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înaintea ultimei etape a categoriei A

Cinci echipe se află încă în luptă 
pentru evitarea retrogradării

Astă-seară, pe velodromul Dinamo,

0 intîlnire de lupte de mare atracție 
Rominia - Japonia

Ieri după-amiază au sosit în 
Capitală luptătorii japonezi, care 
vor susține o întîlnire eu sportivii 
noștri la București și alta la Si
biu. Ambele meciuri, dintre repre
zentativele K.P. Romine si Japo
niei, stîrnesc un deosebit interes 
în rîndul iubitorilor acestui 
sport din cele două orașe. Este 
și firesc, deoarece oaspeții pre
zintă la oele două confruntări 
(prima are loc astăzi cu începere 
de la ora 19, pe velodromul Di
namo), formația care a evoluat 
la recentele campionate mondiale 
din Suedia, într-un cuvînt, frun
tașii luptelor din Japonia. De a- 
tunci, 
făcut 
du-se 
ținut 
meci 
iar în cel de al doilea, au cedat 
la scorul de 3*/2—4*/2. Din Dane
marca, luptătorii japonezi s-au 
oprit apoi la Fraga unde, de ase
menea, au avut două întîlniri cu 
luptătorii cehoslovaci. în prima 
reuniune scorul a fost favorabil 
gazdelor, iar în cea de a doua, 
a fost egal.

Astă-seață, pe velodromul Di
namo, sportivii japonezi vor primi 
replica celor mai buni luptători 
din [ara noastră. La sosirea pe 
aeroportul Bătieasa am aflat că

oaspefii cer tolerantă de greutate 
și din această cauză nu putem 
da formațiile exacte.

A venit, așadar, și ziua în
cheierii socotelilor...

Mîine, ultima etapă a unui 
campionat republican de fotbal 
pasionant, va da formă defi
nitivă clasamentului, consfințind 
câștigare# titlului de campioa
nă de către Dinamo București, 
stabilind ierarhia echipelor noas 
tre pînă la sfîrșitul lui august 
(cînd va începe o nouă ediție a 
categoriei A) și — mai ales — 
limpezind apele la periferia cla
samentului, unde cinci echipe se 
frămîntă în speranțe și în temeri...

fără îndoială, de puține ori lup
ta pentru evitarea retrogradării a 
fost atît 
acest an.

vreuna 
număr 
să nu 
lor în _ , _____

inie de ultima etapă ! In alți 
»ni, chiar dacă în anumite mo
mente de pe parcursul competi
ției, mai multe formații priveau 
cu teamă spre periferia clasa
mentului, treptat-treptat numă
rul lor scădea așa incit eu o e- 
tapă-două înainte de sfirșit lu
crurile se lămureau sau mai 
rămâneau în discuție una-două 
echipe. De astă dată însă, cinci 
echipe (Crișana, Dinamo Bacău, 
U.’l.A., C.S.M.S. Iași, Progresul) 
sînt angrenate într-o „horă" a re
zultatelor care pe fiecare dintre 
ele o poate menține în „A" sau 
o poate trimite, cel puțin pentru

de „strînsă" ca în
Nu ne amintim ea 

din edițiile anterioare 
atît de mare de echi- 
fie sigure de rămîne- 
prima categorie, îna-
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In viața unei asociații spor
tive seoția ]>e ramură de sport 
reprezintă pilonul principal. Aici 
se decide succesul activității de 
mase și de performanță. 
Prin munca entuziaștilor acti
viști obștești care formează bi
roul secției, aotivitatea sportivă 
sporește de la zi la zi antre- 
nînd mase tot mai largi de 
tineri și tinere. Am socotit ne
cesar, de aceea, să scriem aceste 
rîndwi despre viața și activi
tatea unei seețij pe ramură de 
sport.

O MUNCĂ CHIBZUITĂ
Poate la început membrii bi

roului secției de volei (preșe
dinte — tov. Dinu Tănăsescu) de 
la asociația sportivă Sănătatea 
au trebuit să se vadă de mai 
multe ori pentru a pune „pe 
roate" activitatea acestei sec
ții. Acum este suficient să se 
întrunească o dată pe lună și 
să discute cele mai importante 
probleme, să analizeze activita
tea desfășurată în acest răstimp 
și să indice cele mai nimerite 
măsuri pentru viitor. Să luăm 
doar citeva teme ale discuți
ilor din birou : „întocmirea ca
lendarului competițional al ac
tivității sportive de mase și de 
performanță", „Analiza activi
tății sportivilor secției", „Dis
cutarea participării sportivilor 
la învățămîntul politic și de 
stat". Acestea sînt — așa cum 
spuneam — cîteva din preocu
pările actuale ale biroului de 
secție. Activitatea acestuia este 
judicios repartizată, pe fiecare 
membru, în cadrul planului de 
muncă. Consiliul asociației spor
tive a ajutat secția repartizîn- 
du-i doi antrenori. Dar acești 
tehnicieni s-au dovedit insufi- 
cienți pentru a asigura îndru
marea tuturor sportivilor care
au îndrăgit voleiul. Și atunci — j

I

sportivii japonezi au mai 
tin turneu în Europa, oprin- 
la Copenhaga, unde au sus- 
două întUniri. In primul 

ei au învins cu 5’/2—2*/j,

R. P. Romînă a învins
R.S. S. Gruzină la polo

cu 6-1
TBILISI (prin telefon). în a doua 

Intîlnire susținută în compania se
lecționatei R.S.S. Gruzine, repre
zentativa de polo a R. P. Romîne a 
înregistrat o frumoasă și catego
rică victorie cu scorul de 6—1 (l—0, 
1—0. 2—0, 2—1). Jucătorii romîni au 
dominat tot timpul și au realizat 
un frumos spectacol în compania 
poloiștilor gruzini, în rîndul cărora 
au evoluat cinci membri ai lotului 
reprezentativ al U.R.S.S. și 8 maeș
tri ai sportului. Punctele echipei 
noastre au fost înscrise de Fleșe- 
riu (3), Mărculescu (2) și Culineac. 
Pentru R. S. S. Gruzină a marcat 
Sanadze. Partida a fost condusă de 
arbitrul romîn N. Nicolaescu.

Reprezentativa R. P. Romîne va 
pleca duminica la Kiev, iar luni se 
va deplasa la Lwow, unde va juca 
— marți — cu selecționata R.S.S. 
Ucrainene.

tot din inițiativa biroului secției 
și sub îndrumarea acestuia — 
au fost pregătiți 4 instructori 
obștești. Lucrurile nu se opresc 
aici. în plan este prevăzută 
pregătirea unor noi instructori.

Munca continuă de îndrumare 
și control a biroului secției, dis
cutarea și analizarea cu serio
zitate a tuturor problemelor le
gate de activitatea secției a dus 
la realizarea unui climat de in
tensă muncă, la crearea celor 
mai bune premise pentru ob
ținerea unor rezultate impor
tante.

PESTE 800
Al

DE PRACTICANȚI 
VOLEIULUI

în afara celor 87 de sportivi 
clasificați — de a căror activi
tate ne vom ocupa mai tîrziu — 
în cadrul secției de volei a aso
ciației sportive Sănătatea par
ticipă la antrenamente și la 
competițiile de mase 720 de ti
neri și tinere. Pentru aceștia 
biroul secției a asigurat un 
bogat program de pregătire și 
competițional. Cei doi antrenori 
contribuie alături de cei 4 
instructori voluntari la pregă-

HRISTACHE NAUM

(Continuare in pag. a 2-a)
L

LA PARAȘUTISM!
IAȘI 

cadrul 
da a
campionatului republican de 
parașutism, azi la laț' maes- 
irele sportului ELENA BĂ- 
CĂOANU, ELISABETA MIN- 
CULESCU, ELISABETA PO
PESCU și MARIA 8ISTRIȚEA- 

1 NU au realizat în proba de 
' salt în grup de 4, de la 600 
metri cu deschidere imediată 
și aterizare, la punct fix, me
dia de 5,173 ceea ce consti
tuie UN NOU RECORD MON
DIAL (vechiul record, cu me
dia de 8,37 aparținea dm 
1961, tot sportivelor romîne).

Cu același prilej a fost 
doborîf și un record repu
blican. Autor : maestrul spor, 
tutui ION NEGROIU. El a 
realizat în proba de salt de 
la 2 000 metri cu aterizare la 
punct fix și deschiderea pa
rașutei după 30 de secunde, 
media de 1,89. Vechiul re
cord îi aparținea (media 
2,625).

EUGEN URSU-coresp.

12 (prin telefon). în 
preliminariilor celei 

V-a ediții a finalei

AM SI MÎINE, IILTIHELE ÎNTÎIMIRI 
INTERNATIONALE DE TENIS

în continuarea turneului in
ternațional de tenis de pe tere
nurile Progresul din Capitală, 
joi și vineri, reprezentativele 
R. P. Romine de seniori și ti
neret au avut de susținut întil-

Emil Iliescu pe locul II în concursul
internațional de planorism al R. P. Ungare
BUDAPESTA 12 (prin telefon). Cea 

de a Vil-a proba — zbor cu țel 
fix (Budapesta — Gyongyos) desfă- 
»urată în cadrul concursului Inter
național de zber fără motor ai K.P. 
Ungare a fost cîștigată de sportivul 
romin EMIL ILIESCU, care a totali
zat 1000 p. La aceste întreceri par
ticipă piloți din B.P. Polonă, B.P.

Tn clipa în care capacele valijoarelor se spri- 
>ă de perete, mirosul pătrunzător de levăn- 

inundă încăperea albă a vestiarului, iar 
și Cecilia se îmbrățișară. Se pare, de alt-

Parfumul
de
levănțică...

(Inscripție 
pe o 

fotografie)

de a face cronica meciului celei 
aș vrea să revin la îmbră-

pa 
E—' 
cn 
O

hJ 
P

E-* 
ca 
O 
&
W

irina
fel, că între această îmbrățișare și parfumul de 
evanfică este o legătură directă. Cecilia, care 
a medic de profesie, susfine că mirosurile, nu 
mai puțin decît melodiile, trezesc aducerile 
aminte

★

Erupția de lavandă s-a produs în ultima du
minică a lui iunie, pe vechiul stadion al Științei 
din Timișoara. Sursa parfumului : tricourile din 
această fotografie, care au stat în umbra scrinu
rilor timp de zece ani încheiați. Intr-adevăr, în 
1953, fetele din fotografie cucereau — pe nou- 
născuful stadion „23 August" dtn Capitală — 
titlul de campioane republicane la handbal în 
11, în finală cu Știința I.C.F.

Dar înainte 
de a 10-a aniversări, 
fișarea din vestiar și la parfumul de levanțică, 
răscolind încă o dată amintirile.

S-au îmbrățișat, după zece ani, Irina Giinther, 
maestră emerită a sportului, și Cecilia Dee. S-au 
îmbrățișat ca după o lungă despărțire, deși se 
văd deseori. Irina (fostul portar al naționalei 
noastre de handbal — rîndul de jos, în mijloc) 
este medic în gospodăria agricolă colectivă din 
Sandra, nu departe de Timișoara, iar Cecilia Dee, 
pe atunci lordache, este și ea medic la .. .milio
narii < 
Irina 
puful 
malul 
ferat < 
și ale

comunei Biled. Poale că maestra emerită 
Gunther și sofia fotbalistului Dee ar fi 
să devină medici de 
înverzit al Begăi, dar 

cîntecul batozei de pe 
s Sandrei.

cultură fizică pe 
amindouă 
ogoarele

au pre- 
Biledului

*

La cîleva minute după ce pleoapa aparatului 
de fotografiat s-a deschis pentru a transforma 
clipa în eternitate, a început meciul aniversării 
înfre campioanele de acum zece ani (Știința Ti
mișoara, aici de fafă) și Știința de astăzi, căreia 
îmi permit să-i adaug, prin excepție, titlul ter
minologic de vicecampioană 1963.

★
o idee. Pentru că tot sîntem

___  în fafă, hai să vedem cine sînt și, 
ales, ce au devenit celelalte campioane.

Prima din stînga, în picioare, este un... in-» 
giner agronom : Regina Șvab. Lucrează la go<s-- 
podăria agricolă de stat din Bulgăruș. Mă vefi 
întreba, desigur, cine e tînărul din dreapta, care 
î-a cuprins talia. Și eu vă voi răspunde că tînărul

IOAN CHIRILĂ
(Continuare in pag. a 3-a)

Am 
grafia

cu foto- 
mai

niri'le 
mane

cu echipele R. D. Cer
și respectiv R. P. Polone, 

întreceri victoriile

(emiefi. l.F. Bulgaria șl l.F. Ub- 
goiă. lată cla»a»*tul g.n.ial după 
7 prabu • ----------‘------ ------------
B471.B 
■al.*) 
gară) 
gară) 
Poloaă) 5713,3 p.

1. Kmlat.k (B.P. FolMă) 
p ; 2. Emil maieu (B.F. «•- 
1107.1 p ; 3. K.ttas (B.P. Un- 
«001.2 P : 4. EwM (B.P.
S3 ÎS,7 p ; 3. Maaz.cy.kr (B.P.

Un-

RADZIO (RP. Polonă)

revenit tenismanitor români 
scorul de 4—0 și 3—1. Merită 
subliniat comportarea selec-

au 
cu 
de 
ționatei de tineret (C. Popovici,
Boaghe, Dron și Ilie Năstase) 
antrenată de Gheorghe Cob- 
zuc. Cei patru sportivi au ac
ționat de multe ori curajos, cu 
lovituri ofensive. Cit privește 
pe componenții primei formații, 
Țiriac, Bosch, Bardan și Măr- 
mureanu, succesul lor era de 
așteptat, fiind superiori adver
sarilor.

I
R. P. ROMINA (SENIORI) —

R. D. GERMANA 4—0

Țiriac — Stahlberg 6—3, 6—3. 
Victoria nu a fost pusă nici 
un moment în discuție, Țiriac 
manevrind în voie. El a servit 
puternic din prima minge și a 
plasat apoi cu precizie majori
tatea loviturilor. Ghemurile 
pierdute se datoresc mai mult 
unor momente de neatenție și 
de slăbire a ritmului, ceea co 
a permis lui Stahlberg citeva 
lovituri reușite.

Bosch — Rautenberg 6—2, 
6-3. Suficient de sigur pe jocul 
de mijloc, Bosch și-a surprins 
deseori adversarul prin mingi 
trimise cu lovitura din stingă. 
De asemenea, Bosch a inițiat 
și unele atacuri, încheiate cu 
smeciuri tari. Toate încercările 
de contracarare ale lui Rauten
berg au fost de fiecare dată 
anihilate de jocul tenace si 
constant a lui Bosch.

Bardan, Mirmu.rea.nu — Stahl
berg, Rautenberg 2—6, 8—6, 6-4, 
6—3. După un început timid» 
jucătorii romuri s-au secondat 
mai bine și preluînd inițiativa»

C. COMARNISCHI

(Continuare in pag, a O-a)



VALEA NERA Sportul... „strict interzis"!ITINERARY TURISTICE 
______________________ I

Prispa „La Cirlige“ săpată de oameni tn sttncă dură, pentru a se putea circula prin Chei 
Foto: E. Cristea

Muntele Semințe a devenit de multă 
vreme un centru turistic important, frec
ventat mai ales de oamenii muncii din 
Reșița Și centrele miniere din împre
jurimi.

De la Reșița pînă în comuna Văliug 
te poale ajunge cu mijloace obișnuite, 
iar de aici funicularul care stă la dis
poziția turiștilor te poartă într-o jumă
tate de oră pe platoul masivului, în ime
diata apropiere a locului unde se află 
răsfirate, prin rari ști de pădure, caba
nele Complexului Turistic Semenic.

Cel mai înalt vîrf al masivului este 
Piatra Coznei (1.445 m) pe care-l avem 
tn fată în tot 'timpul urcușului cu funi
cularul.

Ea poalele acestui vîrf, către sud, cli-

VESTI TURISTICE
ai

ACTIVITATE TURISTICA

în raionul Rm. Vîlcea, prin măsurau 
luate de către asociațiile sportive și 
comisiile de turism, s-a reușit ca nu
mai în prima jumătate a lunii iunie 
să se organizeze 18 excursii în cadrul 
și în afara regiunii, la care au parti
cipat peste 5700 de oameni ai muncii.

S-au evidențiat în mobilizarea oa
menilor muncii la aceste acțiuni turis
tice : A. S. Luceafărul Bălcești, Știința 
Băbeni și comisia raională de turism.

Asemenea excursii continuă să se or
ganizeze de către toate asociațiile 
sportive din raionul Rm. Vîlcea.

ILIE FEȚEANU
; corespondent

EXCURSIE LA PEȘTERA VINTULUi
Be curînd, un număr de 180 de 

persoane de la întreprinderile Uzina 
electrică, Piele și încălțăminte și Uni
rea din Cluj au vizitat Peștera Vîntu- 
Iui din regiunea Crișana.

Pentru ca excursioniștii să cunoască 
cit mai multe din frumusețile acestei 
peșteri, ș-au organizat grupe de cite 
20 de persoane fiecare fiind îndrumată 
de un bun cunoscător al peșterii.

V. BOGDANOVICI 
corespondent

TEXTILIȘTII IN EXCURSIE
Timpul frumos a stimulat activita

tea turistică din orașul Cisnădie, astfel 

Duminică, ștrandul Tineretului va ii deschis 
pentru sportivi și familiile lor

Pentru a da posibilitatea unui număr cît mai mare de 
sportivi ca și familiilor lor de a învăța și practica înotul. Fe
derația romînă de notație a hoiărît să pună la dispoziția 
acestora ștrandul Tineretului în fiecare duminică în care nu 
sînt cursuri și antrenamente de înot.

Biletele se găsesc la casele ștrandului.
I T_i~_ —------------------------- rum_______n_~LJW___-____— ___ ______ _ _ ;

pocește un izvor cristalin, formînd un 
pîrîia.ș, ce-și adîncește malurile pe mă
sură ce coboară Prin hărnicia lui, pîrîul 
a obligat oamenii să-l ia în seamă și 
să-i dea un nume : Bane șui Mare.

După circa 3 km apele pîrîului ajung 
între „Nergani", cîteva țuguituri împădu
rite și cu coastele brăzdate de zeci de 
pîraie care se unesc mai în vale și ies în 
calea Baneșului Mare, înghițindu-i apele 
și formînd din acest loc rîul Nera sau 
Nerganul, apă puțin cunoscută, dar 
foarte interesantă din punct de vedere 
turistic. Ea curge o vreme săpind în 
coasta muntelui Semenic, după care pă
trunde tn Depresiunea Almajului, unde 
devine un rtu major, puternic, pregătit 
să înfăptuiască cea mai însemnată fap-

îneît aceasta a căpătat un caracter de 
mase. Numai în a doua jumătate a 
lunii iunie au fost organizate 6 ex
cursii pe diverse trasee, Ia care au 
participat peste 450 de textiliști. 
Excursioniștii au petrecut zile de ne
uitat în munții Cibinului.

In planurile de muncă pe trimestrul 
III ale asociațiilor sportive din locali
tate, sînt prevăzute acțiuni turistice 
cu trasee variate și interesante, la 
care vor fi mobilizați peste 5.000 de 
oameni ai muncii.

C. CKEȚU 
corespondent

156 DE ACȚIUNI TURISTICE

In orașul și raionii] Turda, în pri
mul semestru al acestui an, s-au or
ganizat 156 de acțiuni turistice, la care 
au participat peste 14 000 de oameni 
ai muncii cuprinși în 90 de aso
ciații sportive. Aceasta se datorește 
faptului că membrii comisiilor acordă 
o mare atenție dezvoltării activității 
turistice în cadrul raionului.

Au fost organizate excursii la Cheile 
Tu'r’ui, cabana Băișoara, Cheile 
Turzii, Valea Narciselor și alte locuri. 
La buna organizare a acestor excursii 
un aport deosebit au adus membrii 
comisiei raionale în frunte cu tov. 
Eugen Szanto-președintele comisiei.

V. ȘTEFANESCU 
corespondent 

tă a vieții lui, să 
despice munții, for
mînd poate cele mai 
frumoase și mai 
sălbatice chei din 
țara noastră: Cheile 
Nera, lungi de 22 
de kilometri.

Pe această dis
tanță, cuprinsă în
tre satele Șopotu 
Nou și Șasea Ro
mi nă, rîul împreu
nă cu natura au 
strîns o adevărată 
comoară de frumu
seți turistice. } 

Cîrșiile (pereții) 
Initiate, ce mărgi
nesc valea, mulți
mea de conveiuri ce 
se încolăcesc parcă 
în jurul pereților, 
frumusețile toponi
mice, Lacul Dracu
lui, ascuns cu grijă 
în dolina ce precede 
uriașa intrare a peș
terii cu același nu
me, prispele săpate 
de oameni în pereții 
de sttncă pentru a 
permite înaintarea 
de-a lungul văii, 
tunelurile miniatura
le, prin care trece 
numai o persoană, 
mulțimea de pești 
ce populează apele, 
vegetația, flora, peș
terile, vadurile a- 
dînci cu ape limpezi 
și liniștite etc. sînt 

numai o parte din bucuriile și surpri
zele unei excursii întreprinse în aceste 
locuri.

La ieșirea din chei, rîul se abate către 
vest, curgi nd domol pe la poalele mun
ților Locvei, privind în depărtări culmea 
vîrfului Svincea (1226 m) cel mai înalt 
vîrf al munților Almaj, căutînd să-și 
prelungească viața și simțind parcă a- 
propierca Dunării care-l așteaptă să-i ia 
tributul de ape.

EMILIAN CRISTEA 
maestru al sportului

O strinsă legătură
(Urmare din pag. 1) 

tirea echipelor, pe care, apoi, le în
drumă în competiții. Iată acum pro
gramul competițional din acest an al 
iubitorilor de volei din asociație :

— campionatul pe asociație cu o du
rată de 3 luni ;

— etapa I a Spartachiadei de vară 
a tineretului (45 de zile) ;

— întrecerile de volei din cadrul 
triatlonului sanitar ;

— meciuri amicale între echipele 
diferitelor grupe.

Așadar, după un sumar calcul, vo
leibaliștii de la Sănătatea au asigurată 
o activitate continuă de-a lungul a 
6 luni de zile. Numărul echipelor în
scrise la campionatul pe asociație este 
de 40 (dintre care 12 feminine). Me
ciurile echipelor sînt programate ju
dicios, în funcție de timpul liber pe 
care îl au jucătorii. Cele 13 TERENURI 
DE VOLEI, majoritatea amenajate 
prin muncă voluntară, sînt un ade
vărat furnicar. Dar niciodată nu se 
întîmplă ca în aceeași zi și la aceeași

Iată un aspect edificator al activității voleibalistelor de la „Sănătatea*

Foto: T. Roibu

Așezat intr-un splendid cadru na
tural, ștrandul Mogoșoaia atrage zil
nic sute de vizitatori. Uneori nu
mărul celor ce vin să se răcorească 
în apele lacului se ridică la peste 
6.000 („record" stabilit cu două săp- 
tămîni în urmă) ! Și dacă vizitatorii 
sînt mulțumiți de răcoarea pădurii; 
de soarele care îi bronzează și de 
iarba mătăsoasă, în schimb sînt ne
dumeriți de pasivitatea cu care ad
ministrația ștrandului privește re
zolvarea unor pro
bleme gospodărești.

Cei care pășesc 
pentru prima oa
ră aici fac cunoș
tință în primul rînd 
cu... suprafața mică 
unghi — ce 
unei curți medii — pe care s-a pus 
mal puțin nisip și mai mult... pietriș, 
trebuie să primească numărul mare 
al vizitatorilor din zilele de aglome
rație. Capacitatea sa este 
mult 200 de persoane, 
nați vînătoarea care

Noie crttice
plajei. Un drept-ă _ _.

nu depășește mărimea

de cel 
Vă imagi- 

începe după... 
o bucățică de plajă în zilele record. 
Apoi, a doua... surpriză o au cînd 
intră în apă. Plină de brădiș și de 
frunze, apa lacului nu te îmbie la 
scăldat.

Dar ceea ce impresionează în mod 
și mai neplăcut este faptul că în 
zilele de aglomerație sportul este... 
interzis la ștrandul Mogoșoaia. Unul 

il. NAUMdintre salariații ștrandului ne-a ex

— N-ați t uzul cumva, pe unde e terenul de sport ?

oră să fie programate — pe același 
teren — două meciuri. Rezultatele 
sînt omologate și popularizate cu 
atenție.

Antrenorii și instructorii urmăresc 
desfășurarea competițiilor de mase 
pentru a depista talentele. Aici se află 
legătura dintre activitatea de mase și 
cea de performanță. Cu prilejul fie
cărei competiții de mase alți tineri 
sînt promovați în secția de perfor
manță pentru a urma un antrenament 
metodic și a urca în acest fel treptele 
măiestriei sportive.

O BOGATA ACTIVITATE A ECHIPE
LOR DE PERFORMANȚĂ

Rezervorul acesta neprețuit de cadre 
— activitatea de mase — asigură în 
permanență înnoirea loturilor de per
formanță. Așa se face că în momentul 
de față secția are 87 de sportivi de 
categoria I, a Il-a, a IlI-a și juniori. 
Reprezentativele asociației participă 
în campionatele de calificare (băieți

plicat că jocul cu mingea ar putea 
stînjenl odihna celorlalți vizitatori. 
De acord. Dar de ce n-a existat 
preocuparea amenajării unui teren 
de volei sau de tenis pe care cei 
dornici să practice sportul să-și poa
tă satisface pasiunea ? Deocamdată 
există numai... planuri pentru viitor. 
Dar, timpul trece...

în cursul săptămînil, amatorilor de 
sport le este „îngăduit" să joace 
(puțin) mingea pe pajiște. Este in-

comod și, în conse
cință, neatractiv. 
Și cînd te gîn- 

deșt-i că majoritatea 
celor care zilele 
trecute se aflau la 

ștrandul Mogoșoaia ar fi dorit să 
facă sport.

Plecînd de la ștrand ai unele ne
dumeriri. De ce oare cadrul natural 
atît de pitoresc al Mogoșoaiei nu 
este completat cu o atentă îngrijire 
a lacului și a plajei, de ce în acest 
colțișor plăcut sportul trebuie să fie 
„strict interzis" în unele zile și „ac
ceptat" în condiții improprii _>n_ al
tele ? La aceste întrebări 
ar putea da 
Nu este greu 
de sport în 
este greu de 
nisipul plajei 
lacului. în acest fel ștrandul va o- 
feri intr-adevăr condiții optime mi
ilor de vizitatori.

ICAB-ul 
răspuns prin fapte, 
de amenajat un teren 
incinta ștrandului, nu 
curățat pietrișul din 
și brădișul din apa

și fete), în campionatul orășenesc (bă
ieți și fete), în campionatul raional 
(băieți) și în campionatul de juniori 
(băieți și fete). Pe toate treptele ac
tivității competiționale se află deci 
și reprezentanții acestei puternice sec
ții de volei. Acest lucru a fost posibil 
— fără îndoială — datorită faptului că 
activitatea de mase și centrul de ini
țiere pentru copii au dat și dau în per
manență noi sportivi activității de 
performanță. De aici s-au ridicat 
sportivii Șt. Stroe, Ovidiu State, N. 
Dobrescu, Șt. Diaconescu, Georgeta 
Mazilu, Mariana Frunzeti, Florica 
Dobrescu și alții. De aici se vor ri
dica an de an noi talente.

Rezultatele activității de perfor
manță reflectă intensa muncă ce se 
desfășoară în secție. Echipa de fete 
(junioare) a ocupat locul I în cam
pionat, cea care activează în campio
natul orășenesc tot locul I, iar cea de 
senioare din campionatul de calificare 
locul II. Juniorii s-au clasat și ei pe 
un loc onorabil (III). Vă imaginați 
desigur ce activitate bogată de per
formanță are această secție. în aceeași 
etapă nu mai puțin de 7 echipe susțin 
partide în competiții oficiale! Mem
brii biroului de secție sînt întotdea
una lingă echipe, contribuind și ei Ia 
succesul sportivilor.

★

Activitatea secției de volei a aso
ciației sportive Sănătatea este încă o 
dovadă a legăturii indisolubile care 
există între activitatea de mase si cea 
de performanță. Este clar că numai 
muncind astfel, birourile de secții pot 
contribui la antrenarea unul număr 
cît mai mare de oameni ai muncii în 
practicarea sportului și la creșterea 
activității de performanță.



Instantanee

COLOCVII DE VACANȚĂ"
Exemplul profesoarei Maria lunea

cei mai mulți la întrecerile de nata
ție, fotbal, atletism, baschet și vo
lei. Exigența e, bineînțeles, foarte 
mare deoarece rezultatul fiecărui meci 
se transmite prin stația locală de 
amplificare, deci se „aude” in tot 
centrul universitar București. Ba, chiar 
in întreaga țară: la Complexul cul
tural-sportiv de la lacul Tei vin și 
studenți din Brașov, Iași, Cluj ș.a. 
care își fac practica în Capitală.

Vin, de asemenea, muncitori de 
la diferite întreprinderi bucurește- 
ne (azi, de pildă, studenții se in- 
tilnesc cu tinerii de la uzina „Elec
tronica"), oameni de știință, de ar
tă, maeștri emeriți ai sportului etc. 
De două ori pe săptămână (miercu
rea și 
vizita 
locală 
Mai”.
ca la
înot prevăzut cu tobogan, 
de sport, jocuri (ștafeta 
fotbalul pitic, șah și moara etc.); in
să, punctul de atracție rămine plim
barea cu bărcile pe lac (cei care 
trag la rame sint, bineînțeles, stu
denții).

Ne oprim, deocamdată, aici. Vom 
reveni la toamnă, cind probabil se 
vor da și calificativele ; „bine" la 
capitolul sănătate, „foarte bine" la 
volumul... întrecerilor cultural-spor
tive, „suficient"... pentru cele trei 
luni de vacanță !

vinerea), studenții primesc 
„cravatelor roșii" din tabăra 
de pionieri a raionului „1 
Micii oaspeți se simt aici 
ei acasă. Au bazinul lor de 

terenuri 
sănătății.

In zilele de vacanță, toate pinzele sus !... Imagine de la Complexul cultural- 
sportiv universitar Tei

Foto: I. Mihaică
Fiind foarte importante, la aceste 

„colocvii” participă toți studenții bucu- 
reșteni. Prezența se face in fiecare 
dimineață, in marele amfiteatru al 
Complexului cultural-sportiv de la la
cul Tei, după care se trece la orele 
de plajă, orele de barcă, orele de 
audiție muzicală...

Materia e foarte vastă ! Aici se ve
rifică cunoștințele de natație (cine 
„cade" face un curs special pentru 
învățarea înotului), cele de canotaj, 
iahting etc. Se lucrează intens : la 
fotbal (pe patru terenuri !), atletism, 
volei (tot pe patru terenuri), gimnas
tică (in afară de bară fixă, bimă, 
capră, cal cu minere... Complexul 
dispune și de cinci porticuri moder
ne), baschet (3 terenuri), handbal, 
tenis de masă, șah, popice (popicăria 
este acoperită și are două 
haltere, tenis de cîmp etc.

Se dau și note... Premierile 
du-se pe loc (o prăjitură, un
bere rece). Concursurile distractive, 
de pildă, se țin sub umbrelele multi
colore de pe plajă. Cele de orientare 
turistică, in împrejurimile lacului 
Tei. întrecerile pentru „cel mai bun 
aruncător la coșul de baschet", „cel 
mai iute alergător" sau „cel mai pu
ternic s udent”, se organizează cu re-

ji stirnesc interes una- 
cițiva cîștigători; Octavian 

(Inst, de 
Teodorescu

gularitate 
nim. Iată 
Teodor (ISE), Ion Roșea 
Construcții), Alexandru 
(Fac. de Istorie) ș.a.

Interesant e că la aceste „colocvii 
de vacanță" participă, alături de 
studenți, și profesorii. Unii la „cla
sa" Snaip, alții la „clasa" Finn, dar

Am cunoscut-o cu cîțiva ani în 
urmă, la Timișoara, la o ședință 
a comisiei regionale de gimnastică, 
în discuție: felul cum trebuie în
drumați elevii talentați către sec
țiile de performanță. A luat cu- 
vîntul șl profesoara Maria Țunea. 
A vorbit concis, convingător. A 
subliniat importanța inițiativei.

în săptămînile următoare, primii 
elevi de ia liceul nr. 1 — acolo 
unde își desfășoară activitatea 
prof. Maria Țunea — treceau exa
menul de verificare din cadrul 
C.S.S. „ 
au urmat atleții ; 
jocurilor sportive. 
C.S.S.
nr. 1 
cadre.

Am 
școală. împreună cu 
sori, ea organiza grupele de elevi 
care urmau să transforme curtea 
școlii intr-o veritabilă bază spor
tivă. Sute de ore de muncă pa
triotică, la care prof. Maria Țunea 
a participat deseori cot la cot cu 
elevii. Astăzi, terenurile de hand
bal și de volei ale liceului nr. 1 
sînt printre cele mai frumoase 
din orașul de Pe Bega.

De curind. am reîntîlnit-o la 
Deva, cu prilejul finalei campio
natelor școlare de volei. Am ur- 
mărit-o in timpul jocurilor, am 
admirat-o pentru modul curt. își 
conducea echipa. Tinerii volei
baliști timișoreni au ținut totdea
una seama de sfaturile profesoarei 
lor. Și rezultatele bune n-au in- 
tîrziat să se arate : echipa liceului 
nr. 1 s-a clasat pe un loc frun
taș în ierarhia sutelor de formații

care 
ție... 
tocii 
păci 
turneului final. In sfîrșit, echipa 
aceleiași școli a deținut întîieta- 
tea in clasamentul elevilor fruntași 
nu numai în sport ci și la învă
țătură, prin voleibalistul Gh. Ha- 
cichian din clasa a IX-a : 15 me
dii de 10...

au luat startul în competi- 
Tot la Deva, unul din jucă- 
de bază ai echipei, ion Cor- 
a făcut parte din formația

piste),

făcin-
suc, o

V. TOFAN

.Banatul", După
apoi,
Așa 
aibă 
pepinieră de

, Banatul" să 
o puternică

revăzut-o pe

gimnaști 
iubitorii 

a ajuns 
la liceul

profesoară în 
ceilalți profe-

Să 
tea 
Maria Țunea ca dirigintă. Un bun 
prilej de a-și cunoaște elevii și 
elevele, de a le forma perso
nalitatea, de a-i îndruma și în 
viață, în activitatea lor viitoare. 
N umeroși elevi, la absolvire, i s-au 

t cu întrebarea: „Ce 
:i să urmez,

mai adăugăm la toate aces- 
activitatea neobosită a prof.

fadresat 
Țsfăt-uiți

......................»
- + 
întrecerile celor mai tineri jucători bucureșteni ț

jEMm

Campionatul republican individual 
(faza orășenească) pentru copii și ju
niori care se desfășoară de cîteva zile 
în Capitală, cunoaște o afluență deo
sebită de participanți : 182 de băieți 
și fete. întrecerile se încheie dumi
nică dimineață cind vor avea loc toa
te finalele.

Iată rezultatele mai importante în
registrate în sferturile de finală : 
cat. S—10 ani, simplu băieți: Preda- 
Gabrea 2—1, Knal-Bădin 2—0, Turburi- 
Viziru 2—0; cat. 11—12 ani. 
băieți; Sarău-Cemăianu 2—0, Petres- 
cu-Dima 2—0, Bratu-Georgescu 2—0, 
Chivaru-Tendler 2—0, simplu fete : 
Elena Cotuna-Irina Ulian 2—0, Anca 
Tipărescu-Cristina Popescu 2-1, A-

driana Calina-Ioana Bădin 2—0, Li
liana Cobzuc-Cristina Bădin 2—0 ; 
cat. 13—14 ani, simplu băieți: Na- 
vrotki-Stănescu 2—0, Sotiriu-Bondoc 
2—1, Ivan-Popescu 2—0, Viziru-Ionescu 
2—1, simplu fete; Mariana Oargă- 
Alexandra Stanciu 2—0, Andreea Has- 
naș-Constanța Turea 2—1, Anca De- 
metriad-Aurelia Cimaru 2—0, Mariana 
Stănoiu-Cristina Zamfirescu 2—0 ; cat. 
15—16 ani, simplu băieți: Burcea- 
Frățilă 2-0, Rozenzweig-Budoiu 2—0. 

simplu Greabu-Russu 2-0, Niculescu-Negri
2—0, simplu fete: Florica Butoi-Ka- 
rin Strulovici 2—0, Gabi Voinescu- 
Manuela Mihu 2—0, Valeria Berca- 
Iulia Georgescu 2—0, Daniela Soti- 
riu-Mariana Constanța 2—0; cat.

mă 
tovarășă pro- 

-ffesoară?" Pentru fiecare prof. Ma- 
Țria Țunea a găsit recomandația 
♦cea mai bună. în funcție 
Jcație, de putere de muncă.

■ Aceasta este prof. Maria 
O femeie veșnic activă, o _____

Jtoare prețuită în egală măsură de 
Țelevi, profesori și părinți. Prin 
♦ conștiinciozitatea, priceperea și 
.i. pasiunea ei ta muncă, comunista 
Ț Maria Țunea reprezintă un exem-

de vo-

Țunea. 
educa-

17—lg ani, simplu băieți; Badea- 
Barbuc 2—0, Bunea-Sarău 2—0. Stru
lovici-Negrea 2—0, simplu fete : An
ca Dinescu-Gabi Budzavi 2—1.

Competiția continuă sîmbătă de lafptu pentru toate cadreîe “didactic 
ora 8,30 (semifinale) și duminica * 
la ora 8,30 (finalele). întîlnirile 
loc pe terenurile centrului de an- > 
trenament nr. 2. „

de
au din orașul Timișoara.

TIBERiU STAMA

AU început întrecerile de calificare

VOLEIBALISTUL DE LA „CIMENTUL" BICAZ
îl cheamă Viorel Bîtlan, are 

30 de ani, este lăcătuș la Fa
brica de ciment de la Bicaz și 
instructor voluntar al asociației 
sportive Cimentul.

Pe voleibalistul Viorel Bîtlan 
l-am cunoscut la o „duminică 
sportivă", pe stadionul din par
cul Libertății din Bacău. Venise 
ca jucător și antrenor al echi
pei de volei Cimentul, care a 
susținut o partidă amicală cu 
Proiectantul Bacău.

Stînd de vorbă cu Viorel Bît
lan, am aflat o serie de aspecte 
interesante despre activitatea 
voleibalistică de la Cimentul 
Bicaz.

„Tinerii din fabrica noastră 
practică in număr mare voleiul 
— ne spunea Viorel Bîtlan. 
Nu am calitatea de antrenor, dar 
practicînd acest sport de 15 ani 
mi-am însușit oarecari cunoș
tințe și ajutat de profesorul C. 
Tăbăcaru, care predă educația 
fizică la Școala medie din Bi
caz, am obținut unele rezultate 
în pregătirea tinerilor voleiba
liști. In prezent avem patru 
echipe de volei, două de băieți 
și două de fete și bineînțeles 
multe rezerve, începători".

în continuare, Viorel Bitlan 
ne-a vorbit despre întrecerile 
de volei din cadrul Spartachia- 
dei de vară. La „Cimentul" se 
întrec pentru obținerea titlului 
de campioană a asociației la 
Spartachiadă patru echipe re- 
prezentînd secțiile „mecanică", 
„producție", „administrativ" și 
„carieră". în tur — competiția 
se dispută sistem tur-retur — 
cea mai bună comportare a 
avut-o echipa secției „meca
nică".

în încheiere, interlocutorul 
nostru a ținut să ne aducă la

cunoștință contribuția voleiba
liștilor și a altor sportivi de Ia 
fabrica de ciment la amenajarea 
terenurilor de sport din orașul 
Bicaz. Sportivii de la „Cimen
tul" au prestat pînă acum mii 
de ore de muncă voluntară. De 
altfel, toate cele 12 asociații 
sportive din Bicaz contribuie 
prin munca voluntară a spor
tivilor săi la amenajarea tere
nurilor de sport : două de volei, 
cîte unul de fotbal, baschet, 
handbal în 7 și tenis, o pistă 
de atletism etc. O mențiune spe
cială pentru asociația sportivă 
a Școlii medii din Bicaz. Sute 
de elevi ai acestei școli au de
pus peste 12.000 de ore de mun
că voluntară la amenajarea 
acestor frumoase terenuri de 
sport.

T. R.

'f

Parfumul de levănțică
(Urmare din pag. 1)

nu mai e chiar a-tît de tînăr. Este Vaifer Meiterfh, 
fostul antrenor al Științei trecutului deceniu, asiăzi 
inginer agronom la.. . ați ghicii... Bulgăruș și... 
n-a|i ghicit. .. soful sofiei sale. Cu ocazia asta 
am „vînckit" și o idee de reportaj : „Agronomii 
din Bulgăruș".

A doua din stînga este „tovarășa Bucur", pe 
alunei Iorgovan, astăzi profesoară de educație 
fizică la Timișoara și anirenoare a echipei școlare 
care a cîștigat anul trecut Spartachiada pionierilor.

în dreapta lui Alexandru Arghiropol, unul din cei 
mai vechi arbitri de handbal din Timișoara, se gă
sește Hortensia Juhas, pe atunci Munteanu, de ase
menea profesoară de educație tizică. Cea mică de 
tot, de lingă ecusonul arbitrului, este Elena Rofaru- 
Pîrva tehniciană la Elecfro-Banalui. (După cum ve
deți, Cupidon și oficiile de stare civilă au operat

IN TOATE GRUPELE INTERREGIONALE
Stat cunoscute echipele campioane 

de regiuni. în prezent întrecerile 
pentru calificare, din cadrul etapei 
interregionale, la volei, se desfă
șoară în toate cele patru grupe în 
care au fost împărțite echipele cali
ficate. Iată, de altfel, componența 
grupelor pentru etapa interregio
nală : GRUPA I : Crișana Oradea, 
Știința Petroșeni, înainte Timișoara. 
Viitorul Baia Mare (băieți), Corvinul 
Deva, S.S.E. Oradea, Sănătatea Arad, 
Minerul Explorări B. Mare (fete) ; 
GRUPA A II-A : Viitorul Bacău, 
Constructorul Brăila, Voința Boto
șani, Penicilina Iași (b), Cauciucul 
Onești, Constructorul Brăila, Energia 
Suceava, Penicilina Iași (f) ; GRUPA 
A III-A : Industria Sirmei C. Turzii, 
Banca R.P.R. Tg. Mureș, Politehnica 
Brașov, Constructorul Ploiești (b), 
Știința Dej, Sanitarul Tg. Mureș, 
Poiana Brașov, Progresul Tirgoviș- 
te (f) : GRUPA A IV-A : Petrolul 
Cartojani. Stuful Tulcea, Electro- 
putere Craiova, Semănătoarea Bucu

rești, Metalul Pitești (b) și Confec
ția București, S.S.E. Tg. Jiu, S.S.E. 
Giurgiu și Voința Constanța țf). în 
această grupă se desfășoară ta pre
zent returul.

Echipele cîștigătoare de grupe, bă
ieți și fete, vor lua parte apoi la 
un turneu final pentru desemnarea 
formațiilor ce vor participa anul 
viitor in prima categorie a țării. A- 
cest turneu final se va desfășura 
numai tur.

Iată citeva rezultate 'înregistrate în 
etapa interregională : Crișana Ora
dea — Știința Petioșeni (m) 3—2, 
Petrolul Cartojani — Metalul Pi
tești (m) 2—3, Constructorul Ploiești 
— Banca R.P.R. Tg. Mureș (m) 3—0, 
Viitorul Bacău — Constructorul Bră
ila (f) 1—3, Progresul Țîrgoviște —
Sanitarul Tg. Mureș (f) 3—1, S.S.E. 
Tg. Jiu — Confecția București (f) 
0—3, Corvinul Deva — S.S.E. Oradea 
(f) 3—1, Semănătoarea București — 
Stuful Tulcea (m) 3-0.

AL. C.

modificări în toate buletinele). Lingă Eiena se aha 
o altă tovarășă profesoară de ciliits, oltius, fortius : 
Pîrloagă. Urmează Cecilia, despre care am mai 
vorbit. Lingă ea, Tiberi-u Stîrcoci, un fel de Pelr.că 
Dumitrescu-Rapid al Științei Timișoara, mai puțin 
zgomotos, dar parcă mai profund.

Prima de jos, din sfînga, este Ana Șchiopu, fos’ă 
Mef, tehniciană la Tehnometal Timișoara, iar alăta-i 
de ea, Felicia Mușat, care a reluat, după n-uiți ani, 
studiul filologiei, la insistențele colectivului din foto
grafie.

Despre doctor Irina am mai vorbit. Alături de ea 
se află o colegă de întreprindere a Anei Șch:opu : 
tovarășa inginer Bagiu, fostă Orban. în sfîrșit, v-o 
prezint și pe singura campioană care și-a oăstrat 
numele : Marieta Sandu, inginer ia Banca de in
vestiții din Timișoara,

★
)

Și acum să revenim la joc. Au cîștigat— seni
oarele, cu 4—2. exact scorul de acum zece ani. 
Spectatorii afirmă însă că fetele au fost galante cu 
„senioriile" lor. N-are importanță.,,

Seara, la banchet, în capul mesei s-au aflat pro
fesorii universitari Gheorghe Savi și Vasile Co- 
checi, conducătorii ciubuiui Știința. S-a vorbit, s-a 
rîs și s-a loastat. S-a vorbit despre graficul uzinei 
Tehnometal, despre producție de lapte a Bilodu- 
Itii, despre colocviile Feliciei Gheorghiță, despre 
pionierii „tovarășei profesoare Bucur", despre trina 
Hector, și ma1 ales despre tricourile cu miros de 
levănțică, simbolul dragostei de c.ub.

La ora cînd apar aceste rînduri, ia Biled, la San
dra, la Bulgăruș și la Timișoara, 11 tricouri au re
găsit liniștea și răcoarea scrinului, printre fire de 
levănțică. Vor reapare ia lumină peste cinci a-m, 
în 1968, în ultima duminică de iunie, ca să parfu
meze din nou cu lavandă, pereții albi ai vestiarului 
de ia umbra plopilor.

★

P.S. Echipa senioarelor Științei Timișoara anunța 
pe această cale că meciul celei de a 15-a aniversări 
se contramandează din oficiu, dacă în această pe
rioadă junioarele de astăzi nu vor cuceri cei puțtaj 
un titlu de campioane republicane.



CRiRCCRMOE

Au fost desemnați campionii republicani 
în probele de fond la caiac-canoe

SNAGOV 12 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Vineri dimineața au 
început pe lacul Snagov întrecerile 
finale ale campionatului republican de 
caiac-canoe. Participă numeroși con- 
curenți din 11 centre nautice din țară.

In cursul dimineții s-au desfășurat 
eliminatoriile, iar după-amiază cele 5 
finale ale probelor de fond pe 10 000 
metri.

Iată primii campioni de caiac-ca
noe pe 1963 :

CAIAC DUBLU : 1. Dinamo Bucu
rești (Andrei Ichîm. Constantin Zaha- 
renco) 42=30,7; 2. Steaua (C. Feher, T. 
Conțolenco) 42:48.0: 3. Dinamo Galați 
(G. Vorobiov, C. Sidorenco) 43:41,0; 4. 
Olimpia București (V. Isăcescu, M. 
Vosca) 48=35.0 ; 5. U. T. Arad (Buda- 
cec, Szucs) 48:57,5; 6. Viitorul Tg. Mu
reș (Kerestes, Haraszty) 52:36,3.

CAIAC SIMPLU : 1. Ștefan Poeora 
(Steaua) 46:20,7; 2. Simion Rețea (Di
namo Buc.) 48:49,0; 3. Iosif Gal (U.T.A.) 
49:53,0; 4. V. Teodor (Dinamo Galați) 
51:47,7; 5. B. Ilieș (Mureșul Tg. M.) 
52:45.0; 6. N. Belae (S.S.E. nr. 2 Buc.) 
54=57.0.

CAIAC 4 : 1. Dinamo Buc. (S. Te- 
rente, A. Vorobiov, M. Ivanov, A. 
Sciotnic) 37:02.0; 2. Steaua I (M. Iva
nov, A. SimitHov, D. Danilov, I. Chi- 
tai) 37:38,0; 3. Steaua II 39:30.4; 4. 
Voința Galați 41:59,6; 5. C.S.O. Timi
șoara 41:59,6; 6. Știința Buc. 42:20,4. 
(La această probă echipa Steaua I a 
depus o contestație).

CANOE DUBLU : 1. Dinamo Buc. 
(Ichina Lipalit, Lavrenti Calinov) 
48:19,5; 2. Steaua (Ceicu, Ivanov)
49:00,0 ; 3. Centrul F.R.S.N. Tulcea (Li
palit, Dunaev) 52:17,0; 4. Voința Ga
lați (V. și I. Azizoaie) 53:49,0; 5. Di
namo Buc. II (Feodov, Climov) 54:21 0.

CANOE SIMPLU : 1. Andrei Igorov 
(Steaua) 11109:24 ; 2. L. Rotman (Dina

===== f—
Numeroase concursuri populare de înot în Capitală

Prima etapă a concursurilor popu
lare de înot se apropie de sfirșit. 
Mii de tineri și tinere din Capitală 
și din țară s-au întrecut cu dîrzenie 
pentru a reuși să se califice în eta
pa următoare. Unii au participat 
pentru prima oară la un concurs 
de mai mare amploare. Desigur, a- 
ceștia nu se vor opri aici, chiar 
dacă nu au reușit să se numere 
printre primii clasați. Prin secțiile 
de natatie ale asociațiilor sportive ei 
vor continua activitatea competițio- 
nală, participînd la campionatele a- 
sociațiilor și la alte întreceri cu ca
racter local, străduindu-se să-și ri
dice necontenit măiestria sportivă, 
astfel Ca la viitoarele ediții să poa
tă realiza o comportare cit mai me
ritorie.

în plină perioadă competifională
• ETAPA A ll-A A CAMPIONATULUI SELECȚIONATELOR DE REGIUNI
• PROGRAMUL COMPLET AL „CUPEI FEDERAȚIEI" • LUNI ÎNCEPE A lll-A 
SERIE LA CENTRUL DE ÎNVĂȚARE A ÎNOTULUI • CAMPIONII CAPITALEI

LA SĂRITURI PENTRU JUNIORI

• A doua etapă a camp’onatului re
publican al selecționatelor de regiuni 
se desfășoară azi și mîine în orașele 
Cluj și Tg. Mureș. La Cluj sînt pro
gramate întrecerile feminine, unde vor 
evolua, printre altele, Zoe Rezniceneo, 
Cristina Baîaban, Ingrid Ungur, Mă
ciuca Rotaru, Santa Grințesou, Co- 
druța Sala, Maria Klosz. Mariana Pas
tor, Eva Nagy, Natalia Caval'oUi, iar 
la Tg. Mureș cele masculine, în ca
drul cărora vor concura Caminschi. 
Voicu, Georgescu, Sclimaltzer, Hor
vath, Plsohl, Tat ș.a. Amintim că dună 
prima etapă, disputată cu trei săptă- 
mîn.i în urmă, clasamentele se pre
zintă astfel: femin'n : București I 
5.445 p ; 2. București II 4 515 p ; 3. 
Banat 3.580 p ; 4. Cluj 3.500 p ; 5. 
Mureș-Autonomă Maghiară 3.175 : 6. 
Crișana 970 ; masculin : 1. București 
I 9.325 p ; 2. Banat 7.970 p ; 3. Cluj 
6.605 p ; 4. Mureș-Autonomă Maghiară 
2.200 p.
• Comisia de organizare a „Cupei

Federației", rezervată echipelor de 
polo selecționate de regiuni, a stabilit 
următorul program de disputare a 
jocurilor : miercuri : București I __
M treș-Autonomă Maghiară, București 
II— Banat, Crișana — Cluj ; joi ; 
București II — Mureș-Autonomă Ma

mo) lhll:22; 3. D. Nichiforov (Dina
mo) lhl5:0; 4. Popov (Steaua); 5. Leu 
(Voința Galați); 6. Rădulescu (C.S.S. 
Buc.).

Ultima probă a calificărilor la viteză. Se întrec caiacele de două persoane, pe 
distanfa de 1000 m.

Foto: T. Roibu

în Capitală, concursurile populare 
de inot au continuat să se desfășoa
re în majoritatea raioanelor. Bazi
nele și lacurile au fost suprasoli
citate. Astfel, la lacul Tei, asociația 
sportivă Sirena a organizat numeroa
se concursuri la care au participat 
atît sportivi de la Uzina de pompe 
și mașini agricole, cit și numeroși 
alți tineri și tinere. Rezultate fru
moase s-au obținut și de către aso
ciația sportivă Frigul care a mobi
lizat la startul întrecerilor aproape 
100 de participanți.

Pentru asociația sportivă Firul 
Alb, concursurile populare de înot 
au constituit un bun prilej de atra
gere de noi salariați spre secția de 
natație. Instructorii voluntari Pavel 
Dumitru și Doru Crlnguș s-au stră- 

ghiară, Crișana — Banat, București I 
— Cluj ; vineri : București I — Bainat, 
Cluj — Mureș-Autonomă Maghiairă, 
București II — Crișana ; sîmbătă : 
Crișana — Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Cluj — Banat, București I — 
București II ; duminică : Mureș-Auto
nomă Maghiară — Banat, Cluj — 
București II, Crișana — București I. 
Meciurile încep în fiecare zi de la 
ora 18, la ștrandul Tineretului.
• Luni la ora 8 încep cursurile celei 

de a treia serii a centrului de învă
țare a înotului de la ștrandul Tine
retului. Doritorii se maț pot înscrie 
în cursul zilei de azi, precum și luni 
dimineața la ștrandul Tineretului.
• întrecerile de sărituri din cadrul 

etapei orășenești a campionatelor re
publicane pentru juniori și junioare 
an desemnat următorii ciștigători : 
trambulină, juniori I cat. a IH-a : V. 
Bălan (S.S.E. 1) ; juniori II cat. a Il-a : 
M. Munteanu (Progresul) ; cat. a 
III-a : I. Ilieș (Progresul) ; cat. a IV-a: 
C. Nedelea (Ol. sp. școlar) ; cat. a 
V-a : C. Mihail (Ci. sp. școlar) ; ju
nioare I cat. I : Melania Treistaru 
(Progr.) ; cat. a Il-a : Gabriela Po
pescu (S.S.E. 1) ; oat. a III-a : Aurelia 
Manache (Progresul) ; oat. a V-a : Ro
zalia Iacobson (CI. sp. școlar) ; junioare 
II eat. a III-a : Rodica Popescu (S.S.E. 
1) ; cat. a V-a : Ștefania Bolovăneanu 
(S.S.E. 1) ; cat. a Vl-a : Ecaterina An
tonescu (Rapid) ; platformă junioare 
I: Melania Treistaru ; juniori II: J. 
Treistaru (Progresul).

Ultimele două probe au fost Influ
ențate de furtună.

Sîmbătă dimineața se dispută toate 
finalele la viteză.

N. MARDAN

duit să folosească din plin bazinul 
de înot de care dispune asociația. 
Așa se explică faptul că, pînă în 
prezent, peste 200 de sportivi au 
participat la întreceri, mulți dintre 
ei solicitînd consiliului asociației 
organizarea cit mai multor concursuri 
de acest fel. Și la Fabrica de chi
brituri concursurile de înot s-au 
bucurat de o largă popularitate. Pes
te 100 de tineri și tinere s-au în
trecut în cadrul primei etape. Reu
șite competiții au fost organizate de 
asociațiile sportive Aurora, Dealul 
Spirii, Spartac și Ministerul econo
miei forestiere. La frumoasa bază 
sportivă de la Toboc-Tei, s-au des
fășurat concursuri la care au luat 
parte peste 300 de tineri și tinere.

Fără îndoială și alte asociații au 
organizat în bune condițiuni prima 
etapă, folosind prilejul acestei com
petiții de mase pentru atragerea de 
noi membri ai asociației la practi
carea unui sport util : înotul. Acolo 
unde prima etapă nu a cunoscut frea
mătul unor întreceri pasionante (Mo- 
netărie, Titanii, Gloria etc.) se im
pun măsuri urgente.

SÎMBĂTĂ
ÎN CAPITALĂ

Box : Finala Cupei „23 August", 
teren Progresul, de la ora 20.

Lupte. Velodromul D'namo, de la 
ora 19: R. P. Romînă—Japonie.

Tenis. Terenurile Progresul, de Ia 
ora 16 : R. P. Romînă (seniori) — 
R. P. Polonă și R. P. Romînă (ti
neret) — R. D, Germană ; centrul 
de antrenament Nr. 2, de la ora 
B,30 : semifinalele campionatului 
individual al Capitalei pentru copii 

juniori.

DUMINICĂ

ÎN CAPITALĂ

Fotbal. Stadionul Republicii, ora 
18 : Progresul — Steagul roșu, ora 
20 : Rapid — Minerul Lupeni (ulti
ma etapă a categoriei A).

Tenis. Terenurile Progresul, de la 
ora 16 : continuarea întîlnirilor 
R. P. Romînă (seniori) — R. P. Po

„Ploaia a darimat performanțele" 
in concursul de la Londra

în urmă cu o săptămînă, stadionul 
londonez White City a găzduit între
cerile campionatelor Angliei la probe 
masculine și feminine. De fapt a fost 
vorba de două concursuri, complet 
deosebite, deoarece în Anglia există 
două federații de atletism, una pentru 
bărbați și alta pentru femei. La între
ceri au luat parte și două atlete din 
țara noastră : Iolanda Balaș șl Lia 
Manoliu. Amîndouă au obținut vic
toria cucerind titlurile de campioane 
ale Angliei.

La reîntoarcerea în Capitală am 
cerut părerea Liei Manoliu despre 
acest concurs. „întrecerile s-au des
fășurat în condițiuni atmosferice... 
imposibile. A fost frig și, mai ales, 
a plouat fără întrerupere de dimi
neața pînă seara. Din cauza ploii, pista 
a fost compîet desfundată, iar locurile 
de sărituri și cercurile de aruncări 
erau acoperite de un strat de 5—6 cm 
de apă. In aceste condițiuni a fost 
foarte greu să se poată concura. In 
special, Iolanda trebuia să... înoate 
în timpul elanului. Despre accasita, 
iată ce scrie cunoscutul ziarist Harold 
Abrahams, în ziarul „The Sunday 
Times". în articolul intitulat „Ploaia 
a dărâmat performanțele" el relevă 
condițiile improprii de concurs. „Re
cordmana mondială Iolanda Balaș și-a 
păstrat titlul de campioană cu 1,70 m. 
Rezultatul său este o.,. indicație de 
felul în care s-a desfășurat con
cursul. .

în ceea ce mă privește, deoarece 
apa din cerc mă împiedica să fac pi
rueta, la calificări am fost nevoită 
să arunc (40 metri) de pe loc. După 
amiaza, în concurs, am făcut eforturi

lonă și R. P. Romînă (t'neref) — R.D. 
Germană ; centrul de antrenament 
Nr. 2, de la ora 8,30 : finalele cam
pionatului individual al Capitalei 
oenlru copii și juniori.

Ciclism. Bd. Ghica Tei, ora 9: 
campionatul republican de juniori 
la semifond.

să arunc 49,40 m cu care am stabilit 
un nou record al campionatelor."

O ploaie la fel de puternică a în
soțit și întrecerile de marți, de la 
Stockholm. în asemenea condiții Io
landa Balaș n-a putut realiza un re
zultat pe măsura valorii sale, trebuind 
să se mulțumească tot cu 1,70 m.

1.4 rgmi
Voința Ploiești - 

campioană republicană de juniori 
la contra-timp

Ieri după-amiază a avut loc pe 
șoseaua București—Pitești (km 20 — 
km 45 și retur) campionatul republi
can pe echipe, juniori cat. I (50 km). 
Victoria a revenit formației VOINȚA 
PLOIEȘTI (Gh. Moldoveana, Gh. To- 
mescu, Aurel Cimpeanu, Emil Geor
gescu — antrenor 1. Dolete) care a 
realizat timpul de lh 10:25. Voința 
Ploiești a devenit astfel campioană re
publicană de juniori. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat : 2. Torpedo Bra
șov (antrenor Martie Ștefăneseu) 
lh 10:47 ; 3. Petrolul Ploiești (antre
nor Sima Zorim) lh 10:52; 4. Tracto
rul Brașov (antrenor Traian Chicom- 
ban) lh 11:20; 5. C.S.M. Cluj (antre
nor Vasile Chiș) lh 12:21 ; 6. Centrul 
de antrenament C.P.B. București (an
trenor C. Cirjan) lh 12:30. La campio
nat au participat 18 echipe de juniori.



tilniri internaționale ale fotbaliștilor noștri
J 9 9

Siderurgistul Galati, a doua finalistă a Capei B.P.B.
1 După cum am mai anunțat, echi- 
Progresul București întreprinde 

turneu de trei jocuri în B. D. Ger- 
lă: Ia 21 iulie ea va juca cu 
muth Aue, la 24 iulie cu Turbine 
urt, iar la 27 cu Selecționata de 
•ret a R. D. Germane.

își începe turneul în țara 
șiră echipa de fotbal Zenit Be- 
jrad. Iată programul acestui tur-

1 iulie: Steagul roșu Brașov — 
it Leningrad; 21 iulie: C.S.M.S.

— Zenit Leningrad; 24 iulie: 
ui Constanța — Zenit Leningrad.

Reprezentativa orașului Hanoi 
continuă turneul în țara noastră 
nd mîine, la Tg. Mureș, cu C. S. 
•eșul și duminica viitoare, la Tîr- 
iște, cu Metalul.

Intre 8 și 19 august echipa 
igul roșu Brașov va susține trei

Cinci echipe se află in luptă
(Urmare din pag 1)

an, la „B“. Desigur, dintre aceste 
i echipe, unele sînt mai mult, altele 
pufin amenințate. Bunăoară, Progre- 

și G.S.M.S. Iași, care au cîtc 25 de 
ite, ar trebui să piardă jocurile pe 
le susțin mîine pe teren propriu pen- 
ca — în funcție și de victoriile 

■A.-ci sau Dinamo Bacău — să re- 
radeze. Arădenii, la rîndul lor, au 
i o poziție niai bună, jucînd pe teren 
>riu cu Crișana și avînd un golaveraj 
bun. Cele mai puține șanse sînt de 

ea lui Dinamo Bacău și Crișana Ora- 
care pentru a se salva au nevoie nu 

ai de victorii în meciurile lor în de- 
»re, ci și de un complex de rezul- 
favorabile, în restul de meciuri ale 

4. „
ir, iată care sînt meciurile de mîine 
căror rezultate interesează în mod 
:t în lupta pentru evitarea retrogra-

«</.- U.T.A. — Crișana Oradea 
oiești: Petrolul — Dinamo Bacău 
și: C.S.M.S. — Steaua 
icurești: Progresul—Steagul roșu, 
ipă cum se vede, mai mult de ju
te din jocurile ultimei etape a 
donatului intră în calculele pe care 
rterii echipelor amenințate Ie fae 
tea actului final al campionatului ! 
iese, din cele de mai sus, că ne 
1 în fața unor partide decisive, în 
echipele vor lupta din răsputeri, 

i dorit însă Ca ele să nu depă- 
ă limitele regulamentare, că și a- 

jocuri în U.R.S.S. Nu au fost încă 
fixate localitățile în care vor evolua 
fotbaliștii romîni.

FAIANȚA SIGHIȘOARA - SELEC
ȚIONATA HANOI 2—5 (0—2)

Sighișoara, 12 (prin telefon). — 
Joi după-amiază s-a disputat în loca
litate, în fața a 7.000 de spectatori, 
meciul amical dintre selecționata ora
șului Hanoi și Faianța Sighișoara. 
Oaspeții au obținut o victorie meri
tată. Ei au prestat un joc rapid, cu 
bune execuții tehnice. Scorul de 5—2 
pentru Hanoi a fost realizat prin go
lurile înscrise de Hoang-zip (4) și Le- 
the-to pentru învingători, respectiv 
Damian (2) pentru învinși. A condus 
bine arbitrul Calugherovici-Brașov.

I. TURJAN, coresp.

pentru evitarea retrogradării
coastă ultimă etapă se va desfășura pe 
linia sportivității care a caracterizat în
treaga desfășurare a returului. Publi
cul spectator așteaptă jocuri de calitate, 
desfășurate într-o atmosferă de sporti
vitate deplină, în care cel mai bun să 
învingă.

în afara partidelor de mai sus, etapa 
de mîine mai programează trei jocuri 
ale căror rezultate interesează mijlocul 
clasamentului. La București, Rapid pri
mește vizita Minerului Lupeni, la Con
stanța Farul va juca cu Știința Timi
șoara (aflată în cursă pentru păstrarea 
locului III) iar la Cluj studenții se 
întâlnesc cu Dinamo București.Turneulrepublican

SIGHIȘOARA (prin telefon). - în 
localitate au continuat joi după-a
miază partidele din cadrul turneu
lui final al campionatului republican 
de juniori (sferturile de finală).

In primul joc, C.F.R. Timișoara a 
întrecut pe Rapid București cu 4—3 
(4—1). în primul sfert de oră, rapi- 
diștii domină. înscriu în min. 13 
prin Rădulescu și lasă impresia că 
vor cîștiga. Treptat însă, timișorenii 
preiau inițiativa și înscriu de patru 
ori, prin Iancu (min. 23), Iani (min. 
25), Palici (min. 33) și Munteanu 
(min. 35). După pauză, bucureștenii

La rcjucarc, 0dlâ(cnll au ct$tig<u cu 5-1 (11) meciul cu C.S.M.S. lași

Fază din meciul celor 120 de minute — C.S.MS. — Siderurgistul Galați: 3—3. 
1*0 izzj atac al ieșenilor, Ctmpeanu respinge balonul. în al doilea meci asemenea 
faze au fost destul de rare pentru câ inițiativa a fost mai- mult de partea 

gălățenilor.

lată deci că Siderurgistul Galați este 
a doua finalistă a „Cupei R.P.R.". Re- 
jucarea meciului dintre Siderurgistul și 
C.S.M.S. Iași nu a mai cunoscut 
dramatism ca prima întîlnire, în 
s-au jucat 120 de minute ! Joi 
fost nevoie decît de 56 de minute 
tru ca în fața celor 6 000 de spectatori

atît 
circ 

n-a 
preî campionatului de juniori

domină autoritar dar nu înscriu de
cît de două ori, prin același Rădu
lescu (min. 61 și 85). A condus bine 
Simion Popa-Mediaș.

Ultimul ..sfert de finală“ a opus 
echipele Crișana Oradea și Industria 
Sîrmei Cimpia Turzii. După un joc 
de nivel ridicat, orădenii au obținut 
Victoria cu 3-1 (1-0). A condus bine 
arbitrul M. Ispas-Mediaș.

Pentru 
duminică, 
București, 
Constanța

semifinale, care se 
s-au calificat: 
C.F.R. Timișoara, 
și Crișana Oradea.

T. ION, coresp.

dispută
Dinamo

Farul

Foto: M. Popescu-Ploicști

să se contureze viitoarea finalistă. Ea a 
fost echipa gălățeană Siderurgistul, care 
în minutul amintit mai sus a înscris 
al doilea punct, preluînd conducerea, iar 
în continuare — urmare a scăderii poten
țialului de joc al ieșenilor — pe teren 
a existat o singură echipă — Siderur
gistul — care a marcat alte trei goluri...

Așadar, Siderurgistul a cîștigat par
tiția cu 5—l (1—1) și pentru această 
performanță, întreaga echipă, care a 
dovedit multă putere de luptă, o pre
gătire fizică excelentă (după 
ri înainte

ce cu o 
jucătorii dăduseră totul în 

cele 120 de minute) merită felicitări. 
După intrarea ’n categoria A, formația 
gălățeană obține astfel un al doilea 
mare succes în acest sezon : calificarea 
în finala „Cupei R.P R.“.

Echipa ieșeană nu a avut forță de 
joc decît în prima repriză, cînd ea a 
legat bine jocul și grație unei bune con
cepții tactice și unei tehnici individuale 
superioare atacanții au desfășurat un joc 
frumos. Dar atît, pentru că la capitolul 
eficacității ei au rămas... repetenți. 
După ce Danileț a comis un lienț în careu 
(și Zgardan a marcat) și apoi în min. 
57 Pop a fost eliminat de pe teren 
pentru o faptă incompatibilă cu un 
sportiv (a lovit pe Oprea atunci cînd 
acesta se afla fără balon) echipa ieșeană 

s-a prăbușit total, permițînd adversari
lor să acționeze și să marcheze în voie...

în prima repriză, în fața noastră au 
apărut echipe cu stiluri diferite de joc : 
ieșenii mai tehnici dar ineficace, gălă- 
țenii insistenți la fiecare duel și foarte 
periculoși în atac, cu multe ocazii de 
gol. După ce David deschide scorul 
(min. 2) fiind nemarcat la un corner, 
Zgardan, prea lent și greoi scapă două 
mari ocazii (min. 14 și 17). La un con
traatac, C. Matei, îi servește ,,ca 
pe tavă" mingea lui Voica și... 1—1. 
Șapte minute mai târziu David simulează 
un fault în apropierea careului de 
16 m (cerînd penalii !?) și arbitrul An
drei Rădulescu care a condus în genera) 
corect, comite greșeala de a acorda 
lovitură liberă de la... 16 m. Or, în ase
menea împrejurări nu trebuia acordat 
nimic ci mai degrabă trebuia avertizat 
David. Repriza ia sfîrșit cu 1—1 și 
mul ți spectatori — printre care și toți 
jucătorii de la Petrolul, veni ți să-și 
vadă viitorii adversari — își puneau în
trebarea dacă nu cumva se vor disputa 
din nou prelungiri...

Repriza secundă începe cu atacurile 
impetuoase ale gălățenilor. La un cor
ner, la învălmășeală, Danileț respinge 
balonul cu mîna de pe linia porții și 
masivul Zgardan transformă penaltiul 
eu o lovitură puternică : 2—1 pentru 
Siderurgistul (min. 56). In continuare, 
după ce Pop este eliminat, meciul e ca 
și jucat. David îl fentează pe Smărăn- 
descu și înscrie al treilea punct al echi
pei sale (min 66) iar celelalte două 
goluri sînt opera lui Gh. Ion (la o în
vălmășeală) în min. 73 și a lui Zgardan 
(min. 82).

Au jucat formațiile :
SIDERURGISTUL GALATI: Cîmpen- 

nu — Voicu, C. Coman, State.seu — 
Dragomir, Oprea — Militarii, Gh. fon, 
R. Matei, Zgardan, David (min. 74, T. 
Coman).

C.S.M.S. IAȘI: Faur (min. 70. O joc)
— Smărăndescu, Moțoc. Dragomirescu
— Humă, Danileț — Pop, Constanți- 
nescu, Voica, Matei, Milea.

ION OCHSENFELD

Știri... Știri... a a
• între 24 iunie și 10 iulie a avut 

loc la Paris un curs de antrenori or
ganizat de Federația franceză de fot
bal. Printre elevi s-au aflat o ser » 
de foști internaționali, ca Fonta:' ■>, 
Colonna, Glovacki, Lelong etc. La 
acest curs federația noastră de fotbal 
a fosț reprezentată de prof. N. Pe
trescu, care a vorbit cursanților do - 
pre izometrie și izotonle.
• Arbitrul Iosif Ritter va conduce 

luni la Atena finala „Cupei Grecie/*.

j

SFÎRȘIT DE STAGIUNE de NEAGU RĂDULESCU

In continuare...

LOCUL IRdAMMOrr

la București ! 
bătută pe loc

— In sfîrșit se pare că au în- 
vățat să joace și ’

— Da ! Dar tot
se cheamă.

Farul: Mai întii trebuie 
ceți de mine !

De ți-ar spune poarta la...

— In oriceDeparte de mine 1...Colacul de salvare. în reparații generale din aprilie. caz e grav...Cînd alergi după mai multi iepuri, 
poate... să prinzi unul !

— Trageți, băieți, e ultimul minut !Acum ori... niciodată I — Schimbăm valizele ? La., revedere 1



■ GIMNASTICA J

Știința București
a cucerit

„Cupa Steagul roșu“
a găzduit 

concurs de 
roșu". Pre-

OBIECTIVELE VOR FI ATINSE!

Poligonul de sub Tîmpa 
siptămîaa trecută un reușit 
tir, dotat cu „Cu.pa Steagul 
zen|a la această competiție a celor mai 
buni trăgători de la cluburile bucureșlene 
Știința. Metalul, Olimpia și a unei se
lecționate a Capitalei, a dus la realizarea 
unor performanțe bune. Astfel, trăgăto
rul M. Antal (Știința Buc.) a obținui 
un rezultat meritoriu care constituie și 
un nou record al poligonului. El a tota
lizat. in proba de armă liberă calibru 
redus 3x30 locuri, seniori, 849 puncte. 
Trofeul pus în joc a fost cucerit de 
formalin Sliiti/a București cu 3301 p; 
urmată de Olimpia București 
Steattnl roșu Brașov 3103 p;
nata orașului București 3121 p : Metalul 
București 3038 p.

lată rezultatele individuale : armă li
beră calibru redus 3x30 focuri, seniori 1 
1 
R 
3.

3201
Scleclio-

p :

Comisia de gimnastică a regiunii 
Oltenia, alcătuită din 7 profesori de 
educație fizică, își desfășoară acti
vitatea după un plan care îmbracă 
două aspecte: mai intii munca de 
perspectivă, care are in vedere afi
lierea la F.R.G. a unui număr cit 
mai mare de secții de gimnastică, 
legitimarea și clasificarea sportivi
lor etc. ; in al doilea rînd, rezolva
rea problemelor activității curente.

Comisia noastră regională mani
festă multă preocupare pentru buna 
organizare și activizarea comisiilor 
de gimnastică din orașele și raioa
nele unde sint posibilități ca această 
disciplină sportivă 
continuă dezvolta
re. Am reușit ast
fel ca în orașul 
Craiova precum și 
în raioanele Cara
cal, Corabia, Tg. 
Jiu și Tr. Severin
de gimnastică active, 
nifestat și manifestă 
pentru dezvoltarea secțiilor de gim
nastică. Cele mai puternice secții 
activează la C.S.O. și S.S.E. din Cra
iova. unde numărul gimnaștilor trece 
de 30. Aceasta este și consecința fap
tului că profesorii Marcel Mărășescu 
și Florica Seifert lucrează cu multă 
pasiune și dragoste. Alături de ei 
avem șl alte cadre care, bine pregă
tite, pun suflet in munca pe care o 
desfășoară în conducerea 
de gimnastică : Gheorghița 
(Tr. Severin), Nicolae Sandu 
Zoe Popa (Caracal), Darius 
(Corabia), Emil Chiorolia 
ș. a.

In muncă de instruire a
lor, comisia noastră a recomandat 
profesorilor și instructorilor ca o 
dată cu predarea elementelor de 
gimnastică sportivă, artistică sau 
acrobatică, aceștia să însoțească lec
țiile de un material intuitiv cit mai 
bogat, să vorbească tinerilor gim
naști despre viața și munca unor 
campioni renumiți pentru ca, în acest 
fel, să dezvolte la sportivi dorința 
de afirmare, dragostea pentru muncă 
și progres, modestia și spiritul co-

să cunoască o

lectiv, respectul și admirația pentru 
cel mai bun în muncă și în sport. 
Pe linia verificării gradului de pre
gătire a sportivilor, am organizat 
campionate pe asociații, concursuri 
de clasificare trimestriale, faza regio
nală a concursului republican pen
tru copii, întreceri între elevii șco
lilor medii și profesionale etc. De 
mult interes în rîndurile gimnaștilor 
s-a bucurat acțiunea de pregătire de 
echipe pentru demonstrații în gos
podăriile agricole colective, la că
minele culturale sau în cadrul în
trecerilor duminicilor cultural-spor
tive. Succesele celor mai buni au 
fost recompensate prin diplome, prin 
trimiterea sportivilor fruntași în ta
bere de vară și excursii, sau să 
vizioneze concursurile internaționale 
de gimnastică organizate în țara

Din activitatea comisiei regionale Oltenia

să

V. Antal (Știința Bnc.) 849 p; 2 
Pontbiiant (Olimpia Buc.) 827 p; 

Gli Sicorsclii (Steagul roșu Brașov) 
815 p; senioare: 1. Ana Goreti (Olim- 

p; 2. Eda Baia (Știința 
3. Ioana Soare (Știința 
juniori : 1. Gh. Stoian 

817 p; 2. A. Beienaru

p ;
pia Buc.) 833 
Buc ) 826 p ;
Buc.) 816 p;
(Știința Buc.) 
(Steagul roșu Brașov) 806 p; 3. E. Al- 
sany (Selecționata orașului Buc.) 800 
p; junioare-: 1. Gabriela Kanglielovici 
(Știința Buc.) 809 p; 2. Georgeta Pineta 
(Metalul Buc.) 792 p; 3. Maria Rocă 
neală (Steagul roșu Brașov) 779 p.

C. GRUIA
coresp. regional

Tractorul și Luceafărul 
campioane ale regiunii 

Brasov
J

găzduit zilele 
a campiona-

Orașul Sighișoara a 
trecute etapa regională 
tutu- de calificare la baschet, la care 
au participat trei echipe masculine 
și tot atîtea feminine.

întrecerile au fost viu disputate și 
multe din partide s-au ridicat la o 
valoare tehnică bună. Dintre meciu
rile desfășurate vom evidenția Lu
ceafărul Brașov — S.S.E. Mediaș 
(46—33), Luceafărul Brașov — S.S.E. 
Sibiu (34—24) la fete și Tractorul 
Brașov — S.S.E. Mediaș (72—52) șt 
Tractorul Brașov — A.S.A. Sibiu (66- 
57) la băieți.

In urma jocurilor disputate au fost 
stabilite următoarele 
masculin : 1. Tractorul
S.S.E. Mediaș, 3. A.S.A. 
minin : 1. Luceafărul
S.S.E. Mediaș, 3. S.S.E. Sibiu. Trac
torul Brașov și Luceafărul Brașov 
vor participa la faza interregională a 
campionatului de calificare.

clasamente :
Brașov, 2. 
Sibiu ; fe- 
Brașov, 2.

P. DUMITRESCU, 
coresp.

avem comisii 
care au ma- 

multă grijă

secțiilor 
Chiriac 

(Tg. Jiu), 
Stănescu 
(Craiova)

gimnaști-

De asemenea, cei mai buni 
popularizați la postul de ra- 

regional, în ziarul regional 
sau prin prezentarea suc-

noastră, 
au fost 
dio 
„înainte' 
ceselor lor înainte de începerea unui 
concurs la o altă disciplină sportivă. 
Noi apreciem ca bună acțiunea pe 
care am întreprins-o pentru popu
larizarea tinerilor talentați din re
giunea Oltenia, prin organizarea de 
fotomontaje cu sportivii fruntași, care 
realizează performanțe bune în con
cursurile oficiale sau în obținerea 
categoriei de clasificare. In acest fel, 
am reușit ca numărul celor dori
tori să practice gimnastica să fie 
in continuă creștere.

în colaborare cu inspectorii meto- 
diști de specialitate din secția de 
învățămînt, comisia noastră de gim
nastică s-a preocupat de continua 
dezvoltare a bazei materiale în școli, 
unități unde gimnastica cunoaște cea 
mai largă popularitate. Am reușit 
astfel ca în multe școli medii și ele
mentare sa asigurăm condiții optime 
pentru practicarea gimnasticii, au 
fost procurate minimum de aparate 
necesare : scări fixe, saltele, capre, 
lăzi, trambuline etc. Avem convin
gerea că manifestînd multă grijă 
pentru dezvoltarea gimnasticii în 
școli, dar fără a neglija nici marile 
întreprinderi și chiar satele regiu
nii, vom reuși să ne îndeplinim obiec-

tivele propuse : pînă la sfîrșitul anu
lui 1964 să afiliem la F.R.G. 10 sec
ții, să legitimăm 300 noi sportivi, 
să clasificăm trei maeștri ai sportu
lui, 10 sportivi categoria I, 50 gim- 
nașți categoria a Il-a, 160 cat. a 
III-a și 300 sportivi categoria I și a 
Il-a juniori.

Un alt obiectiv al activității co
misiei noastre îl constituie analiza 
semestrială a secțiilor de gimnastică,^ 
cu care prilej se iau întotdeauna < 
măsurile adecvate pentru înlăturarea 
lipsurilor. In acest sens, membrii' 
comisiei regionale se deplasează re
gulat pentru îndrumare și control 
în raioanele regiunii, unde ei dau 
un ajutor concret organelor raionale 
și soțiilor de gimnastică. La rîndul 
nostru, activitatea pe care o desfă

șurăm este anali
zată periodic de că
tre biroul consiliu
lui regional U.C.F.S 

Toate cele ară
tate pînă acum nu 

înseamnă cîtuși de puțin că în munca 
noastră nu avem și lipsuri și că nu 
ne preocupă lichidarea lor. Ne fră- 
mîntă, de pildă, problema atragerii 
tuturor profesorilor de educație fi
zică la depistarea elementelor 
talentate și îndrumarea lor spre sec
țiile de gimnastică (în Craiova avem, 
de exemplu, peste 20 de cadre di
dactice care nu manifestă interes în 
această direcție) ; ne preocupăm în
deaproape de înființarea secțiilor de 
pregătire fizică generală și a sec
țiilor de gimnastică în asociațiile 
sportive școlare cu peste 300 membri 
și în asociațiile sportive sindicale cu 
peste 500 membri ; ne străduim să 
alcătuim la nivelul raioanelor biblio
teci cu material informativ și docu
mentar etc.

E posibil ca din aspectele privind 
activitatea comisiei noastre regionale 
de gimnastică înfățișate aici, unii să 
poată învăța cîte ceva. Am fi bucuroși 
de aceasta. La rîndul nostru, sîntem 
gata să învățăm din experiența altor 
activiști sportivi, pentru ca să putem 
obține succese pe măsura posibilită
ților și a cerințelor actuale.

regiunea H

Paring, Voie' 
Straja, Cimpu 

Pietrele,

Vizitați obiectivele 1 
tice din 
doara :

Rusa,
Valoan,
Neag, But a, 
tea, Gura Zlala, Gur: 
pei, Surianul, Prislop, 
Obirșia Lotrului.

Cabane bine a ine a; 
deschise tot anul.

Informații : Intreprin 
regională balneoclimi 
că Deva — str. Dr.
Groza nr. 24 — telefoi

GRI GORE IONESCU 
președintele comisiei regionale de 

gimnastică Oltenia

Se organizează tabere p 
studenți și salariați. InJ 
I.G.O. Reșița, str. Fîntînilc 
16 și Ia I.G.R. Caransebeș 
Roaită nr. 11, tel. 278.

Cu pa Eliberării ‘In curînd

30201 lei report 
la concursul Pronosport de n

aceste zile, în întreaga 
de 

puține zile 
tradiționalei

țară, 
lucru.

pînă 
com-

în 
antrenorii de box au mult 
Au mai rămas 
ia deschiderea 
petiții pugilistice „Cupa Eliberării" și 
firește, la ordinea zilei stă acum al
cătuirea unor echipe regionale cit 
mai puternice. Inițiată acum trei ani, 
„Cupa Eliberării” s-a bucurat de fie
care dată de o largă și valoroasă 
participare, ca și de un interes major 
din partea amatorilor sportului cu 
mănuși.

Regulamentul competiției prevede ca

iulie să se desfășoare o 
preliminară între formațiile re-

în-

tĂRTI NOI

MAGAZIN SPORTIV

SPORTUL POPULAR
-a N

Prezentat în formă de caleidos
cop și susținut de o grafică atrăgă
toare. MAGAZINUL SPORTIV, apă
rut în Editura UCFS, se adresează 
celor mai largi cercuri de iubitori 
ai sportului din țara noastră. „Ma
gazinul* oferă într-o bogată varie
tate de forme, informații, cifre, cu
riozități și ilustrații cu privire la 
sportul din lumea întreagă. Spicuim 
cîteva teme: figuri de mari spor
tivi ai lumii, din istoricul Jocurilor 
Olimpice antice și moderna obirșia 
unor materiale sportive, ramuri spor
tive mai puțin cunoscute la noi, 
filatelie sportivă, materiale despre 
jocul de șah, fotografii ale marilor 
stadioane din diferite țări ș.a.

Toate acestea apar intr-un 
lum realizat în condiții grafice 
osebite, cu numeroase ilustrații, 
trete, faze de joc și caricaturi.

Prin diversitatea și bogăția

la 20 
tîlnire 
giunilor Bacău și Suceava. O săptă- 
mînă mai tîrziu vor avea loc elimina
toriile din cadrul optimilor de finală.

Echipele participante la ediția din 
acest an a „Cupei Eliberării" au fost 
împărțite în patru „zone". în „zona" I, 
învingătoarea dintre Bacău-Suceava 
va întîlni echipa regiunii Galați, iar 
cîștigătoarea va primi replica forma
ției regiunii Crișana sau Maramureș, 
în „zona” a Il-a se vor disputa ur
mătoarele partide: lași — oraș Bucu
rești și Ploiești — Brașov. Intîlnirile 
dintre formațiile regiunilor Hune
doara — Argeș și Banat — Oltenia 
sint programate in „zona" a III-a. 
In sfirșit, in „zona” a IV-a se vor 
disputa întilnirile: Cluj — Mureș-A- 
utonomă Maghiară și regiunea Bu
curești — Dobtogea.

La 4 august sint programate sfer
turile de finală, la 11 august semi
finalele, iar ia 18 august, finala.

Programul concursului Pronosport 
nr. 29, din 21 iulie 1963, cuprinde fi
nala Cupei R.P.R. (cu pronostic la 
pauză și final), 3 întâlniri internațio
nale inter-cluiburi și 8 meciuri din 
Cupa de vară a R. P. Ungare :

1. Petrolul — Siderurgisbul

De la I. E. B. S

vo- 
de- 

por-

Pentru cuplajul de fotbal PRO
GRESUL - STEAGUL ROȘU și RA
PID — MINERUL de miine, ora 18, 
pe stadionul Republicii, biletele se 
găsesc de vînzare Ia casele obiș
nuite : str. Ion Vidu, Pronosport, ca
lea Victoriei nr. 2, C.C.A., bd. 6 Mar
tie, stadioanele Republicii, „23 Au
gust". Dinamo și Giulești.

... ma
terialelor, Magazinul sportiv consti
tuie o lectură plăcută și instructivă 
pentru toate categoriile de cititori.

D. ALEXESCU

★

Biletele pentru intrarea la bazinele 
ștrandului Tineretului, în ziua de du- 
hiinică 14 iulie a c., se vor găsi la 
casele ștrandului.

cial de 50.000 lei atribu 
special.

Pentru concursul de mi 
teți depune și astăzi bi 
pronosticul dv.

PREMIILE
concursului Pronosport 1 

Cat. I — 1,10 variante 
Cat. a Il-a — 12,20 var 

lei.
Cat. a III-a — 254,50 V! 

Iei.
Report lei 30.201 la cota 

14.VII.a.c.
Premiul de 50.000 lei a 

de participanta ELEONC 
din Constanța.

LOTO CENTR.
La tragerea Loto Centr 

lie a.c., au fost extrase 
mătoarele numere:

(pron. 
pauză) 
(pron. 
final) 

C.S.M.S. — Zenit Leningrad 
Turbine Erfurt (R.D.G. — Progr.

București
Met. Tîrgoviște — Reprez. Hanoi

2. Petrolul Siiderurgistul

3.
4.

5.
MECIWRI DIN CUPA DE VARĂ R.P.U.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

Kecskemet — Egri D.
Egyetertes — E.V.T.K. 
Budai Sp. — Nyiregyhaza Sp. 
Pecsi V.S.C. — Zalaeger D. 
Szekesf. H — Pecsi B.T.C. 
Zalaeger T.E. — Kaposvari H.

sport oferă numeroase și importante 
premii.

O variantă cu 12 4- 1 rezultate 
exacte vă poate aduce, pe lingă pre
miul categoriei I și un premiu spe-

12. Nagybatoni -- Salgot. K.S.E. 1 60 81 39 64 88 8
Sp. Jaszber. L. — K. Lombik A : 1 54 88

Participanți !’ B : 39 10 46
Nu uitați că concursurile Prono- C: 60 64 81

Tragerea următoare, 
cialâ, va avea Ioc viner 
Constanța. Fond de prem

Rubrică redactată de 
sport.

2



Porumbeii călători 
din nou In actualitate

De mult, tare de mult, 
cînd nu existau nici tre
nuri, nici avioane și nu
mai diligențele sau călă
reții străbăteau anevoie 
drumurile grele, porum
beii călători au fost pur
tătorii foarte prețuiți 
(și căutați) ai... mesage
riilor rapide.

Astăzi, radioul, telegra
fia fără fir, cablurile 
submarine și suboceani- 
ce i-au scos la... pensie 
pe porumbei. Dar, ei 
n-au vrut să se odih
nească. Și, iată-1 apă- 
rînd pe... scena sportivă. 
Crescători iscusiți pregă
tesc și antrenează 
porumbei pentru
din ce în ce mai lungi, 
pentru recorduri, 
fel, zborul Londra-Roma, 
peste Canalul Mînecii și 
Marea Mediterană repre
zintă o adevărată perfor
manță pentru pasăre și 
crescător.

Pe 
trasee

Ast-

O întrecere internațio
nală originală va avea 
loc peste cîteva zile în- 
.re maeștrii columbofili 
din Romînia și Polonia, 
în dimineața zilei de 20 
iulie crescătorii polonezi 
vor lansa la București — 
de la „Casa Scînteii" o 
„echipă" de porumbei că
lători, iar cei romîni vor 
trimite și ei, la 27 iulie, 
un „stol" numeros din 
capitala Poloniei. Cla
samentul se va face prin 
calculul mediei orare a 
primilor „concurenți” so
siți la destinație.

Opt brațe puternice

Cilrc și date din istoria Cupei Rominici in fotbal
1962) și pierzând 
dată, în 1953, în

1947/48, Cupa 
a cunoscut în scurt 
popularitate foarte 

Numărul echipelor

înaintea finalei
Duminica viitoare, la 21 

iulie, va cădea cortina și 
peste ultimul act o ficin 1 
al actualei ediții (a 25-a) 
a Cupei R.P.R. la fotbal : 
FINALA.

La noi în țară „Cupa" 
și-a făcut debutul în se
zonul 1933/34. Pînă la Eli
berare au avut loc 11 edi
ții, ultima (1913/44) nu a 
putut fi însă terminată, din 
cauza războiului. în acea 
perioadă — Cupa a fost 
dominată categoric de for
mația Rapid București, 
care a cucerit-o de 7 ori, 
din care de 6 ori consecu
tiv, ceea ce constituie și 
la ora actuală un record 
în materie. Iată lotul care 
între anii 1937—42 a de
ținut Cupa : Rădulescu — 
Wetzer II, Slivăț, Ghiuri- 
țan, Roșculeț, Lengheriu — 
Vintilă, Rășinaru, Rafinski, 
Cuedan, Costea — Auer, 
Sipoș, Moldoveanu, Ba- 
ratky, Dan Gavrilescu, R. 
I‘ lorian. Bogdan. In cam
pionat, în schimb. Rapid 
nu a avut nici pe departe 
același succes, nereușind 
să-l cîștige niciodată. Cele
lalte ediții disputate Dină 
în anul 1944 au fost câș
tigat© de Ripensia Timi
șoara (1934 si 1936) șî de 
C. F. R. Tunm - Severin 
(1913).

Pînă la Eliberare „Cupa* 
a fost o competiție extrem 
de modestă, cel mai mare 
număr dc echipe partici
pante fiind de numai 188, 
în sezonul 1937/38.

Reluată pe baze noi în 
sezonul 
R.P.R. 
timp o 
mare.
participante a crescut con
siderabil (la unele ediții 
au participat peste 2 00G 
de formații), Cupa devenind 
o competiție cu adevărat 
de mase. în zilele noastre 
cîștigarea Cupei aduce încă 
o satisfacție formației de
ținătoare : dreptul de par
ticipare în Cupa câștigătoa
relor de Cupă.

Dacă înainte de eliberare 
numai o singură echipă de 
categorie inferioară a reu
șit să ajungă în finala Cu
pei (C.A.M. Timișoara în 
1938), în cele 14 ediții 
disputate după 19-14 
mâții 
jucat 
8 ori 
ieșind 
talul Reșița în 1954 și 
Aricșul Turda în 1961).

Steaua București a jucat 
de 7 ori în finala Cupei 
R.P.R., cî.știgînd de 6 ori 
(de 4 ori consecutiv între 
anii 1949—1952, apoi în

for
au 
de 
ori

de categoria B 
în meciul final 
(57%), de două 
și învingătoare (Me- 
Reșița

postii mogozim*poșta magazin «postr mrchzin
TOSIF LUPU, LUGOJ. — 

Cu mulți ani în urmă — 
în 1937 — orașul dv. a a- 

vut o echipă de fotbal în 
categoria A : „Vulturii", 
u pentru că m-ați pus 

.d ambiție, spunîndu-mi 
„acum să te văd, posta- 

șuie !” ci din dorința de 
a da Lugojului ce-i al... 
Lugojului și pe plan fot
balistic, voi aminti nu
mele a doi sportivi cu- 
noscuți care au „pornit" 
de la „Vulturii” Lugoj : 
Kiss de la Progresul O- 
radea, care a jucat o dată 
și în echipa națională 
(aripă stînga) și Traian 
Ionescu, de mai multe 
ori „internațional”, care 
de asemenea și-a făcut... 
ucenicia la Lugoj. Spe
răm ca Lugoj ul să ne 
furnizeze și exemple mai... 
recente I

Meciurile au avut loc în 
cadrul primului campio
nat mondial de fotbal, 
disputat în 1930. în Uru
guay. 2) în meciul cu 
Turcia, jucat în mai 
1961, la Ankara (scor: 
1—0 pentru noi) am a- 
liniat următoarea forma
ție : Voinescu-Greavu, Mo. 
troc, Macri-Jenei, Bone- 
Hașoti, Constantin, Dri- 
dea, Seredai, Tătaru. Go
lul victoriei a fost înscris 
de Dridea în min. 73.

Kin Dan de la 800 m, 
care egalează performan
ta atletei australiene Di- 

Sportiva aus- 
realizat .

Perth, la 3 
iar Sim 
mai 1961,

xie Willis, 
traliană a 
rezultat la 
martie 1961 
Dan la 1 
Phenian.

HEINRICH 
MIȘOARA. - 
list scapă 
poarta adversă. 
si iese în î'îl

acest
Kin 

la

KNOPF, TI- 
„Un fotba- 

singur spre 
". Portarul 
întâmpinare,

CONSTANTIN DICU, 
PUCIOASA. — „Un ci
clist care are un avans 
oarecare, mai trebuie să 
străbată pînă la sosire, sâ 
zicem, 50 de metri, dar i 
se rupe bicicleta. El poate 
trece linia de sosire, pe 
jos, cu bicicleta după el,

NICA LASCAR, EFO- 
RIE-SUD. — 1) Mi-e foar
te ușor să vă spun cîte 
echipe retrogradează din 
categoria A ' - - -
trei. Mi-e mai 
spun... care ! 
seara vă stau 
poziție cu un 
solut | 
n ațele 
se vor 
brie, 
Băieții __ . _______
probabil, la București, iar 
fetele într-un oraș din 
provincie. Poate chiar la 
Constanța ț

la fotbal : 
greu să vă 

Duminică 
însă la dis- 
răspuns ab- 
2) Campio- 

de volei
precis.
europene _  ___
disputa în octom- 
în țara noastră.
se vor întrece,

cîștigînd astfel concursul 
sau etapa respectivă ?” De 
ce nu ? Regulamentul nu-1 
împiedică. Cel mult, cei
lalți cicliști, mai ales da
că avansul nu a fost 
substanțial !

ROMEL LIZESCU, 
MUNA STĂNEȘTI. 
Reprezentativa de 
a Romîniei s-a i 
cu două „naționale* ____
americane : cu Peru (3—1) 
și cu Uruguay (0—4).

CO- 
- 1) 

fotbal 
întîlnit 

sud-

MIRCEA MUSCEANU, 
BUCUREȘTI. — 1) Aveți 
dreptate. 2) Recordul mon
dial la 400 m femei a- 
parține încă atletei sovie
tice Maria Itkina, cu 
53,4 sec. Ea a realizat 
pentru prima oară a- 
ceastă performanță în 
1959, la Krasnodar, și a 
repetat-o în 1962, la „eu
ropenele” de la Belgrad. 
Timpurile mult mai bu
ne realizate între 
de excepționala 
Sim Kin Dan 
fost omologate ca 
duri mondiale din _____
că R.P.D. Coreeană nu era 
afiliată la I.A.A.F. Tn 
momentul de față însă 
se pare că acest organism 
internațional este pe punc
tul de a omologa ca nou 
record mondial uimitorul 
rezultat de 51,9 sec. rea
lizat în octombrie 1962, la 
Phenian, de către aceeași 
Sim Kin Dan. Este ade
vărat că din diferite mo
tive, unele recorduri s-au 
omologat mai greu. To
tuși, să știți, cel mai di
ficil lucru rămîne sta
bilirea recordurilor și nu 
omologarea lor ! Ținem 
să vă mai spunem că este 
în curs de omologare și 
acei 2:01,2 al lui Sim

timp 
atletă 
n-au 

recor- 
cauză

dar înaintașul trage 
lingă el și mingea se . 
dreaptă spre gol. înainte 
însă ca balonul să treacă 
linia porții, un spectator 
aflat în spatele porții, 
intră pe teren și... tri
mite mingea în aut sau 
înapoi în teren. Ce de
cizie va da arbitrul 
Potrivit regulamentului, 
treaba arbitrului este sim
plă : dă „minge de ar
bitru” și... gata. în ace
lași timp, spectatorul res
pectiv este evacuat de pe 
stadion. Dar “ 
— se impune 
organizatorii 
suri care să 
sibile astfel
De altfel, nimeni 
rantează că 
ivi numai 
oaspeților !

TIBERIU 
COMUNA 
Sonny 
Patterson se 
nou — în 
22 iulie. 2) 
firesc, I 

mondial 
participa 
pe glob.

pe 
în-

e preferabil 
chiar — ca 
să ia mă- 
facă impe
de

ele 
la

situații, 
nu ga- 
se pot 

poarta...

ABRAHAM,
SEINI. — 1)

Liston și Floyd 
întîlnesc din 

ring — luni 
Cum este și 

campionatul 
fotbal pot

la 
de 
toate țările de

ION POȘTAȘII

1955 și 
finala o
fața echipei U.T.A. cu 1—0 
după prelungiri. U.T.A. a 
ajuns în finală de trei ori, 
cucerind Cupa de două ori, 
în 1948 și 1953. C.S. Ora- 
dea, Dinamo București și 
Progresul București au 
disputat meciul final de 
cîte două ori, reușind să-și 
adjudece trofeul fiecare 
cîte o dată (C.S.O. în 1956, 
Dinamo în 1959 șî Pro
gresul în 1960). Formația 
Rapid București, marea 
performeră a Cupei înainte 
cu ani, a reușit să par
curgă drumul pînă la fi
nală de două ori, în edi
țiile 1961 șî 1962, dar de 
fiecare dată a trebuit să 
se mulțumească cu... atît. 
Alte zece echipe s-au mai 
calificat în finală, dintre 
carț trei au și devenit de
ținătoare ale Cupei : Me
talul Reșița în 1954, Știința 
Timișoara în 1958 șj Arie- 
șul Turda în 1961.

în 5 ediții cîștigătoarea 
Cupei la 
cunoscută 
lungirea 
(în 1935, 
și 1955).
soarta Cupei a fost decisă 
după ce finala S-A DIS
PUTAT DE 4 ORI, întru- 
cît primele ______
dintre Rapid și Venus s-au 
terminat la ’ 
după prelungiri...

Scorurile cele mai mari 
înregistrate în finale au 
fost următoarele : 7—1 în 
1942 (Rapid — Universi
tatea Cluj), 5—0 în 
1934 (Ripensia — Uni
versitatea Cluj), 5—1 de 
trei ori (1936 Ripensia — 
Unirea Tricolor, 1937 Ra
pid — Ripensia și 1962 
Steaua—Rapid). Finalele cu 
cele mai multe goluri mar
cate : 6—5 în 1935 din
tre C.F.R. București și Ri
pensia Timișoara și 6—3 
în 1955 dintre C.C.A. și 
Progresul Oradea, ambele 
după prelungiri.

în istoria fotbalului ro- 
mînesc suprema satisfacție 
de a cuceri în același se
zon atît titlul de campioană 
cît și Cupa au avut-o doar 
trei echipe : Ripensia Ti
mișoara în 1936, U.T.A. 
în 1948 și C.C.A. Bucu
rești în anii 1951 și 1952, 
adică de două ori conse
cutiv. Iată lotul militarilor 
care a realizat această per
formanță rară : Voinescu, 
l’oma — Zavoda II, A- 
polzan, Rodeanu, V. Dumi
trescu — Balint, Bone — 
V. Moldovan, Roman, Za- 
vodă I, Drăgan, Petschov- 
schi, Bădeanțu, P. Moldo
veanu.

fotbal a putut fi 
numai după pre- 
meciului final 

1940, 1951, 1953
In anul 1910

trei meciuri

egalitate și

FREDERIC MOISES
Rupea

I

Oameni in
Bineînțeles că în după- 

amiaza aceea excursiile au 
fost suspendate. Avea loc 
un meci de fotbal ! Ce-i 
drept, nu juca nici Rapid, 
nici Dinamo, nici, cel pu
țin... „Bere Rahova". își 
disputau însă victoria oas- 

sanatoriului balnear 
ai vilelor O.N.T.
teren, care avea o
marcată cu două că- 
și un pietroi, iar

și o pereche de pan- 
și-au făcut apariția 
monoame de jucă- 

între 16 și... 40 de 
Spectatorii i-au pri-

brazilor...
însă : echipa 

număra numai

petii 
cu cei

Pe
poarta 
rămizi
cealaltă cu o sacoșă de 
plajă 
tofi 
două 
tori, 
ani.
mit cu toate onorurile. A- 
plauzele își trimeteau e- 
coul pînă departe, dincolo 
de centura

Deziluzie, 
sanatoriului 
10 jucători.

— Nu-i nimic, jucăm și 
tn zece...

Dar arbitrul nu a fost 
de acord.

— Mai trebuie găsit un 
jucător.

Vestea se răspîndi prin
tre spectatori și imediat 
apăru un... voluntar, pri
mit cu urale.

— Vezi, Costică, să nu 
pă/ești ceia — se alarmă 
so|ia neașteptatului ju
cător.

Și meciul 
toate regulile 
listice. Un 
O.N.T.-iștilor. 
temic,

începu după 
artei fotba- 

atac al
Un șut pu-

mingea ajunge la 
interul stîng, care cu capul

— Lovește-l la stomac, că acolo e punctul lui slab... 
Desen de Pali

Reportaj de s^zon

toată firea11
o trece centrului înaintaș 
(luni de zile după meci va 
povesti prietenilor această 
nemaipomenită ispravă, 
care alte luni în șir se 
mira el singur). Dar 
revenim.
afla în fața centrului ata
cant, la vreo doi metri de 
poartă.
vi „dreptul1 
năvalnic.
bil șî mingea...
în crengile unui brad. A- 
plauze, râsete și de undeva 
o consolare : „Lasă că am 
mai văzut noi șuturi de 
astea !“ Noroc că printre 
spectatori se aflau și cîți- 
va... alpiniști (s-ar fi putut 
la munte fără aHniști ?) 
care în cîteva minute cobo
ară mingea din înălțimi 
și o readuseră la... rea
litate (adică pe pămînt). 
Și meciul continuă, des- 
ființînd bariera vîrstelor, 
făcînd să înflorească în 
rîsul și vioiciunea fiecărui 
jucător și spectator primă
vara și tinerețea.
că un poet ar fi 
pe creanga unui 
oprit mirată o 
uitînd să mai spargă aluna 
pe care o ținea între lăbu
țe ; sau că din vîrf de 
deal zâmbea chiar și Luna, 
pornită cu un ceas mai de
vreme să 
ciul ; sau 
știu cu ce 
un poet ?
ceam aceste reflecții 
auzit o voce. O arătare ciu
dată, un tînăr cu... barbă, 
vorbea cu o fetișcană :

— Uite la ei--- oameni in 
toata firea...

Da, tinere cu suflet bă- 
trîn și minte necoaptă. Oa
meni în toată firea care 
iubesc tinerețea, sportul, 
mișcarea, care știu să-și 
treacă timpul liber. Dar tu, 
tu ce căutai printre 
să-mi strici tocmai finalul 
acestei frumoase întâmplări 
pe care am întîlnit-o într-o 
zi de vară, pe inalul Oltu
lui ?

■1 singur).
Deci mingea

de
va 
să
se

Centrul își polri- 
1“ și Se repezi 

Un șut form id a- 
se cocoță

Poate 
spus că 
alun s-a 
veveriță,

privească me- 
că... dar m?' 
poate să scrie 

In timp ce fă- 
am

pe-

ei

SANDU MARIAN

și l-o fi
Lazăr

meu ve

voi-
Je

Poate că așa 
închipuiri, pe 
Baroga micuțul 
cin, Nicușor. („Cîte mîini
o avea nenea acela 
nic, de ridică sutei" 
kilograme ?").

Două, Nicușor, dar 
ternice! Ca și ceilalți 
trei „urmași ai lui Her
cules", 
chează
Emil

pe care 
prii...

Rațiu,
nescu și Balaș

(Foto

pu-

il m as
st atură : 

Lisia<s lo- 
Fiți.

T. Roibu)

Cu socoteală!
Degeaba au încercat, 

chiar și ziariștii, să afle 
care este formația echi
pei de natație a Scoției, 
care urma să susțină un 
meci triunghiular, la 
Perth, cu Franța și An
glia. Organizatorii au re
fuzat să comunice presei 
orice amănunt.

Motivul? Organizatorii 
tipăriseră programe ți 
nu voiau să dea nici o 
informație pe... gratis.

Nu știm dacă bugetul 
general al acestei între
ceri de natație a fost 
în felul acesta acoperi 
dar, în orice caz, scoție
nii au ținut să demons
treze o dată în plus că 
nu glumesc cind e vor
ba de venituri și de eco
nomii...

în 4 rinduri
In meciul de joi fot
balistul ieșean Pop l-a 
lovit pe Opiea (Siderui- 
gistul), și a fost eliminat 
de pe teren.

Ca sâ vedeți ce se inlimpld 
Cind vine luna iul cuptor: 
Te arde soarele la tîmpla. 
Iar Pop te arde la... picior.

Cicliștii N. Niculescu și 
C. Ciobanu au fost eli
minați din cursa Bucu- 
xești — Cîmpina — Plo
iești — București deoa
rece au stat în plasa 
unei motociclete.

Nu trebuiau acești cicliști 
De pe traseu eliminați. 
Ei fața de motocicliști 
Se arătarâ... atașați.

Sportivii de la asociația 
„Vestitorul" din Capitala 
nu se prezintă la unele 
competiții la care se în
scriu.

Cot la cot cu spectatorul 
Și mata poți să te miri : 
Tocmai de la „Vestitorul" 
Sâ ne vinâ-astfel de... știri»

V. D. POPA



Duminică, la Iași, | 

începe finala campionatului de parașutism 
al R.P. Romine

— Alte două noi recorduri republicane —
IAȘI 12 (prin telefon). - Mîine, 

pe aerodromul din localitate, încep 
întrecerile din cadrul celei de a V-a 
ediții a campionatului R.P.R. de pa- 
rașutim. Printre participanti re
marcam pe: Gheorghe Iancu, Ion 
Negroiu, Nicolae Vglicu, Ion Roșu, 
Elena Băcăoanu, Elisabeta Popescu, 
Angela Năstase, Elisabeta Mincules- 
cu ș.a.

Prima probă va consta din salt 
individual (băieți și fete) de la 
900 m, cu deschiderea imediată a 
parașutei și aterizare la punct fix.

întrecerea se anunță foarte dispu
tată și de un înalt nivel tehnic. 
Sportivii parașutiști s-au pregătit cu 
multă seriozitate pentru această fi
nală care se întrevede extrem de 
favorabilă pentru doborîrea de noi 

recorduri republicane. Astfel, în ca
drul unor tentative, care au avut 
loc joi, parașutiștii Gheorghe Ian
cu, Ion Negroiu, Nicolae Velicu, Ion 
Ciobanu, Valentin Țurcanu, Emil 
Dumitrașcu și Vasile Sebe au reali
zat un nou record republican : 
7,001 m în proba de salt in grup de 
7 de la 600 m înălțime cu deschi
derea imediată a parașutei și ateri
zare la punct fix. De asemenea, 
Ion Tischler, Mihai Sidleschi și Ion 
Buda au reușit să îmbunătățească 
cu aproape 3 m vechiul record re
publican, realizind o medie de 
5,376 m în proba de salt în grup 
de 3 de la 1000 m cu deschiderea 
imediată a parașutei și aterizare la 
punct fix.

U. EUGEN, eoresp.

ȘTIRI DIN SAH a
PAVLOV — DONNER 1—0

Marele maestru danez Larsen este noul 
lider al turneului zonal de la Halle, după 
runda a 9-a, în care l-a învins pe austria
cul Robatsch. In această rundă, șahistul 
romîn Mircea Pavlov, jucînd cu piesele 
negre, a obținut o prețioasă victorie în 
fața cunoscutului jucător olandez, marele 
maestru Donner. Alte rezultate : Trifuno- 
vici — Johansson remiză : Portisch — Kanko 
1—0 ; Johanesen — Haman remiză. In clasa
ment conduce Larsen cu 6,5 puncte și o 
partidă întreruptă, urmat de Portisch 6,5 
puncte, Robatsch — 6 puncte.

TURNEUL DE LA LOS ANGELES

După 6 runde în turneul internațional de 
șah de la Los Angeles pe primul loc în 
clasament se afla Gligorici (Iugoslavia), 3,5 
puncte și o partidă întreruptă (cu Reshev
sky), urmat de Najdorf 3,5 puncte, Keres, 
Petrosian și Reshevsky 2,5 puncte și cîte 
o partidă întreruptă, Olafsson 2 puncte, 
Pano 1 punct și Benko zero puncte.

In runda a 6-a Gligorici a clștigat la 
Panno, Reshevsky la Keres, Petrosian a 
remizat în runda a 5-a cu Olafsson și în 
runda a 6-a cu Najdorf. Restul partidelor 
au fost întrerupte. (Agerpres)

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
TURNEUL INTERNATIONAL FERO

VIAR DE POLO PE APA

La Karl Marx Stadt a început tur
neul internațional feroviar de polo 
pe apă. Echipa R. P. Romîne a ter
minat la egalitate: 3—3 (2—0; 0—1; 
1-1 ; 0-1) cu echipa U.R.S.S. ; R. D. 
Germană a învins cu 19—0 echipa 
Franței, iar R. P. Bulgaria a între
cut cu 8—2 echipa Olandei. în parti
dele următoare poloiștii romîni au 
învins cu 10—0 echipa Franței și cu 
8-0 echipa Olandei. Selecționata 
R. D. Germane a dispus cu 8—1 de 
Olanda și cu 6—1 de R. P. Bulga
ria, iar echipa feroviarilor sovietici 
a întrecut eu 3—2 R. P. Bulgaria și 
cu 12—2 echipa Franței.

In clasament conduce R. D. Ger
mană — 6 puncte, urmată de R. P. 
ROM1NĂ și U.R.S.S. cu cite 5 puncte.

CAMPIONATUL EUROPEAN (M) 
DE BASCHET, LA WROCLAW

R. S. Cehoslovacă, R. P. 
R. D. Germană, R. P. Polonă 
da și Spania.

Primele două echipe din 
serie se califică pentru se

CONCURS DE BĂRCI CU
PE DUNĂRE

Sportivi din R. D. Germa 
tria, R. P. Polonă, R. S. Cel 
R. F. Germană și R. P. Ui 
participat la concursul de b 
motor desfășurat pe Dună 
Budapesta. Iată rezultatele 
trate : ambarcațiuni sport ; 
cmc Rozsavolgyi (R.P.U.) 60 
te; cat. 350 cmc Bosztori (R 
puncte; cat. 650 cmc Zir 
(Austria) 700 puncte; glis< 
cmc Marx (R.D.G.) 800 punct 
soare 250 cmc Teply (R. I 
slovacă) 800 puncte ; cat. 
Lukacs (R.P.U.) 700 puncte.

BULGARIA - IUGOSL. 
LA SCRIMA ȘI NATA

Azi si miine, ultimele intilniri internaționale de tenis
(Urmare din pag. 1)

«u reușit o serie de atacuri spectacu
loase și eficace.

Bosch — Stahlberg 6—2, 4—6, 6—3. 
Din nou jocul sobru și puterea de 
luptă și-au spus cuvîntul la realizarea 
succesului lui Bosch in fața unui ad
versar insuficient de ofensiv.

Partida Mărmureanu — Luttropp 
nu s-a putut termina din cauza ploii 
și va continua duminică. La întreru
pere scorul a fost egal : Mărmureanu 
a ciștigat primul set cu 6—1, iar Lut
tropp pe cel de al doilea cu 8—6

K. P. ROMINA (TINERET) —
R. P. POLONA 3—1

în vervă deosebită, C. Popovici a 
dispus de Szczukiewicz în două se
turi : 9-3, 6-2. Mai ales în primul 
set. C. Popovici a fost mereu în atac 
aelăsind deloc inițiativa tenismanului 
polonez, tn partea a doua a jocului. 
Sacz.ukiewicz a venit mai des la fi
leu unde a făcut cîteva mingi fru
moase, dar a și ratat o serie de 
puncte. în plus, C. Popovici a reușit 
«nulte mingi de trecere.

Două ore și jumătate a durat me
ciul Radzio — Boaghe, terminat cu 

victoria la limită a sportivului oaspe: 
7-9, 6-3, 6-4. Cu mai multă expe
riență și cu o tactică aplicată cu con
secvență — mingi lungi pe ambele 
părți — Radzio a întâmpinat totuși o 
rezistență dîrză din partea lui Boa
ghe. Reprezentantul nostru a avut 
suite de lovituri bune de atac, însă 
a manifestat și scăderi mari pe par
cursul întîlnirii, a unui set sau ghem.

De pildă în seturile al doilea și al 
treilea, jucătorul polonez a luat con
ducerea cu 3—1, iar Boaghe a avut 
de fiecare dată 40—0, pentru ca să 
piardă în cele din urmă. De aseme
nea, în setul decisiv, de la 5—1 pentru 
Radzio, Boaghe a ajuns la 4—5. în 
astfel de situații, nu a încercat decit 
rareori să atace cu convingere, pă- 
rînd și obosit.

împotriva partenerului lui Radzio, 
Szczukiewicz, Boaghe a obținut o vic
torie cu 6-4, 1-6, 9—7, la capătul 
unui meci extrem de greu. Dificul
tatea a provenit insă din faptul că 
Boaghe a fost uneori prea pasiv și a 
permis in cîteva rinduri lui Szezu- 
kiewicz să aibă inițiativa. Cu un ul
tim efort, Boaghe a izbutit să ciștige 
o partidă care trebuia să-i revină 
foarte ușor.

La dublu, Dron și llie Năstase, eu 
un joc variat, au întrecut cuplul

Kiev 1—0; Șahtior Donețk — Torpedo 
Kutaisi 4—1; Daugava Riga — Di
namo Minsk 0—1; Dinamo Leningrad 
— Volga Kalinin 2—1; Kairat — Meta- 
lurg Zaporojie 3—1; Moldova — Di
namo Talin 1—0.

TURNEUL DE LA NEW YORK
✓

Turneul internațional de la New 
York a continuat cu desfășurarea in- 
tîlniirii dintre echipele Wiener Sport 
Klub (Austria) și Helsingborg (Sue
dia). Echipa austriacă a repurtat vic
toria cu scorul de 3—0 (2—0). Echipa 
Dinamo Zagreb a învins cu scorul 
de 5—2 echipa spaniolă Valladolid. In 
clasamentul grupei a Il-a pe primul 
loc se află Wiener Sport Klub și Uj- 
pest Budapesta cu cîte 4 puncte ur
mate de Dinamo Zagreb 3 puncte, 
Gornik (R. P. Polonă), Belenenses 

Radzio — Szczukiewicz cu 6—4, 
6-2, 6-1.

Din cauza unor dureri la un picior, 
Radzio va juca duminică cea de a 
doua partidă de simplu.

Astăzi și mîine de la ora 16, tot pe 
terenurile de la Progresul, vor avea 
loc întilnirile R. P. Romînă (seniori)— 
R. P. Polonă și R. P. Romină (tine
ret) — R. D. Germană.

Turul ciclist
Amatori : etapa a Xl-a (Sallanches- 

Lons le Saunier, 197,500 km) a fost 
câștigată de Iuri Melihov (U.R.S.S.) 
în 5 h 15:03,0 ; etapa a XH-a (Losney 
- Besanțon, 40,5 km - contra crono
metru) : învingător Maurer (Elveția) 
In 54:49,0 (medie orară 44,300 km). In 
clasamentul general individual con
duce Zimmerman (Franța).

Profesioniști; etapa a XVIII-a Cha
monix — Lons le Saunier (225 km) a 
fost câștigată de Brands (Belgia) in 
Oh 43:00,0; etapa a XlX-a Arbois — 
Besanțon (55,5 km contra cronometru)

(Portugalia), Helsingborg (Suedia) cu 
cite 1 punct și Valladolid (Spania) 
zero puncte.
• Întrecînd cu 4—0 în finală pe 

Guimaraes, Sporting Club Lisabona, 
a ciștigat „Cupa Portugaliei".
• Intr-un meci contînd pentru 

„Cupa campionilor Americii de Sud", 
Botafogo a învins la Lima echipa 
campioană a statului Peru, Alianza, 
cu scorul de 1-0.

• La Odesa s-a disputat meciul in
ternațional dintre selecționata clubu
rilor din U.R.S.S. și echipa turcă 
Genchler Birligi. Fotbaliștii sovietici 
au obținut victoria cu scorul de 9-0.

• Intr-un meci internațional desfă
șurat la Oran, selecționata Algeriei a 
terminat la egalitate : 2-2 (1-1) cu 
reprezentativa orașului Cairo.

în cadrul lucrărilor congresului 
Federației internaționale de baschet 
de la Beirut s-a stabilit ca întrece
rile campionatului european mascu
lin din acest an să se desfășoare în
tre 1 și 15 octombrie în orașul po
lonez Wroclaw. Cele 16 echipe par
ticipante au fost împărțite in două 
serii, după cum urmează : seria A : 
Iugoslavia, R. P. Bulgaria, R. P. Un
gară, Belgia, Turcia, Italia, Izrael, 
Olanda; Seria B : U.R.S.S., Franța,

al Franței
a revenit lui Anquetil în lh 12:20,0 
(medie orară 46 km). In clasamentul 
general conduce Anquetil urmat la 
3:35,0 de Bahamontes și la 10:14,0 de 
Peree (ambii Spania).

în capitala Bulgariei s-au 
rat zilele trecute intilniri 
între reprezentativele de r 
scrimă ale R. P. Bulgaria ș 
Iugoslavia. La sărituri de Îs 
lină victoria a revenit sporti 
gări cu 27—16 p,. în timp < 
tație selecționata de tineret 
slaviei a învins echipa simila 
gariei cu scorul de 124—83 
drul concursului înotătoarei 
Tineva a stabilit un nou 
țării sale la 400 m mixt c 
formanță de 6:22,2.

La scrimă s-au intîlnit rep 
vele celor două țări, iar vie 
fost împărțite : la floretă I 
Bulgaria 7—2 la masculin , 
feminin ; spadă : Iugoslavia 
3-1 ; sabie ; Bulgaria—Iugosl

De pe pistele de atleti
KATOWICE. Szyroka 11,6 pe 100 m. 
OLSZTYN. Makowski 51,4 pe 400 

m garduri (nou record polonez) ; 
Stugner (R.P.U.) 52,33 m la disc fe
mei; Rubai (R.P.U.) 21,4 pe 200 m; 
Heldt (R.P.U.) 24,4 pe 200 m.

OSLO. Runaes 47,6 pe 400 m; Gul
brandsen 52,5 pe 400 m garduri; Tonta- 
sek 4,70 m, Havik 4,55 m (nou record 
norvegian) la prăjină: Varju 19,09 m 
Ja greutate; Uanek 57,71 in Ja disc; 
Zsivotzki 67,39 m, Sugawara 66,95 m, 
Ma l ou seh 65,94 m, Okamoto 65,70 m 
la ciocan ; Toyen 6,17 m Ia lungime fe
mei (nou record norvegian).

KALISZ. Cyruliczek 10,4 pe 100 m.
MOSCOVA : Atleții din echipele 

U.R.S.S. participă în prezent Ia ultimul 
concurs de verificare înaintea meciului 
e>i S.U.A. Recordmanul mondial la lun
gime, Igor Ter-Ovancsian, a sărit 7,87 
in, Trusenev a aruncat discul la 55,56 
m, Tuiakov a parcurs 100 m plat în 
10,4, iar Galina Popova pe aceeași dis
tanță a realizat 11,5.

PARIS: Cu prilejul unui concurs de 
atletism desfășurat la Cambrai, atletul 
francez Michel Bernard a stabilit un nou 
record al țârii sale în proba de o milă 
cu timpul de 3:58,2. Vechiul record era 
de 3:59,8. Recordul mondial al probei 
este de 3:54,4 și aparține neozeelandezu
lui Peter Snell, iar recordul european 
este de 3:56,5 fiind deținut de Siegfried 
Valentin (R. D. Germană).

BERNA : Cu prilejul unui concurs in
ternațional desfășurat în această loca-
litate Marcel Duriez a stabilit un nou 
record al Franței in proba de 110 m g. 
cu o performantă de 13,9 sec. Vechiul 
record era de 14,1 sec. și era deținut 
din anul 1961 de Michel Char del.

STOCKHOLM : Atletul suedez Sven- 
Olaf Larsson a stabilit un nou record 
al Suediei la 3000 », cu 7:59,2. Vechiul 
record era de 7:59,8 și aparținea lui 
Waem. Alte rezultate : 400 m Fernstroem 
47,3, Johansson 47,7; 5000 m Persson 
14:11,4; ciocan Asplund 62,14; înălțime 
Pettersson și Albertsson 2,07 m; suliță 
Heldmark 74.89 in.

OLOMOUC. Skobla 18,02 m Ia greu
tate ; Nemcova 53,46 m la disc.

POTȘDAM : Siegfried Valentin 3:56,9 
pe 1 milă (3:41,0 la 1.500 m), Han- 
neman 4:00,9 (3:43,5 la 1.500 m) și 
Kohler 4:01,2 (3:43,8 la 1.500 m) ; 
Bade 74,37 m la suliță; Schmidt 55,3 
pe 400 m femei.

NANKING: Teng-Li-hsing 7,54 m la 
lungime (nou record al R.P. Chineze) ; 
Li-Yun-piao 61,80 m la ciocan (nou 
record al R.P. Chineze).

NOVOSIBIRSK: Gudimova 53,37 m 
la aruncarea suliței femei.

BUDAPESTA: Mihalfy 21,3 pe 200 
m ; Siito 29,41,2 pe 10 000 m ; Zsivotzki

66,63 m la ciocan; Ileldt 24 
m femei; Kispalne 5,94 hi 1 
femei.

MAINZ : Camper 10,6, Schi 
...5. Antao 10,6; Laeng (Elv< 
Young (S.U.A.) 47,0; Morim 
mia) 1:49$, Haas (S.U.A 
Klaban (Austria) 1:49,9, Ba’ 
Baran (R.P. Polonă) 1:50,1 ; 
(S.U.A.) 14,1, Willinlczik 14 
(Belgia) 14,4; Fahsl 60,23 ni 
Sat o (Japonia) 51,68 m la st

ROMA i Goroni 24,1 pe 20( 
relli 57,6 pe 400 m ; Bertoni 
80 m garduri; Vetlorazzo ( 
lungime (record egalat).

KIEV: Rulișev 1:48,0 la 
Savinkov 3:43,3 și Belijki 
1500 m; Ivanov 13:58,4, Nikj 
și Bolotnikov 14:12,0 pe 50(

PARIS : In cadrul campiona 
na le ale Franței, Guy Husson 
tin nou record național la aru 
canului cu o performanță de 
Husson este în vîrstă de 32 
1,85 m înălțime, 105 kg gre 
căsătorit, are 2 copii. El a 
această ocazie cel de al 21-le: 
său. Performanța de 67,70 m 
al patrulea rezultat mondial 
Iată, de altfel, cele mai bun 
din acest an : Connoly 68,13 
zki 67,96 m, Sugawara 67,73 
67,70 m, Matousek 66,39 m, 
66,21 m, Rudenkov 66,02 
65,58 m.

Concurs interna 
de pentatlon m 

in R. D. Gern
BERLIN 12 (prin telefon). In o 

furt pe Odei a început joi un 
ternațional de pentatlon modei 
cipaiea echipelor U.R.S.S., R. 
R. P. Romîne, a patiu foimați 
Geimană, piecum și a doi spo 
lieni. Pioba de scrimă desfășu 
încheiat cu victoria sportivul 
Balczo, cu 24 victorii — 1042 p. 
următoaie : Makeev (U.R.S.S.) ‘ 
p; Nagy (R.P.U.) 23 v — 1000 
nescu 20 v — 874 p; N. Marine 
874 p. Pușcaș a ocupat locul lî 
748 p. iar Tomiuc locul 19 cu 
p. Pe* echipe : R.P.U. 2874 p; 
p; R.P.R. 2496 p. Astăzi, în Ioc 
pengarden, s-a desiășurat pri 
cîștigată de Schâdensack (R.I 
194 p — 980 p. Sportivii romîni 
această probă o comportare 
clasîndu-se pe următoarele loc 
nescu 187—840 p; 23. Pușcaș 18 
Marinescu 179—680 p; 31. Ton 
p. După două probe la individ 
Balczo, iar pe echipe formație 
gare. Dan Ionescu se află pe 
p), Marinescu pe locul 15 (155^ 
pe locul 18 (1508 p), iar Torni 
24 (1262 p). Echipa R. P. Romîn 
locul 5.
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Sportul studențesc din Cehoslovacia * 1 
are o veclic tradiție. In prezent în 
echipele reprezentative cehoslovace 
întîlnești mul ți studenți: Ștefan Olek- 
sak (schi-biatlon), Irena Bosa (tenis 
de masă), Ștefan Molnar (maraton). 
Dana Steastnaia, campioană a tării 
la gimnastica artistică și alții.

Studeulii Institutului de Cultură 
Fizică și Sport din Prag. îndrăgesc 
mult gimnastica, nu numai ca obiect 
de studiu, dar și ca un bun prilej 
de destindere după cursurile t.o- 
rctice

In fotografie : un grup de studenți 
de Ia Institutul de Cultură Fizică și 
Sport din Praga executînd exerciții 
de gimnastică.

’ f N U.R.S.S. MECIURI DE CAMPIONAT 
Șl CUPA

Activitatea competițională continuă
in U.R.S.S. cu meciuri de campionat 

. și de cupă. în campionatul categoriei
i A : seria I: Lokomotiv Moscova —- 
; Zenit 0—3, Neftianik — Șahtior 1—1, 
! Moldova — Dinamo Leningrad 1—0, 
! Dinamo Miinsk — Pahtakor 6—1. In
clasament continuă să conducă Dinamo
Moscova ; seria a Il-a : Dnepr Dnepro- 

! petrovsk — Lokomotiv Celeabinsk 
i 2—0, Rezervele de muncă Lugansk — 
‘ Șinnik Iaroslavl 2—1, Traktor Volgo

grad — Cernomoreț Odesa 0—1. Daur 
j gava Riga — Șahtior Karaganda 1—2, 
; Lokomotiv Gomel — S.K.A. Novosi- 
; birsk 0—0. Conduce Șinnik Iaroslavl 
! cu 18 p. în 16-mile „Cupei U.R.S.S.": 
1 Dinamo Moscova—Șahtior Karaganda

2—1; Spartak Moscova — Dinamo


