a, care se desfășoară în aceste 
zile, sînt foarte disputate. Echipele de 
handbal de la asociațiile Prese, Tur
nătorie, Matrițe, Oțelărie, Montaj 
general, cele de volei de la asociațiile 
Tehnicieni și Prese, echipele de fot
bal de la „Montaj", „Transporturi" și 

Bazinele de înot de la Ștrandul Izvor sînt foarte solicitate în aceste zile de caniculă. Mii de bucureșteni vin aici 
zilnic. Printre ei se află zeci de copii care s-au înscris la cursurile centrului de învățare a înotului, organizate de clubul

cele ale Fabricii de confecții și ale 
Uzinei de mașini electrice. Dimineața, 
mai ales, terenurile sint puse la dis
poziția sportivilor doar in parte. Co
laborarea cu alte asociații sau școli 
ar duce la o mai judicioasă planificare 
a terenurilor, la o mai intensă folo
sire a lor.

Terenuri în... vacanța ?
Elevii și studenții au încheiat anul 

de învățătură. Bucuroși de rezultatele 
obținute, ei pornesc spre „Taberele 
voioșiei", spre munte sau spre mare. 
Unii. însă, rămîn în Capitală. în sălile 
și pe terenurile de sport ale unor 
școli bucureștene continuă să se des
fășoare o intensă activitate, la care 
participă fie elevii, fie.. . invitații 
lor.

Considerăm că inițiativa Școlii medii 
nr. 2 merită a fi generalizată. Profe
soara Maria Ionașcu ne-a spus că în 
timpul vacanței terenurile de sport 
ale școlii vor fi puse la dispoziția tine
rilor muncitori de la întreprinderea 
„9 Mai" și „Uzina de mașini electrice", 
unde elevii au făcut practică în timpul 
anului școlar. înțelegerea de care a 
dat dovadă directorul școlii, tov. Du
mitru Bărbulescu (care este și preșe- 

„Matrițe" la băieți, ca și echipele de 
volei de la asociațiile Montaj gene
ral și Administrativ, au primele 
șanse să cucerească titlul de cam
pioane pe uzină.

C. NEAMTU și O. GRUIA

Recent, comisia regională de orga
nizare a Spartachiadei de vară a ti
neretului a analizat stadiul de des
fășurare a acestei competiții în re
giunea Ploiești. Făcînd un bilanț al 
prezenței tinerilor din regiune la în
trecerile Spartachiadei, se constată 
că în prima etapă au luat startul 
246 820 de tineri. Dintre raioanele în 
care s-a muncit temeinic la organi
zarea și desfășurarea întrecerilor 
Spartachiadei merită a fi evidențiate: 
Cîmpina (27 415 participanți), Buzău 
(24 660), Ploiești (20.160), și Cislău 
(16 236). Pentru asigurarea unei cît

La umbra pădurilor Capitalei..,
(Urmare din pag. 1)

foarte plăcute. Locul de parcare a mo
tocicletelor arăta ca o... „mare" de 
M.ZL-uri, Jave, Simsonurî etc. Erau 
peste 2.000 și alte mii și mii de bi
ciclete. O dată cu punerea în circu
lație a trenurilor speciale cu destinafia 
Snagov-plajă, numărul excursioniștilor 
a crescut considerabil.

ădurea Pustnicul s-a dovedit și 
ea o... „gazdă primitoare" pen
tru bucureșteni. Unii au venit 

de la cabană sîmbăfă. Și n-au făcut 
rău. Găsești aici un lac, o plajă și 
poieni încântătoare și poteci Ia fel de 
pitorești ca acelea de la poalele mun
ților.

Progresul.

dintele asociației sportive), va duce 
în mod direct la folosirea intensă a 
terenurilor de volei, baschet, hand
bal etc. în scopurile pentru care au 
fost amenajate.

Cele mai multe terenuri se află însă 
în... vacanță. Astfel, la Școala medie 
nr. 35 cu program special de educație 
fizică doar terenurile de baschet vor 
fi folosite pînă la începerea noului an 
de învățămînt. Celelalte „vor aștepta" 
reîntoarcerea elevilor din vacanță. 
Profesoara Ștefania Dinescu de la 
această școală avea dreptate cind afir
ma că pe timpul vacanței terenurile 
de sport ar putea sta la dispoziția 
elevilor altor școli. Profesorii școlilor 
respective vor găsi, desigur, toată în
țelegerea la conducerea Școlii medii 
nr. 35.

Sînt însă și directori de școli care 
consideră că pe durata vacanței te
renurile trebuie neapărat să se. .. 
odihnească, deși unele asociații apro
piate resimt lipsa bazelor sportive 
proprii. Folosind baza sportivă a Școlii 
medii nr. 2. întreprinderea „9 Mai" 
și „Uzina de mașini electrice" au 
ajutat la completarea terenurilor cu 
panouri, stîlpi pentru plase etc. Acest 
fapt ar putea fi reținut de conducerea 
Școlii medii nr. 35. La fel, școlile 

mai bune desfășurări tehnico-organi- 
zatorice a întrecerilor, au funcționat 
19 centre și cursuri de inițiere în 
sport, în cadrul cărora au activat 
peste 330 de cadre tehnice (profesori 
de educație fizică și antrenori). Cu 
prilejul desfășurării întrecerilor Spar
tachiadei au fost amenajate 64 de 
terenuri sportive simple printre care: 
8 de handbal, 14 de volei, 11 de fotbal 
etc.

* Am mai primit scrisori în legătură 
cu desfășurarea întrecerilor Sparta
chiadei de vară a tineretului de la 
corespondenții: I. Păuș (Tg. Mureș), 
C. Bodo (Timișoara), V. Popovici 
(Brașov), I. Matei (Sinaia), N. Pîrvu 
(Caransebeș), M. Susan (Brad), Gh. 
Alexandrescu și C. Negulcscu (Plo
iești).

Excursiile organizate la sfîrșitul săp- 
tămînii în pădurile din jurul Capitalei 
sfîrnesc tot mai mult interes, sînt me
reu mai solicitate. Cluburile și asocia
țiile sportive au datoria să se strădu
iască să ofere parficipan)ilor cele mai 
bune condifiuni de a petrece timpul 
liber în aceste locuri. Va trebui ca 
aceste excursii să se transforme în ade
vărate serbări, din programul cărora 
să nu lipsească în nici un caz activi
tatea sportivă, demonstrajiile de box, 
lupte, haltere, gimnastică, concursurile 
de orientare turistică și chiar probe 
motociclisfa de îndemînare.

AUREL CRIȘAN, coresp.

Foto: A. Crișan 

medii nr. 22, 32, 7 și altele pot face 
ca bazele lor sportive să fie mai in
tens folosite în vacanță, luînd legă
tură cu asociațiile apropiate și propu- 
nîndu-le să-și organizeze activitatea 
și pe terenurile respective. Desigur, 
pentru aceasta nu trebuie să se aștepte 
neapărat „oferta" școlilor. Consiliile 
asociațiilor pot să solicite, acolo unde 
este necesar, folosirea bazelor spor
tive ale școlilor, avînd desigur obli
gația să întrețină în cele mai bune 
condițiuni terenurile ce le-au fost puse 
la dispoziție, și chiar să le aducă — 
pe măsura posibilităților — unele îm
bunătățiri.

★
Din cele constatate cu prilejul rai

dului anchetă se desprinde limpede o 
concluzie : acolo unde consiliile aso
ciațiilor acordă importanță folosirii 
din plin a terenurilor, rezultatele sînt 
bune. Dovedind mai mult simț gos
podăresc, ajutîndu-se reciproc, asocia
țiile reușesc să rezolve cu succes pro
blema terenurilor necesare desfășu
rării în condiții oplime a activității 
membrilor UCFS. Iar acolo unde 
mai există lipsuri în această direcție 
consiliile cluburilor sportive trebuie 
să analizeze cauza deficiențelor și să 
ia urgent măsurile ce se impun.



și rămîneri în urmă
lucruri bune dar......Emoțiile examenelor au trecut. Tn aceste zile, elevii și studenții 

) se bucură din plin de vacanță. Cei mai buni la învățătură au plecat să 
| colinde țara și să admire frumusețile ei. Sau au poposit în taberele or- 
l ganizate pentru ei în locurile cele mai pitorești, la munte și la mare.

în bogata activitate a taberelor, sportul ocupă un loc însemnat, 
ț Pretutindeni se desfășoară întreceri care atrag iot mai mulți elevi și 
j studenți. Activitatea sportivă se află la ordinea zilei, constituind un 
(minunat prilej de recreare, după un an rodnic de învățătură.

Pentru a ilustra unele aspecte ale „vieții sportive" de tabără, am 
poposit în mijlocul elevilor și studenților, am fost martorii primelor 
întreceri. Peste tot, la Sinaia ca Și ia Bușteni, la Predeal ca și la Breaza, 
în „stațiunea studenților" de la Costinești, pe malul însorit al mării, la 
Buda-Argeș, in împrejurimile Capitalei, am găsit lucruri interesante, 
inițiative care dovedesc grija pentru organizarea unei activități sportive 

j cît mai plăcute. In unele locuri s-au semnalat, însă, și rămîneri în urmă, 
j Acestea trebuie lichidate cît mai repede pentru ca activitatea sportivă 
| in tabere să se desfășoare po măsura posibilităților și condițiilor create.

Sus, aproape de vîrfuriie munților -

Mamaia

...O dată cu primele raze ale soare
lui, tabăra se trezește la viață. Una 
cite una, ferestrele se deschid larg. 
In clipele următoare, un șir nesfîrșit 
de copii invadează curtea. Toată 
lumea este prezentă Ia primul... punct 
al programului : gimnastica de în
viorare.

Ne aflăm în tabăra de pionieri și 
școlari nr. 2 din Sinaia. Aici, de la 
1 iulie, aproape 600 de copii din re
giunile Dobrogea, Ploiești și orașul 
București gustă din plin bucuriile 
vacanței.

Programul de tabără este deosebit 
de atractiv. Copiii învață cîntece, 
poezii, fac lecturi din scriitorii cei 
mai îndrăgiți. „Centrul de greutate" 
al vieții de tabără îl reprezintă, însă, 
sportul. Cele trei profesoare de edu
cație fizică — Rodica Mogoș, Marga
reta Rotaru și Mariana Lucescu — 
n-au nici o clipă de răgaz. Nu-i ușor 
să împaci toate preferințele. Valen
tina Berindei (clasa a IlI-a a Școlii 
nr. 1 din Mizil) a îndrăgit gimnastica 
artistică, ca si Daniela Ghencea (tot 
clasa a IlI-a, școala medie nr. 28 
„Dr. Petru Groza" din București). 
Eugenia Ciobanoglu (Școala de 8 ani 
nr. 5 din Tulcea) așteaptă cu nerăb
dare primul concurs de atletism. (De 
reținut inițiativa organizării con
cursurilor pe „specialități" : ziua 
alergătorilor, ziua aruncătorilor, ziua 
săritorilor ele.). Elena Paraschiv, 
Maria Vartic și Brîndușa Cojocă- 
reanu, toate din București, sînt pa
sionate handbaliste (au și pornit de 
altfel, să alcătuiască echipa taberei) 
în timp ce Constantin Amorțitu (elev 
din Tulcea), împreună cu alți copii, 
se gîndesc la un campionat de volei. 
Ca să nu mai vorbim de amatorii de 
șah și de tenis de masă. Comisia 
sportivă a taberei nu mai prididește 
cu înscrierile.

ȘTIAȚI CA...
...in vara aceasta vor funcționa în 

jurul orașului București 9 „tabere 
ale veseliei" ? Ele vor cuprinde mii 
de elevi fruntași la învățătură și 
sport din școlile Capitalei. Aceste ta
bere și-au...ancorat corturile Ia Sna- 
gov, Buda, Comuna „30 Decembrie", 
Periș, Brănești, Mogoșoaia, Copăceni, 
Pustnicul și Malul Argeșului.

★
.„peste 10 000 de studenți bucureșteni 

vor participa la excursii cu caracter 
regional, de o zi și două zile 1 Ele 
vor fi organizate în fiecare din cele 
12 centre universitare din țară.

★
...în cadrul complexului sportiv de 

la lacul Tei iși vor desfășura activi
tatea aproape 4 000 de studenți ? Ei 
vor avea un bogat program sportiv. 
Majoritatea întrecerilor se vor dis
puta in cadrul Spartaohiadei de vară 
a tineretului.

★
...Palatul Pionierilor diși Capitală 

organizează în vara aceasta peste 40 
de excursii pentru pionieri și șco
lari din taberele locale 7

★
...prin București vor trece cu oca

zia excursiilor organizate in circuit 
peste 5 000 de elevi din toată țara ?

într-o singură direcție coincid pre
ferințele : cînd este vorba de excursii... 
Primul grup de pionieri și școlari a 
și plecat pe un traseu foarte atrac
tiv : Cola 1400 — Vîrful cu Dor — 
Peștera — Babele — Piatra Arsă — 
Sinaia. Pină la sfîrșitul taberei (o 
serie durează 14 zile), toți copiii vor 
semna „condica de prezență" a ex
cursiilor. Și este foarte bine. Astfel 
se trezește gustul pentru drumeție al 
școlarilor noștri.

Nu pretutindeni în Sinaia odihna 
este la... ordinea zilei. La sediul co
mandamentului taberelor pentru pio
nieri și școlari, spre exemplu, luminile 
ard pînă noaptea tîrziu. Cine-1 vizi
tează își poate face ușor o imagine de 
ansamblu asupra tuturor taberelor șco
lare amplasate pe minunatele văi ale 
Prahovei și Ialomiței : Bușteni, Sinaia 
Breaza, Telega, Gîlma-Petroșița, Do- 
brești.

De remarcat și existența celor două 
centre turistice din Sinaia. Aici, șco
lari din întreaga țară, aflați în ex
cursii organizate în circuit, benefi
ciază de cazare. Un fel de stație de 
tranzit pe rutele care împînzesc 
Bueegii.

Ne-a bucurat mult văzînd preocu

La Buda-Argeș
Pe valea Argeșului, laPe valea Argeșului, la Buda, în pădurea 

cu poieni, au apărut zeci de corturi. In 
jurul lor, nici țipenie. „Locatarii" sînt ple
cați, De departe, de pe una din potecile 
ce șerpuiesc de-a lungul rîului, se aude 
sunet veseî de goarnă. Sînt elevii din ta
berele de copii ale raioanelor V. I, Lenin 
și Tudor Vladimirescu, care se întorc dîn- 
tr-o excursie mai lungă prin pădure. Cu 
cravatele fluturînd în vini, puțin obosiți, 
dar plini de veselie, grăbesc pasul. Mi
rosul de friptură (șî o „foame de lup") le 
aduce aminte că ora mesei a sosit. In ta
bere îi așteaptă totul pregătit. Mâncarea 
este minunată. Apoi cîteva ore de odihna 
binevenită. După-amiază mai sînt atitea 
de... făcut.

Mai întîi, meciul de fotbal. Selecționatele 
celor două tabere s-au mai întîlnit și cu 
alte prilejuri. Astăzi însă are loc un meci 
„oficial". Vor asista elevii, educatorii, con
ducătorii taberelor șl chiar; invitați din 
vecini : țărani colectiviști de la gospodăria, 
pe care micii elevi au vizitat-o de curând. 
Iată de ce Marian Brîncuș, fiul unui dul
gher de la uzina Vulcan ne mărturisește 
că are... griji. 

de pe litoral

O parte din sportivii taberei de la Buda-Argeș. în fața corturilor ei fac bilanțul întrecerilor la care au participat și se 
gîndesc cu bucurie la cele viitoare

Foto: I. Constantin

parea comandamentului (responsabil 
tov. I. Alexandrescu) pentru rezolva
rea operativă a problemelor legate de 
activitatea sportivă. Este vorba, în 
principal, de asigurarea bazei mate
riale (terenuri și sectoare de aruncări 
și sărituri) de alcătuirea programe
lor pentru excursii (operație destul 
de complicată, fiindcă trebuie ținut 
seama de vîrsta participanților), de 
procurarea materialului sportiv. La 
acest ultim capitol sînt de semnalat 
unele greutăți. Ni le-a enumerat chiar 
tov. Alexandrescu :

— Nu avem suficiente palete șC 
mingi pentru tenis de masă, mingi de 
volei. Magazinul de specialitate din 
Ploiești nu ne poate asigura mate 
rialele necesare. Fiindcă nici pînă 
acum acest magazin n-a primit dis
poziție să vindă și prin virament...

O problemă care poate fi ușor re
zolvată. Cu o condiție : ca secțiunile 
de învățămînt și comercială ale sfa
tului popular regional să se pună o 
dată de acord. Și aceasta cît mai re
pede. Cel puțin în seria următoare 
problema materialelor sportive în ta
berele școlare de la munte să nu mai 
dea bătaie de cap organizatorilor...

TIBERIU ST AMA

mare.

— Vedeți dumneavoastră, ne spune ei, 
la noi la școala avem o echipa bine pre
gătită, cu „oameni*  care își cunosc bine 
posturile. Cred că ati auzit de fotbaliștii 
de la ,,126", Fruntași la fotbal, fruntași la 
învățătură. Am susținut noi multe meciuri. 
Dar aici... Știu eu ,echipa este „nesudată*,  
nu are suficient antrenament. Și tare am 
vrea să învingem...'

Desigur, în ambele tabere dorința de a 
câștiga acest meci este la fel de
Așa a fost și cu prilejul jocului de volei, 
al întîlnirii de atletism și de popice. Dat 
fotbalul rămâne fotbal. Așa se explică faptul 
că după-amiază copiii își încurajau frenetic 
echipele favorite. Meciul a fost dîrz. Rezul
tatul a prilejuit multă bucurie elevilor din 
tabăra raionului Tudor Vladimirescu. Ei au 
reușit sâ cîștige la un scor categoric : 4—1.

Spre seară, copiii strânși în jurul focului 
ascultau melodii interpretate la chitară, își 
făceau planuri pentru ziua următoare. Mi

nunată vacanță L..

(Urmare din pag. 1)

Dinu, Victor Marin, Ștefan Ungureanu 
de ia Școala medie din Mangalia, sint 
doar cîțiva din cei prezenți. Ei au 
participat la întreceri de fotbal (copii 
și seniori), volei și tenis. La sfîrșiul 

« T meciurilor și ai întrecerilor de aite-
Costmefli, „stațiunea studenților*.  țțism (Ia care au partioipat aprpapo 

Aici, în fiecare vacanță de vară de copii), Marcel Voiou, Adrian
împrospătează forțele după un an rodnicț^m*,  Surdu (căpitanul
de învățătură studenții fruntași. Țoare”^ dis,Iome

„. . . , Tcare le vor aminti de frumoasele dis-
In acest an tineretul studios aȚpute din această duminică sportivă. 

venit în ospeție la Costinești. Primaț 
serie din cei 5000 de studenți din Rucu-'vJ 
vești și Timișoara, din Iași și Cluj, 
Tg. Mureș și din celelalte centre urii-i'-
versitare, a poposit pe litoral beneficiind!. ...Autobuzul ne poartă spre oea mai 
de cele mai bune condiții de cazare, minunată dintre „perlele44 litoralului, 
«mrme, de club și bibliotecă. ȚTerenurile de aici, cochete și bine în-

rectori./ r/uAu/u. pentru studezifi, voIe. (c„ car(_ priIej au {.cnt de_
dat seama că îu afara acțiunilor eu/lu-J monstrație fetele din RpR)
rale se va organiza în acest an o aeti-ț,.^ întrecnt aprig ca campio_
vitate sportivă mult mat susținută ca handbaliști și baschetbaliste, iar
trecut. Tor „rea loc adevărate campio-^ plajă u„de sîlR insU)ate 
nate pe facultăți fl centre universitare,^ aparate de gimnastică, a(1 {ăcot 
iar învingătorii vor fi răsplătiți cu ev ^demonstrație sportivele de la „Farul- 
cursii la Istria. V or fi desemnați 
pionii și recordmanii seriilor.

Materialul sportiv necesar a fost asi
gurat din timp și... din abundență: C 
mese de tenis și 1.000 de mingi, peste 

de jocuri de șah, 40 de mingi de 
volei, 7" 
10 de fotbal, 
de important: 
funcționa un 
condus de instructori 
puți.

10 de handbal, 10 de baschet fdțdevenit ad-hoc concurenți,
Și încă un lucru deosebit 
pe tot timpul sezonului va 
centru de inițiere la înot, 

sportivi price-

Au început, firește, și întrecerile spor
tive. Pentru buna lor reușită e de dorit 
ca planul de acțiune întocmit cu mult 
timp

în 
două 
volei, 

înainte să fie îndeplinit întocmai, 
imediata vecinătate a plajei există 
terenuri pentru sport. Unul pentru 
iar celălalt pentru handbal în 7,

însă starea lor deocamdată lasă de dorit. 
Sînt denivelate și fără zgură. Mai mult 
chiar, cel de handbal are

prea mici iar porțile sînt improvizate. 
De ce

dimensiunile

în urmă în
privința

această rămînere 
bazelor sportive ? După 

medicul I. D. Iamnete,spunea 
rul taberei, Sfatul popular al orașului ^P^âcută. utilă.

Constanța, care răspunde .de baza mate
rială a taberei, nu a dat nici un sprijin 
în această direcție, iar Consiliul regional Icăruia i-am solicitat părerea despre 
UCFS Dobrogea a fost de acord să dea ^întrecerile sportive la 

doar... diplomele pentru premierea con

cur ențil or. Situația nu 

mentorii. Să fie oare 
găsit o rezolvare ?

care a asistat

surprins. Acti-
>vitatea care s-a desfășurat sîmbătă

AL.

i START REUȘIT
I PE LITORAL.,.

cum-Jconstanța. în acea dimineață toată 
4-Plaja s-a adunat în jurul lor, aplau- 
Vdîndu-le la „scenă deschisă". Atmos- 
Jfera a fost foarte caldă (ia propria 
£și la figurat), iar numeroși spectatori 
>— dintre care și turiști străini — aa 
^devenit ad-hoc concurenți, încercînd 
£ să-și arate iscusința.

Eforie Nord

...Aici am consemnat întrecerile 
de înot pentru copii și seniori.

Pe plaja „Muncitorul44 din Constanța 
s-a stabilit recordul de participare 

de concurenți) la întreceri spor
tive. Cel mai mare succes l-au avut 

de greutate, halterele șî 
jocul cu mingea peste plasă.

...Pe litoral, sezonul abia a început, 
întrecerile sportive nu se lasă aș

teptate. Rezultatele de pînă acum de- 
dragostea oamenilor

muncii față de sport, dorința lor ca 
în zilele de concediu, pe lîngă scâl- 

cutrt «eTdatul în mare și plaja binefăcătoare, 
directo-Tsâ depună o vie activitate sportivă,

Să dăm cuvîntul unui oaspete al 
litoralului, Alexandru Macovei de la 
Sfatul popular regional Hunedoara,

la Eforie-Sud : 
f „Am rămas plăcut 

mai necesită co-+ .. .
", -----  ------ ~

așa de greu duminică pe frumosul teren de
Greu de crezut ! T sport din stațiune a întregit pro- 

Tgramul nostru. îmi place sportul. El 
CONSTANTIN ^înseamnă sănătate. Și chiar dacă ai 

GELU RUSCANU ^42 de ani nu poți sta toată ziua în 

----------- ----------------  Ț cameră sau pe plajă. Trebuie să faci 
^mișcare, și sportul e cel mai minu- 
>nat mijloc. Pentru zilele Ce le void 
4-mai petrece
4-Să ne intîlnim din nou 
T sport".
f întrecerile sportive 
^continuă, tn fiecare zi, sute și sute 
4-de oameni ai muncii veniți la odihnă 
Țiau parte la competițiile organizate 
Țpentru ei. Și ambiția fiecăruia este 
Țsă iasă învingător, să cîștige titlul de 
T„cel mai iute", „cel mai puternic" 
Idin serie, să ducă cu el la înapoiere 
Țdiploma ce se decerne celor mai is- 
Țcusiți sportivi.
+ ...Ora 7,45. Pentru moment difu- 
-♦■zoarele de pe plaja Eforiei-Sud au 
Țîncetat să mai transmită muzică. 
TDupă cîteva clipe s-a auzit vocea 
Tcrainicului, care anunță : „Dragi to- 
4-varăși, de astăzi, în fiecare zi la 
laceastă oră vom transmite programul 
Tde gimnastică pentru oamenii msnoii 
Tveniți la odihnă". Apoi, în ritmul 
-4-unei melodii vesele, au început să fie 
Țtransmise exercițiile.

La început s-a ridicat doar un tînăr. 
'După el alți cîțiva. Să fi fost vreo 20. 
A doua zi numărul a crescut. Iar 
acum este cu siguranță și mai mare. 
O activitate nouă a început în stațiu
nile de odihnă...

în stațiune ne-am propus 
pe terenul de
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Final pasionant in categoria A De pc «renurile (le fotDal
Așa cum prevedeam, numai ultima 
ipă a campionatului categoriei A 

va aduce răspunsul la întrebarea : 
ie retrogradează ? La un moment 
t, pe la mijlocul returului, se pă- 
1 că Dinamo Bacău, Crișana Și 
inerul nu mai au șanse de a ră- 
Ine in prima categorie. Jocul re- 
Itatelor a complicat — ulterior — 
uația și iată că acum înaintea 
liniei etape, singura retrogradată 
mr este Minerul, în timp ce pen- 
i celelalte două locuri in catego- 
i... B „candidează” nu mai puțin 

cinci echipe.
Cele mai amenințate sint, firește, 
hipele cu cile 23 de puncte adică, 

ordinea golaverajului, Crișana, 
namo Bacău și U.T.A. în ultima 
apă, mai avantajați "de program 
it arădenii, care joacă acasă cu 
ișana. In ciuda avantajului tere- 
lui propriu, meciul este însă foar- 
greu pentru textiliști, deoarece 

versorul Pe care-l intilnesc este 
luptă directă pentru evitarea re- 

rgradării, ceea ce înseamnă că va 
pta din toate puterile. Dinamo Ba
ll are un meci in deplasare, la Plo
di, cu Petrolul care — mulțumită 
netului cîștigat la lași și unui 
laveraj excelent — este în afară 

orice emoții. Putem afirma că 
heia" retrogradării se găsește in 
-urile de duminică de la Arad și 
oiești, pentru că de rezultatele a- 
stora depind și eventualele... com- 
ioații de ultima instanță. Și cind 
irmăm lucrul respectiv, ne refe
ri la faptul că alte două echipe 
spre care se credea la un mo
mi dat că sint liniștite, C.S.M.S. 
și și Progresul, intră și ele în 
oră". Astfel, este suficient ca a- 
ste două echipe să piardă par- 
lele de duminică (ieșenii cu Steaua, 
r bucureștenii cu Steagul roșu, 
suri foarte grele, deși pe teren 
opriu) pentru ca echipele din urma 
r, mai ales U.T.A. și Dinamo Ba
il, să le egaleze ca puncte și even- 
al să le întreacă prin... golave- 
j I Nu vrem să ne aventurăm în 
Icule in această privință, dar vom 
. un singur exemplu — ipotetic — 
ntru a sugera cititorilor noștri 
uitatea întrecerii pentru evitarea 
trogradării și răsturnarea de cai
le pe care o poate aduce etapa 

duminică. Dacă U.T.A. clștigă 
asă cu Crișana — rezultat normal 

iar Dinamo Bacău învinge cu 
0 pe Petrolul și C.S.M.S. pierde 

1—2 in fața Stelei, ieșenii ajung 
■ locul 12 și deci retrogradează, 
darii ale U.T.A.-ei și dinamoviș- 
or băcăoani in ultima etapă și o 
fringere a Progresului in jocul cu 
eagui roșu ii poate aduce și pe 
•cureșteni la discreția golaveraju- 
>...
Dar, să așteptăm ultima etapă...

mplctâri la cronica meciului

€. S. M. S.-Petrolul
• Pripeala, mai ales, în apărare, 
stă scump...
Era o fază periculoasă la poarta 
S.M.S.-ului. Smărăndescu II a sto- 
it însă „ca la carte” lin atac al 
i Dridea II in careul de 16 m. Nu 
ai era nimeni pe lingă el, căci 
acanții ploieșteni crezuseră acțiunea 
r eșuată. Și totuși Smărăndescu s-a 
ăbit și a „aruncat" mingea în cor- 
r! Este tocmai cornerul din care 
îtrolui a marcat 1

• Fiecare minge trebuie atacată. 
>tă un lucru pe care Moțoc și Dra- 
imirescu trebuiau să nu-l ignoreze. 
Duminică, avantajat și de talia sa 
spedabilă, . Moțoc a ciștigat toate 
telurile aeriene cu atacânții ploieș- 
ni. Iată insă că la cornerul executat 
> boltă de Dridea II în min. 26, 
ațoc n-a mai sărit la minge.

nici • Dragomlrescu, , prezent și 
pe fază. JPeste ei ș-g înălțat 

oldoveanu, care a înscris spec- 
culos cu capul. La această fază 
oțoc și Dragomirescu au fost „spec- 
tori". O singură minge neatacată 
ițea însemna infringerea echipei!

• 5—4 la cornere și 15—12 la șuturi 
ntru Petrolul, Cifrele demonstrea-
echilibrul eare a existat pe teren. 

>tuși numărul de șuturi e prea 
ic in comparație cu eforturile de- 
ise de cele două echipe. în acest 
eci, în ciuda celor 35 de grade la 
nbră, jucătorii au făcut risipă de 
iergie. Efortul însă trebuia con- 
etizat prin șuturi la poartă și mai 
es pe spațiul porții. Faur și Sfetcu 
au avut de apărat decît o treime 
n totalul mingilor trimise spre por- 
e lor.

• O remarcă. L-am văzut de multe 
ori jucînd pe Moldoveanu de la Pe
trolul. A debutat destul de timid. 
Antrenorii au văzut însă la acest 
tlnăr de 19 ani calități deosebite. 
Au muncit cu el cu răbdare și de la 

l’etescu lămurește o situație critică, respinglnd balonul printr-o foarfecă 
spectaculoasă.

Foto: T. Chioreanu
un meci la altul Moldoveanu joacă 
tot mai bine. Duminică, el și Badea 
au fost cei mal buni atacanți ploieș
teni. A marcat un gol frumos și a 
realizat alte acțiuni demne de evi
dențiat. Munca dusă cu răbdare își 
arată roadele. Rămîne doar ca Mol
doveanu să fie in continuare ace
lași jucător modest și disciplinat.

Din nou, atentie la juniori, tova
răși antrenori! De acolo vin viitorii 
titulari !

C. ALEXE

Carnet arădean
Cu vreo două minute înainte: de în

ceperea jocului de la Arad, un grup de 
student i clujeni aflați în tribună, vă- 
zîndu-1 pe Mateianu pe banca rezervelor, 
au început să-l strige : „Ma-tc-ianu !, 
Ma-tc-ianu !“ Replica suporterilor ară
deni a fost un „șșșșșt* * prelungit. Era 
în acest răspuns teama lor de a-1 vedea 
pe Mateianu pe teren. Pentru că, oricum 
Mateianu e un nume mai sonor decît 
Popescu, fie el și Popescu-U.E.F.A.

MECIURI AMICALE

• La Tg. Mureș s-a disputat sîmbătă 
seara primul meci în nocturnă din acest 
sezon. S-au întîlnît Mureșul din locali
tate și CSM Sibiu. Victoria a revenit 
gazdelor cu 2—0 (1—0), prin punctele 
marcate de Siko (min. 40) și Ba lini 
(min. 78). (I. Păuș, coresp ).

• La Sinaia s-au întîlnît Car pa ți și
Tractorul Brașov. Gazdele au cîștigat cu 
scorul de 2—0 (1—0). Au marcat :
Zangor (min. 30) și Ologu (min. 70).

ria A sînt încheiate, Rapidul poate 
să obțină punctele puse în joc și 
să-și îmbunătățească situația în cla
sament.

6) U.T.A. — Crișana. Un meci ho- 
tăritor pentru ambele formații, a- 
flate în zona retrogradării. Deși șan
sele hîrtiei aparțin arădanilor, me
ciul este deschis.

7) Progresul — Steagul roșu. Deși, 
după punctul obținut la Arad, Pro
gresul poate privi mai calm meciul, 
totuși trebuie să obțină cel puțin 
un punct. Stegarii, în plină formă, îi 
vor furniza însă o replică dirgă.

8) Carpați Sinaia — Selecționata 
Hanoi (R. D. Vietnam). Gazdele au 
prima șanșă, într-un meci care șe 
anunță spectaculos și de bună ca
litate.

9) Kecskemet — Egyetertes (Cupa 
de vară R.P.U.), întîlnire intre două 
formații din categoria B, grupa de 
est, specializate, în întîlnirile direc-

în meciuri nule.
10) E.V.T.K, — Nyiregyhaza (Cupa 

de vară R.P.U.) Meci deschis, deși 
pozițiile ocupate de protagoniste, rn 
grupele respective, sint diferite .

11) K. Lombik — Salgotarjani K.S.E. 
(Cupa de vară R.P.U.). Gazdele, a- 
vantajate de teren, au prima șansă.

12) Egri Dozsa — Budai Sparta- 
cus (Cupa de vară R.P.U.). Echipe de 
valori apropiate în țâre șansele hîr- 
tiel aparțin gazdelor.

Fără îndoială că Viorel, Mateianu e 
un jucător de talent care nu și-a spus 
ultimul cuvînt, dar în formula de echipă 
preconizată pentru duminică de către 
antrenorii Progresului, prezenta lui Po
pescu a fost liotărîtoare. Intr-adevăr, 
cînd prudența te îndeamnă să joci cu 
cinci jucători pe fund, fără îndoială 
că locul mijlocașilor trebuie compensat, 
în jocul de duminică, Mafteuță și Po
pescu au fost oamenii care au muncit 
cu un admirabil spirit de echipă. Iată 
de ce Popescu, fostul mijlocaș al câști
gătorilor „Cupei U.E.F.A.", a corespuns 
din plin, acoperind împreună cu Maf- 
teuță spațiul dublu rezervat în general 
interilor și mijlocașilor. Dar ,ideea folo
sirii lui Popescu n-a fost singura „gă
selniță" a lui Cică Nicolae și Drăgușin. 
Valorificarea bogatei experiențe a lui 
Știrbei a fost un alt factor determinant 
în desfășurarea jocului. Dacă punem în 
balanță aportul lui Koszka și al lui 
Știrbei pentru echipa lor, ajungem la 
concluzia că cel al lui Știrbei a fost 
mai fructuos — prin calm, plasament 
și întrajutorare. De altfel, fundașul 
Coleeriu și-a permis să înfigă cîteva 
pene în apărarea U.T.A.-ci, tocmai dato
rită faptului că Știrbei a izbutit să aco
pere locul rămas liber și, în general, 
să canalizeze cu multă suplețe capacita
te*  defensivii a echipei sale acolo unde 

era nevoie mai mare. In sfîrșit, chiar și 
prezența lui Stoicescu în locul lui Ba- 
boie a (ost inspirată. „Alonja" lui 
Stoicescu l-a ținut la respect și l-a imo
bilizat multă vreme pe Sziics, care pro
babil că sar fi descurcat mai ușor cu 

micul titular al Progresului.
u U.T.A., cheia punctului Dier<Jut a 

fost insuficiența extremelor. Leac, încă 
necopt, n-a izbutit „să treacă", iar Sasu 
a jucat pe extremă doar cîteva minute, 
intrînd imediat în tripletă, pe unde ară
denii sperau să „spargă". Dar, îngus
tarea frontului de atac nu a făcut decît 
să micșoreze spațiul de manevră al gaz
delor și să mențină egalitatea.

în încheiere, o notă bună pentru spor
tivitatea echipelor într-un joc atît de 
important. Aradul confirmă încă o dată 
că în orașul de pe Mureș „avantajul 
terenului" nu este o noțiune echivalentă 
cu „pe aici nu se trece".

I. CH.
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PRONOEXPRES
Programul concursului Pronosport 

nr. 28 cuprinde toate cele 7 me
ciuri ale ultimului act ai campio
natului categoriei A, o întîlnire in
ternațională și 5 meciuri din Cupa 
de vară a R. P. Ungare.

Dăm, pentru orientarea partici- 
panților la Pronosport, scurte apre
cieri asupra partidelor din acest con
curs.

1) Petrolul — Dinamo Bacău. Par
tidă de deosebită importanță pentru 
băcăoani, victoria mai putîndu-le da 
speranța de a evita retrogradarea. 
Petroliștii avind avantajul terenu
lui, au prima șansă.

2) știința Cluj — Dinamo Bucu
rești. Ambele formații au situații 
consolidate in clasament, fiind in a- 
fară de orice emoții. în perspectivă 
un meci deschis oricărui rezultat.

3) C.S.M.S. Iași - Steaua. C.S.M.S. 
are neapărată; nevoie măcar de unul 
din punctele puse in joc însă nu tre
buie uitat că întâlnește' în formația te, 
militarilor o echipă in ' formă; Meci 
deschis.

4) Farul — Știința Timișoara. For
mația constănțeană primește vizata 
uneia din performerele ultimelor 
etape. După dușul de la Bacău vor 
reuși ei să treacă de timișoreni ? 
Avantajul terenului bun le acordă a- 
ceastă șansă.

5) Rapid — Minerul. întîlnind Mi
nerul, ale . cărei socoteli jn catego

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE JUNIORI

Mîine începe la Sighișoara turneul 
final al campionatului de juniori. Par
ticipă cele 8 echipe cîștigătoare de 
serii, adică C.S.M.S. Xași, Dinamo Bu
curești, Tractorul Brașov, Farul Con
stanța, Rapid București, C.F.R. Timi
șoara, Crișana Oradea și Indus
tria Sîrmei Cîmpia Turzii. Meciu
rile se vor desfășura în felul urmă
tor : două partide au fost programate 
să se dispute miercuri, alte două joi. 
iar semifinalele duminică 14 iulie. Fi
nala se desfășoară duminică 21 iulie, 
la București, îh „deschidere" la finala 
„Cupei R.P.R.".

Iată acum programul jocurilor care 
se desfășoară miercuri și joi •

C.S.M.S. Iași — Dinamo București. 
Tractorul Brașov — Farul Constanța. 
Rapid București — C.F.R. Timișoara 
și Crișana Oradea — Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii.

„CUPA ȘCOLARULUI"

Marți 16 iulie vor începe la Rm 
Vilcea jocurile din cadrul „Cupei 
școlarului", competiție la care parti
cipă 16 echipe școlare reprezentative 
de regiune. Cele 16 formații au fost 
împărțite in patru grupe, iar meciu

rile se vor dssfășura, la început, sis
tem turneu (numai tur). Ciștigătoarela 

celor patru grupe vor participa apoi 
la un turneu final care va desemna 
echipa învingătoare în cadrul „Cupei 
școlarului".

Toate echipele vor trebui să fie 

prezente la Rm. Vilcea în ziua de 
15 iulie.

ȘTIRI... REZULTATE

Ambele competiții — turneul final 
al campionatului republican de ju
niori și „Cupa școlarului" — vor fi 
urmărite de o serie de observatori 
trimiși de federația noastră de fotbal. 
Dintre tinerii jucători care se vor evi
denția în aceste două importante în
treceri vor fi selecționați 70 de ju
cători pentru tabăra de juniori care 
va funcționa la Rm. Vilcea, între 2?. 
iulie și 11 august.

Apoi din acești 70 de juniori se 
vor selecționa fotbaliștii cei mai ta- 
lentați care vor alcătui două loturi 
reprezentative

STEAUA ROȘIE SAL NTA CAM
PIOANA REGIUNII CRIȘANA

Campionatul regiunii Crișana, în
trecere la care au participat 14 echipe 
a luat sfîrșit de curînd. Pe primele 
două locuri s-au clasat echipele Steaua 
roșie Salonta (antrenor Gheorghe Bă- 
cuț) și Dinamo Orașul dr. Petru Groza 

(antrenor Iosif Bartha).
Clasamentul primelor șase echipe 

se prezintă astfel : 1. Steaua roșie Sa
lonta 42 p., 2. Dinamo ^Orașul dr. Pe
tru Groza 34 p., 3. Voința Oradea 32 
p., 4. Dinamo Oradea 28 p., 5. Recolta 
Valea lui Mihai 27 p„ 6. Victoria Ineu 

26 p.
Steaua roșie Salonta și Dinamo Ora

șul dr. Petru Groza au promovat în 
categoria C.

Iată formația echipei campioane : 
Kenez I — Szatmari, Hevesi, Bodo — 
Nagy, Ungvari — Bozsanyi, Toth I, 

Bagi, Toth II, Selejan II (Kenez II).
ILIE GHIȘA - coresp. regional

CLASAMENTUL GOLGETERILOR
Înaintea ultimei etape a categoriei 

A, Ion lonescu. (Rapid) conduce în cla
samentul golgeterilor, cu 17 goluri. Pe 
locul doi, la egalitate (cu cîte 15 goluri} 
Adam (Știința Cluj) și Manolache (Ști
ința Timișoara). Urmează Voinea 
(Steaua) cu 14 goluri.

SELECȚIONATA HANOI JOaCÂ 
LA SIGHIȘOARA

Echipa sek"’cnată a orașului Hanoi 
susține un nou joc în ț. ra noastră. Jo5 
11 iulie, oaspeții vor evolua Ia Sighi
șoara, în compania echipei locale Faianța.

Sp.) Pecsi B.T.-C. — Zalaegenszegi 
T. E. (Cupa de vară R.P.U.). Gazdele, 
deși proaspăt promovate în catego
ria B, pot da o replică dîrză. Un 
meci nul este cel mai plauzibil.

♦ Circa 11.000 de premii au fost 
atribuite participanților la concursul 
special Pronoexpres din 26 iunie a.c.

Participantul S. Popescu din Bucu
rești a obținut la acest concurs un 
premiu în valoare de 50.000 lei. De 
asemenea, la categoria a Il-a 4 va
riante au obținut cîte 28.663 lei.

Vreți să le urmați exemplul ? Nu 
uitați că numai azi vă mai puteți 
pir ura bilete pentru concursul Pro
noexpres de mîine.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 27 

din 3 iulie 1963
I

Categoria a Il-a 1 variantă a 
44.460 lei.

Categoria a XII-a 26 variante a 
1.841 lei.

Categoria a IV-a 158 variante a 
389 lei.

Categoria a V-a 501 variante a 122 
lei.

Categoria a Vl-a 2.753 variante a 
45 led.

Premiul de categoria a Il-a a foat 
cîștigat de Gîlă Niculina din Brăila.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.
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Steaua se pre-

Novac, Tonciu 
este însoțit de 
și de arbitrul

• înotătorii clubului 
gătesc intens în vederea înttlniril po

Cîștigatorii „Cupei Dr, Petru Groza"

multi tineri

Activitatea in ternațională
® Duminică seară a părăsit Capitala 

echipa de polo Rapid București, care, 
ne va reprezenta țara la campionatul 
european feroviar. Acesta se va desfă
șura de azi pînă la 14 iulie la Karl 
Marx Stadt (R.D. Germană). Au făcut 
deplasarea : Mureșan, Țărațniu, Popa, 
Opriș, Vasiliu, Pantaze, 
și Paraschivescu. Lotul 
antrenorul C. Vasiliu
II. Iacobini.

care o vor susține în zilele de 27 
și 28 iulie la Gdynia (R.P. Polonă) cu 
selecționata locală. întrecerile cuprind 
numai probe masculine. Printre cei ce 
se pregătesc amintim de Caminschi, 
Schmaltzer, C. Georgescu, Căprărescu, 
Fiilop, Medianii, Toth etc.

® Tot în această lună, săritorii noș
tri fruntași vor participa la cea mai 
importantă competiție internațională a 
anului : „Cupa Europei1*.  Concursul se 
va desfășura în zilele de 27 și 28 la 
Leipzig.

In regiunea București, înotul este practicat 
tot mai

Datorită muncii perseverente 
o țluc. comisiile raionale din 
București au reușit Să creeze o 
nătoiasă pentru dezvoltarea 
mase. Pentru edificare, 
aspecte din activitatea cîtorva comisii 
oare au obținui frumoase succese.

In raionul Giurgiu, de exemplu, ftinc 
ționează 10 centre de învățare a înotului, 
la care participă peste 250 de copii 
Centre similare s-au deschis și în raioa
nele Tr. Măgurele, Z.imnicea, Oltenița, 
Fetești, Lehliu, Răcari, Slobozia și Că
lărași, unde mii de copii deprind „tai
nele" înotului.

Succese însemnate s-au ob|inut și în 
participarea la unele competiții menite 
să asigure dezvoltarea bazei de mase. 
La Călărași, de pildă, aproape 100 de

pe care 
regiunea 
bază să- 

natatiei de
vom arăta unele

tineri
țului Bor-cea, La punct fix 
nometru. Demn de subliniat 
că nu a abandonat nici unul, 
ei se aflau 12 copii sub 14 
zări frumoase

au participat la traversarea bra 
contra-cro 

este 
deși 
ani.

au fost obținute

CORNEL GEORGESCU (Steaua)

faptul 
printre 
Reali 
ȘÎ la 

concursurile raionale de juniori și seniori, 
la care au participat peste 1 000 de 
tineri. Pentru munca depusă merită fe
licitări comisia raională Slobozia, care a 
reușit să mobilizeze peste 150 de con 
curenți la startul primului concurs de 
înot organizat în acest raion.

hi etapa a Ili-a a campionatului repu 
blican de înot rezervat juniorilor și ju
nioarelor, desfășurată duminică la ștran
dul Tinerelului din Capitală, din cei 
peste 50 de participanți au fost desem 
nați următorii campioni ai regiunii Bucu
rești : JUNIOARE: 100 in liber; Maria

Albei (Răcari) ; 100 m bras : Doina 
Enache (Răcari); JUNIORI: 100 m 
liber : Constantin Lazarette (Călărași) ; 
îoo ■ .............................. ...
200
100 m spate : Gh. lsaia (Călărași) ; 
400 - ...........................- - -
(Pupezeanu, 
rescu ).

Comisia de na lat ie a regiunii Bucu
rești preconizează desfășurarea în con 
tinuare a unei vii activități, prin care să 
se sporească permanent numărul prac
ticau ți lor acestei discipline sportive.

ORADEA (prin telefon). — Dumi
nică s-au încheiat întrecerile de tenis 
din cadrul competiției pentru copii și 
juniori „Cupa Dr. Petru Groza". Iată 
clasamentele: cat. 10—12 ani, simplu 
băieți: 1. Adrian Sarău (SSE 2 Buc.), 
2. C. Hulpe (Cluj), simplu fete: 
1. Felicia Bucur (Brașov), 2. Sanda 
Ghita (UTA); cat. 13—14 ani, simplu 
băieți : 1. Navratki (SSE 2 Buc.), 2. 
Barsodi (ITO), simplu fete: 1. Agneta 
Kuhn (CSM Cluj), 2. Mariana Stanciu 
(SSE 2 Buc.); cat. 15—18 ani, simplu 
băieți: 
Buc.), 
Buc.), 
(CSM 
Cluj); 
rechea 
pus de cuplul Greavu-Rozenzveig 
(SSE 2 București) cu 1—6, 7—5, 6—4.

Clasament general pe echipe : 1. 
2 București 16 p., 2. CSM Cluj 
p„ 3. Industria Sirmei C. Turzii 
4. Voința Oradea 6 p. Comisia r 
nală de specialitate a asigurat o 
organizare a concursului, s-au d 
nat o cupă foarte frumoasă, plac 
diplome și alte premii in obiecte

In cadrul campionatului repub 
pe echipe, Progresul București o 
vins ITO cu 10—3.

I. OPREA-core

ni
ill

in

bras: Vasile Albei (Răcari); 
liber Vasile fapte (Răcari) ;

, . \r,.. < ouiu tvjaiaiași/ ;
liber : echipa raionului Călărași 

Lazarette, Neagu, Gri go-

AL MIRON
președintele comisiei regionale

București

După primul „tur“ în campionatul de polo
Atenție tineretului! Ce facem cu arbitrajele ?

Pauza, destul de lungă, dintre tur și 
retur va trebui folosită și pentru reme
dierea lipsurilor semnalate la capitolul 
„arbitraje”. Pentru că incompetenta în 
materie constituie și ea o frînă în calea 
dezvoltării jocului de polo.

1. Alexandru Greavu (SSE 2
2. Liviu Rozenzveig (SSE 2 
simplu fete : 1. Agneta Kuhn 
Cluj), 2. Vera Rado (CSM 
în finala de dublu băieți, pe-

; Stan-Szantai (C. Turzii) a dis- 
de cuplul

★
TG. MUREȘ (prin telefon). - 

două întîlniri contind pentru can 
natul pe echipe, Steaua Bucure,; 
ciștigat la Harghita Tg. Mureș 
13-0, iar Știința București a ieșiî 
vingătoare tot in fața Harghitei 
Mureș cu scorul de 9—4.

I. PAUȘ-coret

A apărut revista

Din sumar spicuim următoarele :
— Pentru orientarea științifică a criteriilor de selecție in spori 

de performanță ;
— Să ne cunoaștem adversarii ;
— Modificări fiziologice și biochimice după o probă de MO m in 

la tinerele fete ;
— Determinarea rezistenței la efort static, contribuție la aprecier 

stării de antrenament ;
— Prezentarea sumară și analiza critică a unor metode de antet 

nament din străinătate (II) ;
— Alergările de ștafetă pe distante scurte ;
— Criteriile de alcătuire și metodica învățării exercițiilor 

nastică artistică ;
— Exerciții la paralele inegale pentru fetițe de 8—10 ani
— Contribuții la problema pregătirii timpurii in canotaj.
Acest interesan*  număr se poate găsi Ia toate centrele de 

presei din Capitală și din provincie.

de gi«

S-a parcurs primul tur în campiona
tul de polo. în fruntea clasamentului 
se află echipa dinamoviștilor buomeșteni, 
dar singurul punct oare-i desparte de 
principala rivală (Steaua) nu-î ferește 
de griji în partea a doua a competiției. 
Pasionantul „duel” pentru titlu — Steaua 
— Dinamo — va continua nînă la sfirși- 
tul întrecerii cînd este programat a- 
oest veritabil derbi de campionat. Cine 
va triumfa după ultima etapă ? Greu, 
foarte greu de apreciat. Singurul lucru 
posibil de anticipat este că, în ziua 
derbiului, actualului lider îi va fi su
ficient un meci nul, în timp ce forma
ției Steaua — pentru a-și detrona ad
versarul —- îi va fi absolut necesară 
victoria.

Cum se 
în afara 
nioe sînt 
dacă vreți 
valoare și în pretenții sînt restul echi
pelor participante. Reiese de aici cît de 
neomogenă este valoarea formațiilor 
noastre de primă categorie și, în ultimă 
analiză, cît de mari sînt sarcinile care 
srtau în fața tehnicienilor chemați să con
tribuie la dezvoltarea armonioasă a jo
cului de polo. Grija sporită față de creș
terea tinerelor elemente, dublată pe 
viitor de o mai justă reglementare a 
transferărilor, iată primele măsuri care 
se impun și care trebuie să meargă 
„mină în mină”, știut fiind faptul că 
ignorarea celei de a dona s-ar repercuta 
negativ asupra celei dinții.

Să vorbim puțin despre importanta 
problema a creșterii cadrelor și să spu
nem din capul locului că frumoasele 
aprecieri de oare se bucură azi poloiștii 
noștri se datoresc muncii atente, plină 
de pasiune, dusă CONCOMITENT, cu 
ani în urmă de o serie de antrenori: 
fim. Freund la Tinărul dinamovist, losif 
Enăceanu la Știința Buc., Ad. lordachi, 
A. Ardeleana la Știința Cluj, C. Vasiliu 
și Th. Angelescu Ia Rapid și Progresul. 
O parte din acești antrenori 
continuitate în această muncă 
peetivă, alții au întrerupt-o, o 
schimbarea clubului la care 
angajați.

In momentul de față se încearcă ceva 
doar de către cîteva din cluburile bucu
re,ștenc (S.S.E. 2, S.S.E. 1, Steaua, 
Clubul sportiv școlar, Progresul, Rapid) 
dar rezultatele nu 
rințelor, nu anunță 
pe care-1 așteptăm, 
lorlalte asociații și 
și din provincie ? Aut văzut, cîteva rîn- 
diiri mai sus, cum la Dinamo se crease

vede, titlul se dispută parcă 
întrecerii; într-atît de puter- 
cele două fruntașe sau — 
— într-atît de limitate în

au avut 
de pers- 
dată cu 
fuseseră

sînt pe măsura ce- 
„schimbul de mîine" 
Ce fac antrenorii ce- 
cluburi din Capitală

SPORTUL POPULAR
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difuza

S, P. C. va juca

un frumos început de tradiție. De 5—6 
ani, însă, pregătirea elementelor tinere 
a fost lăsată pe planul secund, preocu
parea antrenorului Carol Corcec fiind 
îndreptată, îndeosebi, spre ceea ce se 
poate lua din... curtea vecinului. Cît 
de deplină ar fi fost bucuria lui C. 
Corcec, dacă măcar o parte dintre com- 
ponenții echipei ar fi fost „opera" an
trenorului. Așa însă... să așteptăm o 
schimbare de atitudine față de impor
tanta problemă de creștere a cadrelor 
proprii, atît din partea antrenorului C. 
Corcec, cit și din partea celorlalți teh
nicieni de la Cluj, Oradea, Arad, Tg. 
Mureș și limișoara. La rezolvarea proble
mei sînt chemate să-și aducă aportul 
și conducerile secțiilor și, îndeosebi, a 
cluburilor și asociațiilor sportive din 
orașele mai sus amintite.

NICOLAESCU

V’ 1

Pe parcursul celor 9 etape cît 
mără „turul" s-a mai ivit o problemă 
demnă de luat în seamă; o problemă 
ridicată de unele rezultate CONTRA
DICTORII, care, aparent, s-ar datora 
inconstanței. încercați să explicați ur
mătoarele rezultate: Crișana — STEAUA 
2—2, Industria Linii Timișoara — Cri
șana 5—2, STEAUA — Industria Lînii 
Timișoara 13—0. Imposibil de înțeles a- 
pelînd la logică, cunoscut fiind și fap
tul că toate aceste jocuri s-au disputat 

în intervalul a trei săptămîni, cît nece
sită consumarea a trei etape. Am asis
tat doar la unul dintre cele trei jocuri, 
la meciul Steaua — Industria Linii, și 
putem afirma Că rezultatul lui se a- 
propie cel mai mult de valoarea celor 
două echipe. Cum rămîne atunci cu acel 
2—2, înregistrat la sfîrșitul întâlnirii 
Crișana — Steaua ? Să fi cîntărit prea 
greu in balanță avantajul 
propriu ?
oație o socotim rezonabilă: deficiența 
în arbitraj. Nu este în intenția noastră 
să punem la îndoială buna credință a 
arbitrului I. Deak, delegat la această 
partidă, ci doar să criticăm maniera în 
care a înțeles să conducă. „Mai supără
toare dectt unele greșeli in aprecierea di
feritelor situații de joc — ne-au re
latat conducătorii formației oaspe — 
a fost modul, prea liber, in care a lăsat 
să se desfășoare meciul, fapt care a fa
vorizat lupta de uzură, presărată cu 
numeroase obstrucții din partea gazde
lor". Și asemenea situații s-au repetat 
și la alte jocuri disputate în Capitală 
sau în provincie.

Nu s-a ajuns, așa dar, în pofida e- 
forturilor, Ia o uniformizare în concep
ția de a arbitra, care să favorizeze 
JOCUL MODERN, IN MIȘCARE.

.terenului"
Nicidecum. 0 singură expli

ÎN

Mingea, puternic expediată de Zahan, l-a depășit pe Ștefănescu, dar a intîln’t... 
bara. Faza s-a petrecut la meciul Dinamo — Steaua (3—3), derbiul campio

natului republican.
Foto : T. Chioreanu

începătorii iac primii pași
Am poposit în urmă cu cîteva zile Este nelipsit de 
sala de haltere a clubului Pro

gresul. Activitatea era în toi. Nume
roși tineri se străduiau să-și însu
șească primele noțiuni ale aces
tui sport. Antrenorul Gh. Apostol, 
își urmărea cu atenție elevii, dornic 
să le transmită cît mai multe din cu
noștințele sale :

„Iată, ne-a spus el, oel care ridică 
acum, este elevul Alexandru Spiridon. 
In urmă 
venit în 
a ridicat 
năr care 
nu a mai ridicat niciodată o halteră, 
este desigur o performanță valoroasă. 
Progresează destul de repede. Acum 
reușește genuflexiuni cu 100 kg !“

Am cunoscut apoi numeroși alți 
tineri veniți la acest centru de an
trenament, deschis de curînd, 
inițiativa clubului raional Progresul. 
Astfel, mecanicul Dan Stoica de la 
„Precizia", dovedește reale calități.

la

cu cîteva săptămîni, cînd a 
sală ne-a... uimit pe toți : 
80 kg, ceea ce pentru un ți
nu a împlinit încă 18 ani și

din

la antrenamente, 
muncește mult, dornic să urce cît 
mai sus, pe treptele măiestriei spor
tive. La fel sînt Ștefan Petre, Atiîa 
Tordai și mulți alții. Ei au la dispo
ziție o sală corespunzătoare pentru 
pregătire, materialele necesare și un 
antrenor competent. Pentru anul 
viitor, antrenorul Apostol dorește ca 
halterofilii pregătiți de el să participe 
în campionatul republican.

„Ținind seamă de rîvna cu 
se pregătesc, sînt convins că 
reuși să se afirme foarte curînd“, 
spus acesta.

Sîntem convinși că vom avea 
lejul să consemnăm succese ale 
terofililor acestei secții, în care 
intra curînd și elementele cele 

cu prilejul Spar- 
a tineretului.

învingînd în retur pe Voința, ec 
S.P.C. (antrenor A. Tulbure) s-a 
sat pe primul loc in câmpie^ 
masculin de calificare al oi a: 
București, disputîndu-și apoi cu I 
(campioana seriei studențești) dn 
de a participa la turneele inti 
gionale. t

Cele două partide dintre S.Prt 
I.C.F. au creat spectacole interes 
în primul meci, studenții s-ai*  
pus de la început prin viteza a 
nilor și prin precizia aruncările 
la semidistanță. Ei au cîștiga 
70—67, dar de-abia în prehu 
deoarece în repriza secundă S.R. 
jucat mai organizat și a refăcut 
dicapul. în a doua întîlhire, S 
a manifestat mai multă matul 
și a cîștigat cu 59—51 în fața 
formații care a dezamăgit. Aviru 
coșaveraj mai bun, S.P.C. va part 
la faza interregională a campiona 
de calificare.

Iată clasamentele campionatele 
rașului București : categoria califi 

Militat? 
Electrite 

1. Recol 
I, 4. Si 
Tc„ 6.9

valoroase, relevate 
tachiadei de vară

AUREL

care
vor

ne-a

pri- 
hal- 
vor 
mai

CRIȘAN-coresp.

1. S.P.C., 2. Academia 
Voința, 4. Olimpia M.I., 5. 
Electromagnetica ; cat. I;
Construcția, 3. Sănătatea 
„Gh. Șincai”, 5. M. T.
demia Militară II, 7. Ipromet, 8. S 
nătoarea, 9. Bere Rahova, 10. Pre
cât. a Il-a; 1. Proiect Bucureșt 
S.S.E. 2. „Dr. Petru Groza”, 3. I
4. Proiectantul, 5. Constructorii
Sănătatea, 7. I.S.P.E.. 8. EleC
9.
1.
3.
5.

5.
7. I.S.P.E.,

I.P.A.C.H.; juniori cat. a
S.S.E. 2 „Spiru Harct", 2. St 
Voința, 4. S.S.E. 2. „Gh. Șit 
Sc. medie 35, 6. Tinărul Din 

vist, 7. Electromagnetica, 8. CI. 
tiv școlar, 9. Academia Mili 
junioare cat. a Il-a; 1. Șc. i 
35, 2 S.S.E. 1 „I. L. Caragiaie 
S.S.E. 2 „Gh. Șincai”, 4. Șc. 
35, 5. Voința, 6. Olimpia M. 
S.S.E. 1, 8. Olimpia M. I. 2, 
tasea Dudești, 10. Olimpia.

CRISTIAN POPESCU-cor

r
I.
9.
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Să cucerim la campionatele mondiale „opțiuni" 
pentru Jocurile Olimpice de la Tokio!

Sfîrșitul săptămînii trecute a a- 
dus din nou ciclismul în aten
ția amatorilor de sport. Se poa- 

spune pe drept cuvînt că în a- 
;t an preolimpic cicliștii s-au stra
it și au reușit în bună măsură să 
ireptățească pînă acum speranțele 
litorilor sportului cu pedale din 
a noastră. începînd cu „Cursa Pă- 
’ (locul IV în clasamentul general 
lividual), continuînd cu întrecerea 
îfășurată pe ruta Paris-Rouen-Paris 
cui I în clasamentul individual) și 

„Turul Angliei” (locurile II și 
>, putem spune că rutierii au mers 
un drum ascendent. Vineri tinerii 

rgători olimpici au încununat aceste 
ădanii printr-o performanță exce- 
ită: 2 h. 15:08 în proba clasică pe 

km contra-cronometru pe echipe, 
au întrecut puternica echipă a 

3. Germane și au îndeplinit norma 
mpică. Să realizezi 44,400 km pe 
i nu este de loc ușor! Mai ales 
d al de efectuat trei întoarceri (în 
’e se pierde aproximativ 1 min. 30 
:) și cînd parcurgi pentru prima

lor din r. d. Germană — o combi
nată între tineret și seniori. Din 
echipa de tineret Gh. Bădără și Em. 
Rusu pot avea loc în prima formație. 
Din cea de seniori, în afara lui Con
stantin Dumitrescu, se poate alege 
un om între Ion Cosma și Ion Arde- 
leanu. Sînt desigur păreri... Cuvîntul 
îl au antrenorii N. Volcu și E. Gol- 
goți, precum și tehnicienii comisiei 
de pregătire olimpică.

★
Concurs ul cu start în bloc des fă- 

șurat duminică — deși s-a încheiat 
tot cu o victorie a unui ciclist romîn 
— n-a fost la fel de concludent. In 
primul rlnd la start s-au prezentat 
prea puțini concurenți (30 din care 
5 alergători din R. D. Germană). 
Apoi, pe 100 km cursa a fost o a- 
devărată plimbare turistică. In sfin
țit, faptul că din vina 
C, Ciohodaru alergătorul 
Briining a greșit traseul constituie 
un punct negativ în organizarea în
trecerii, Comisia de arbitri va tre
bui să ia

arbitrului 
Manfred.

Marginalii la finalele de volei
• CEL MAI DISPUTAT TURNEU DIN ISTORIA COMPETIȚIEI! • O DUBLĂ PERFORMANTĂ • ÎN
VINGĂTORI - PROFESORUL SI... ELEVUL • ECHIPELE TURNEULUI «ORGANIZAREA-LA 

ÎNĂLȚIME

măsurile cuvenite.
Așadar la încheierea 

primei etape de pregătire 
olimpică din acest an ci
cliștii noștri se prezintă 
cu un 
Munca 
timpul iernii dă 
roadele așteptate. Nu tre
buie însă să uităm că a- 
'Oeasta a fost doar .o 
etapă! Urmează impor
tantul concurs din R. D. 
Germană și — mai ales — 
campionatele lumii pro
gramate în Belgia în pri
ma parte a lunii august. 
Alergătorii și antrenorii 
vor trebui să-și mobili-

bilanț pozitiv, 
desfășurată în 

acum

teze și să-și unească for-
țele pentru a obține în 
continuare noi perfor
manțe. Este necesar să 
confirmăm la campiona-

Bădără conduce plutonul
nală desfășurată

ă distanța (așa cum s-a

® Finalele celei de a XIV-a ediții a 
„școlarelor" de volei au stîrnit interes, 
înainte de toate, prin lupta pasionantă 
care a caracterizat întrecerile. Angajate 
cu șanse egale în disputa pentru titlu, 
echipele finaliste au căutat să-și valori
fice toate resursele în vederea aceluiași 
scop: victoria. Așa se și explică de ce 
foarte multe întîlniri s-au încheiat după 
5 seturi, deci după mai bine de două 
ore de joc, de o parte și de alta a fi- 
leului. Echipele campioane au meritul 
de a fi rezistat acestui adevărat... ma
raton voleibalistic, dovedind o pregătire 
fizică excepțională !

& Cu victoria de la Deva, CENTRUL 
ȘCOLAR PROFESIONAL „23 AUGUST" 
din București a realizat, In decurs de 
numai 10 zile, o dublă performanță: 
reprezentanții ei au îmbrăcat tricourile 
de campioni republicani școlari și la 
gimnastică și la volei. Este o perfor
manță care, desigur, reține atenția. Ea 
vorbește de la sine de condițiile create 
aici pentru obținerea unor rezultate de 
răsunet, de modul conștiincios în care 
lucrează profesorii Jean Săvulescu și 
Felix Pascal. Și mai este ceva: colabo
rarea strînsă cu Centrul de antrenament 
și cercetări științifice „23 August", cu 
dispensarul central pentru sportivi. Cri
teriile metodice de pregătire ca și legă
tura permanentă cu medicul (dr. Miron 
Georgescu a alcătuit fiecărui elev fișe 
speciale urmărindu-le curba efortului) 
vor trebui să stea în atenția tuturor pro
fesorilor și antrenorilor. Fiindcă acestea 
reprezintă una din garanțiile succesului.

6 Iată și echipele turneului final. 
F'ETE: Cristina Șahin, Rodica Nicu 
lescu (Tg. Mureș), Doina Cișmașu, Doi-

Echipele campioane republicane școlare la volei — ediția 1963 — reprezentantele 
Școlii pedagogice din Deva și Centrul școlar profesional „23 August" din 
București. In mijloc antrenorii celor două echipe campioane, prof. S. Bivolaru 

și prof. J. Săvulescu.

na Puican (Deva), Adriana Pcnciti 
(Constanța), Viorica Goia (Brașov). 
BÂIEȚI: Dan Roșescu, Traian Constan- 
tinescu, Ion Dobrc (București), Marian 
Ignat (Giurgiu) Ion Copaci (Timișoara), 
Ernest Weissman (Bacău).

• Organizarea a fost și de data a- 
ceasta la înălțime. Secțiunea regională 
de învățămînt a asigurat condiții ire-

Foto : Vasile Ori oi u-Deva

proșabile de cazare precum și baze spor
tive corespunzătoare. De asemenea, prin 
grija Direcției activităților educative din 
Ministerul Învățămîntului, la turneul fi
nal au fost programați cîțiva dintre cel 
mai competenți arbitri divizionari, ca de 
pildă Dinu Nicolau, Sonia Niculescu, 
Mircea Popescu și Eugen Scarlat.

T. STAMA

0 competiție reușită: finalele la handbal in 7
tele mondiale 
pe care 
cerim ; 
pentru 
pice de 
trenorii 
pabili să 

pregătire rutierilor;
avem, condițiile necesare au fost asi
gurate. Ceea ce trebuie să se asigure 
și în viitor este participarea conștientă 
a cicliștilor la pregătire, insuflarea 
unui spirit de luptă pentru victoria 
culorilor țării, pentru obținerea unor 
rezultate remarcabile.

in întrecerea inlernațio- 
duminică.
Foto : T. Chioreanu

ă distanța (așa cum s-a intîmplat 
echipa noastră de tineret). Merită 
de cei 4 alergători (Gh. Bădără, 
. Rusu, C. Ciocan și Fr. Gera — 
Imul și-a adus și el contribuția 
mai bine de jumătate din cursă) și 
renorul Nicolae Voicu care i-a 
gătit. Avem motive întemeiate să 
dem că încă în acest an îi vom 
ea felicita pe tinerii noștri olim- 
i pentru alte performanțe, tot mai 
oroase. Vineri, de pildă, se putea 

za un timp și mai bun dacă :
- am fi avut un al patrulea aler- 
or la nivelul primilor trei;
- nu s-ar fi pierdut mai bine de 
de secunde în momentul cînd Fr. 
-a n-a mai putut rezista ritmului ;
- pe ultima parte (km 75 — km 
I, cînd cicliștii erau în mod firesc 
isiți de eforturile depuse, nu ar fi 
eput să bată un puternic vînt din 
1.
'ără aceste „defecțiuni" tinerii noș- 

rutieri ar fi putut realiza 2h.
>0 sau chiar mai puțin. In plus, 
ă antrenorul N. Voicu ar fi avut 
ejul pînă 
ști tineri

km cu
acord ca 
țjune (km 50

acum să-i mai vadă pe 
la lucru în curse de 

siguranță că ar fi fost 
ei să forțeze pe a treia 

km 75). Pregă-
iu-d în continuare la același nivel 
înlocuindu-1 pe Fr. Gera (cu N. 
mete, de pildă) el va reuși să rea- 
®e- cu această echipă performanțe 
mai bune încă în acest an. Și 
mul prilej îl oferă concursul in- 
aațional care va avea loc la 23 
e .în R.D. Germană, o adevărată 
npremicră a campionatelor mon- 
le și un bun prilej de afirmare 
cicliștilor noștri.
>ar la această întrecere va fi pre- 
tă și echipa noastră de seniori, 
q cuprinde pe C. Dumitrescu, Ion 
>ma, I- Ardeleanu, W. Ziegler și 
.Ștoica. Amatorii de ciclism aș- 

ptă cu legitimă îndreptățire ca a- 
stă formație să nu fie 
ât echipa de tineret.
;ți, C. Dumitrescu, 
gler, I. Ardeleanu 
lupă acest concurs 
atui echipa pentru 
ndiale.
ite face

mai prejos 
Ce părere 

Cosma, W. 
I. Stoica ?

I.
Și

tehnicienii vor 
campionatele

După părerea noastră se 
- pe baza performanțe

valoarea 
o avem și să cu- 
astfel „opțiuni" 
Jocurile Olim- 

• la Tokio. An- 
s-au dovedit ca_ 
asigure o bună 
cicliști talentați

HRISTACHE NAUM

Pentru handbalul nostru în 7, finalele 
campionatului republican școlar 1963 au 
însemnat o acțiune reușită din toate 
punctele de vedere. In primul rînd, sub
liniem aspectul propagandistic în fa
voarea acestui spectaculos sport. La Rm. 
Vîlcea handbalul are mulți prieteni, care-i 
gustă frumusețea. Aceste finale i-au 
cîștigat și mai mult — prin calitatea 
multor jocuri, prin dinamismul între
cerii și crin palpitantele răsturnări de 
poziții din clasamente — și, în plus, 
le-au îngroșat rmdurile cu noi adepți. 
Pe cele două terenuri pe care s-au dis
putat meciurile (la S.M. nr. 2 și la 
stadionul „1 Mai" din parcul Zăvoi) 
au luat loc de fiecare dată spectatori 
din ce în ce mai numeroși, care — 
sîntem siguri — vor rămîne fideli hand-

balului în 7. Totul este ca organele 
sportive respective să le întrețină inte
resul, pasiunea prin alte organizări.

In al doilea rînd, finalele școlare au 
prilejuit și evoluția multor elemente 
talentate cu frumoase perspective, care 
pot deveni cadre de nădejde ale hand
balului. Au fost jucăfori și jucătoare 
care s-au afirmat mai de mult, în cadrul 
unor echipe de club sau asociații, și 
acum au confirmat, avînd o contribuție 
substanțială la nivelul tehnic al finale
lor. Alături de ei însă, au apărut și 
nume noi, care de asemenea, au făcut ca 
spectaculozitatea jocurilor să crească: 
A. Tudose, R. Ostriceanu — Șc. ped. 
Suceava, M. Maska, S. Mihali — Cărei, 
M. Knejev — Iac. 1 Timișoara, B. Că
linescu — Ploiești, E. Rob — Bucu-

„Bobocii" de pe
Pe lacul Tei bobocii se numără și 

primăvara. Ne-o amintim cu ușu
rință. De-abia alunecaseră pe apa... 
Colentinei ultimele sloiuri ale asprei 
ierni 1963 și iată că iși făcea apa
riția un cird de tineri și neastim- 
părați canotori. Erau dornici „să fure" 
înainte de vreme secretul vislitului 
sau al padelatului, de la „Neptunii" 
lacurilor noastre, campionii olimpici, 
mondiali și europeni. Și chiar dacă 
n-au ajuns să intre prea repede 
tainele marilor performanțe, ei 
reușit totuși să brăzdeze din ce 
ce mai siguri, „oglinda" Teiului și 
se avinte curajos pe Snagovul mai 
profund și uneori plin de capricii. 
Ce mai vorbă ! Ia începutul lunii 
lui cuptor „bobocii" au 
țină bine... pe picioare.

Dar să vedem cine 
cu pricina 1 Avem de-a 
mai tinără promoție de caiaciști și 
schifiști ai clubului Steaua. De cei 
care au îndrăgit canotajul academic 
se ocupă maestrul sportului Emil 
Mezaroș: Fostul campion se gîndește 
de pe acum la citeva formule de 
echipaje, care să producă... perturbații 
in ierarhia ramelor și vislelor juni
oare. Minuitorii padelei deprind 
meșteșugul de la multipla noastră 
campioană, maestra sportului Mona 
Navasart. Peste 30 de eleve și elevi 
proveniți in majoritate de la Școala 
medie nr. 2 „Tudor Vl-adimirescu", 
învață cu sirguință arta de a dirija 
caiacul cit mai repede spre liniile

in 
au 
in 
să

ajuns să se

sint bobocii 
face cu cea

Tei ■ ■ a

le sosire ale concursurilor, spre 
victorie. Alături de această școală 
sportivă se află altă „pepinieră" nau
tică: baza Centrului universitar Bucu
rești, acolo unde mul fi dintre „uce
nicii" de la Steaua iși vor continua 
activitatea sportivă peste un an, doi. 
Vecinătatea aceasta stimulează. De 
aceea, așa cum o dovedește ima
ginea noastră, elevii urmăresc cu 
■multă atenție din „băncile" caiacelor'

pon- 
Na-

ju-

lecția predată de la „catedra" 
tonului de „profesoara" Mona 
vasart.

Campionatele republicane de
niori, adevărate examene sportive, 
bat la ușă. Și cei mai tineri repre
zentanți ai familiei de canotori de la 
Steaua vor să nu-și facă de rușine 
rudele mai vlrstnice.

rești etc. la fete, R. Gunesch, D. Duca,
R. Reich — Șighișoara, T. Jugănaru, 
I. Popescu, I. Bucur — Lie. mil. G. 
Lung, K. Ignat, M. Stăncilă, P. Preo
teasa, M. Erdeli — Șc. ped. Craiova, 
I. Gerhardt, M. Constanlinescu — S. 
M. 4 Timișoara, D. Simionescu — S. M. 
13 București, Gh. Nica — Rm. Vileea 
etc. la băieți. Ceea ce este mai de pre
țuit îl constituie faptul că marea ma
joritate se remarcă și la învățătură, nu
meroși fiind cei care au media peste 
9 (B. Călinescu — Ploiești 9,94, M.- 
Andronescu — Ploiești și M. Knejev. 
— Timișoara 9,86, R. Reinholz —- Lie. 
1 Timișoara 9,62, II. Ringer Lie. 1 Ti- 
mișora 9,39 la fete, M. Strbu ——
S. M. 4 Timișoara 9,86, R. Reich —■ 
Sighișoara 9,31 la băieți, premiați la 
aceste finale) sau oare și-au luat recent 
maturitatea (la S. M. 6 Ploiești — de 
pildă — 1 jucătoare au trecut acest 
examen). Totul dovedește strădania pro
fesorilor, elevilor și elevelor de a îm
bina oît mai armonios cartea cu sportul, 
de a crea cetățeni bine pregătiți și spor- ■ 
tivi de valoare.

Adăugind faptul că întrecerile au, 
prilejuit și afirmarea unor echipe (S.; 
M. 2 Sighișoara, Lie. mil. C. Lung, 
Șc. Pedagogică Craiova, S. M. 13 și 27 
București, S. M. 4 Timișoara) și o va
canță plăcută întruna din pitoreștii*  
noastre stațiuni, conchidem că finalele 
școlare 1963 au cunoscut un frumo» 
succes, la aceasta contribuind și buna 
organizare a competiției.

PETRE GATU

(C. M.)



TURM JIIUIOIIIIOII NOȘTRI DE P010 IN U.R.S.S.
A ÎNCEPUI CD SUCCES

După cum am mai anunțat, jucăto
rii noștri fruntași de polo întreprind 
un turneu în U.R.S.S. Duminică și luni 
ei au susținut în capitala Uniunii So
vietice două jocuri intîlnind reprezen
tativa orașului Moscova. Prima par
tidă, desfășurată duminică, s-a înche
iat cu un rezultat de egalitate: 4—4 
(1—2, 1—0, 1—1, 1—1). A fost un meci 
de înalt nivel tehnic și tactic, desfă
șurat intr-un tempo foarte rapid. Cel 
peste 2000 de spectatori au aplaudat, 
deseori, jocul ambelor echipe. De re
marcat faptul că formațiile aliniate, in 
ambele jocuri, se confundă cu repre
zentativele celor două țări. Au mar
cat: Grișin (2). Novikov și Siinger pen
tru gazde și Grințescu, Kroner, Za- 
han și Szabo pentru oaspeți. Trei din 
cele patru goluri înscrise de selecțio
nata orașului Moscova au fost reali
zate din superioritate numerică.

A arbitrat bine N. Prostiakov 
(U.R.S.S.).

Meciul desfășurat luni — de ase
menea, de bună factură tehnică — a 
luat sfîrșit cu victoria jucătorilor noș
tri: 3—2 (0—2, 1—0, 1—0, 1—0). Gaz
dele au început puternic îlnscriind două 
goluri în prima repriză. Apoi dorind 
să mențină acest avantaj au făcut un 
joc pasiv, de apărare. Numai că „pre
singul" exercitat de formația noastră 
a dat rezultate și in următoarele trei 
reprize jucătorii romîni au remontat 
din handicap, iar în final au reușit și 
Și punctul victorios. Au marcat: Fle- 
șeriu, Mărculescu și Zahan, respectiv 
Kartașev și Sidlovski.

A arbitrat bine N. Nicolaescu.
In continuarea turneului sportivii 

noștri vor mai evolua în R.S.S. Gru
zină și R.S.S. Ucraina.

C. RADL'f

Luptătorii japonezi pentru a doua oară la București

De pe pistele de atletism

SAQAO YAMAMOTO

r

N. MARTINESCU

SOFIA. Campionatul de pentatlon pc 
1963 s-a încheiat eu succesul scontat al 
atletei Donka Naneva, care cu 4292 p a 
realizat un nou record bulgar, superior 
cu 90 p vechiului record. Iată rezultatele 
celor cinci probe: 80 mg 11,7; greutate 
10,33 m ; înălțime 1,60 m ; lungime 5,64 
m ; 200 m 26,9. Pe locurile următoare : 
Vîrbanova 4196 p, Țolicofer 4111 p.

I^a sfîrșitul săptămînii trecute s-a des- 
făș urat și campionatul dc decatlon al 
R.P. Bulgaria. Stoian Slavkov a realizat 
valoroasa performantă de a cuceri pen
tru a 13-a oară titlul de campion repu
blican, de data aceasta cu 6411 p. Iată 
î-ezultatele realizate de Slavkov : 100 m 
11,1; lungime 6,94 m; greutate 12,48 
in : înălțime 1,93 m ; 400 m 52,2 ;
110 mg 15,4; disc 36,12 m; prăjină 
3,60 m ; suliță 51,46 m ; 1500 m 5:16,4. 
Pe locurile următoare : Dobrev 5942 p; 
Seizov 5741 p.

• La Eisenach (R.D.G.) s-a desfășurat
întîlnirea internațională dintre echipele 
de tineret ale R.D.G. și R.S. Cehoslovace. 
Victoria a revenit gazdelor : la băieți cu 
119—80 iar la fete cu 65—42. Iată 
cîteva rezultate mai bune : BĂIEȚI j 
1500 fn May (R.D.G.) 3:45,9; înălțime 
Diîrkopp (R.D.G.) 2,09 m; Iriplusalt 
Neumann (R.D.G.) 15,63 ni ; lungime 
Beer (R.D.G.) 7,70 m, Kliîge (R.D.G.) 
7,69 m; FETE : 100 m Lehocka (R.S.C.) 
11,6; 200 m Lehocka 24,0; 400 m 
Blanarikova (R.S.C.) 56,1, Schmidt
(R.D.G.) 56,7; 80 mg Kempf (R.D.G.) 
10,9; lungime Geissler (R.D.G.) 6,15.

• Iată cîteva rezultate din concursul 
interna țional de la Rostock: FEMEI: 
greutate Ga risc h 16,77 m ; suliță Schwa
be 51,80 m ; BARBA IT : greutate Lan 
ger 18,25 m, Enke 17,53 m; lungime 
Golos i ,61 ni-

PE STADIONUL din orașul Dayton 
au început campionatele feminine de 
atletism ale S.U.A., ultim criteriu de 
selecție a echipei americane care va 
face deplasarea la Moscova pentru a 
întîlni echipa U.R.S.S. Iată rezultatele

înregistrate în prima zi : 100 yarzi 
Deith Moguire 11,0; 880 yarzi Sandra 
Knott 2:12,5; suliță Frances Devenport 
50,65 m; 80 m garduri Sally Griffith 
11.0 ; înălțime Eleanor Montgomery 
1,72 m ; ștafeta 4x220 yarzi sel. Chi
cago 1:46,9 (record american); ștafeta 
4x110 yarzi sel. Tennessee 46,7. Tripla 
campioană olimpică Wilma Rudolph 
nu participă la aceste campionate.

OSLO : Suliță : Pedersen 76,65 m; 
Rasmussen 76,15 m; disc: Haugen 56,62 
m (nou record).

STOCKHOLM : 100 m : Fernstroem 
10,5 sec.; greutate: Axelsson 17,41 m.

VUOKSENNISKA : înălțime femei: 
Kaama 1.68 m (record național).

HARJAVALTA : suliță: Jokinita 
74,16 m; Nevala 76,38 m; disc: Repo 
53,84 m; 1 milă: Salonen 4:04,2; 3 000 

8:09,4; Hdykinpuro
8:11-8; prăjină: Nystrom 4,60 m; lun
gime: Stenius 7,89 m; Eskola 7,71 m; 
5 000 m: Hoykinpuro 14:08,0.

TORONTO : greutate : Steen (Cana
da) 18,30 m; McGrath 17,87 m; 100 y: 
Gilbert 9,6 sec.; Dunn 9,7 sec.; Mur
chison 9,7; Drayton 9,8; 440 yarzi:
Plummer 46,6; Larrabee 47,4; 5 mile: 
Heatley (Anglia) 28:15,4; Batty 28:49,6; 
1 milă: Grelle 3:56.1; 120 yarzi garduri: 
May 13,8; P. Jones 14,2; Nuttall (Cana
da) 14.2; 220 yarzi: Plummer 21,4; Larra
bee 21,6; greutate femei: McCredie

m: Saloranta

PUNCT FINAL IN CAMPIONATUL 
BULGAR

Simbătă după-smrază', eti începere 
de la ora 13. velodromul Dinamo din 
Capitală este gazda unui interesant 
concuns de lupte clasice la care parti
cipă selecționata țării noastre și re
prezentativa Japoniei. Cunoscuți pu
blicului bucureștean, luptătorii japo
nezi sînt sportivi de acțiune, care 
luptă deschis, ceea ce face ca în
trecerile să fie dinamice și specta
culoase.

Un nou turneu internațional de tenis in Capitală
(Urmare din pag. 1)

Turul ciclist al Franței
Pe ruta St. Etienne-Grenoble (174 

km) s-a desfășurat ieri cea de a 8-a 
etapă a Turului ciclist al Franței pen
tru amatori. A cîștigat Lucien Ai mar 
(Franța) în 4 li 52:16,0, urmat de Mau
rer (Elveția) cu 41152:30,0. Plu
tonul a sosit după un minut. In cla
samentul general continuă să conducă 
francezul Zimmermann, urmat la 1:18,0 
de Maurer și la 2 min. de Aimar. Pe 
același traseu s-a desfășurat și etapa a 
15-a a Turului ciclist profesionist. În
vingătorul, Bahainontes (Spania), a cîș
tigat cu 41159:13,0, după cum se vede 
im timp mai slab decît cel înregistrat 
la amatori. Iu clasamentul general con
duce belgianul Desmet, urmat de Baha- 
monies la 2:30,0 și la 2:33,0 de 
Anquotil.

— nu am avut posibilitatea să particip 
la competiții. De aceea voi căuta ca la 
acest debut să obțin rezultate cît mai 
bane, deși va fi destul de greu, dacă 
mă gîndesc că voi avea adversari redu
tabili, din rîndul cărora Țiriac se deta
șează evident. Aceasta va face însă ca 
interesul competiției să crească*.

Tot ieri au sosit și jucătorii din R.D. 
Germană împreună cu tenism.anii romîni 
Țiriac, Mărmureanu, Julieta Namian și 
Bosch care se reîntorceau de la concursul 
de la Zinnovitz. Echipa germană este 
alcătuită din Horst Stahlberg, Werner 
Rautenberg și Heinz Luttropp. După cum 
am mai spus, Stahlberg este campionul 
țării sale, Rautenbcrg este clasat pe locul 
al III-]ea, iar Luttropp este una din 
speranțele tenisului din R.D. Germană. 
Imbolnăvîndu-se în ultimul moment, nu 
a putut face deplasarea a doua „rachetă44 
a R.D.G., Făhrman.

Competiția care începe azi la Progre
sul de la ora 15,30 și va continua inline 
de la aceeași oră, se va disputa sis
tem turneu, pe echipe, după formula 
,,Cupei Davîs“ ; patru meciuri de sim
plu și o partidă dc dublu.

Loturile din care vor fi selecționate 
repreientativele R. P. Romîne sint ur
mătoarele : seniori: Țiriac, Mărmureanu, 
Bosch, Bardan, D. Viziru, tineret : Boa- 
ghe, Dron, C. Popovici și llie Năstase.

In legătură cu turneul care începe 
azi, Gh. Viziru, secretarul Federației 
noastre de specialitate ne-a spus : 
„Aceste întreceri tor avea fără îndoială 
clarul să îmbogățească experiența tenis- 
manilor noștri. Foarte important este 
acest concurs mai ales pentru tinerii 
jucători romîni. După cum se știe, peste 
puțin timp, echipa noastră de tineret va 
lua parte la tradiț tonala competiție „Cupa 
Galea*,  zona a 111-a care va avea loc 
la Riccione (Italia). Acolo vom întîlni 
în prima partidă formația R. P. Polo
ne- De aceea concursul de la București 
constituie pentru Boaghe, Dron, C. Po
povici și llie Năstase o bună ocazie de 
verificare a gradului lor de pregătire și 
a posibilităților pe care le au“.

SOFIA. 8 (prin telefcti de la cores
pondentul nostra Toma Hristov). Du
minică s-a încheiat cea de a 39-a edi
ție a campionatului bulgar de fotbal. 
După 25 de ani în care succesul a 
fost consecutiv de partea echipelor din 
Sofia, iată că în acest an titlul revine 
unei formații din provincie, Spartak 
Plovdiv, care cucerește pentru prima 
oară înaltul trofeu. De remarcat că și 
cea de a doua clasată este tot o echipă 
di|n Plovdiv, Botev, formație care a 
cucerit Și premiul pentru jocul cel 
mai corect prestat de-a lungul cam
pionatului. Succesele fotbaliștilor din 
Plovdiv sint completate și de perfor
manța interului Todor Diev de la 
Snartak, care este golgeterul campio
natului cu 26 de goluri marcate 
Ț.D.N.A., deținătoare a titlului de 
campioană zece ani consecutiv, s-a 
clasat pe locul 3. Iată rezultatele ul
timei etape : Spartak Sofia — Spartak 
Plovdiv 4—4, Botev — Lokomotiv 
Plovdiv 4—0. Cerno More — Levski 
2—1, Ț.D.N.A. — Spartak Varna 5—1. 
Lokomotiv Sofia — Slavia 1—1, Spar
tak Pleven — Marek 2—2, Beroe — 
Dobrudjea 2—3, 
2—1

Chimik — Dunav

Spartak Plovdiv 30 19 5 6 57:33 43
Botev 30 17 6 7 55:36 40
Ț.D.N.A. 30 14 9 7 55:28 37
Lokomotiv Sofia 30 12 12 6 42:27 36

CĂLĂRIE: ultimele întreceri de la Aachen

,,Cupa Europei11 la gimnastică

(iștigatorii concursului pc aparate
BELGRAD 8 (prin telefon). In pa

vilionul expoziției din Belgrad au con
tinuat duminică după-amiază întrecerile 
din cadrul „Cupei Europei44 la gimnasti
că, cil concursul primilor șase clasați 
jla fiecare aparat. Și de data aceasta evo
luția celor mai buni gimnaști din Europa 
s-a desfășurat la un înalt nivel tehnic, 
aparatul cel mai disputat fiind bara, 
unde gimnastul sovietic Boris Șahlin, 
conotirînd excepțional, a obținut nota 
9,90 (cea mai mare din întreg concursul) 
cu care l-a egalat în fruntea clasamen
tului la acest aparat pe sportivul iugo
slav Cerar. Numeroșii 
zenți aici apreciază în 
nivelul ,,Cupei Europei44 
tor nivelul campionatelor mondiale 
culine disputate la Praga
Gimnaștii sovietici au cucerit două me
dalii de aur, cinci de argint și una de 
bronz. 0 comportare bună au avut gim- 
naștii iugoslavi, care au adus țării lor 
trei medalii de aur, una de argint și 
două de bronz. Gimnaștii italieni (două 
medalii aur, una argint, una bronz), 
cei cehoslovaci și bulgari (cîte o me
dalie de aur și una de bronz) au fost 
adevărate revelații, 
clasați în concursul pe aparate :

SOL: 1. Franco Menichelli (Italia)

AACHEN, 8 (prin telefon). — Pe 
hipodromul din localitate s-au desfă
șurat ultimele întreceri ale concursu
lui hipic internațional care, în acest 
an, s-a bucurat de o participare deo
sebit de valoroasă. în proba de dre
saj categorie olimpică, cîștigată de 
călărețul vest-german Neckerman, 
Nicolae Mihalcea (cu Bolero) a ocu
pat locul 12, Nicolae Marcoci (cu 
Corvin) locul 14 și Iosif Molnar (cu 
Pelinaș) locul 16. Deosebit de spec
taculoasă a fost proba de obstacole 
categoria grea — nenumerotată — la 
care au participat 62 de concurenți. 
Călărețul nostru Vasile Pinciu (cu 
Clasic) a ocupat locul 7 cu 880 puncte 
bune.

O comportare sub nivelul posibi
lităților au. avut sportivii noștri în 
proba de Cupă a Națiunilor, în care 
s-au clasat pe ultimul loc (7). For
mația noastră a obținut următoarele 
rezultate individuale în cele două 
manșe: A. Costea (cu Diavolo) 12—15, 
Gh. Langa (cu Rubin) 19—7, C. Vlad 
(cu Vifor) 12—12 și Vasile Pinciu (cu 
Clasic) 24.

In ultima probă a turneului, proba 
de închidere, A. Costea (cu Diavolo) 
s-a clasat pe locul 14.

Călăreții romîni au încheiat astfel 
turneul internațional și urmează să 
revină în țară miercuri seară.

M. TIMU antrenor

x

: 1. 
p;
4.
5.

Cerar 19,65 p;
3. Boris Sahl in 
liaraid Wiga d
Alexander Ro-

6. Nikolai Pro-
P-

specialiști pre- 
unanimitate că 

a depășit simți- 
mas- 

anul trecut.

lată acum primii

19,55 p; 2. Valeri Kerdemelidi (U.R.S.S.) 
19,-15 p; 3. Miloslav Cerar (Iugoslavia) 
19,15 p; 4. Giovani Carminucci (Italia) 
19,00 p; 5. Iaroslav Stasny (Cehoslo
vacia) 18,90 p : 6. Siegfried Fillle (R.D. 
Germană) 18,80 p.

CAL CU MINERE
2. Kerdemelidi 19,10 
(U.R.S.S.) 19,30 P;
(Norvegia) 19,25 p;
kosa (Polonia) 19,05 p;
danov (Bulgaria) 17,80

INELE : 1. Cerar, Șahlin și Nikolov 
Kapsazov (Bulgaria) — to|i cu 19,25 
P; 2. Menichelli 19,15 p; 3. Premisl 
Krbec (Cehoslovacia) 19,10 p ; 4. Rai- 
mund Csani (Ungaria) 18,90 p.

SĂRITURI: 1. Krbec 19,55 p; 2. 
Cerar 19,05 p; 3. Martin Schrot (Iugo
slavia) și Kerdemelidi — cu 18,95 p; 
4. Șahlin 18,90 p ; 5. Carminucci 18,80 
puncte.

PARALELE: 1. Carminucci 19,40 p; 
2. Șahlin 19,25 p ; 3. Menichelli 19,15 
p ; 4. Kerdemelidi 19,05 p ; 5. Rokosa 
18,90 p; ' “ " -------

BARĂ :
19,70 p;
Prodanov
p; 5. Otto Kestola (Finlanda) 19,00 p.

6. FOlle 18,70 p.
1. Șahlin și Cerar — cu

2. Kerdemelidi 19,50 p; 3. 
19,20 p ; 4. Carminucci 19,10

Din bazinele europene...
ROMA: Cîteva rezultate din ooncursul 

internațional masculin și meciul dintre 
reprezentativele feminine ale llaliei și 
Franfei, cîștigat de gazde cu 51—47: 
Gottvales (Franța) 56,5 pe 100 m liber; 
Luvce (Itunța) 18:18,6 și Calvetti 
(Italia) 18:32,9 pe 1500 m liber; Dc- 
nerlein (Italia) 2:17,7 pe 200 m flu
ture; Kilppers (R.F.G.) 2:18,2 și Csi- 
kany (R.P. Ungară) 2:18,3 (record 
egalat) pe 200 ni spate; Ross (R.F.G.) 
1:12,8 pe 100 m bras; Benneck (Italia) 
1:01,6 pe 100 in liber femei; C. Caron 
(Franța) 1:10,5 pe 100 m spate femei; 
P. Saini (Italia) 5:58,7 pe 400 m ntixt 
femei: Italia 4:25,4 Ia 4x100 m liber.

FANKFURT PE MAIN: Alte rezultate 
din meciul R.F. Germană—Anglia (133— 
134): lletz (R.F.G.) 4:33,2 pe 400 m 
liber; Freitag (R.F.G.) 2:17,2 pe 200 m

fluture; Roos (R.F.G.) 2:38,9 pe 200 
m bras; Hetz. 5:12,1 pe 400 m mixt: 
Anglia 8:34,3 la 4x200 m liber; Long 
(Anglia) 4:56,7 pe 400 m liber femei ; 
Lud grove (Anglia) 1:12,9 pe 100 m 
spate femei: A. Lonsbrough (Anglia) 
5:43,4 pe 400 m mixt; Anglia 4:48,8 
la 4x100 m mixt și 4:23,3 la 4x100 m 
mixt. La polo: R.F.G.—Anglia 4—2 
(0—0, 2—1, 1—0, 1—1).

BERLIN : H. Pechstein 1:05,4 pe 
100 m liber femei; Zimmermann 5:44,7 
pe 400 m mixt; Gobel 1:20,2, Beyer 
1:21,0; Kiipcr 1:21,8 pe 100 m bras 
femei; Noack 1:10,5 pe 100 m fluture 
femei; Wiegand 4:34,5 pe 400 m liber; 
Kunze
5:12,0 pe 400 m mixt; Frischke 1:03,5 
pe 100 m fluture.

1:05,5 pe 100 m spate; Pfeiffer

15,84; Allday (Anglia) 14,61; pi 
Morris și Cramer 4,72 m; disc: 
phreys 57,82 ; 880 yarzi: Dupree 
Whitney 1:50,5; Crothers (Ci 
1:51,1.

BAMINGEN : 100 m: Gampei 
800 m: Reiber 1:50,1; lungime: i 
7,44; prăjină: Pinder 4,60; disc 
mers 54.25; suliță: Stumpp 74, 
ciocan: Lotz 65,14 m.
• Atletul canadian Harry J< 

corecordman mondial la 100 yi 
100 metri, accidentat grav în 
jocurilor sportive din cadrul Cor 
wealth-ului din noiembrie 1962, 
relua în curind antrenamente!: 
rome speră să-și facă în curind 
trarea în activitatea competiți
• Campionul european Clauc 

quemal, care a suferit un cla< 
luna aprilie la Dakar, fa un rece 
trenament el s-a accidentat din 
este puțin probabil că în acest 
va mai putea concura la valoar

FRECHEN : 400 m: Boccardo 
ța) 47,1; 400 mg: Janz 51.2; Haa 
Neumann 52.2; prăjină: Reinhart 
100 m: Enderlein 10,4; 110 mg: 
limezik 14,3; suliță: Salomon 79,3 
can: Liewald 60.69; lungime: S 
der 7,41; feminin: 100 m: Heint 
Boateng (Ghana) 12,1; Yoda (Ja 
12,1; 80 mg.: Heine 10,9; Yoda 11 
cord național); disc: Hausmann

Spartak Sofia 30 12 10 8 31 
Levski 30 8 16 6 41

Lokomotiv Pldvdiv 30 p, Cerne 
29. Spartak Pleven 28, Slavia 2' 
nav 26, Beroe, Marek, Spartak . 
— 25, Dobrudjea 23, Chimik 20. 
mele doua clasate au retrograda’ 
categoria B a promovat echipa 
motiv Gorna Oriahovița, urmi 
cea de a doua promovată în „ 
fie desemnată duminica viitoare

• Simbătă și duminică s-a\ 
fășurat noi întîlniri contînd ț 
„Cupa Rappani4 la fotbal. Iată 
latele înregistrate : Slovnaft 1 
lava — Zaglebie Sosnowiec (1
1— 0 ; Rapid Viena — Bind
(Olanda) 5—2 ; Neumunster — Dj 
den (Stockholm) 2—1 ; 
Sparta 
lin — 
Young 
Zurich 
sanne 
Slovan
Chaux de Fond 4-3 ; Ajax A 
dam — Norr Koeping (Suedia) 
Velej Mostar — Motor Jena 
Polonia Bytom — Vorwârts
2— 2 ; Jednota Trencin — Steau 
șie Belgrad 2—1.

• Turneul internațional de 
de la New York a continuat ci 
fășurarea jocului dintre echipa 
gheză Belenensies și Gornik ( 
Polonă), meciul s-a încheiat i 
rezultat de egalitate : 0—0.

Munci 
Rotterdam 6—0 ; Tasmani. 
Schwechat (Austria) 
Boys Berna — Toulouse 
— Sedan 7—0 ; Nîmes — 

Sports 5-1; O.F.K. Belg 
Bratislava 2—2 ; Rou

SCURTE ȘTIRI EXTE
TURNEUL DE ȘAH 

DIN R. P. UNGARA...

Turneul internațional de șah 
Miskolc a continuat cu desfăș 
partidelor din runda a Il-a. Ms 
romin Ghițescu a avut piesele a 
partida cu Fuchs (R.D.G.). dar 
țind o greșeală în jocul de mij 
fost nevoit să cedeze. Szabo a c 
la Honfi, Dely la Barcza și Li 
la Lokvenc. S-a încheiat remiz; 
tida Flesch — Bilek. Intr-o pozf 
teresantă, cu deznodămînt gri 
prevăzut, au întrerupt Tal și Fij

...ȘI DE LA LOS ANGELA

în cea de-a treia rundă a tuf 
internațional de șah de la Los 
Ies s-au terminat două partide: 
sian l-a învins pe Benko, iar N 
a remizat cu Gligorici. In partida 
trerupte, Olafsson are un pion îi 
la Reshewski și Keres, avantaj 
țional la Panno.

NOU RECORD MAGHIA1 
LA 100 M LIBER (M)

Cu prilejul unui concurs de r 
desfășurat la. bazinul de la insulș 
gareta, din Budapesta, cunoscuți 
tător maghiar Gyula Dobay a s 
un nou record al țării sale în 
de 100 m liber cu timpul de 55,| 
chiul record era de 55,7 și apa 
tot lui Dobay). Proba feminină 
m liber a revenit sportivei Csill 
darasz cu 1:04,6.

(Agerp
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