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Corespondenții ne scriu despre

Spariachiada de vară a tinerelului

Șoimii Cos-
ș.a,

PAUL ANDREI

bilanțul pri-

S. BĂLOI

au luat 
Sparta-

Vulcan, 
V.la Petroșeni 

etape a Spartachiadei de
a tineretului a fost po

Mărginit de siluetele zvelte și 
elegante ale noilor blocuri, tra
seul din cartierul Tei a oferit 
duminică dimineață tinerilor ru
tieri condiții optime de întrecere. 
Veni ti din toată țara juniorii ci
clismului nostru au făcut cunoș
tință cu prefacerile care au cu
prins Capitala de la un capăt la 
celălalt.

întrecerea a fost la... înălțimea 
traseului. S-a „mers" în ritm tare, 
cu evadări repetate, cu faze de o 
mare spectaculozitate. Brașovea
nul Gh. Suciu a cucerit în final 
o victorie de prestigiu. Fotore
porterul nostru Th. Roibu a fost

IMPORTANTE iNTlLNIRI
INTERNAȚIONALE DE BASCHET 

ALE ECHIPELOR

august, terenu-
Știința, din Ca-

între 28 august- 
la Burgas (R. P. 
participarea echi- 
Bulgaria, Grecia,

DE JUNIORI Șl JUNIOARE
Intre 9 și 11 

rile de baschet 
pitală, vor găzdui un interesant 
turneu internațional la care 
vor participa reprezentativele de 
juniori die U.K.S.S., R. P. Bul
garia, R. P. Polonă și R. P. Ro
mînă. Acest turneu reprezintă 
o ultimă verificare înaintea 
primelor întîlniri din cadrul 
Campionatului european de 
baschet pentru juniori. Acestea 
vor avea loc 
2 septembrie 
Bulgaria), cu 
pelor R. P.
Turcia, R.S.F. Iugoslavia și R. 
P. Romînă. Primele două for
mații clasate în acest turneu se 
vor califica pentru finala cam
pionatului, găzduită in 1964 de 
un oraș din Italia.

Paralel cu turneul de la Bucu
rești, la Ploiești se va desfă
șura, la aceleași date, o între
cere între selecționatele de ju
nioare ale U.R.S.S., R. P. Bul
garia, R. P. Polonă și R. P. Ro
mînă.

CAMPIONATUL ASOCIAȚIEI SPORTIVE

ÎNTRECERI PASIONANTE LA „CIMENTUL** MEDGIDIA
• Peste 300 de participant! la primele etape «0 excursie 

trebuie sfl i se acorde importanta cuvenită
...Dragostea lor pentru sport

pentru Învingători • Atletismului

Cimentul Medgidia. Despre această 
fabrică, care de multă vreme deține 
steagul de fruntașă pe ramură de pro
ducție, despre avîntul și priceperea 
muncitorilor care nu precupețesc nici 
un efort pentru a da țării zeci 
de ciment peste plan s-a mai 
cu siguranță, se va mai scrie, 
vom reda cîte ceva despre una
rile pasiuni ale făuritorilor cimentului; 
despre...

și el impresionat 
dirza întrecere a 
turle stă chiar 

gine !

de traseu și de 
juniorilor. Măr- 
această... ima-
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CONCURS INTERNAȚIONAL PE VELODROMUL
DINAMO

Vineri, sîmbătă și duminică va avea loc pe 
velodromul Dinamo din Capitală un important 
concurs ciclist de pistă. La întreceri vor lua parte 
cicliști valoroși din R.D. Germană, Italia, R.P. 
Polonă, R.P. Bulgaria și din țara noastră.

MECIUL ATLETIC U.R.S.S. S.U.A. VA PUTEA
FI URMĂRIT DE TELESPECTATORII ROMÎNI
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Iubitorii atletismului 
vor putea urmări sîm- 
bătă, începînd de la ora 
16,15, unul dintre eveni
mentele sportive centrale 
ale anului : meciul de 
atletism dintre reprezen-
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TENISMANI ROMÎNI LA SOPOT

Astăzi urmează să părăsească Bucureștiul ple- 
cînd la Sopot (R.P. Polonă), jucătorii de tenis 
Ion Țiriac, Alexandru Bardan și Petre Mărmu- 
reanu, care vor lua parte la un turneu inter
național.

LOTUL TRĂGĂTORILOR ROMÎNI LA C.M.
DE SCRIMĂ
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Loturile reprezentative 
ale R.P. Romine partici
pante la campionatele 
mondiale părăsesc Ca
pitala în dimineața zilei 
de astăzi, îndreptîndu-se 
pe calea aerului spre 
Gdansk. Fac deplasarea 
următorii trăgători : flo
retă băieți — Tănase 
Mureșanu, Ionel Drîmbă,

ȘTIRILE ZILEI ® ȘTIRILE ZILEI
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de tone 
scris și,
Noi vă 

din ma-

Aproape toți muncitorii și salariații 
fabricii sînt membri ai UCFS, cu coti
zația achitată la zi. „Este drept, n-am 
ajuns încă să avem campioni, sau vreo 
echipă de fotbal a cărei faimă să de
pășească hotarele Dobrogei — ne spune 
entuziastul președinte al asociației spor
tive, contabilul-șef 
Dar...“.

Și cu pasiunea cu 
amalgamul de cifre

în raionul Buzău 
parte la întrecerile 
chiadei de vară peste 30.000 
de tineri și tinere dintre care 
aproximativ 5.000 la gimnastică, 
4.100 la volei, 3.800 la atle
tism, 3.700 la handbal și tic 
etc. Foarte bine au organizat 
prima etapă asociațiile sportive 
de la Uzina mecanică și Pro
gresul - Buzău, 
tești

Si 
mei 
vară 
zitiv: aproape 31.000 de parti- 
cipanți! La mina Vulcan, de 
pildă, au participat la majo
ritatea probelor din cadrul 
Spartachiadei peste 4.000 de 
tineri și tinere. Rezultate fru
moase au obținut in această 

tativele Uniunii Sovietice 
și S.U.A. de pe stadionul 
Lujniki din Moscova.

Televiziunea romînă va 
retransmite, prin interme
diul Interviziunii, această 
interesantă întâlnire.

Ieșit Zilahi, 
inaru, Atila 
Iuliu Falb ;

Sorin Poe- 
Csipler și 
floretă fete 

— Olga Szabo, Maria 
Vicol, Ana Ene, Gliheria 
Ștefănesou, Suzana Tasi 
și Ecaterina Ienoic. Sa- 
brerii Dumitru Mustață 
și Octavian Vintilă vor 
pleca peste cîteva zile.
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Petre Bulamaci.

care contabilizează 
care îi trec zilnic

Biblioteca Centrală |
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂI

ii u n e d o a r a - L> e va—V------------------------------------------—— —__________________

In acest număr:

" Breviar olimpic

privință și asociațiile sportive 
de la minele Uricani, Lupem, 
Petrila și Lonea. O activitate 
susținută pentru mobilizarea u- 
nui număr cit mai mare de 
tineri la întrecerile Spartachia
dei au depus-o și asociațiile 
sportive de la Școala profesio
nală Lupeni, Elevul - Petroșeni. 
30 Decembrie — 
Elevul — Lonea.
de asemenea, să 
munca depusă de 
voluntari Gh. Boroi 
H. Bug a — 
—Aninoasa, 
Lonea.

Petroșeni și 
Se cuvine, 

subliniem 
instructorii 
— Uricani, 
V. Tămaș 

Hlopețchi —

Peste 170.000 de participant 
s-au întrecut pînă la 1 iulie în 
etapa de mase a Spartachiadei 
de vară a tineretului în re
giunea Brașov. Dintre aceștia, 
peste 50.000 sînt tinere fete. în 
fruntea comisiilor de organizare 
a Spartachiadei se situează cea 
a orașului Sibiu, care a mobi
lizat peste 28.000 de partici
pant. Rezultate frumoase au

(Continuare in pag. a 4-a)

Astăzi și mîine, la Helsinki

BALCANI - SCANDINAVIA LA ATLETISM

Așa a fost la Atena în 1957, la prima ediție a meciului Balcani-Scandinavia. Ilie Savel 
termină învingător în cursa de 400 m garduri

pe sub creion, tov. Bulamaci se dove
dește dispus să-ți vorbească ore întregi 
despre activitatea sportivă de la „Ci
mentul", să te poarte prin frumosul 
complex sportiv, o adevărată mîndrie 
a fabricii, sau să-ți prezinte pe cei mai 
activi sportivi la locul lor de muncă.

Așa am aflat că tovarășii din consi
liul asociației nu se mulțumesc doar să 
împartă cît mai multe carnete de mem-

A. VASILIU

(Continuare in pag. a 2-a)

Spor la muncă profesorilor
de educație fizică
promoția 1963!

Cu cîteva zile în urmă, aproape 300 de absolvenți 
' ai Institutului de Cultură Fizică și ai facultăților 
de educație fizică din cadrul Institutelor peda

gogice din București, lași, Cluj și Timișoara și-au luat 
rămas bun de la profesori, de la colegi. Proaspăta pro
mote de profesori de educație fizică pășește în viață. 
Sînt tineri și tinere care, în calitate de profesori și meto- 
dișfi se vor alătura, cu tot avîntul, miilor de cadre didac
tice de specialitate care parfic’pă cu toată puterea lor 
de muncă, la educarea în spirit comunist a generației 
de mîine.

Tinerii absolvenți se vor îndrepta către locurile lor 
de muncă animați de cele mai calde sentimente de dra
goste față de patrie, cu inimile pline de recunoștință 
față de partid care le-a creat cond'jii minunate de studii, 
de viață. Proaspeții absolvenți au simțit grija părintească 
a statului nostru democrat-popular care i-a ajutai să-și 
vadă împlinit acest frumos țel : de a deveni pedagogi, 
educatori.

Examenul de stat, lucrările de diplomă pe care le-au 
susținut au arătat că ei sînt bine pregătiți, că au reușit 
să-și însușească un 
și practice necesare 
lor activități. Printre

bagaj bogat de cunoștințe teoreKce 
pentru a face față cu succes viitoarei 
acești proaspeți absolvenți se numără

(Continuare in pag. a 6-a)

Stadionul din Helsinki, gazda neuitatelor întreceri atletice ale Olimpiadei a XV-a, 
primește acum vizita celor mai de seamă atleți din sudul și din nordul bătrî- 
nului nostru continent, reuniți în reprezentativele Balcanilor și Scandinaviei. 
Această întîlnire, aliată la a doua ediție, vine să răspundă dorinței generale a

Helsinki, astăzi și mîine, 
la Atena, cu șase ani în 
Balcanii prezintă o e- 

comună, care concurează

popoarelor, aceea ca tineri din 
diferite țări să se cunoască mai 
bine, să lege și să întărească 
prietenii, să se stimeze reci
proc, contribuind astfel la ins
taurarea unui climat de pace 
și înțelegere în întreaga lume.

La 
ca și 
urmă, 
chipă 
sub aceeași emblemă, a Jocuri
lor Balcanice. Desigur, iubitorii 
sportului privesc cu interes 
spre Helsinki și așteaptă de 
acolo rezultate cît mai bune, o 
comportare frumoasă a fiecăruia 
dintre atleții echipei noastre, 
a Balcanilor.

Astăzi și mîine, Hlebarov, 
Marsellos, Grujici, Ciochină 
sau Dalkilic nu vor mai fi nu
mai ai țărilor reprezentative, 
ci ai noștri, ai tuturor, ai echi
pei Peninsulei Balcanice.

O PAGINĂ 
DE FOTBAL

luptătorii romini 
învingători In cea de a 2-a 

Intilnire cu luptătorii 
japonezi

iată dar motive pentru care 
salutăm din suflet foi marea 
echipei de atletism a Balcani
lor și îi urăm succes în între- 
oerea pe care o va susține 
marți și miercuri la Helsinki 1

s-a impus 
în marile 
internațio- 
atleții fin- 
norvegieni.

Concursul din capitala Fin
landei reprezintă un important 
eveniment sportiv. Țările scan
dinave au un atletism cu fru
moase tradiții, care 
de-a lungul anilor 
confruntări sportive 
nale. în ultimii ani, 
landezi, suedezi, 
chiar și cei danezi și islandezi 
au repurtat o seamă de succese 
remarcabile, au cîștigat nume
roase medalii la campionatele

(Continuare in pag. a 7-a)



De pe întinsul patriei Discuții pe marginea finalelor școlarei

CURSURI DE INSTRUCTORI 
SPORTIVI

« La Institutul Pedagogic din Pi
tești, 54 de studenți și studente au ab
solvit cursul de instructori sportivi 
la disciplinele : atletism, gimnastică, 
tir, volei, șah, tenis de masă și turism. 
O contribuție însemnată la pregăti
rea noii promoții de instructori a 
adus-o prof. Nicolae Macovei, lector 
la Institutul Pedagogic.

ILIE FEȚEANU, coresp.

• A.S. Unirea Seini, regiunea 
Maramureș, și-a mărit numărul sec
țiilor sportive cu încă una : aceea de 
lupte. La antrenamente participă 20 
de tineri din comună.

S. VASILE, coresp.
I

PRIMA SECȚIE DE CANOTAJ 
LA PLOIEȘTI

® De curînd, a luat ființă o secție 
de canotaj pe lingă A.S. Carpați 
IPIP. Pentru ca activitatea secției 
să se desfășoare în bune condiții, 
F.R. de Sporturi Nautice a pus la 
dispoziție ambarcațiile necesare și o 
bază la Snagov. Conform programu
lui stabilit, sportivii se pregătesc 
intens sub îndrumarea lui Ion Kindler.

CHIBIȚA FĂTU, coresp.

întreceri entuziaste la „Cimentul Medgidia
(Urmare din pag. I)

bru UCFS și să adune la timp coti
zațiile Principala lor deviză este : 
CIT MAI MULȚI OAMENI AI 
MUNCII PE TERENUL DE SPORT! 
O dată încheiate întrecerile primei 
faze a Spartachiadei de vară a tine
retului s-a trecut la organizarea cam
pionatului pe asociație.

Astfel, consiliul asociației spor
tive a alcătuit un plan a] întreceri
lor la 6 ramuri sportive ; volei, po
pice, tenis de masă, fotbal, șah șl 
tir. Planul a fost defalcat pe sec
toarele de producție. In regulamentul 
de desfășurare a competiției au fost 
introduse două clauze importante : 
fiecare secție să prezinte cite o 
echipă la toate ramurile sportive, 
iar fiecare sportiv poate să facă 
parte din cel mult două echipe.

O excursie pentru secfia care va tota
liza cei mai mare punctaj

Pentru a stimula participarea mun
citorilor și salariaților la aceste în
treceri, organizatorii au anunțat că 
la sfîrșitul campionatului se vor dis
tribui numeroase premii, iar învin
gătorii în clasamentul general vor 
beneficia de o frumoasă excursie.

Și întrecerile au pornit. De două 
ori pe săptămină — în timpul lor 
liber — sportivii de la asociația „Ci
mentul" vin cu multă plăcere pe 
frumoasele terenuri de sport ame
najate prin muncă voluntară, ca 
să se întreacă pentru titlurile de 
campioni ai asociației. Este drept 
că pentru aceasta au la dispoziție 
condiții foarte bune: terenuri de 
fotbal și volei, o pistă modernă de 
popice, un poligon de tir destul de 
bine amenajat, precum și o sală 
pentru meciurile de tenis de masă 
și șah. în scurt timp fișele de con
curs s-au dovedit neincăpătoare. Du
pă primele etape organizatorii au 
putut înregistra o cifră record : pes
te 500 de participanți. Un merit 
deosebit în mobilizarea muncitorilor 
și salariaților la aceste întreceri re
vine tovarășilor Anghel Cazacu, se
cretarul organizației U.T.M., Stoica 
Bibicu (secția mori)> Gh. Aron și 
Gh. Hass (atelierul mecanic), Omer 
Mitat (secția transporturi), Zait Che
mai și Regeb Badiu (secția rampă- 
împachetări), precum -și tov. Ignat 
Cristea, responsabilul tehnic al con
siliului asociației sportive.

Sîntem în măsură să vă anunțăm 
și cîteva din secțiile fabricii, care 
acordind o mai mare importanță 
participării Ia aceste întreceri au 
toate șansele să-și vadă pînă la sfîr- 
șit eforturile încununate cu suc
ces : secția transporturi — la tir și 
tenis de masă, secțiile mori și ad
ministrație — la popice, atelierul 
mecanic și transporturile — la fot
bal. Cit despre sportivii care au do
vedit cele mai frumoase posibili
tăți, cum ar fi tractoristul N. Ucea- 
nu. strungarul Gh. Aron. cazangiul 
1. Minciu (popice), lăcătușul Marin 
Dină, electricianul Gh. Ciutacu (fot
bal), maistrul J. Iliescu (tenis de 
masă), Iusuf Negtati (șah), aceștia 
au și fost selecționați în echipele 
reprezentative ale asociației. Mai greu 
ce desfășoară întrecerile la volei, 
rămase în urmă față de celelalte ra
muri sportive. Aceasta din cauză că 
biroul de secție (alcătuit din tov. 
Gh. lonescu, M. Mavlea și Vanghe- 
lița Popescu — membră a consiliului

UN NOU TEREN DE FOTBAL

e Tinerii colectiviști din comuna 
Oprișor, raionul Vînjul Mare, regiu
nea Oltenia, și-au amenajat prin 
muncă patriotică un nou teren de 
fotbal. La această acțiune au parti
cipat și elevii Școlii de 8 ani.

Cu această ocazie s-au evidențiat 
Florea Cotolboiu, Dumitru Bălăci, 
Ștefan Caldeș și Barbu Goiu.

FLORIN SAVA, coresp.

'• în orașul Lugoj s-a desfășurat 
un concurs popular motociclist de 
viteză pe circuit, la care au asistat 
peste 12 000 de spectatori. După 
aproape 4 ore de luptă, învingători au 
ieșit următorii concurenți : E. Lexman 
(68 cmc), C. Olteanu (125 cmc), I. 
Schneider (175 cmc), M. Văcărescu și 
Gh. Ionescu (250 cmc), V. Kichacov 
(350 cmc) și I. Stanek (nelimitat). Au 
participat 31 de concurenți.

I. LEȘ, coresp.

• Zilele trecute, 40 de absolvenți 
ai Școlii Pedagogice din Craiova au 
primit carnetul de instructor sportiv.

Cu această ocazie, absolvenții 
cursului s-au angajat să nu-și pre
cupețească eforturile pentru dezvol
tarea activității sportive la viitorul 
lor loc de muncă.

S. ROMICA, coresp.

raional UCFS 1) nu s-a străduit prea 
mult pentru organizarea campiona
tului respectiv.

De ce lipsește atletismul ?

în ciuda recomandărilor primite 
din partea consiliului raional UCFS 
privind dezvoltarea atletismului, to
varășii din consiliul asociației au 
dat uitării atletismul. Faptul ni se 
pare cu atît mai de neînțeles 
cu cît sportivii de la „Cimentul" 
au la dispoziție o pistă de aler
gare excelentă și sectoare de sări
turi și aruncări bine amenajate. Nici 
materialele de concurs nu lipsesc. 
Lipsește însă... atletismul din între
cerile campionatului pe asociație.

„Principala vină — ne-a spus tov. 
P. Bulamaci, ne aparține nouă, ce
lor din consiliul asociației. Timpul 
nu este insă pierdut și acest lucru 
îl mai putem îndrepta. Vă asigurăm 
că intr-un timp foarte scurt și atleții 
din fabrica noastră iși vor desemna 
campionii. Ne trebuie insă un spri
jin mai eficient din partea tovară
șilor din biroul de secție respectiv".

Și acest sprijin nu ne îndoim că 
îl vor primi. Ar fi păcat ca între
cerile campionatului pe asociație de 
la „Cimentul", organizate cu destulă 
sîrguință și simț de răspundere, să 
nu se bucure pînă la sfîrșit de un 
succes deplin.

Itinerar de vacanță

Pe urmele lai
Excursie cu corturi

Emil Racoviță
in Munții Apuseni

Dorind să continuăm inițiativa Școlii 
medii nr. 8 de. a organiza excursii cu 
corturi In deplasare (camping) ne-am 
propus să dedicăm călătoriei noastre 
tema „Pe urmele lui Racoviță". Școala 
noastră are cinstea să poarte numele 
ilustrului om de știință romtn.

Planul excursiei prevedea să străbatem 
cîteva din obiectivele studiate de ma
rele savant romîn (întemeietorul unei 
noi ramuri de știință, BlOSPEOLOGl.4), 
să parcurgem minunata lume subterană 
a peștilor, să cunoaștem fauna apelor.

Excursiile cu corturi sînt foarte iu
bite de elevi, permițtnd vizitarea unor 
locuri neumblate, deosebit de pitorești. 
Totodată, ele dezvoltă multe deprinderi 
practice.

SISTEMUL DE DISPUTARE A TURNEELOR FINALE IA JOCURI 
TREBUIE ÎMBUNĂTĂȚIT

Stingă: echipa S. M. nr. 6 Ploiești, campioană republicană școlară pe 1963 la handbal in 7 feminin. Dreapta: 
echipa S. M. nr. 2 Sighișoara, campioană republicană școlară pe 1963 la handbal in 7 masculin

Foto: II. Zultner-Sibiu

Campionatele republicane școlare 
au intrat de-acum in tradiția 
mișcării sportive din țara noa

stră. Ele ocupă un loc de frunte în 
acțiunea de angrenare a maselor de 
tineri și tinere din școlile de toate 
gradele în activitatea sportivă și, în 
același timp, în depistarea elemente
lor talentate, de perspectivă. De la 
ediție la ediție, aceste campionate se 
bucură de o tot mai mare prețuire 
în școli, printre elevi și cadrele di
dactice. Cinstea de a deveni campion 
al orașului, al regiunii și — bineîn
țeles — al țării produce emulație, 
îndeamnă la o pregătire cît mai 
bună.

De aceea, toate aspectele care pri
vesc buna desfășurare și succesul a- 
cestor competiții — cea mai impor
tantă dintre întrecerile elevilor — 
trebuie tratate cu foarte mult discer- 
nămlnt. Piste îndeobște cunoscut că o 
bună organizare și stabilirea unui sis
tem de disputare cît mai judicios con
tribuie în mare măsură la atingerea 
obiectivelor propuse. în această pri
vință, recentele finale școlare — la 
volei și mai ales la handbal în 7, — 
ne-au prilejuit cîteva constatări care 
merită să fie puse în discuție.

Pentru desfășurarea turneelor finale 
au fost afectate doar patru zile (4—7 
iulie). în acest interval trebuiau dis
putate cinci etape. în asemenea con- 
dițiuni echipele au fost nevoite să 
susțină la un moment dat două me
ciuri într-o zi sau trei în două zile ! 
La Rm. Vîlcea, de pildă, au fost echi
pe care au susținut trei jocuri in
tr-un interval de 36 și chiar 24 de 
ore ! La Deva (volei) la fel. Or, acea-

Itinerarul a pornit din comuna Su- 
drigiu (linia C.F.R. Oradea-Vascău), 
a străbătut o importantă porțiune a 
crestei Bihorului, avînd ca punct ter
minus orașul Beiuș. Prima tabără am 
amplasat-o in Poiana Florilor de unde 
am vizitat; Peștera Păcii, canionul Gal
benei, ghețarul de la Focul Piu și altele.

Străbătind sălbateca vale Galbenă, 
elevii și-au putut da seama de modul 
de formare a unui canion, și-au crista
lizat noțiunile teoretice și practice des
pre ceea ce înseamnă: canion, aven, is- 
buc, ponor, la piez etc. Munca aceasta 
de studiu a fost asociată cu unele pro
bleme mai dificile, de escaladare, astfel 
incit activitatea științifică s-a tmbinat 
permanent cu cea sportivă.

Operatorii de la Televiziune, care ne-au 
însoțit tot timpul, au filmat scene in
teresante de traversare a apelor, escalade 
ale unor pante abrupte în întunericul 
peșterilor, au înregistrat pe peliculă 
uriașele coloane, albe din ghețarul de la 
Focul Viu, unde zăpada și gheața nu 
se topesc niciodată.

Am vizitat apoi grandiosul fenomen 
„carstic", „Cetățile Ponorului" : un
rîu este „înghițit" de o peșteră uriașă, 
cu o intrare înaltă de 70 m, străbătind 
un traseu subteran, cale de 4 km. Am 
pătruns pe albia rîului subpămîntean, 
în fundul unui aven, de unde am admi
rat lumina difuză ce pătrundea de sus 
și galeriile gigantice, care dădeau im
presia unei călătorii spre „centrul pămîn- 
tului" din romanul lui Jules Veme.

sta a necesitat un efort prelungit din 
partea tuturor echipelor, turneele fi
nale transformîndu-se în adevărate... 
maratoane, cărora elevii și elevele — 
le-au putut face față cu greu. A- 
ceastă aglomerare a jocurilor a a- 
vut, evident, influențe negative asu
pra nivelului tehnic general al tur
neelor finale (și erau condițiuni pen
tru atingerea unui nivel ridicat, dată 
fiind valoarea echipelor) și chiar a- 
supra clasamentelor finale. De pildă, 
în ultimele două etape, cînd erau 
programate jocuri decisive, unele e- 
chipe n-au mai avut comportarea pe 
care o impunea valoarea lor reală, 
ocupînd în cele din urmă, locuri ne
corespunzătoare (de pildă, S. M. nr. 
1 Bacău la volei masculin, S. M. nr. 4 
Constanța la volei feminin, S. M. 
nr. 4 Timișoara la handbal mas
culin și Lie. nr. 1 Timișoara la hand
bal feminin etc.).

în sfîrșit, și un al treilea aspect.
Organizarea turneelor finale trebuie
să constituie și un prilej de desfă
șurare a unei activități cultural- 
educative mai largi. în general, aceste 
finale au loc — și este foarte bine 
așa — în localități importante din 
punct de vedere economic, cultural 
sau turistic (Cluj, Timișoara. Cons
tanța, Deva, Rm. Vîlcea etc.). Deci, 
un bun prilej pentru elevi de a cu
noaște realizările înfăptuite în anii 
puterii populare, bogățiile cultural- 
artistice ale poporului nostru și fru
musețile patriei. Or, acest lucru n-a 
fost realizat decît într-o mică mă
sură (o excursie la Călimănești cu 
handbaliștii și handbalistele). Faptul 
se explică, de asemenea, prin nu-

Eleva fruntașă la învățătură, Toma 
1 oana spunea :

„Cel mai mult m-au impresionat „Ce
tățile Ponorului", un fenomen carstic 
cum nu mai există decît intr-un singur 
loc în Europa. De asemenea, mi-a plăcut 
drumul lung de 4 ore în peștera Me- 
ziad, eu minunate concrcțiuni".

Iar elevul Ghițescu Mihai din cis. X D, 
declara :

„Niciodată nu am mîncat macaroane 
cu brînză mai bune ca cele preparate 
de noi în găleată, la focul de lemne și 
pe care ni le împărțea în porții egale

tov. prof. Rîndașu. Voi răinîne mereu cu 
imaginea de neuitat a focului de tabără 
în sclipirea strălucitoare a stelelor pe 
cerul curat de deasupra muntelui...".

prof. FL. FRAZZEI 

mărul de zile mic programat pentru 
turneele finale. în asemenea condiții, 
vizitele sau excursiile s-ar fi desfă
șurat în detrimentul competiției.

ineînțeles că toate aceste lu
cruri pot fi evitate pe viitor, 
printr-o organizare mai echili

brată, care să aibă în vedere de la 
început obiectivele principale și în
făptuirea lor. Această sarcină revine, 
în principal, Direcției activităților 
educative din Ministerul învățămîn- 
tului.

După părerea noastră, scăderile 
semnalate pot fi remediate, fie prin 
mărirea numărului de zile de concurs 
la cinci, fie prin schimbarea sistemu- 
luilui de disputare. în această pri
vință, sugerăm studierea unui sistem 
de turneu final în patru echipe, sau 
împărțirea actualului număr de 6 e- 
chipe finaliste, în două serii cu dis
putarea unor finale (locurile 1 cu 1, 
2 cu 2 etc).

Ne manifestăm convingerea că vor 
fi luate măsuri în vederea îmbună- 
țirii organizării acestor întreceri 
deosebit de importante pentru activi
tatea sportivă din țara noastră.

PETRE GAȚU 
TIBERIU STAMA

Vești din fără
• De curînd a avut loc la Focșani 

un concurs de viteză pe circuit în orga
nizarea asociației sportive Energia din 
localitate, cu participarea sportivilor din 
mai multe orașe vecine. Iată cîștigă- 
torii probelor: M. Blidaru (68 cmc), 
N. Sfelca (125 cmc și 175 cmc), P. Luca 
(250 cmc), M. Termentu (350 cmc) 
și C. Coman (nelimitat).

NICOLAE BULACEA 
corespondent

® în concursul orășenesc de viteză pe 
circuit disputat la Baia Mare pe primele 
locuri s-au clasat: I. Palfi și Ildico 
Scheip (125 cmc), I. Moldovan (175 
cmc), I. Schwartzkopf (250 cmc), I. 
Szabo (350 cmc I.J.), Gh. Fok (350 și 
125 cmc sport), M. Brad + A. Nohel 
(ataș).

C. POP șj S. VASILE 
corespondenți

O La Oradea clubul sportiv Crîșana 
a organizat un concurs motociclist de 
viteză pe circuit. Iată cîștigătorii : St. 
Lirăr (125 cmc), C. Polonkai (175 cmc 
și nelimitat), E. Pelle (250 cmc) și 
A. Galii (350 cmc).

ILIE GHIȘA 
coresp. regional

• Un reușit concurs popular de moto
ciclete, motorete și biciclete a avut loc 
Ia Caransebeș în organizarea consiliului 
raional UCFS din localitate. Iată cîști
gătorii : I. Bojin (68 cmc), M. Ber- 
neanțn (125 cmc), M. Ploscaru (175 
cmc), M. Văcărescu (250 cmc), I. Stanek 
(350 cmc) și P. Gherghinuta (bici
clete).

MIHAIL MUTAȘCU 
coresp.
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TINERII JUCĂTORI SINT ÎN PROGRES

Constantin Popovici a fost revelația turneului inter
național de tenis de săptămîna trecută. Iată-l in timpul 

unei acțiuni
Foto : S. Petrică

tase șl Dron caută în 
permanență să dețină 
inițiativa, să-și impună 
tactica, să oblige pe ad
versari la defensivă. Ast
fel, ei au reușit nume
roase puncte prin atacu
ri decisive la fileu.

O altă calitate a aces
tor tineri jucători și mai 
ales a lui Popovici și 
Boaghe a fost puterea 
lor de luptă, ceea ce a 
determinat deseori ca 
scorul să le fie favora
bil în majoritatea par
tidelor. Fără îndoială că 
cei patru tenismani mai 
au de adus o serie de 
îmbunătățiri jocului lor.

La forma sportivă 
mulțumitoare a acestor 
jucători, o contribuție 
importantă are indiscu
tabil și antrenorul Gheor- 
ghe Cobzuc care se ocu
pă cu autoritate și com
petență de elevii săi.

Poate că 
dintre cititori

prinde faptul că rîndurile 
au început cu aprecieri 
tură cu echipa noastră secundă și nu 
privind reprezentativa de seniori, 
cîștigătoare a competiției. Am făcut 
acest lucru deoarece am socotit mai 
importantă frumoasa comportare a ti
nerilor tenismani ca și concepția lor 
de joc. Rezultatele ce’.or „mari“ sînt 
normale și este bine că ei au con
firmat așteptările. Nu putem fi încă de 
acord cu maniera de joc a lui Bosch 
și Bardari, cu multe deficiențe în
atac. Am fi dorit ca cel puțin împo
triva unor adversari inferiori din

punct de vedere tehnic să fie mai 
combativi, să aibă mai multă iniția
tivă. Este drept că ei au acționat cu 
convingere, dar performanțe supe
rioare nu vor fi obținute decît prin- 
tr-o fantezie mai bogată, printr-o 
ofensivă susținută și bine dirijată. 
Și acest lucru se poate realiza foar
te bine numai printr-o pregătire te
meinică sub îndrumarea permanentă 
a antrenorilor. Și aici, spre deosebire 
de Gh. Cobzuc, antrenorii Marin Bă- 
din și Ștefan Georgescu nu arată su
ficientă preocupare. Interesați uneori 
de probleme mărunte, neînsemnate/cei 
doi antrenori lasă pe un plan secun
dar problema disciplinei în rîn- 
durile sportivilor, din care cauză are 
de suferit și procesul de instruire. 
Așa se explică lipsa de punctuali
tate a unor sportivi la antrenamente 
și întilniri oficiale, manifestările de 
înfumurare și vedetism ale lui Măr- 
mureanu.
dotat, a avut în timpul acestui turneu 
o serie de atitudini 
bine dacă tovarășii 
ral ar controla mai 
vitatea antrenorilor
fruntași, pentru a înlătura tendința 
de „senatorism" și pentru unii și pen
tru alții. O muncă permanentă de 
îndrumare și control 
eventualelor măsuri de 
duce fără discuție la 
atmosfere sănătoase,
climat adecvat de colaborare și de 
dezvoltare mai rapidă și a tenisului 
nostru, ca sport de performanță. Lu
cru pe care îl dorim cu toții.

Acest sportiv, de altfel

Să folosim din plin timpul care a rămas 
pină la finalele campionatelor individuale și pe echipe

Evoluția tinerilor noștri tenismani 
în recentul turneu internațional a 
avut desigur darul să satisfacă în- 
tr-o bună măsură pe spectatorii pre- 
zenți săptămîna trecută la terenurile 
de Ia Progresul. Pe lîngă rezultatele 
favorabile înregistrate, este cazul să 
consemnăm din nou maniera de joc 
a lui Constantin Popovici, Gheorghe 
Boaghe, Ilie Năstase și Sever Dron. 
Cei patru tineri care se pregătesc 
pentru a ne reprezenta în „Cupa Ga
lea" sînt pe drumul cel bun. Ei își 
bazează jocul pe acțiuni variate, cu 
o vădită tendință spre ofensivă. Ast
fel, C. Popovici, Boaghe, Ilie Năs-

pe mulți 
îi va sur
de față 

în legă-

nepermise. Ar fi 
din biroul fede- 
de aproape acti- 

și jucătorilor

ca și luarea 
îndreptare ar 
crearea unei 
propice unui

CONSTANTIN COMARNISCHI
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PINA CÎND?
Cu trei săptămîni în urmă, comen- 

tind rezultatele de slabă valoare în
registrate în cadrul etapei inaugurale 
a campionatelor republicane pentru 
selecționate de regiuni, arătam ca 
principalele cauze modul necores
punzător in care se desfășoară antre
namentele, cantitatea, intensitatea și 
ritmul nesatisfăcător al pregătirilor, 
nestudierea atentă a procedeelor teh
nice, lipsa de conștiinciozitate a îno
tătorilor și a antrenorilor lor etc. Mal 
arătam, in acele rinduri, că absenta 
unor înotători fruntași a contribuit 
și ea la nivelul scăzut al întrecerilor.

Am așteptat cu nerăbdare măsurile 
ce se impuneau după un concurs ala

cărui concluzii erau veritabile sem
nale de alarmă. Și „măsurile" au venit.. 
O parte din Înotătorii fruntași au ple
cat... la mare, chipurile pentru a s» 
destinde după eforturile depuse la 
antrenamente, deși pînă a pleca la 
mare înotătorii respectivi participa
seră la un singur concurs ofieia! funii 
nici măcar la acesta), iar „performan
țele" nu oglindeau nici pe departe o 
activitate... obositoare.

In condițiile acestea mai sînt oara 
de mirare timpii submediocri obți
nuți simbătă și duminică, la Cluj și 
Ia Tg. Mureș, unde a avut loc a doua 
etapă a campionatelor ? Ne mai poate 
ulmi superioritatea evidentă a recor-

P. DECUSEARA SI EMILIA NEGULESCU,
CAMPIONI Al CAPITALEI LA SĂRITURI

Campionatul de sărituri al Capi
talei, desfășurat la ștrandul Tinere
tului, s-a încheiat cu victoria repre
zentanților clubului sportiv Rapid, 
Pantelimon Decuseară și Emilia Ne- 
gulescu, care au cucerit primele locuri 
atit ia platformă, cit și la trambu
lină. De remarcat faptul că Emilia 
Negulescu a reconfirmat norma o- 
limpică la platformă, îndeplinită prima 
dată în luna iunie.

Rezultate; seniori,
P. Decuseară (Rapid) 132,73 
Gh. Baican (Rapid) 128,04 p; 
Breja (Rapid) 126,63 p; 4. Gh. 
reanu (Progresul) 114,52 p; 
Condovici (Progresul) 106,64
Al. Albu (Steaua) 98,89 p; platformă : 
1. P. Decuseară 133,73 p; 2. A. Breja

trambulină: 1.
p; 2.
3. A. 
Ungu- 
5. D.
p: 6.

118,47 p; 3. D. Condovici 107,78; 4. 
M. Stanciu (Progresul) 87,61. în afară 
de concurs I. Ganea (S.S.E. Sibiu) 
119,33 p. Senioare, trambulină : 1. 
Emilia Negulescu (Rapid) 113 p; 2. 
Melania Treistaru (Progresul) 95,40 p; 
3. Aurelia Manache (Progresul) 18,21 
p; 4. Elena Timer (Progresul) 77,62 
p; platformă: 1. Emilia Negulescu 
82,52 p; 2. Nora Miess (I.C.F.) 72,83 
p; 3. Elena Timer 58,55 p; 4. Melania 
Treistaru 53,74 p; 5. Aurelia Manache 
52.60 p; 6. Maria Lixandru (Rapid) 
46,92 p.

durilor mondiale feminine asupra ro- 
zultatelor celor mai buni înotători 
romini, ca, de pildă, 2:48,0 (Beyer — 
R.D.G.), față de 2:53,4 (Schmaltzer) 
și 2:55,3 (Soos) la 200 m bras, 59,5 
(Fraser — Australia) față de 1:00,1 
(Fulop) și 59,6 (Voicu) la 100 m liber 
sau 2:30,7 (Finneran — S.U.A.) față 
de 2:31,6 (Al. Popeseu) și 2:42,4 (Me
dianul la 200 m fluture ? Dar la fete ? 
Este admisibil ca în plin sezon Mă- 
riuca Rotam — componentă a lotu
lui olimpic — să parcurgă 100 m flu
ture în 1:20,3 cînd, în marile con
cursuri se înoată această distanță 
sub 1:10.0, iar in proba de 400 m li
ber să se îmregistreze 
6 minute, in timp ce 
este de 4:44,5 ?

In plus, in această 
am avut surpriza să 
Sanda Grințescu și pe Cristina Ba- 
laban participind la probe nespecifice, 
fapt care pur și simplu ne face să 
credem că antrenorii lor încearcă să 
le ascundă lipsa de pregătire... Cit o 
privește pe Ingrid Ungur, ea continuă 
să absenteze de la concursuri, deși 
face

In 
sînt 
care 
mergînd pînă la retrogradarea antre
norilor și excluderea din lotul repu
blican a înotătorilor care nu-și fac 
datoria.

Biroul Federației este dator să ia 
măsuri urgente pentru remedierea a- 
cestei situații de netolerat.

timpi de peste 
recordul lumii

a doua ttapă, 
le vedem pe

parte din lotul republican.
fața acestei situații comentariile 
de prisos. Nu însă și măsurile 
trebuie luate urgent și radical.

S. N.

Mîhîe începe turneul 
pentru „Cupa federației"

Mîine după-amiază începe una din 
cele mai importante competiții cu 
caracter republican: „Cupa Fede
rației". La acest concurs, așteptat 
cu viu interes de iubitorii jocului de 
polo, participă selecționatele de se
niori și de juniori ale orașului Bucu
rești, precum și reprezentativele re
giunilor Crișana, Cluj, Mureș-Auto- 
nomă Maghiară și Banat. Locul de 
disputare a acestui turneu, care va 
dura pînă duminică, este ștrandul Ti
neretului.

Meciul inaugural va începe la ora 
18, cind se vor înfrunta selecționa
tele București I și Mureș-Autonomă 
Maghiară. în continuare București II 
va juca cu Banat și Crișana cu Cluj.

Campionatele europene de box, dis
putate recent la Moscova, marchează 
încheierea unei importante etape de 
pregătire în vederea Jocurilor Olim
pice de la Tokio.

Analiza comportării pugiliștilor noș
tri și învățămintele culese de la cei 
mai buni boxeri din 
zintă un pas însemnat 
obținerea în viitor a 
constante, de valoare, 
norilor și boxerilor romini stau în 
etapa următoare două competiții de 
mare însemnătate: turneul final al 
campionatului republican pe echipe 
(7, 14, 21 septembrie) și finala cam
pionatului republican individual 
seniori.

Perioada de două luni pînă la 
ceperea acestor întreceri trebuie 
fie folosit din 
plin, pentru asigu
rarea unei pregă
tiri superioare, pu- 
nindu-se accentul pe creșterea cali
tativă a boxului.

în această perioadă antrenorii noș
tri trebuie să urmărească :

a. — asigurarea odihnei active a 
componenților echipelor

b. — consolidarea unei baze cores
punzătoare în vederea perioadei com- 
petiționale intense (septembrie-oc- 
tombrie).

începutul acestei luni va fi folosit 
pentru odihnă, dar o odihnă îmbinată 
cu practicarea altor sporturi: înot, at
letism, baschet, volei, turism etc. O- 
rientarea pregătirii boxerilor noștri 
trebuie să se axeze în această pe
rioadă pe concluziile Biroului Fede
ral asupra pregătirii și desfășurării 
campionatelor europene de la Moscova 
și, mai ales, pe îmbunătățirea con
tinuă a pregătirii fizice generale și 
speciale a boxerilor noștri.

Probele de control ne-au demonstrat 
necesitatea îmbunătățirii esențiale a 
calităților fizice de bază. Majoritatea 
componenților echipei noastre repre
zentative (și nu numai aceștia) stau 
încă destul de slab la două capitole 
foarte importante: viteza și forța. în 
acest sens este semnificativ rezultatul 
obținut la probele de control de cam
pionii europeni Popencenko (75 kg, 
11,5 pe 100 m) și Stepașkin (51 kg, 
27 tracțiuni în brațe). Aceste exemple 
demonstrează o pregătire fizică ex
cepțională, suport excelent pentru 
dezvoltarea măiestriei sportive.

Antrenorii noștri au reușit într-o 
oarecare măsură să îmbunătățească 
rezistența generală și specială. Pentru 
viitor este însă necesar să ne în
dreptăm atenția spre următoarele ca
lități, fizice, generale și speciale:

a. — viteza (de reacție, de depla
sare, de execuție a loviturilor)

b. — forța de lovire Om ambele 
brațe)

c. — precizia loviturilor (în 
special a loviturilor directe).

în același timp, metodele și 
loacele folosite în vederea îmbunătă-

Europa, repre- 
înainte pentru 
unor rezultate 
în fața antre-

de

în
să
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țirii rezistenței trebuie continuate. In 
acest scop, în timpul antrenamentului 
este necesar să utilizeze pe scară 
largă exercițiile specifice și nespeci
fice pentru dezvoltarea forței și vi
tezei.

PREGĂTIREA TEHNICA. Cu toate 
aprecierile elogioase ale specialiștilor 
aflați la Moscova, pregătirea tehnică 
a boxerilor noștri nu se situează 
încă la nivelul cerințelor actuale, fn 
această privință lipsurile principale— 
care trebuie înlăturate — sînt :

1. — Insuficienta cunoaștere a mij
loacelor de apărare.

Cu toate că se vorbește mult de 
acest important capitol tehnic al 
boxerilor noștri, totuși mulți dintre 
ei recepționează încă multe lovituri 
din cauza subaprecierii apărării. Chiar 

— și boxerii fruntașă 
Low, Puiu, Mîrza, 
Badea și alții sînt 
exemple în această

privință. Din bagajul cunoștințelor 
multor boxeri lipsesc apărările mai 
complexe, cum ar fi eschive late
rale, eschive rotative, pași pivot, a- 
părarea prin oprire etc.

2. — Contraloviturile, deplasările, 
mij.oacele principale pentru prelua
rea inițiativei sînt insuficient cunos
cute.

Pentru perfecționarea tehnică a bo
xerilor considerăm că antrenorii tre
buie să insiste pentru :

a) îmbunătățirea permanentă a mij
loacelor de apărare, însușirea mijloa
celor de apărare și in special apărarea 
prin deplasări, eschive (laterale și 
rotative), pași pivot etc.

b) însușirea unor serii de lovituri 
variate, mărirea capacității de apli
care a seriilor de lovituri la 
trei distanțe de luptă.

c) perfecționarea aplicării 
loviturilor.

d) perfecționarea aplicării
accentuate, a contraloviturilor.

PREGĂTIREA TACTICA. Este ab
solut necesara lichidarea răminerii în 
urmă in domeniul unor acțiuni tactice 
deosebit de importante, cum ar fi 
pregătirea atacului, dezvoltarea ata
cului, contraatacul etc.

Insuficienta dezvoltare a calităților 
morale și de voință reprezintă la unii 
boxeri obstacolul principal în calea 
obținerii rezultatelor de valoare con
stante. Pentru viitor, unul din crite
riile care va trebui să stea la baza 
selecției în loturile reprezentative 
îl va constitui nivelul de dezvoltare 
a calităților de voință (hotărîre, ini
țiativă, curaj, perseverență, stăpînire 
de sine), cit și a celor morale.

Este necesar ca la finalele cam
pionatelor pe echipe și individuale, 
victoria să se dobîndească pe baza 
superiorității în gîndire, a vitezei de 
execuț'e și de reacție, prin precizia 
loviturilor și apărărilor.

ALEX. VI.ADAK
antrenor federal

'yile de vacanță pe baza studențească de pe lacul Tei. Decor estival, 
soare, apă, plajă și multă tinerețe. Sute și sule de studenți bucii 

reșteni se odihnesc aici in plăcuta tovărășie a sportului. Obiectivul apara
tului a surprins un țțrup de tineri și tinere, spectatori ai unei întreceri. 
Fiecare este de... două ori cîșliițat ; se bucură de binefacerile soarelui de 
iulie și, totodată, asistă la o pasionantă întrecere a colegilor săi.

Foto : T. Roibu



SPARTACHIADÂ de vară

A TINERETULUI
(Urmare din pag 1)

Înregistrat de asemenea comi
siile de organizare din raioa
nele Sf. Gheorghe (15.200 de 
participanți), Făgăraș (13.5001, 
Sighișoara (12.400), Mediaș 
(12.000).

De asemenea, se cuvine să 
evidențiem în mod deosebit 
activitatea desfășurată de clu
bul sportiv școlar Luceafărul 
Brașov, unde au fost înregis
trați aproape 30.000 de pârti
ei pan ți.

C. GRUIA

Duminica 7 iulie, in comunele 
Bal&ciu, Alexeni și Borănești 
din raionul Urziceni s-au des
fășurat întrecerile etapei inter- 
asociații în cadrul „Cupei Agri
culturii", S-au întrecut 826 de 
sportivi din 12 asociații.

GH. NICULESCU

Am mai primit scrisori in 
legătură cu desfășurarea între
cerilor Spartachiadei de vară 
e tineretului de la coresponden
ții N. Teodoru, P. Anton, a. 
Verba, E. Coama, C. NeguLescu, 
B. Stoiciu, T. Lancea, I. Deac, 
N. PirvUt I. Ionescu, N. Cîrs- 
tocea, I. Păuș. Gh. Briotă, V. 
Buda, M. Malciu, I. Alexan- 
drescu și Gh. Apostol eseu.

Regiunile Ploiești 
șl Maramureș și-au desemnat 

campioanele
© Campionatul de baschet al 

regiunii Ploiești s-a desfășu
rat, timp de trei zile, p« tere
nul clubului sportiv Petrolul, 
cu participarea a patru echipe 
masculine. Pe primul loc s-a 
clasat Petrolul Ploiești, învin
gătoare în toate cele trei me
ciuri susținute. Urmează în cla
sament : 2. Vulturii Cîmpina ; 3. 
Avîntul Pucioasa ; 4. Progresul 
Buzău.

Cei .mai buni jucători ai tur
neului au fast : Mincti, Gdthe, 
lordache (Petrolul), Pop, Mo
rar u (Vulturii), Vainstoc, Ma
rinescu (Avîntul), Tudorie și 
Munteanu (Progresul). Petrolul 
Ploiești va participa la etapa 
interregională a campionatului 
masculin de calificare (A. FLO
RI AN-coresp.).

• Echipele feminine din re- 
gitMiea Maramureș și-au dis
putat întîietatea în orașul Bai* 
Mare. Titlul de campioană re
gională a revenit formației 
Mondiala din Satu Mare, ur
mată de înainte Baia Mare, 
Cooperatorul Vișeul de Sus și 
Victoria Sigrhet.

Campionatul regional mascu
lin a avut loc la Saiu Mare și 
•-a încheiat cu victoria echi- 
pei locale Voința. Locurile ur
mătoare au revenii echipelor 
Grupul școlar minier Baia Ma
re, Victoria Sigrhet și Știința 
C»rei.

Mondiala și Voința Satu Mare 
vor reprezenta regiunea Mara
mureș în etapa interregională 
B campionatului de calificare. 

(V. SĂSĂRANU-core-sp.
regional)

Fotografia pe care o prezentăm (realizată de Richard Fri.schaf-Innsbruck) reprezintă pirtia de coborîre bărbați. Ple
carea se dă de la 1952 m iar sosirea se face la 1085 m. Pirtia măsoară 3120 m și are o diferență de nivel de 867 m. 
In stingă, vedeți notate pîrtiile de bob (lungime 1506,35 ni; diferență de nivel 138 m ; 13 viraje) și de săniuțe (lungi
me 1063,76 m; diferență de nivel 113,20 ni; 18 viraje). Ambele piste sini înghețate artificial

CANDIDAȚI 
PENTRU

INNSBRUCK |
NICOLAE BĂRBĂȘESCU 
(Casa Ofițerilor Brașov)

Biarionul modem de iarnă este un E 
sport care se practică la noi numai de — 
cițiva ani. Și totuși tinerii noștri spor- E 
tivi, pregătindu-se cu sîrguință, au reu- E 
șit ca —- în acest scurt răgaz de timp — E 
să se impună atenției generale. Iată, de •= 
pildă, la întrecerile concursului de schi E 
al Armatelor Prietene, din februarie, E 
Nicolae Bărbășescu a avut o comportare •= 
demnă de toată lauda. De-a lungul celor 
20 de kilometri ai traseului de la Pre- E 
deal, Bărbășescu a evoluat foarte bine — E 
a obținut un punctaj ridicat și la cele == 
4 trageri cu arau — încheind cursa pe E 
locul 3, înaintea campionului mondial == 
al probei Vladimir Melanin și a altui = 
concurent valoros, Valentin Pșenițin.

Rezultatele obținute cu acest prilej = 
sînt o dovadă a marilor sale posibili- E 
tăți și constituie un imbold pentru o pre- H 
gătire și mai susținută în vederea J. 0. §

ÎOAN PANȚURU
(Carpați Sinaia) și

GHEORGHE MAFTEI 
fl.M.S. Roman)

La întrecerile ,.mondialelor** de bob =9 
din acest an, desfășurate pe pista de § 
la Igls (Austria), doi tineri sportivi E 
romîni loan Panțuru și Gheorghe Maf- •= 
tei', debutanți într-un concurs interna tio- = 
nai, au realizat frumoasa performanță E 
de a cîștiga ,,Cupa mondială a tinere- S 
tului*. E

Cu sportivii romini 
de Ia București la Tokio,

via Innsbruck
Zilele trecute a avut loc la Școala 

sportivă de elevi din Brașov un in
teresant concurs „Cine știe... răspun
de !” cu temă olimpică. La concurs 
au luat parte cinci echipe formate din 
cite trei sportivi, reprezentind cele 
cinci ramuri care-și desfășoară intens 
activitatea la S.S.E. Brașov și anu
me : atletism, baschet, handbal, schi 
și volei.

întrebările au fost legate de istoria 
Olimpiadelor, de succesele sportivilor 
romîni la Jocuri, de itinerarul Buou- 
rești-Tokio, via Innsbruck.

Cîștigătoarea concursului a fost e- 
chipa voleibaliștilor (R. Ștefaniade, 
A. Postoiu și P. Marian). Asemenea 
concursuri instructive vor mai fi or
ganizate la S.S.E. din Brașov.

C. GRUIA coresp. regional

Pregătiri

197 de zile pînă la „Olimpiada albă4*
In tara acestui an, mercurul termo

metrelor a urcat cu mult peste limitele 
cu care, cît de cît, eram obișnui ți, în- 
rogistrînd adevărate recorduri de... înăl
țime. Tocmai de aceea, ștrandurile (ca 
să nu mai vorbim de centrele de răcori
toare ) au fost luate, 
asalt, iar o pală de 
cu nerăbdare.

Și totuși canicula 
tinerii sportivi care 
ardoare întrecerile din cadrul diferitelor 
competiții, iar alții — șiroind de sudoa
re — s-au antrenat cu aceeași siguranță. 
Și nici riu-i de mirare. Pină la Jocurile 
Olimpice n-a mai rămas prea mult, iar 
timpul nu prea așteaptă pe nimeni ! 
Inii dintre ei se gîndesc cu înfrigurare 
la prima zăpadă, la zilele geroase ale 
iernii, pentru că abia atunci vor începe 
greul pregătirilor. Este vorba, după cum 
ați ghicit, desigur, de sportivii care vor 
reprezen ta țara 
IX-a ediție a 
Innsbruck.

pur și simplu, cu 
viat era așteptată

nu i-a speriat pe 
și-au continuat cu

noastră la cea de a 
Olimpiadei albe de la

pregătiri... pregătiri
J.O. de la In- 
înaintsa... des- 
ianuaria 1964).

raa- 
ha-

Pînă la căderea zăpezii, schiorii de 
la „alpine* fac „cristiane* pe... apele 
Snagovului, folosind schi urile nautice, 
fondiștii străbat zeci și zeci de kilometri 
de cros, luptîndu-se cu povîrnișurile 
dealurilor; hocheiștii se străduiesc ca, 
prin diferite exerciții fizice, să-și dez
volte fojța. biatloniștii ochesc nenumă
rate ținte. Zilele trec repede și, ca mii- 
ne. ei vor fi chemați să-și treacă nor
mele de control, să dovedească „pe con
cret* activitatea depusă piuă acum. Și 
ap»d, ci nd iarna va reveni pe meleagu
rile neaslr9, munca va continua eu și 
mai multă ritma.

Pînă la deschiderea întrecerilor olim
pice de la Innsbruck au mai rămas 197 
de zile. Tocmai de aceea, candida ții
noștri pentru Jocurile Olimpice de iarnă, 
antrenorii lor, trebuie să folosească în 
modul cel mai judicios fiecare oră de 
pregătire, ba mai mult, fiecare minut. 
1 iiridcă minutele în plus consacrate an 
trena mentei or în aceste zile de vară, 
vor însemna... minute și secunde mai 
puține la timpurile schiorilor, biatloniș- 
tilor șt boberilor, vor însemna 
înscrise de hocheiști în porțile 
sării or.

De aceea, comportarea cea mai
pe pîrtiile și pe celelalte baze olimpice 
din Alpii Austriei se asigură acum sub... 
razele toride ale soarelui.

puncte 
adrer-

bună

In cursa de bob 2, la care au luat 
parte, sportivii noștri au reușit să în
treacă o serie de echipaje, binecunoscute 
în arena internațională, ale R. F. Ger
mane; Elveției, Suediei, Canadei șî Fran
ței. lăsînd o excelentă impresie specialiș
tilor prezenți concursuri.

Panțuru și Maftei alcătuiesc un echi
paj omogen, temerar, de la care se pot 
aștepta noi succese în întrecerile interna
ționale și chiar la marea confruntare 
olimpică de la Innsbruck.

CORNEL TĂBĂRAȘ 
(Casa Ofițerilor Brașov)

Dîa 1958, cînd a realizat prî 
sale succesele cucerind 2 titluri 
campion republican la probele al 
Comei Tăbăraș n-a lipsit niciodată 
fruntea
cursuri
fășurate

dașa mantelor diferitelor 
interne și internaționale 
în țara noastră. Ia Poiana 
î« Bucegî.

multiplul nostru

con- 
des- 
Bra-

Excursie 
la campionatul european 

de la Wroclaw
1*. R. Baschet, în colaborare 

Cu O. N. T—Carpați, organizează 
cu prilejul desfășurării campio
natului european masculin o ex
cursie în R. P. Polonă, cu șede
re efectivă la Wroclaw în ulti
mele 6 zile ale campionatului. 
In aceste zile vor putea fi ur
mărite meciurile din seriile de 
calificare, semifinalele șî finalele. 
Transportul se va face cu tre
nul. Prețul aproximativ al ex
cursiei este de 1.450 lei.

Cei ce doresc să participe tre
buie să anunțe F. R. Baschet 
pînă la 15 august comunicînd 
totodată agenției O.N.T. de care 
aparțin, pentru rezervarea locu
rilor. Amănunte se pot cere de 
te consiliu© regionale UCF8.

'• întrecerile oficiale ale 
asbruck 
chiderii 
Ia ziua 
ciuxi de 
chei pe 
chipe înscrise. Formațiile îaviagăîoare 
cele 3 meciuri vor juca apoi în cadrul tur
neului grupei .A* (car® va dssamna cam
pioana olimpică, mondială și europeană), 
iar învinsele vor alcătui grupa ,3'.

• Ia cadru! diferitelor dieclplsne de pe 
programul J.O. de iaraă («cai, bob-, hochei 
pe gheață, săuîuțe. 
Hc, bladon modern 
fășara 3* de probe

** Cu ocazia J.O. 
rea loc și cea de a 6i-a sesiune a Comi
tetului Internațional Olimpic.

• iMcrierile dUerUeter Jart peairn con- 
peHțiile olimpic* din Aeetria trebuie fă
cui* pină la data de 1 decembri* 19*3, wr~ 
mind ca înscrierii* noenhtal* p* prob* să 
s* facă pină la 19 ianuarie 19*4. Fac* ex- 
cepțî* hocheiul la care, înscrierea echipe
lor trebuie făcută pină ia 1 august a.c.

■< Sportivilor sau echipelor clasate pe 
primele trei locuri Ia diferitei* probe li se 
vor decerna tradiționalele i 
pice de aur, argint și bronz, 
clasați vor primi diplome.

• Conform regulamentului, 
vor putea lua parte, pentru 
maximum 111 sportivi și sportive: 33 
schi, 8 la patinaj artistic, 18 la patinaj vi
teză, 17 la hochei. 11 la săniuțe, 14 la bob, 
4 la biatlon modern de iarnă.

'• Comitetul de organizare a Jocurilor de 
iarnă a luat măsuri pentru a ușura mun
ca celor peste 600 de ziariști și 200 de co

vor începe cu o si 
oîiciale (de la 23 
de 23 ianuarie vor avea Ioc 
calificare pentru turneul de 
gheață. Vor lua parte cele 16 e- 

în

patinaj viteză și artie- 
d» iarnă) s* vor dee- 
oficiale.

de la Innsbruck va a-

medalii olim- 
. Următorii trei

la Întreceri 
fiecare țară, 

la

■ vor 
Cen-

mentatoft de radio și televiziune, care 
urmări întrecerile de la Innsbruck. ( 
trul de presă, radio și televiziune va fi in
stalat în localul noului Institut de chimie 
al Universității din Innsbruck, din centrul 
orașului.

• Sportivii participanți vor fi găzduiți îa 
„salul olimpic". La dispoziția l”r ▼©< sta 
8 blocuri, d« cit* 11 etaj», construit* la 
marginea orașului. La parterul a patru din 
aceste blocuri vor funcționa restaurante. 
In Hecar* dintre acestea se va servi un 
alt meniu, car* ține seamă d* specificul 
„bucătăriei” principalelor prape de țări. 
Toi în „satul olimpic” va ti construită o 
sală d* spectacol* și vor fi amenajat* di
ferit* magasine frizerii, o spălători* *tc. 
După terminarea jocurilor, cele 8 blocuri 
▼or ft puse la dispoziția populației.

•«® Echipa olimpică a Austriei va fi for
mată din 98 de sportivi, care vor lua parte 
la țoale disciplinele înscrise p* programul 
concursurilor. Spaciaiiștii își pun cele mai 
multe speranțe în schiorii de la probele 
alpine și în patinatorii artistici.

• Meciurile turneului de hochei pe ghea
ță, programate dimineața, la prînz și sea
ra, vor avea loc p* patinoarele acoperite 
din Sala Expoziției (4 500 de locuri) și Sta
dionul Olimpic (10 000 d* locuri).

■< In imediata vecinătate a Stadionului 
Olimpic, de gheață, se află în aer liber — 
pista pentru patinaj viteză (400 m lungime, 
15 m lățime (care cuprinde, în interiorul 
ei, un cîmp de gheață (112x28 m) pentru 
antrenamente. Gheața artificială va li fă
cută cu ajutorul a 6 compiesoaie (din care 
unul pentru patinoarul acoperit) a cîte 
650 000 calorii/oiă.

șov sau
In ultimii ani

pion a participat și la unele concursuri 
internaționale pe pistele din Franța, Aus
tria, Elveția și Italia, în cadrul cărora 
a înregistrat unele performanțe meritorii. 
Pentru ca la cea mai importantă compe
tiție din viața sa — Jocurile Olimpice— 
să poată obține ua 
Cornel lăbăraș nu 
efort î« pregătirea

cam-

rezultat cit mai bun, 
precupețește nici uk 

pe... uscat.

DE PRETUTINDENI
Pentru prima oară

400 m, 800 m, 110 mg, , __ __ _ _______t___ ___ _________
cîte 8 concurenți sau cîte 8 echipe (pină acum în finalele olimpice, ca și ale celor mei 
multe concursuri de atletism, se calificau numai cîte 6 caaaurenți). p;—x— —*-•-------’-1
Național din Tokio, care 
întrecerile haale.

în istoria Jocurilor Olimpica, finalei* curselor da 100 m, 200 m, 
400 mg, 80 mg, 4x100 m și 4x4(J0 ia se vor desfășura la Tokio cu

Iste* federații!* d* 
alietism din l.D. Ger
mană și X. F. Germană 
a înt*rv*nit ua acord în 
privința formării echipei

are

de

se calificau numai cita 6 conauTeați). 
8 culoare, permite mărirea

Pista stadionului
numărului participanților în

unite a Germaniei c«re 
va participa la Tokio. 
Echipa definitivă va 11 
stabilită pe baza roeal- 

vortatelor ce

v«
r*a 

ft obținut*

cadrul a două 
cursuri de selecție 
vor avea lac intre 
» august 19*4.

r edetația iatemațională 
și-a dat acordul asupra proiectului de 
program prezentat de comitetul de or
ganizare a J. O. de la Tokio. Ținind »«a- 
ma de diferența de ore dintre Japonia 
și Europa, apare ca foarte dificilă pro

««riblema acamoBwrM. iată de pildă, 
tura te inăițim* iernai e«te programată 
la șina a doua a concursurilor de atle
tism (15 octombrie) la ora 14 (ora locală) 
ceea ce înseamnă la noi ora... 5 dimi
neața.

Selecționata olimpică feminina de gimnastică a R. P. Ungare a fost mult întinerită 
lată de cea care a evoluat la Roma. In lot au fost introdus® o serie de elemente tinere, 

mai. bune la Tokio.foarte talentate, de la car» se așteaptă comportări cît

Întrecerea tradiționalei 
probe de maraton, care 
se desfășoară pe străzile 
capitalei Japoniei, va fi...

supravegheată de un nu
măr de 7 000 de polițiști. 
De-a lungul celor 42 de

kilometri ai cursei ei vor 
face un adevărat cordon 
viu.

olimpiceDupă terminarea întrecerilor 
Japonezii și-au propus sâ mal organi
zeze o serie de competiții internaționale.

la mai raulte 
tățile Kioto, 
kaiama.

ramuri sportive, in locali- 
Nara. Shigi, Higo și Wa-

Un purtător de cuvînt al Comitetului 
privește deplasarea sportivilor italieni la 
minuțios șansele fiecărui spciiiv ixs paste, 

au perspective reale să se califice pentru finale 1

Olimpic Italian a declarat că, în ceea c« 
J. O. de la Tokio, vor fi cîniărite foarte 
urmînd să fie trimiși, în special, cei care

E _
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NOTE Culese din ultima etapă... Binamo București a cîștrgat
„Cupa Loto - Pronosport"...

METRI" NU MAI E O LOVI
TURA SIGURĂ ?

ă, la Cluj, în meciul Știința- 
București, arbitrul a dictat 

turi de la 11 metri. Una, în 
n favoarea bucureștenilor, cea- 
lin. 78, în favoarea studenților 

a firesc, Frățilă a transformat 
și, în felul acesta, Dinamo, 
condus în momentul acela cu 
abținut egala rea. Tot atît de 
fi fost Ca și Știința să fructi- 
ira sa de la 11 metri. Dar nu 
•lat așa. Georgescu a tras slab 
putut să respingă balonul. Fă- 
stă precizare, nu vrem să-i luăm 
jrice merite, dar este o zicală 
3uiă în fotbal, potrivit căreia 
‘ă 11 metri apărat, ci numai 
ulu.
acestui lucru toată lumea este 
Chiar și... portarii. S-ar pu- 

î însă că și cei mai renumiți 
ratat „la viata lor" cîte un 

i“... dacă nu chiar mai multe, 
•ste adevărat. Dar noi nici nu 
i caz special din greșeala lui 
1, de duminică. In schimb, nu 
ece cu vederea faptul că este 
al doilea 11 metri de care be- 
Știința în acest final de cam- 
care este irosit ca un... aut 
Intr-adevăr, nu e chiar atît 

vreme de cînd fotbaliștii de la 
u avut de rezolvat marea ,,pru
de a transforma un 11 metri. 
1 cu Rapid, la situația de 2—2. 
tutici, lovitura a fost executată 

5 — a tras Ivansuc — și Todor 
să rețină balonul.

em să amintim celor de la Ști- 
dacă ar fi fructificat măcar una 
te două lovituri de la 11 metri, 
iflat astăzi pe locul III în cla- 

categoriei A. Astfel de aduceri 
înt, poate, neplăcute. Dar putem 
trebarea : ce situație mai bună 
fotbaliștii de la Știința Cluj 

i-și dovedi precizia în șut, de- 
vitură de la 11 metri, executată 
și, cum a fost cazul duminică, 
ițiile unui calm deplin, asigurat 
de miză a partidei ?

It prea mare procentul de... re- 
i materie de 11 metri, la Știința 
îtru ca antrenorii echipei clujene 
adă pe gînduri și să nu ia mă- 
mîine-poimîine începe noul cam-

cord care completează de altfel recordul 
general al etapei de închidere a campio
natului, în care s-au marcat 33 de 
goluri I

Prin urmare, aproape cinci goluri de 
meci, cifră pe care n-am mai avut ocazia 
s-o înregistrăm pînă acum. 0 notă bună 
pentru atacanții celor 14 echipe de ca
tegoria A care — se pare — tiu să 
facă zile grele... caricaturiștilor, cărora 
la răpesc astfel unul din subiectele cele 
mai la îndemînă.

O BUNĂ INDICAȚIE TACTICĂ

0 indicație tactică bine inspirată 
a fost cea pe care au primit-o în repriza 
secundă jucătorii de La Progresul. Sesi- 
zînd faptul că pericolul principal pentru 
echipa lor vine de pe aripa dreaptă a 
brașovenilor, unde Năftănăilă și mai 
ales Ilașoti acționau foarte periculos, 
antrenorii Gică Niculae și Cornel Dră- 
gușin au indicat apărătorilor lor ca du
blarea lui Colceriu („victimă" destul

existe și o greșeală de apărare...) ci la 
faptul că apărătorii au marcat duminică' 
nu mai puțin de patru goluri în proprie 
poartă. Este, de asemenea, un mic re
cord în materie, neamintindu-ne o etapă 
în care apărătorii să mai fi zguduit de 
atîtea ori propriile plase.

Or, duminică, Ioniță la București, 
Nunweiller III la Cluj, Dragomirescu li 
Iași, Vătafu la Ploiești și-au înscris nu
mele pe lista golgeterilor la capitolul... 
autogoluri.

Fără îndoială, este vorba de neatenție, 
de pripeală, de o insuficientă stăpînire 
a nervilor și — de ce să n-o spunem— 
de carențe tehnice. Să nu uităm că trei 
dintre aceste autogoluri s-au marcat în 
poarta unor echipe (Progresul, C.S.M.S., 
Dinamo Bacău) 'direct angrenate în lupta 
pentru evitarea retrogradării și deci ele 
puteau cîntări enorm. Mai ales că Vă
tafu și Dragomirescu au... deschis scorul 
în favoarea... adversarilor, iar Ioniță... 
a egalat pentru Steagul roșu !

Foarte multe echipe și-au putut da 
seama, în acest pasionant final de cam
pionat, cît contează uneori nu un punct 
în clasament ci... chiar un singur gol !

a Il-a, această revenire puternică, 
a salvat-o.

La Arad a avut loc un meci ho- 
tărîtor. Dar jocul s-a desfășurat in 
limitele sportivității. Echipele și-au 
împărțit perioadele de dominare ; f ie
care cite o repriză. A învins formația 
care a șutat mai precis la poartă, 
care a terminat meciul mai bine. 
Cît timp au avut resursele fizice nece
sare, orădenii au reușit să stăpâ
nească jocul. In repriza a Il-a, lă- 
sînd in cabină nervii, timora.rea și 
obsesia rezultatului, U.T.A. a reali
zat un fotbal bun, cu acțiuni fru
moase, încheiate cu șuturi pe poartă.

Iată citeva cifre de la acest meci 
pe care cele două formații nu-l vor 
uita, desigur, prea curind. Șuturi la 
poartă : U.T.A. 14 (in prima repriză 
doar 2!) dintre care 10 pe spațiul por
ții. Crișana, 17 șuturi (11 în prima re
priză!) insă doar 7 pe spațiul porții. 
Faulturi : U.T.A, 12 in prima repriză

O dată cu încheierea campionatului 
categoriei A a luat formă definitiva ții 
clasamentul Cupei Loto Pronosport 
care se acordă, ca de obicei, echipei 
care dovedește cea mai bună efica
citate. Clasamentul se întocmește pe 
bază de golaveraj, prin scăderea punc
telor primite din cele marcate.

Anul acesta, trofeul pus în joc re
vine echipei Dinamo București, ca- 
re-1 cîștigă pentru a doua oară con
secutiv.

Iată cum se prezintă clasamentul:

1. Dinamo București 46:25 r+21
2—3. Petrolul 46:30 + 16
2—3. Steaua 58:42 + 16
4. Farul 48:38 +10
5. Rapid 52:46 '+? 6
6. Steagul roșu 48:44 + * ;
7. Știința Tim. 41:39 + 2 i
8—9. Știința Cluj -2; 8-9 U.T.AÎ

10. Progresul —4 ; 11. C.S.MS.
—9; 12. Dinamo Bacău —10; 13. Cri
șana —13; 14. Minerul —42.

(J. B.)

DE CE...

Georgescu pe linia ultimului 
• ? — s au întrebat, multi dintre 
vii jocului Rapid-Mi nerul.
trebarea a fost pe deplin justifi
șierul Georgescu, unul din puținii 

care a făcut o oarecare ordine 
d Rapidului, șut erid care re pre- 
ectiv un pericol atunci cînd min- 
aflâ Ia 25 de metri de poarta 

, a fost plasat lingă C. Dan. 
nțeles că experiențele sini ad- 
mai ales într-un joc împotriva 
clasate, dar orice experiență tre- 
aibă un scop.
de a-l retrage pe Georgescu ni 

ut cel puțin bizară. A plasa un 
cu potențial ofensiv sau, în orice 
calități de coordonator, undeva 

ele frontului, e ca și cum ai face 
'șor eonul Tănase un centru avansai 
i Pavlovici un conducător de joc. 
ca a fost dată chiar de Gear- 
Obligat să Joace într-un post 
care se cer aptitudini precise, 

seu a greșit o dată, la primul 
Minerului, cînd l-a scăpat pe 

?ă, iar a doua oară cînd a comis 
care a dus la înscrierea celui 

'oilea gol al oaspeților. In același 
Georgescu, cu toate eforturile, nu 
t sprijini atacul. Astfel, ferovia- 
fost privați de un valoros om de 
u, fără a realiza organizarea scoh- 

a-părare.
care susțin că Georgescu n-a fost 
simplu o dublură" a lui C. Dan 

hernat sarcinile de apărare cu Șfe- 
n, «« servesc ideii, deoarece în 

acestui campionat s-a văzut în 
te rindttri că ne specializarea îh 
* direcție a mî J locașul ui con st rac
ii celui defensiv a dăunai in ge- 
jocului echipelor.
eidențele sîttî admise, dar cu o 
« condiție: claritatea scopului.

Atac al ploieșteuilor, în prima repriză, la poarta lui Dinamo Bacău. Dar Bucur 
stă liniștit. N-are teamă decît de... Uătafu

de ușoară a curselor și driblingurilor 
lui Hașoti) să nu se mai facă de către 
Caricaș (ceea oe descoperea centrul te
renului. unde activul Necula se dovedea 
și el deosebit de periculos) ci de mijlo
cașul stînga Știrbei. In aceste condiții, 
Mafteuță — care a acționat ca inter re
tras — l-a preluat pe Năftănăilă și ac
țiunile brașovenilor pe această parte atît 
de periculoase în prima repriză, au fost 
aproape complet anihilate.

APĂRĂTORI ! MAI MULTĂ ATENȚIEI...

\ orb ea ni mai sus despre faptul că în 
etapa a 27-a s-au marcat goluri multe 
Trebuie să arătăm însă că atacanții au 
primit, în această etapă, un ajutor des
tul de... substanțial și din partea apă
rătorilor. Și nu ne gîndim la eventualele 
greșeli de plasament sau de intervenții 
ale acestora, care ar fi facilitat marca
rea (în fond, la orice gol trebuie să

De aceea, recomandarea făcută apără
torilor de a juca degajat, calm, de a-și 
învinge starea emoțională, primește — ' 
după etapa de duminică — o subliniere 
în plus...

(R. L’RZ.)

CIFRE Șl CONSTATĂRI DE LA UN 
MECI DECISIV

Aradul, prezent de 17 ani in prima 
categorie a țării, a reușit în acest an 
abia in ultima etapă de campionat să 
nu-și „păteze" această carte de vizită. 
Dar mai bine mai tirziu decît de loc. Se , 
poate spune că U.T.A. a realizat acest | 
lucru destul de tirziu. Fiindcă piuă j 
in min. 56, cînd Crișana conducea cu 
1—0, U.T.A. era in situația de a re
trograda. Se năruiau toate speran
țele... Dar jocul excelent din repriza

(I. CH.)

RECORD DE GOLURI : 33

Morii de goluri si... fotorepor- 
$ii avut de ce să se bucure dumi-
Tn cuplajul de pe stadionul Re

ci — de exemplu — ei au avut, 
i să asiste — respectiv, să prindă 
eHetd-ă — nu mai puțih de 14 
i, cîte șapte de fiecare meci.

adevărat record pentru cuplajele 
•oștene ale acestui eampiocat, re-

(cînd jocul nu-i mergea) și 6 în a 
doua. Crișana 6 faulturi in prima 
parte a jocului și 11 în repriza a Il-a. 
Cernere : U.T.A. 1 în repriza I, 2 în 
repriza a TL-a. Crișana 3 în repriza 1 
cînd a atacat mai mult, 1 în r priza 
a Il-a.

Am dat aceste cifre pentru că ele 
exprimă cum nu se poate mai bine 
fizionomia acestui meci. Cînd echi
pele au jucat la valoarea lor, cînd 
s-au preocupat să realizeze un fotbal 
de calitate, au realizat acțiuni bune, 
au șutat destul de mult la poartă, 
iar faulturile nu le-au interesat. Iată 
deci că într-un meci, cit ar fi el 
de hotăritor, dacă există calm și o 
pregătire morală și de voință bună, 
echipa poate trece cu bine examenul. 
Bineînțeles dacă știe să fructifice 
situațiile create, așa cum a făcut 
U.T.A.

(C. ALX.)

Campionatele
...Banat

De curind a luat sfîrșit campiona
tul de fotbal al regiunii Banat. Echi
pa Teba Arad, antrenată de A. Mer- 
cea. a condus pînă în penultima e- 
tapă. cînd pierzind jocul cu Electromo
tor, a cedat acesteia primul loc. Con
form regulamentului, Electromotor 
(antrenor M. Glass) și Teba Arad au 
promovat in campionatul categoriei C.

Iată clasamentul final :
1. Electromotor 30 18 8 6 52:27 42
2. Teba Arad 33 16 10 4 65 34 42
3. Dinamo Timișoara 30 15 8 7 64:39 23
4. A. S. Oravița 30 14 8 8 46:31 33
5. Metalul Bocșa 30 14 7 9 55:39 35
6. Minerul Anina 30 14 5 11 41:44 S3
7. Metalul Otelul Roșu 30 14 4 12 67:43 32
8. A. S. Timișoara 30 12 3 10 44:41 32
9. Ceramica Jirabolia 30 13 5 12 45r42 21

10. Furnirul Data 30 12 6 12 47:53 30
11. Olimpia Reșița 30 10 8 12 46:50 28
12. I. C. Arad 30 11 3 ÎS 42:44 25
13. Stăruința 30 11 2 17 48:57 24
14. C.F.R. Caransebeș 30 8 6 16 34:48 22
15. Recolta Jimbolia 30 8 1 21 27:70 17
16. Laminorul Nădrag 30 3 7 20 28:82 13

A. GROSS — coresp. reg.

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...
ÎNCEPE „CUPA ȘCOLARULUI"

Astăzi încep îa Rm. Vîlcea jocurile 
din cadrul „Cupei școlarului**, compe
tiție la care participă 16 echipe șco
lare reprezentative de regiuni. Cele 16 
formații au fost împărțite în 4 grupe, 
iar meciurile se vor desfășura sistem 
turneu (numai far). Apoi cîștigătorii 
celor 4 grupe vor participa la un tur
neu final care va desemna echipa în
vingătoare.

Tinerii jucători care se vor eviden
ția |n timpul acestor partide vor fi 
selecționați pentru tabăra de juniori 
care va funcționa tot la Rm. Vîlcea 
între 22 iulie și 11 august.

Echipa campioană școlară și forma
ția clasată pe loeul secund vor primi 
premii oferite de Loto Pronosport.

CURS DE PERFECȚIONARE 
PENTRU ARBITRI

Intre 21 și 28 iulie se va desfășura 
la Mangalia un curs de perfecționare 
tehnică a lotului republican de arbi
tri. La lecțiile care vor fi predate de 
cei mai buni teoreticieni în materie vor 
lua parte 85 de arbitri din toată țara. 
In zilele cursului va fi prezent la Man
galia Nicolas Savaris, instructor 
F.I.F.A. pentru probleme de arbitraj 
în regiunea balcanică. A fost invitat, 
de asemenea, și arbitrul grec G. Pelo- 
mis.
AZI ÎNCEPE CURSUL DE ÎMPROS

PĂTARE A CUNOȘTINȚELOR 
ANTRENORILOR

Incepind de azi, timp de zece zile, 
se va desfășura în Capitală cursul de 
împrospătare a cunoștințelor antreno
rilor echipelor de categorie A și B și 
ai antrenorilor echipelor de j J liori 
din campionatul republican. Cursurile

se vor desfășura la Institutul de Cul
tură Fizică. Se vor preda lecții despre: 
situația iu fotbalul mondial, sistemul 
cu patru fundași, metodica pregătirii 
tehnico—tactice—fizice, pregătirea mo
rală și psihologică, probleme de arbi
traj. coniroi medical N igienă ele. Cu 
acest prilej se va face și o analiză a 
campionatului categoriilor A și B. Lec
țiile vor fi predate de antrenori ea 
Angelo N'ieulescu, N. Roșeuleț, N. Pe
trescu. Em. Vogi, St. Covaci, («h. Ola, 
prof. N. Siclovan, dr. N. Siănescu, dr. 
R. Balabib, ele. Cursul cuprinde și o 
serie de leeții practice.

TURNEUL ECHIPEI 
ZENIT LENINGRAD

Ieri dimineață a sosit în Capitală 
echipa sovietică Zenit Leningrad. Pri
mul meci al oaspeților va avea loe la 
18 iulie, la Brașov, cu Steagul roșu.

iar Ion ionescu (Rapid)
pc primul Ioc

în clasamcntu1 golgeterilor
Centrul atacant al echipei Rapid 

București, ION IONESCU, a ocupat 
detașat primul loc în clasamentul 
golgeterilor. Iată cum se prezintă par
tea superioară a acestri clasament:

1. Ion Ionescu (Rapid) 20 goluri 
(din care 4 din penalti).

2. Manolache (Știința Tim.), Adam 
(Știința Cluj), Voinea (Steaua) cîte 
15 goluri.

3. Țirlea (U.T.A.) 14 goluri.
4. Dridea I (Petrolul) și Cioseseu

(Farul) cîte 12 goluri. '
5. Constantin (Steaua), Dinulescu 

(Farul), Gram (Dinamo Bacău) și Ba
dea (Petrolul), cîte 11 goluri.

6. Voica (C.S.M.S. Iași) 10 goluri.

regiunilor...
...Argeș

Echipa Metalul Pitești (antrenor Pe-', 
tre Atanasiu) s-a instalat în frunte» 
clasamentului încă de la începutul
campionatului și nu a cedat șefia pinft 
la sfîrșit. Pe locul 2 s-a clasat Musce
lul U.M.M. Cîmpulung (antrenor .lean 
Lăpușneanu). mulțumită celor 15 jocuri 
cișligate, consecutiv, i» retur, latâ 
clasamentul ■

1. Metalul Pitești.
2. Muscelul U.M.M.

C-Lung.
3. Miaerul C-Lung
4. Oltul- Drăgănești
5. Foresta Stîlpeni
6. Oltul Vîlcecr
7. Unirea Drâga^ani
8. Textilistul Pitești
9. Victoria Slatina

13. Unirea Slatina
11. A.S.V.P. Gdâști
12. Progresul Bdiculeștt
13. Recolta Stoicanești
14. Rapid Piatra Olt
15. Lotrul B*®zoi
ÎS. Rapid Pitești

20 21-8 1 5®

30 21 7 2 78:24 49
S3 18 3 9 V) :2S 39
30 13 7 10 52:51 33
30 13 6 11 48:41 3®
3fl 10 9 11 48:54 29
30 II 7 12 47:52 2»
30 9 8 13 36:43 516
30 9 8 13 35:45 26
96 9 8 13 37:6€- 26
30 9 7 14 34:72 25
30 9 6 15 52:6€ 24
30 10 4 16 46:64 24
30 10 3 17 37 :r“ 23
30 8 7 15 29:6E 23
30 7 8 15 37:64 22

ILIE FETEANU — coresp.

...și Olfanra

A luat sfîrșit și campionatul regiu
nii Oltenia. Cea mai bună echipă, la 
sfirșitul întrecerii, s-a dovedit a ti 
A. S. Tg. Jiu care a ocupat locul I 
la 5 puncte diferență de a doua cla
sată, Tractorul Corabia. Ar.'kidouă vr
chipele au prorrovat în categoria c.
Iată clasamentul :

1. A. S. Tg. Itu 30 23 4 3 76:36 50
2. Tractorul Corabia 30 2€ 5 5 78:29 45
3. Electroputere Craiova 30 H9 4 7 75:27 42
4. Metalul Graiova 30 14 6 10 56:33 34
5. Victoria Caracal 30 14 6 10 56:4 94
S. Progresai Strehaia 30 15 3 12 55:47 3?

7. Progresul Balș 20 13 5 12 45:44 31
8. Progresul T. Severi» 39 12 5 13 51:56 29
9. Progresul Băii ești 30 11 6 13 54:64 28

IC. Metalurgistul 30 10 7 13 49:55 27
11. Dunărea Calaiat 30 K) 6 14 45:55
12. Unirea Caracal 30 U 4 15 39:5£i 26
13. Progresul Segarcea 30 12 2 16 42:52 26
14. Progresul Filiași 33 7 6 17 30 5f 30
15. Dunărea T. Severin 30 6 8 16 97:76 20
16. Progresul Bălcești 30 1 7 22 19:55 •
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Prin asociațiile sportive ale raionului Istria
In ultimii ani activitatea sportivă de 

mase a cunoscut <1 targa dezvoltare în 
comunele și satele raionului Istria. în 
majoritatea celor 64 de asociații spor* 
tive care ființează In raion se desfășoară 
o susținută muncă pentru atragerea unor 
mase cît mai largi de oameni ai muncii, 
a întregului tineret, în practicarea spor
tului.

In dorința de a cunoaște noi aspecte 
din activitatea sportivă ce se desfășoară 
în raionul nostru am vizitat zilele tre
cute eîteva asociații. Iată, pe scurt, o 
parte din constatările făcute:

Muncă susținută = 
activitate fructuoasă

Asociațiile sportive Viticultorul din 
Șatu Nou, Spicul din Tariverde, Ogorul 
din Rîmnicul de Jos sînt doar eîteva 
care se bucură de reputația de a fi 
fruntașe pe raion. Consiliile acestor a- 
socialii sportive desfășoară o muncă 
continuă pentru realizarea deplină 
a obiectivelor propuse. Aci a cres
cut cu fiecare an numărul mem
brilor UCFS, iar cotizațiile sportive 
sînt achitate la zi. In cadrul acestor 
asociații se organizează cu regularitate 
diferite competiții sportive, populari
zate din timp, la care sînt angrenați tot 
mai mulți tineri și tinere. De pildă, la 
Spicul" din Tariverde (președinte. 

Culca lancu), care cuprinde aproape 250 
de membri UCFS se desfășoară o rod
nică activitate competițională la fotbal, 
volei, atletism, ciclism etc. In ultimul 
timp au fost organizate două „duminici 
sportive" care au constituit adevărate 
sărbători ale tinerilor din localitate. 
Anul acesta, cei de la „Spicul" și-au 
amenajat un teren dc volei, unul de 
fotbal și gropi pentru sărituri.

Rezultate la fel de frumoase s-au ob
ținut și la asociația sportivă Ogorul 
de pe lîngă gospodăria agricolă de stat 
Rîmnicul de Jos (președinte, Vasile 
Ciuma). „Ogorul" a devenit datorită 
hărniciei membrilor consiliului ei o a- 
sociație sportivă puternică, înglobînd 
aproape 300 de membri UCl'S. Cu spri
jinii! organelor locale de partid și al 
conducerii gospodăriei au fost amena
jate, în ultima vreme, un teren de fot
bal. o pistă de popice, un teren de 
volei și o sală unde se Joacă șah și 
tenis de masă. Printre fruntașii în muncă 
și în sport, care figurează pe cartea de 
onoare a asociației sportive Ogorul Rîin- 
nicul de Jos, se află colectiviștii Ion 
Stoian si Tudor Petre

Acolo unde nu exista preocupare

Capitolul pozitiv al articolului nostru 
putea mai lung, mai bogat exempli
ficat. Considerăm că este folositor însă

să discutăm și eîteva aspecte care nu 
se ridică la nivelul posibilităților exis
tente în raionul nostru. De pildă, con
siliul asociației sportive Agricultorul de 
pe lîngă gospodăria colectivă din Raba- 
dag (președinte, Ilic M unt ea nu) s-a cam 
lăsat Pe tînjeală. Ultima dovadă o con
stituie lipsa totală de întreceri în cadrul 
Spartachiadei de vară. Aci, activitatea 
sportivă stagnează, reducîndti-se în ul
tima vreme la... meciurile pe care le 
susțin cîțiva tineri apartinînd asociației, 
în cadrul altor echipe de fotbal De 
aceea numărul dc membri UCFS n-a 
crescut măcar cu unul în ultimii doi ani, 
iar cotizația sportivă este strînsă într-un 
procentaj nemulțumitor. în primăvara 
anului acesta consiliul asociației, cerînd 
sprijinul comitetului U.T.M., s-a anga
jat să amenajeze un teren de volei si o 
pistă de popice. Pînă acum nu s-a reali
zat absolut nimic. Se poate vorbi aci da 
preocupare, de respectarea angajamente
lor ? Firește că nu.

La asociația sportivă „înainte* dia 
Dealu gă sim același dezinteres în ceea 
ce privește organizarea concursurilor din 
cadrul Spartachiadei de vară a tineretu

lui, strîngereia la timp a cotizației spor
tive și înscrierea de noi membri în UCFS.

Un alt aspect negativ ni-1 oferă aso
ciația sportivă Sparta c din Baba da g 
care se dezinteresează de baza sportivă 
pe care o „gospodărește*. Terenul are 
multe gropi, gardurile sînt rupte.

în fine, am constatat și altfel de lu
cruri neplăcute. De exemplu în raionul 
Istria mai sînt asociații sportive care 
na se preocupă suficient de educarea 
membrilor lor, în special a componenți- 
lor formațiilor de fotbal. Așa stau lu
crurile la „înfrățirea* Cogealac, „Pes
carul* Sarichioi, „Cetatea Istria* Baba- 
dag, „Viitorul* Mihai Bravu unde s-au 
comis o serie de abateri de la disci
plina sportivă. Consiliul raional UCl'S 
Istria este hotărît să înlăture cît ma< 
©urî nd aceste lipsuri pentru ca activi
tatea sportivă pe întreg cuprinsul raio
nului să se poată dezvolta pe măsura 
condițiilor existente.

C. DOLNICEANU
activist al consiliului UCFS 

raionul Istria

Au început finalele Spartachiadei 
militare de vară

PE TERENURI
• Echipele campioane de volei ale

regiunii Brașov au susținut primele 
întreceri din cadrul turneului inter
regional. La băieți, Politehnica Bra
sov a întrecut Industria Sîrmei Cîm- 
pia Turzii cu 3—1 (15—8, 15—8, 6—15, 
15—13). S-au remarcat Slmion, Iones- 
cu și Radu (Politehnica), Lepăduș 
și Ghergheli (Industria Sîrmei). La 
fete, Poiana Brașov a cedat în fața 
Științei Dej cu 1—3 (13—15, 15—8,
14—16, 10-15). (V. SECAREANU -
coresp.)

• Viitorul Bacău — la băieți — și 
Cauciucul Onești — la fete — sînt 
campioanele de volei ale regiunii 
Bacău. întrecerile au scos in eviden
ță pregătirea bună a echipelor Viito
rul Bacău și Cauciucul Onești. A- 
cestea vor reprezenta regiunea in

etapa interregională a cam 
de calificare. (ILIE IANCU

• Pe terenul de sport 
ției Voința din orașul Bot 
desfășurat campionatul re; 
ceava. Atît la băieți, cît ș 
pe primele locuri s-au clas 
țiile asociației Voința Boto 
OBOROCEANU — coresp.)

• La campionatul orașu. 
au participat în acest an 
de seniori și senioare și 6 
Față de anul trecut, se rei 
bunătățirea calitativă a jo 
sporirea simțitoare a num 
echipe. Voleiul, o disciplim 
orașul Onești, are acum n 
teni. Campionatul orășenesc 
formațiilor Cauciucul (la 
Petrolul (la băieți). (GH. C 
coresp.)

Spor la muncă profesorilor de educație fi
promoția 1963 !

Duminică 14 iulie a încetat subit 
din viafă Constantin Tabarcea, maes
tru al sportului, jucător de bază al 
echipei de fotbal Petrolul Ploiești.

Străduința, modestia, pasiunea pen

ORADEA, 15 (prin telefon). - 
Duminică a avut loc pe stadio

nul „Crișana” din localitate festivi
tatea de deschidere a celei mai im
portante competiții sportive de mase 
din cadrul forțelor armate ale R.P.R.: 
etapa finală a Spartachiadei militare 
de vară. La actuala ediție a finalelor 
participă 800 de sportivi militari, al
cătuind următoarele loturi: ASA Ba
cău, ASA Brașov, ASA Cluj, ASA 
Grănicerul, ASA Marina (categoria A) 
și ASA Dunărea, ASA Gloria, ASA 
Victoria (categoria B). Sînt progra
mate întreceri la 11 ramuri sportive 
și la trei probe aplicativ-militare.

Un public numeros a ținut să a- 
siste la inaugurarea sărbătorească a 
finalelor cît și la primele întreceri 
care au început de vineri pe nume
roase terenuri din Oradea.

VOLEI. Partidele s-au desfășurat 
pe terenurile „Crișana" din parcul 
Lenin și ele au dat loc la întreceri 
echilibrate. Victoria a revenit urmă
toarelor loturi: Bacău (3—2 cu Bra
șov), Grănicerul (3—2 cu Marina), 
Victoria (3—1 cu Dunărea).

HANDBAL. Meciurile care au avut 
loc în Grădina muzeului s-au încheiat 
cu rezultatele: Cluj - Grănicerul
14—13, Brașov - Marina 32—17, Glo-

51—42. OINĂ (același stadion): Bra
șov - Bacău 20-6, Grănicerul-Cluj 
21-8.

Simbătă pe stadionul Crișana nu
meroși iubitori ai sportului cu mă
nuși au urmărit sferturile de finală 
la box. Rezultate: cat. muscă: Gh. 
Gheorghe (Marina) b.p. Gali (Bra
șov); cat. cocoș: I. Marin (Marina) 
b.p. V. Birsaa (Grănicerul); cat. 
pană: C. Rădulescu (Bacău) b.p. V. 
Barbu (Marina); cat. semiușoară: H. 
Zechia (Bacău) b.p. Gh. Roșea (Bra
șov); cat. ușoară: M. Gheorghe (Gră
nicerul) b.p. Gh. Becskei (Brașov); 
cat. semimijlocie: G. Tempescu (Cluj) 
b. ab. I P. Cazacu (Brașov); mijlocie 
mică: I. Iuhasz (Grănicerul) b.p. H. 
Weber (Brașov); cat. mijlocie: Gh. 
Neagu (Brașov) b. ab. III I. Pău- 
noiu (Bacău); cat semigrea: N. Tu
dor (Bacău) k.o. I A. Mișcu (Bra
șov); cat. grea: N. Soare (Grănice
rul) k.o. I Gr. Olteanu (Marina).

La atletism singura probă progra
mată !n aceste zile, 800 m plat, a 
revenit lui Dumitru Nicolae (Grănice
rul) cu 2:02,4. întrecerile finalelor 
continuă.

ILIE GHIȘA — coresp. regional

(Urmare din pag. I) 

multe nume cunoscute în viata noas
tră sportivă : atleta Maria Diji-Diaco- 
nescu, gimnasta Ana Căfineanu, scri- 
merul Tănase Mureșanu, rugbistul 
Ianuarie Jinga ș.a.

Sîntem convinși că t'nerii absolvenți 
vor fi primiți cu căldură de profesorii 
din școli, că în cluburile și asociațiile 
sportive, li se va da tot sprijinul pen
tru a lua un „start" bun în activitatea 
lor profesională.

La rîndul lor, proaspeții absolvenți 
au, desigur, datoria să-și valorifice 
cît mai bine cunoștinfele însușite și 
să-și desăvîrșească neîncetat pregă
tirea, învăjînd de la cei cu mai multă 
experiență, studiind, documenfîndu-se, 
căutînd să fie totdeauna la curent cu 
noutățile din domeniul muncii lor, să 
fie în pas cu viafa. Absolvenții pro
moției 1963 au totodată datoria de a 
se încadra în ritmul de muncă colec
tiv, de a manifesta mult sim} efe răs
pundere, de a veni Cu initiative crea
toare, de a contribui într-o cît mai 
mare măsură la dezvoltarea mișcării 
noastre sportive.

Spor la muncă absolven 
tufului de Cultură Fizică și a 
lor de educafie fizică I

LUPT

Finala campiona 
de calificare pe

Sîmbătă și duminică orași 
va fi gazda unui important 
lupte clasice și libere: fina 
natului de calificare pe echi 
treceri („clasicele" încep sim 
neața), participă echipele 1.1 
gidia, Petrolul Ploiești, Viiti 
rești, Constructorul Ilunedoai 
șana Oradea. Se scontează p 
pasionante, deoarece din cel 
chipe participante numai doi 
califica pentru ediția viitoare 
natului republican.

Turiști!
1N TRECERE PRIN CIMPINA puteți servi masa Ia 
rantele: „BUCUREȘTI" și „VALEA-PRAHOVEI" 
care oferă cele mai gustoase preparate culinare și I 
alese. Seara •; muzică și dans.
La cerere se organizează mese pentru grupuri de tur 
prețuri convenabile.
Pentru comenzi adresați-vă I.A.P.L. CIMPINA, str. 
Kogălniceanu nr. II — telefon 641—675.

tru sport au caracterizai pe acest fot
balist, apreciat și iubit de coechipieri, 
de colegii de sport, ca și de spectatori.

Prin moartea lui Constantin Tabar
cea. clubul sportiv Petrolul Ploiești 
suferă o pierdere grea.

Toți cei care l-au cunoscut îi vor 
păstra o amintire vie.

CLUBUL SPORTIV PETROLUL— 
PLOIEȘTI

ria - Dunărea 15—15, Grânicerul- 
Brașov 30—19, Bacău - Marina 28—17.

FOTBAL. In meciurile de pe stadio
nul „înfrățirea": Cluj - Marina 4—1, 
Marina - Brașov 2—1, Grănicerul- 
Bacău 5—2. Pe stadionul Crișul : Vic
toria - Gloria 1-0. Pe stadionul cen
tral Crișana: Cluj-Grănicerul 1—0.

BASCHET. Pe stadionul Voința: 
| Bacău - Marina 111—27, Brașov-Cluj

= $
25 țări înscrise la campionatul mondial mascuin

® Miercuri, la Paris, va avea loc șe
dința comisiei tehnice din cadrul Fede
rației internaționale de handbal, care va 
stabili modul de desfășurare a campiona
tului mondial de handbal în 7 masculin 
programat în 1961 în R. S. Cehoslovacă. 
Pînă în prezent organizatorii au primit 
înscrierea a 25 de țări : R. P. Romînă, 
Suedia. R. D. Germană, R. F. Germană, 
Danemarca, Islanda, Norvegia, Franța, 
Olanda, Luxemburg, Spania, U .R.S.S., 
R.S.F. Iugoslavia, R. P. Ungară, R. P. 
Polonă, Austria, Elveția, Finlanda, Ja
ponia, Canada, Republica Arabă Unită, 
Republica Arabă Siria, Senegal, Coasta 
de Fildeș și R. S. Cehoslovacă. In tur
neul final însă vor participa numai 16 
formații.

La această ședință va fi prezent și 
prof. Ioan Kunst-Ghermănescu, menibru 
al comisiei tehnice din cadrul F.1.1L
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© Iu cursul lunii viitoare in R. S. 
Cehoslovacă vor avea loc tradiționalele 
întreceri internaționale de handbal în 
7 dotate cu „Cupa răscoalei slovace*. 
Turn ml masculin se va desfășura în 
localitatea Martin, iar cel feminin l& 
Ilîohovec. La aceste întreceri vor fi pre
zente și două echipe romînești, care ur
mează să fie desemnate de federația de 
specialitate.

® In luna august a acestui an vor 
avea loc și turneele finale ale campio
natelor republicane de handbal în 11. 
lată și echipele finaliste:

MASCULIN. Chimia Făgăraș, C.S.M. 
Reșița, Dinamo Brașov, Steaua București 
și câștigătoarea seriei din București din 
care fac parte Dinamo, Știința, Rapid și 
Petrolul Ploiești.

FEMININ : Știința București, Con
structorul Timișoara, Rapid București. 
Mureșul Tg. Mureș și Progresul Bucu
rești.

întrecerile masculine vor avea Ioc la 
București, iar cele feuiiuuw li Suceava

La 19 iulie a.c. o nouă tragere Loto- 
Central cu șanse multiple de cîștig.

Se efectuează 11 extrageri pentru 
53 de numere.

Pe lîngă premiile obișnuite în bani, 
la această tragere se acordă, dintr-un 
fond special, autoturisme „Moskvici”, 
excursii în U.R.S.S., motociclete, te
levizoare, frigidere, combine muzicale, 
magnetofoane. aragazuri și multe alte 
premii.

Procurați-vă din timp bilete pentru 
această importantă tragere specială.

Lista cîștigătorilor de premii mari aș
teaptă să fie completată și cu numele 
dv.

Programul concursului Pronosport 
nr. 29 din 21 iulie a.c. cuprinde ur
mătoarele partide ;

1. Petrolul - Siderurgistul (pron. 
pauză)

2. Petrolul - Siderurgistul (pron. 
final)

3. C.S.M.S. Iași — Zenit Leningrad
4. Wismuth Aue (R.D.G.)-Prog. Buc.

i
I

TRAGERE SPECIALA
LOTO
CENTRAL

§

Ol

5. Metalul Tirg. - Reprez.
6. Kecskemet - Egri D. — 

vară a R.P.U.
7. Egyetertes - E.V.T.K.
8. Budaj Sp. - Nyiregyhâza
9. Pecsi V.S.C. - Zalaeger

10. Szekesf. H. - Pecsi BTC
11. Zalaeger T. E. - Kaposv
12. Nagybatoni. - Salgotarja: 
Sp. Jaszber. L. - K. Lombik

Se aduce la cunoștința cîșl 
de autoturisme la concurși 
expres trim. II ca se pot 
la direcția generală Loto-Pi 
calea Victoriei nr. 9, serv. C 
pentru a le ridica.
PREMIILE CONCURSULUI 

EXPRES DIN 10 IULIE

Categoria I 1 variantă a 
Categoria a Il-a 12 variant 
lei; Categoria a III-a 30 vi 
1.700 lei; Categoria a IV-a 
ante a 240 lei; Categoria a V- 
riante a 75 Iei; Categoria a 
variante a 23 lei.

Premiul de categoria I în ’ 
lei 43.719 a fost obținut de p 
tul MÎLCOMETE DUMITRU

Tragerea Pronoexpres de 
17 iulie a.c. va avea loc la C

Rubrică redactată de Lo 
sport.
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alificativul foarte bine,
entru finalele seniorilor

ionii europeni A. Iacovici și A. Sidorov (Di- 
Buc.) au cîștigat cu ușurință tiLlul 

republicani la canoe dublu 1000
r-o seară, vineri, și o dimineață, 
ătă, a fost proiectat pe „ecranul" 
ovului filmul finalelor campiona- 
republican de caiac-canoe la se- 

, concurs care poate fi cotat cu 
cativul foarte bine. Să trecem 
evistă citeva din aspectele mai 
rtante ale acestei confruntări 
ive...
nploarea finalelor ne-o redau, 
ingător, foile de concurs pe care 
ost înscrise numele a peste 300 
anotori din 11 centre nautice ale 

București (184), Timișoara (41), 
ți (36—Voința 
ocui 3 după 
), Arad (18), 
:ș (13), Reșița
(cite 5), Reghin (2) și Brăila (1!). 

tă, deci, tendința spre extinderea 
ralică a caiacului și canoei, ra- 

nautice care ne-au adus și ne 
succese de prestigiu pe plan in- 

sțional. Este necesară însă o re
ia: reprezentanții Capitalei con- 
i să predomine. și numeric. Mo- 
? Pe lingă centre care își consoli- 
ă pozițiile cîștigate (cel mai bun 
rplu ni-1 oferă secția clubului O- 
ia Reșița ce fructifică avantajul 
pierii de lacul Văliug) sînt altele 
bat pasul pe loc sau regresează 
eferim la Arad, Cluj, Brăila etc.), 

ilitatea întrecerilor finale a fost 
irată de prezența valoroșilor ca
ri ai cluburilor bucureștene Di- 
o și Steaua, mulți dintre ei mem- 
ai loturilor republicane. Invingă- 
din cele cinci probe de fond și 

le viteză au fost pre văzu ți, în 
î majoritate. Campionii europeni 
viei - Sidorov sau Alexe Du
ll, Gh. Gherasim, Simion Ismail- 

componenții ștafetei de caiac 
eseu, Butnaru, Mercurian, Klaitz 
amo), Ștefan Pocora, A. Igorov, 
4icoară sau Hilde Lauer (Steaua) 

dovedit în formă bună, n-au dat 
ții suporterilor și au cîștigat clar, 
gistrînd rezultate valoroase. Au 

și unele probe mai echilibrate 
eea ce privește lupta pentru cu
rea titlurilor, fapt care a atras 
plus de spectaculozitate. Ne re- 
n de pildă la cursa feminină de 
c dublu 500 m și în special la 
lorabila probă masculină 
lu 500 m unde Mircea 
u Și Aurel 
înd tare din 
fi ajunși de 

Artimov și A. 
■turile acestora pe ultima 
ie a pistei. Primii au 
ngători (oarecum neprevăzuți) 
mi de secunde! în general, 
zentanții clubului Dinamo, 
dicapați de lipsa unei secții 
dne de caiac, au demonstrat 
itate și combativitate, fapt 
,it prin cele 10 titluri, față 
sportivilor de la Steaua (pe 

n 3 probe feminine).
)ar trebuie spus că învingătorii 
u prea simțit în spinare... respi- 
ia unor contra candidați serioși și 
consecință timpii realizați s-au a-

Galați s-a clasat 
Steaua Și Dinamo

Tulcea (15), Tg. 
(12), Satu Mare și

de caiac 
Anasta- 

(Dinamo) 
mai pu- 
europeni

Vernescu 
start, n-au 
campionii

Konțolenco, cu toate 
por- 

terminat 
la 4 

re- 
deșl 
fe-

omo- 
răs- 

de 8 
locul

de campioni 
m.

în 
făcînd ca 

dintre primii 
să fie, în multe
infimă. La acest 

s-au evidențiat 
alții: Sanda Ior-

propiat sensibil, dar 
n-au atins nivelul nor
melor olimpice pentru 
anul în curs. Cu ocazia 
regatei Snagov, progra
mată la sfîrșitul acestei 
săptămîni, avînd o bo
gată participare interna
țională, canotorii noștri 
fruntași au din nou cu
vin tul...

Pa parcursul întreceri, 
lor am putut constata și 
comportarea meritorie a 
celor mai noi generații 
de caiaciști și canoiști. 
Chiar dacă ei n-au vizat 
direct locul I — cu ex
cepția echipajului de ca
iac 4 al Olimpiei Bucu
rești (Elena Lipalit, A- 
driana Bîrsănescu, Petri- 
ca Popa, Adriana Cali- 
nin) cîștigător al probei 
— tinerii au incomodat 
deseori pe concurenții 
mai experimentați^ dînd 
o adevărată bătălie pen
tru im loc superior 
clasament și 
diferența 
clasați 
cazuri, 
capitol 
printre
gulescu, Carmen Popescu, 

Anca Olivier și Viorica Stoica, canois- 
tul Marian Ionescu, clasat pe locul 
II la canoe simplu 500 m (toți de la 
Clubul sportiv școlar București), Io- 
niță Marian (Școala sportivă de elevi 
nr. 2 Buc.), juniorii Vlad Cocorăscu și 
Dorin Mitrea de Ia Olimpia Buc.{ 
juniorul Blîndu (Dunărea Brăila), 
Radu Mihai (Voința Buc.) și M. Mi- 
licin (Voința Arad) care alături de 
Gh. Crăciunescu (Steaua) au oferit o 
splendidă luptă pentru ocuparea lo
cului II la caiac simplu 500 m, dina- 
moviștii K. Franzen, Afanase Gri- 
gore, V. Calabiciov și P. Somovschi 
(ultimii trei, canoiști doar din acest 
sezon) etc. Se poate spune că finalele 
seniorilor au beneficiat de o puter
nică... infuzie de tinerețe.

De altfel, cu ocazia importantelor 
întreceri desfășurate la Snagov, spor
turilor 
moașă 
tineri 
sau au 
berei școlare, ]a sosire. Să amintim 
numai de dîrzenia cu care canoiștii 
fondiștj au înfruntat valurile puter
nice ie vineri seară sau despre fap
tul că maestrul emerit al sportului 
Simion Ismailciuc, dovedind o inepui
zabilă tinerețe, a învins detașat la 
canoe 1000 m — exact în ziua cînd 
împlinea 33 de ani — și este suficient, 
credem, să considerăm că „schimbul 
de miine” al maeștrilor caiacului și 
canoei a avut ce învăța.

nautice li s-au făcut o fru- 
propagandă printre sutele de 

care au participat la concurs 
împînzit malul din dreptul ta-

NEAGOE MAKDAN

CICLISM

Fiecare club și
sa-si creasca

Vineri și duminică am asistat 
tinerefii ciclismului nostru Peste 
toate colturile tării, și-au disputat cinstea 
rile de campioni. $i tn această dispută 
îmbucurătoare: o pregătire foarte bună 
ales în proba contra-cronometru pe echipe, la care cea mai 
bună performantă de ptnă acum a fost îmbunătățită cu două 
minute); un accentuat spirit combativ (în competiția de semi- 
fond. de la primul și ptnă la ultimul tur, întrecerea a fost 
marcată de evadări) și o atitudine disciplinată (juriul n-a 
dictat nici măcar un avertisment în cele două zile de con
curs). Toate acestea subliniază munca conștiincioasă care 
se desfășoară pentru creșterea tinerelor cadre ale ciclismului 
nostru. Este, firește, meritul antrenorilor.

In disputa dintre cluburile și asociațiile sportive bucureș- 
tene și cele provinciale victoria a revenit — de această dată 
net — celor din urmă. Ambele titluri (la echipe contra-crono- 
metru și la semifond individual) au fost cucerite de cicliștii 
provinciali: Voința Ploiești și Gh. Suciu (Torpedo Brașov). 
Se cuvine să subliniem acest lucru. De ani de zile loturile 
republicane sînt alimentate cu tineri talentafi din provincie. 
Ion Cosma și Walter Ziegler au venit de la Brașov, Emil 
Rusu de la Cluj, Gh. Bădără de la Brăila, C. Ciocan, Gh. 
Moldoveanu și C. Ciobanu de la Ploiești — aceasta ca să 
dăm numai citeva exemple dintre cele mai recente. Se pune 
însă întrebarea: ce fac antrenorii bucureșteni ? Este știut 
că aceștia beneficiază — din toate punctele de vedere — 
de condiții mult mai bune. Au mai mult material, un pro
gram competițional mai bine pus la punct și posibilități 
mai largi de selecție. Atunci ce se întîmplă ? Aici, nu poate 
fi vorba dectt de un fenomen oarecum ciudat pentru spor
tul nostru. O bună parte dintre antrenorii din Capitală au 
luat obiceiul de a „viza* alergătorii din provincie și de a-l 
atrage în București. Și — socotesc ei — că în acest fel 
au încheiat munca de... selecționare și creștere a tinerelor 
cadre. In plus, și-au asumat doar misiunea de a șlefui caii-

la un adevărat festival al 
100 de juniori, veniti din 

de a cuceri titlu- 
au arătat lucruri 
(demonstrată mai

asociație sportivă 
tinerele cadre!

tățile acestor tineri și
Așa se face că — deși ......_________________
— cluburile și asociațiile sportive din București prezintă la 
fiecare competiție pe șosea echipe de valoare, in timp ce 
cele din provincie reușesc cu mare greutate să „încropească** 
o formație, de cele mai multe ori apelînd tot la... juniori.

Situația de mai sus — în care se află majoritatea cluburi
lor și asociațiilor sportive din Capitală — nu mai poate 
dăinui. Este necesar ca federația de specialitate să ia o 
măsură care să pună lucrurile la punct. Ne gîndim, de pildă, 
la crearea obligativității pentru toți antrenorii ca în cursul 
unui an să pregătească și 8—10 juniori. §i acest lucru să nu 
se facă de mîntuială. Pentru aceasta se pot pune si norme 
de control la contra-cronometru. In acest fel se va realiza 
dezvoltarea ciclismului în toate cluburile și asociațiile spor- 
live.

Rezultatele acestei ediții a campionatelor republicane de 
juniori mai creează o obligație federației de specialitate t 

aceea de a studia posibilitatea măririi cotei de materiale ce se 
distribuie în provincie, chiar dacă acest lucru se va face 
în dauna unor secții de ciclism din Capitală. Fiindcă la un 
volum de muncă mai mare se cuvine și un volum sporii 
de materiale.

Socotim că măsurile sugerate federației de ciclism ar putea 
produce o emulație puternică în rîndul antrenorilor. In plus, 
s ar crea premise pentru dezvoltarea ciclismului în provincie, 
în așa fel ca — la întrecerile pe etape ale seniorilor —■ 
lupta să nu se mai reducă la disputa dintre Dinamo, Steaua ; 
și Olimpia, ci să angreneze cît mai multe formații puternice. 
Dacă de pildă, toți alergătorii proveniți din provincie s ar 
întoarce la cluburile lor situația de astăzi a cluburilor bucii- 
reștene ur^ fi destul de precară... Așadar fiecare club să-și 
crească viitoarele cadre. Cele mai bune vor fi selecționate 
în loturile republicane și olimpice, iar ciclismul romînesc 
va progresa necontenit.

de a-i prezenta In competiții oficiale, 
au crescut un număr redus de juniori

HRISTACHE NAUM

CONCURSURI REZULTATE...
PBEGATIBl PENTRU CAMPIONATUL 

REGIUNILOR

BRAȘOV. Pe stadionul Tineretului a avut 
loc un concurs cu participarea unora din
tre cei mai buni atleți din _î 
100 m: D. Sasu (Sibiu) 13,0; 
27.4; 400 m: F. Pop (Brașov) 
Teleanu (Br) 1:30,6; 80 mg: 
13,0; lungime: U. Popescu .
greutate: E. Scheier (Br) 13,63; BARBAȚI: 
100 m: M. Mureșan (M) 11,1; 200 xn: M. Mu- 
reșan 22,8; 400 m: St. Popescu (Br) 53,0; 
3000 m: I. Moraru (Br) 9:07,7; 1500 m obst: 
N. Voinescu (Br) 4:50.7; înălțime: A. Arvai 
(Br) 1,80; N. Perta (Br) 1,80; W. Alesy (M) 
1,75; lungime: G. Zeibriger (M) 6,24; greu
tate: V. Făcălău (M) 12,08; disc: V. Sâlă- 
gean (Br) 48,90; suliță: H. Wentzel (Br) 
63,45; ciocan: F. Amels (M) 48.79. (C. Gruia 
— coresp. regional).

HUNEDOARA. Concurs de verificare a 
atleților care vor intra în reprezentativa 
regiunii. BARBAȚI: 800 m: I. Toth (Cugir) 
2:03,6; 400 mg: B. Albrecht (H) 56,6; M.
Toma (H) 60,0; 10 km marș: V. Palcău (H) 
53:50,6; triplu: R. '* ’ ,A en‘
400 m: El. Pavel 
Sacchetta (D) 13,9 
I și II; înălțime: 
(Gh. Băleanu —

CAMPIONAT ORĂȘENESC DE COPII
De curînd au luat sfîrșit, la Curtea de 

Argeș, întrecerile campionatului orășenesc 
de copii (11—14 ani) la care au participat 
peste 300 de elevi și eleve din clasele V— 
VII. Iată cele mai bune rezultate: BĂIEȚI 
50 m: Gh. Florescu 8,0; SO m: C. Nică 8,5 
500 m: C. Crețu 1:31,9; lungime: Gr. Fio 
rescu 4,30; înălțime: Gh. Stan 1,20; mln 
gea de oină: P. Chifor 62,85; FETE: 50 nu 
V. Zlatan 8,3; 60 m: El. Iosif 9,5; 300 m: 
FI. Soare 59,0; lungime: I. Ciucănete 4,00; 
înălțime: FI. Soaie 1,10; mingea de oină: 
M. Iorgaru 38,56. Primul loc al clasamen
tului general a lost ocupat de echipa Șco
lii de 8 ani nr. 1 — piof. Elena Cieme- 
nescu. (Em. Sterescu — coresp.).

regiune. FETE: 
200 m: D. Sasu 
63,9; SOO m: C. 

A. Vitalios (Bt) 
(Mediaș) 5,32;

Moise (H) 13.50; FEMEI: 
(Deva) 64,8; SO mg: M. 
— rec. regional junioare 
R. Stretan (Dobra) 1.35. 

antrenor).

Două evenimente de seamă 
la sfîrșitul săptămînii

2X10,9 SEC LA BUCUREȘTI

Pe stadionul Dinamo din Capitală a avut 
loc sîmbătă un concurs atletic cu partici
parea sportivilor dinamovlștl și a celor din 
Ploiești. Cîteva rezultate: BARBAȚI: 100 mr 
V. Raica și I. Osoianu (D) 10,9;

Start In proba de 1500 m obstacole la 
concursul de primăvară al juniorilor, de 
la București.

banu (D) 11,0 — rec. republican juniori II; 
200 m: M. Zahaichievici (D) 22,0; 110 mg: 
M. Dinicâ (PI) 16,7; FEMEI: 100 m: V. Ticu 
(D) 12,8; Ec. Moscu (D) 13,1 (junioară II);
300 m: S. Gîță (Speranța Galați) 43,5.

TIMIȘOARA. La întrecerile etapei regio
nale a campionatelor de seniori au luat 
parte aproape 120 de atleți din 
mai multe raioane. Trebuie subliniat

faptul că pentru prima oară an 
rost prezenți. la o astfel de competiție, și 
reprezentanții raioanelor Deta, Făget și Sîn- 
nicolaul Mare. BARBAȚI : 100 m : S. Arde- 
leanu șl I. Stefoane 11,3; 200 m: S. Arde- 
leanu 23,4 ; 409 m : I. Marconi 52,2 ; 800 
m : Gh. Ceman 2:01,9 ; 1500 m : V. Popa 
4:08,4 ; 5000 m : V. Popa 15:35,8 ; 20 km 
marș : I. Catrina 1.40:31,0 — rec. regional; 
lungime : W. Keller 6,71 ; triplu : Fr. Bauer 
14,10 ; prăjină : G. Ahrend 3,88 ; greutate : 
I. Timor 13,26 ; disc s M. Plev 44,84 ; suliță: 
G. Pikulski 63,69 — rec. regional ; S. Sverc- 
seak 55,44 ; 110 mg î E. Jerger 15,8 ; 400 
mg : I. Marconi 57,0 ; FEMEI : 100 m :
C. Mesaroș 12,4 ; 200 m: C. Mesaroș 26,6 ; 
V. Sekeres 27,7 ; 400 m : R. Colov 64,4 ; 
800 m : G. Ziegler 2:26.9 ; lungime : C. 
Mesaroș 5,03 ; înălțime : M. Fick 1,40 ; greu
tate : V Bândârău 10,75 ; suliță : U. Le- 
reter 39,33. (Em. Grozescu și L. Micșcsn — 
coresp.).

CLUJ. Stadionul V. Babeș a găzduit în
trecerile etapei regionale a campionatelor 
seniorilor. Au luat parte atleți din Tarda, 
C. Turzii, Bistrița și Cluj. Majoritatea con- 
curenților au fost însă... juniori 1 BARBAȚI: 
100 m : V. Rusu 11,5 ; 200 m : V. Pîrvu 23,4; 
800 m: Gh. Plăcintaru 1:53,8; 1500 ms
Gh. Biro 4:10,5; 1. Bîrsan (1946) 4:18 7 
m ? V. Zaneti 16:17,8 ; 10000 m 
34:16,4 ; 110 mg • N. Pop 16,4 
C. Sokol 6,75 ; C. rzz__' “ ~ 
T. Bocu 3,30 ; greutate : .. _____
suliță ; C. Sokol 54,10 ; FEMEI : 100 m :
I. Palocsay 13,5 (în serie A. Beșuan 12,6 
apoi s-a accidentat) ; 200 m : S. Tănase 
27,8 ; 400 m : A. Plăcintaru 64,7 : 800 m : 
A. Negru 2:26,5 ; lungime : M. Wachter 4,77; 
disc : A. Bugnariu 38,62. (P. Nagy — co- 
resp.).

sooo
Gh. Biro 

. . lungime s 
Porumb 6,57 ; prăjină s 

• I. Lazdr 13,64 ;

BACAU. Atleții din Roman și Bacău au 
dominat întrecerile etapei regionale. BĂR
BAȚI : 100 m : M. Rebel (B) 11,8 ; 400 m : 
R. Capțan (R) 53,6 ; 800 m : V. Seredenciua 
(R) 1:57,7; 5000 m: V. Florea (R) 15:34 6; 
3000 m obst. : V.
R. Capțan 1,78 ;
3,60 ; FEMEI : 100
200 m : M. Fillp
(R) 60,8 ; 800 m :
80 mg : V. Furdui 13,5 ; lungime : O. 
ianciu (B) 4,77 ; «uliță : E. Leahu (R) 34,07. 
(I. lancu — coresp. regio-al).

Florea 9:33,4 ; înălțime : 
prăjină : S. Blaga (B) 
m : M. Filip (R) 13.0; 

27,2 ; 400 m : M. Filip
V. Furdul (R) 2:35.6 ;

Dol-

Echipa reprezentativă feminină va 
evolua, pe stadionul Strahov din 
Fraga, în compania redutabilei for
mații a R.S. Cehoslovace. Meciul se 
va desfășura în două zile, în 
cuplaj cu intîlnirea echipelor mas
culine ale R.S. Cehoslovace și Franței. 
Concursul se anunță interesant și de 
o bună valoare, dată fiind forma su
perioară arătată, în ultima vreme, de 
unele dintre atletele noastre și ceho
slovace.

Din formația gazdelor vor face 
parte, printre altele, Jirina Nemcova 
(55,13 m), cîștigătoarea recentului 
concurs „Memorialul fraților Zna- 
menski", cînd a învins-o, la disc, pe 
recordmana mondială Tamara Press, 
sprintera Lehocka (11,6 pe 100 m și 
24,0 pe 200 m), alergătoarea pe 400 m 
Blanarikova (56,1), sulițașa Vlasta 
Peskova-Hrbkova (52,25 m) etc.

Echipa noastră va prezenta, în linii 
mari, formația care a cîștigat — acum 
două săptămîni, la Sofia — întîlnirea 
cu reprezentativele Bulgariei și Iugo
slaviei.

Meciul de la sfîrșitul acestei săptă
mîni este al patrulea dintre reprezen-

tativele R.P. Romine și R.S. Ceho
slovace. Fină acum, victoria a revenit 
de două ori sportivelor cehoslovace 
(Neapole, 1956, 50—43 p; Brno 1958, 
60—46 p), iar o dată s-a încheiat la 
egalitate (București, 1957, 52—52 p).

Al doilea eveniment important il 
reprezintă finalele campionatelor re
publicane de juniori și junioare pe 
1963. La întreceri — care vor avea 
loc pe stadionul Republicii — vor lua 
parte cîteva sute din cei mai buni 
atleți ai tinerei generații. Sîntem ne
răbdători să urmărim evoluția cîtorva 
dintre
Viorel 
(Iași), 
nescu
Ana și Gheorghe Plăcintaru (Cluj), 
Livia Oros, Marinela Ciurea, surorile 
Niculina și Julieta Balea (Brașov), 
Elena Vîrlan, Mihaela Peneș, Cons
tantin Bloțiu, Doru Bădini, Dinu 
Piștalu, Victor Raica (București) etc.

întrecerile juniorilor constituie și 
un criteriu de selecție pentru forma
rea echipelor care vor lua parte, luna 
viitoare, la meciul cu formațiile 
Iugoslaviei ți Poloniei.

speranțele atletismului nostru: 
Suciu, Gheorghe Catrinescu 

Cătălin Popescu, Sergiu Cătă- 
(Craiova), Ana Beșuan, frații

Balcani—Scandinavia

recomandări. Rezultatele 
lor le probează din plin

balcanic a făcut și el

XIII), Șerban Ciochină cu 
triplu (IX), Traikov cu 10,3 
lat recordul european de 
100 m, Slavko Span 
3 000 m obstacole este 
lume etc.

Dorința noastră este 
tanții Balcanilor să se 
mai bine, să realizeze 
din cele mai valoroase 
cît mai multe probe. Dorim, 
ca atleții romîni să-și aducă 
tribuție însemnată la succesele 
Balcanilor.

cu 
al

16.13 m Ia 
sec a ega- 
juniori la 

8:38,6 la
2-lea din

reprezen-ca
comporte cit 
performanțe 

Și să cîștige 
firește, 
o con- 
echipei

(Urmare din pag. 1) 
europene, au stabilit recorduri va
loroase, performanțe cu care figurează 
pe listele celor mai buni atleți ai lumii. 
Numele unor sportivi ca Pentti Ni- 
kula, Olavi Salonen, Sverre Strandli, 
Stigg Pettersson, Esko Siren, Pentti 
Eskola etc., sînt binecunoscute tutu
ror celor care iubesc activitatea atle
tică și de aceea nici nu mai au ne
voie de alte 
și succesele 
valoarea.

Atletismul
progrese însemnate față de un trecut 
nu prea îndepărtat, cînd despre atleții 
din această parte a lumii (cu o excep
ție, două) nu se știa mai nimic. Acum 
rezultatele multora din ei sînt notate 
cu toată grija în statisticile euro
pene si mondiale și de multe ori, în 
partea de la începutul tabelelor. Iată, 
numai în acest an, în rîndul celor mai 
valoroși atleți europeni figurează și 
mulți „balcanici". Zoltan Vamoș cu 
3:43,1 la 1 500 m (locul X), Cornel Po
rumb și Alexandru Spiridon cu 2,11 m 
și, respectiv, 2,08 m la înălțime (III și

★
® Concursul cuprinde toate 

olimpice, mai puțin cele două curse 
de marș (20 și 50 km).

® Da fiecare probă 
șase atleți, cîte trei de

® Punctajul se face
— 6 p ; locul II — 5 p...
1 p. La ștafete se acordă 5 și, respec
tiv, 2 p.

probele

vor lua parte 
fiecare echipă, 
astfel : locul I 

locul VI —
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a c nou în mișcarea olimpică internaționala 0 FRUMOASĂ VICTORIE [A LUPTE CU

S intern în anul preolimpic, an -în care sportivii din întreaga lume se 
pregătesc intens pentru a concura ou succes la Innsbruck și Tokto,în 
1964. Concomitent cu pregătirile sportive propriu-zise, au loc dezbateri 

Importante și în cadrul celui mai mare for al mișcării olimpice interna- 
ționa.a, C.I.O., care are de rezolvat în prezent probleme majore privind 
viitorul mișcării olimpice.

In centrul atenției opiniei publice sportive s-a aflat în ultima vreme 
ședința Comitetului Executiv al C.I.O. cu conducătorii federațiilor sportive 
Internaționale, care a avut loc recent la Lausanne (Elveția). Pe ordinea de 
si a ședinței au figurat multe probleme, printre care :

SPORTUL Șl POLITICA

Problema intitulată „amestecul 
politic în sport" s-a aflat din nou în 
centrul dezbaterilor. După cum se 
știe, C.I.O. a recomandat tuturor fe
derațiilor internaționale să progra
meze competițiile de mare amploare 
în acele țări care asigură vize de in
trare sportivilor din toate țările. 
Multe din federații au dat curs aces
tei recomandări și au evitat astfel 
repetarea unor triste Istorii ca cele 
de la Colorado Springs sau Chamo
nix. După cum se știe, însă, chiar și 
în acest an au mai fost cazuri cînd 
unele competiții internaționale nu 
s-au putut desfășura în condițiuni bu
ne, din cauza politicii discriminatorii 

Șjpiramovate de către conducătorii 
,N.A.T.O., care se fac luntre și punte
■ spre a nu admite Intrarea sportivilor 
'din R.D.G. în țările membre ale a- 
; Cestui bloc militar. în urma discuți- 
^ilor vii purtate în această chestiune,
la Lausanne s-a hotărît ca C.I.O. și

■ federațiile internaționale să militeze 
’ pe viitor cu și mai multă fermitate 
! în spiritul hotărîrilor din februarie. 
1 De asemenea, s-a stabilit ca președin- 
. fele C.I.O., Avery Brundage, și cance- 
' larull C.I.O., Otto Mayer, să viziteze
biroul interaliat de călătorii din Ber- 

j linul occidental, pentru a cere înce
tarea mașinațiunilor în legătură cu 
vizele pentru sportivii din R.D.G. Pe 
lingă cancelaria C.I.O. a fost creat 
un centru de informare, care va primi 

; din partea federațiilor internaționale 
r toate știrile referitoare la acțiunile 
de discriminare și va lua măsurile 
corespunzătoare.

cerut organizarea Jocurilor Olimpice 
din 1968 a apărut, pe neașteptate, și 
candidatura Berlinului occidental. A 
devenit cunoscut că încă din februa
rie președintele comitetului olimpic 
din R. F. Germană a purtat tratative 
la C.I.O. în această problemă. La 27 
martie a. c. cancelaria C.I.O. a primit 
o adresă oficială din partea primaru
lui Berlinului occidental, Willy 
Brandt, care solicita organizarea

Pe teme actuale

Olimpiadei din 1968 în „capitala Ger
maniei, orașul Berlin". Deși scrisoarea 
primarului Berlinului occidental purta 
mențiunea „Nu pentru presă", în zia
rele vest-germane s-a făcut imediat 
multă vîlvă în jurul acestei propu
neri. Dar, se pare, dl. Willy Brandt 
a „scăpat" din vedere că Berlinul 
occidental se află pe teritoriul R. D. 
Germane și, în consecință, propunerea 
de mai sus trebuia să poarte avizul 
favorabil al guvernului R. D. Ger
mane. în plus, majoritatea bazelor 
sportive se află în Berlinul demo
crat. La ședința de la Lausanne, co
mitetul executiv al C.I.O. a luat ur
mătoarea hotărîre: avînd în vedere 
că scrisoarea lui Brandt a fost tri
misă fără acordul cercurilor conducă
toare din R. D. Germană, ea nu poate 
fi luată în considerație. C.I.O. men
ționează că s-ar putea reveni în a- 
ceasta problemă, dacă va exista și 
acordul guvernului R.D.G. pentru or
ganizarea Jocurilor Olimpice în ora
șul Berlin.

mult de C.I.O. de nerecunoaștere a 
comitetului olimpic din Indonezia și 
de neacoeptare a sportivilor, indone
zieni la J. O. de la Tokio. Mulți 
dintre membrii comitetului executiv 
al C.I.O. și-au dat seama că această 
hotărîre a fost pripită și nefondată. 
Numeroși vorbitori au subliniat că 
trebuie să se facă totul pentru ca comi
tetul olimpic indonezian să-și reocupe 
locul printre membrii C.I.O., iar spor
tivii Indoneziei libere să poată par
ticipa la întrecerile olimpice de la 
Tokio.

Comisia specială a C.I.O. pentru 
acordarea de ajutor țărilor africane 
— creată acum doi ani — a prezentat 
un referat despre activitatea desfă
șurată pînă acum, din care reiese 
că sportul african se dezvoltă într-un 
ritm rapid și că forul internațional 
trebuie să sprijine și mai mult acti
vitatea comitetelor olimpice din ță
rile africane. Mulți participanți au 
criticat aspru discriminarea rasială 
din Uniunea Sud Africană, expri- 
mîndu-și convingerea că sesiunea 
C.I.O. programată în acest an în ora
șul african Nairobi (Kenya) va lua 
măsuri hotărîte în legătură cu barie
rele rasiste din Africa de Sud.

R. P. Romînă
Stadionul Petrolul din Ploiești a 

găzduit aseară cea de-a doua întîlnire 
de lupte dintre echipele R.P. Romine 
și Japoniei. De data aceasta, sporti
vii romini au reușit să cîștige o bine
meritată victorie. A plăcut, în spe
cial, comportarea lui Iosif Moca și 
Nicolae Martinescu. Ei au reușit să 
depășească adversari dificili: Sadao 
Kazama Și, respectiv, Akira Nakaura. 
Iată rezultatele înregistrate pe cate
gorii: 52 kg. D. Pîrvulescu —Sadao Ya
mamoto — meci nul; 57 kg. I. Cernea 
— Koti Sakurama — meci nul ; 63

-Japonia: 6-1
kg. S. Popescu ciștigă la pulnet 
tîlnirea cu Ioshizumi Yamuro; 1 
Hathazi Carol este învins la p 
de japonezul Yukiharu Akiama. 
78 kg. Iosîf Moca b. p. pe Sada< 
zama, la 87 kg. Ion Țăranu b. 
Yutaka Kaneko, la 97 kg. Nicolae 
tinescu b. p. pe Akira Nakaura 
categoria grea Ion Herman b. 
Yoshinari Morita. Rezultat final 
pentru R. P. Romînă.

Merită sublilniată inițiativa org; 
torilor, care au programat a 
întîlnire cu luptătorii japonez: 
Ploiești, contribuind astfel Ia pop 
zarea acestui sport (A. Cr.)

S-a încheiat concursul internațional de pentatlon mod 
din R. 0. Germană

FRANKFURT PE ODER, 15 (prin 
telefon). — Astăzi, a luat sfîrșit con
cursul internațional de pentatlon 
modern desfășurat timp de cinci zile 
în R. D. Germană.

Iată cîteva amănunte de la ulti
mele trei probe. NATAȚIE: Balczo 
3:49,7 — 1055 p; Wobser (R.D.G. III)

CANDIDATURA BERLINULUI OCCI- 
jDENTAI PENTRU ORGANIZE REA 

J. O. DIN 1968

Cînd a trebuit să se stabilească 
lista definjtivă cu orașele care au

ALTE PROBLEME

Participant!! la ședințele de Ia 
Lausanne au luat în discuție, de *- 
semenea, hotărîrea adoptată nu de

Sîmbătă și duminică, „Regata SihiQov" 
la caiac-canoe

Sîmbătă și duminică, pe lacul Sna- 
gov, se dispută tradiționala competi
ție de caiac-canoe „Regata Snagov". 
In progrem sînt prevăzute toate pro
bele clasice.

La acest important concurs și-au 
anunțat participarea sportivi din 
U.R.S.S., R. D. Germană, Polonia, 
Ungaria, Bulgaria, Cehoslovacia, Iugo
slavia și Japonia.

PE SCURT
• Duminică seara au sosit la 

Moscova echipele de atletism ale 
S.U.A. care se vor întîlni sîmbătă șl 
duminică pe stadionul de la Lujniki 
cu reprezentativele U.R.S.S. Din echipa 
americană fac parte recordmanii 
mondiali Hayes, Carr, Williams și 
alți atleți de valoare. Este absentă de 
data aceasta campioana olimpică 
Wilma Rudolph, care va fi înlocuită

* Proba de simplu masculin din 
cadrul campionatelor internaționale 
de tenis ale R.F. Germane desfășurate 
la Diisseldorf a revenit australianului 
Stolle, care l-a învins eu 6—4 ; 6—4 ; 
6—1 pe Mandarino (Brazilia).

(Agerpres)

ÎN TURNEUL BALCANIC

La Sofia s-a desfășurat duminică 
un meci contînd pentru Turneul bal
canic, ediția 1963/1964 : s-au întîlnit 
echipele Levski Sofia și Dinamo Ti
rana. Partida s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 1—1 (1—0). Re
turul va avea loc la Tirana.

CAMPIONATUL U.R.S.S.

Meciurile disputate sîmbătă în 
campionatul unional de fotbal s-au 
soldat cu următoarele rezultate teh
nice : Zenit Leningrad — Ț.S.K.A. 
0—0; Torpedo Moscova — Dinamo 
Kiev 7—1 ; Dinamo Tbilisi — Dinamo 
Moscova 0—0 ; Moldova Chișinău — 
Avangard Harkov 2—0 ; Ararat Ere
van — Spartak Moscova 0—3 ; Dinamo 
Minsk — Aripile Sovietelor Kuibîșev 
0—0.

In clasament conduce Dinamo Mos
cova cu 25 puncte, urmată de Ț.S.K.A. 
și Dinamo Minsk cu cîte 23 puncte. 
Echipa Zenit Leningrad se află pe 
locul 7 cu 21 puncte.

„CUPA RAPPAN"

Competiția internațională de fotbal 
„Cupa Rappan" a programat noi întîl- 
niri. Iată rezultatele înregistrate : 
Vienna — Gdteborg 1—0 ; Schwechat 
•— Tasmania Berlin 1—1 ; Bayern 
Miinchen — Sparta Rotterdam 2—1 ; 
Odra Opole (R.P. Polonă) — Hajduk 
Split 1—0 ; Ruch Chorzow — Empor 
Rostock 3—1 ; F.C. Pirmasens — S.C. 
Enschede 8—0 ; Steaua Roșie Belgrad 
— Jednota Trencin 5—0 ; Slovan 
Bratislava — O.F.K. Beograd 4—0 ; 
Norrkoeping (Suedia) — Ajax Amster
dam 1—0 ; Sonp Kladno (R.S.C.) — 
Motor Zwickau (R.D.G.) 2—1 ; Velej

Mostar (Iugoslavia) ;— Motor Jena 
(R.D.G.) 1—0.

TURNEUL DE LA NEW YORK

în grupa a Il-a a turneului Inter
național de fotbal de la New York 
continuă să conducă echipa maghiară 
Ujpest Budapesta. Duminică fotbaliștii 
maghiari au învins cu categoricul 
scor de 6—1 (4—1) echipa austriacă 
Wiener Sport Klub. Centrul atacant 
Bene a fost cel mai bun jucător de 
pe teren, înscriind 5 puncte. Dynamo 
Zagreb a dispus cu 3—2 (2—1) de 
Belenenses (Portugalia), iar echipa 
poloneză Gornik a întrecut cu 5—1 
(3—0) formația spaniolă Valladolid. 
Ujpesț totalizează acum 6 puncte, 
fiind urmată de Dynamo Zagreb cu 
5 puncte, Wiener Sport Klub 4 puncte, 
Gornik 3 puncte etc.

• Federațiile de fotbal din R.P. 
Bulgaria și Franța au căzut de acord 
asupra datelor la care se vor disputa 
cele două jocuri din cadrul optimilor 
de finală ale Cupei Europei. Primul 
meci se va desfășura la 29 septembrie 
la Sofia, iar cel de-al doilea la 26 
octombrie, probabil, la Paris.

• Continuîndu-și turneul în U.R.S.S., 
echipa turcă de fotbal Genchler Bir- 
ligi a jucat la Kiev cu o selecționată 
locală, formată din jucători de cate
goria B. Au învins gazdele cu 4—0 
(2—0).

• în continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în Canada, echipa selec
ționată de fotbal a orașului Atena a 
jucaț la Montreal cu o reprezentativă 
locală. Fotbaliștii greci au terminat 
învingători cu scorul de 3—1 prin 
punctele marcate de Taktikas (2) și 
Haitas.

3:51,0 — 1045; Magdeburg (R.D 
3:51,8 — 1045; ...15. Ionescu 4:0< 
955 p; ...21. Marinescu 4:15,0 — 
...25. Tomiuc 4:26,4 — 870 p; 
Pușcaș 4:47,0 — 765 p; CĂL
(traseu în lungime de 1500 m 
obstacole ; caii destul de neorno 
Graber (R.D.G. tineret) 1064 p; 
bert (R.D.G. III) 1064 p; Uhlig (E 
individual) 1040 p. ...13. Mari 
836 p; ...15. Pușcaș 794 p; ...22. Ic 
636 p; ...28. Tomiuc Op. C 
Makeev (U.R.S.S.) 13:14,3 — 12 
Grose (R.D.G. II) 13:38,8 — 1! 
Tomiuc 13:41,0 — 1237 p; ...22. 
nescu 14:51,0 — 1027 p; ...39. I 
15:53,0 — 841 p; ... 31. I<
16:10,5 — 790 p. Clasamente f 
individual : Makeev 5322 p ; 1 
(R.P.U.) 5239 p; Nagy (R.P.U.) I 
...14. Marinescu 4312 p; ...21. Ic 
4095 p; ...25. Pușcaș 3908 p; ...21 
miuc 3369 p; pe echipe: U. 
14.567 p; R.P. Ungară 14.552 p; ' 
13.389 p. Echipa R.P.R. s-a cla: 
locul 6, cu 12.315 p.

Știri din nata
CAMPIONATUL MONDIAI 

înot (mare fond) desfășurat 
lungul a 35 km între Capri și 
pole au fost cîștigat de eg 
Mohamed Aii și Abou Heif, ci 
realizat același timp: 8h 49:35 
locurile următoare s-au clasat < 
pierul lor Shalzy — 8h 59:35,0, 
dezul Wreng 9h 05:12.0, it 
Travaglio — 9h 23:00,0 și iugi 
Dick Bojady — 9h 29:19,0. La f 
titlul mondial a fost cucerit d 
tătoarea iugoslavă Atena Boj; 
lOh 46:19,0.

ÎN PISCINA „Georges Valle 
luat sfîrșit întrecerile concursu 
ternațional de natație pentru „ 
Premiu al orașului Paris". ’ 
competiției a fost cucerit de î 
rul francez Alain Gottvalles, 
gător în proba de 100 m li 
timpul de 55,6. Pe locurile urn 
au sosit recordmanul maghiar 
Dobay — 56,4 și Gropaiz (Fra 
56,5. Proba de 100 m liber fer 
încheiat cu victoria sportive 
ghiare Csilla Madarasz, cronor 
în 1:03,9.

Alte rezultate: 100 m bras 
Bimolt (Olanda) 1:19,0; 100 m 
(bărbați) Jiskoot (Franța) 1:02 

(Ape:

rîn probele de sprint cu Edith Mc. 
Guire, învingătoare la Jocurile Pan
americane.

La sosire, sportivii americani au 
fost primiți de reprezentanți ai fede
rației sovietice și de recordmanii mon- 

i diali Vakri Brumei și Igor Ter-Ova- 
‘ nesian.
- • Cea de a 11-a etapă a campiona
tului mondial de moto-cros (cat. 
250 cmc) s-a desfășurat la Moscova 
și a revenit concurentului cehoslovac 
Vlastimil Valek, pe o motocicletă CZ. 

' 'e locul doi s-a clasat sovieticul 
Igor Grigoriev, iar pe locul trei ceho
slovacul Karel Pilar. Concurentul 
romin M. Dârescu a ocupat locul 23. 

, După această etapă în campionatul 
mondial conduce Halman (Suedia), 
urmat de cehoslovacul Valek șî Gri
goriev (U.R.S.S.).
• în runda a 7-a a turneului in

ternațional de șah de la Miscolc, Tal
ț a cîștigat cu piesele negre la Barczai, 

Fuchs l-a învins pe Bilek. S-au ter- 
’ minat remiză partidele Bronstein — 
, Flesch, Ghițescu — Forintos, Szabo — 
i Lengyel. în clasament conduce Tal 

cu 6 puncte, urmat de Bilek, Bron- 
* stein și Flesch cu cîte 5 puncte fie

care. Ghițescu are 2,5 puncte.
• Jucătorul indian Ramanathan 

Krishnan a cîștigat titlul de campion
, internațional de tenis al Belgiei. în 
finală el 1-a învins cu 6—1 ; 1—6 ; 6—3 
pe italianul Pietrangeli.

DE PE PISTELE DE ATLETISM
NOU RECORD MONDIAL

LA 4x200 m (F)

Un nou record mondial de atletism 
a stabilit la Moscova echipa feminină 
a U.R.S.S. în proba de ștafetă 
4x200 m. Formația alcătuită din Re
nata Lațe, Valentina Maslovskaia, 
Maria Itkina și Galina Popova a rea
lizat timpul de 1:35,1, corectînd cu 
9 zecimi de secundă vechiul record 
mondial deținut din 1958 de echipa 
R.D. Germane. Recordul U.R.S.S. era 
de 1:36,4.

A LUAT SFÎRȘIT MECIUL 
ITALIA — AUSTRIA — GRECIA

Pe stadionul orașului Ascoli Piceno 
a luat sfîrșit meciul triunghiular in
ternațional de atletism dintre echipele 
selecționate masculine ale Austriei, 
Greciei și Italiei. Scoruri finale : 
Italia — Grecia 117—95 puncte ; 
Italia — Austria 115—97 puncte ; 
Grecia — Austria 115—97 puncte. Iată 
cîteva din rezultatele tehnice înre
gistrate în ultima zi : 400 m garduri 
Morale (Italia) 51,7 ; 200 m plat

Kamler (Austria) 21,9; 3 000 m ob
stacole Gansel (Austria) 9:10,2 ; disc 
Rado (Italia) 52,22 m ; 1 500 m Klaban 
(Austria) 3:53,5 ; înălțime Bogliatto 
(Italia) 2,01 m ; triplu salt Bortoluzzi 
(Italia) 15,27 m ; suliță Pierracos 
(Grecia) 74,67 m ; 10 000 m Antonelli 
(Italia) 31:06,0 ; ștafeta 4x400 m 
Austria 3:15,1.

CONCURS INTERNAȚIONAL 
ÎN OLANDA

La Enschede în Olanda s-a desfă
șurat tradiționalul concurs internațio
nal de atletism la care au participat 
atleți din Italia, R.F. Germană, Franța, 
Belgia, Olanda și Elveția. Iată prin
cipalele rezultate înregistrate : 200 m 
Delecour (Franța) 21,3 ; 110 m garduri 
Duriez (Franța) 14,2 ; ciocan Husson 
(Franța) 62,58 ; 1 500 m Jazy (Franța) 
3:48,0 ; 10 000 m Kubicki (R.F.G.)
29:51,0 ; triplu salt Miiller (R.F.G.) 
15,88 m ; înălțime Galii (Italia) IV,4 m; 
3 000 m obstacole Roelants (Belgia) 
8:53,4 ; ștafeta 4x400 m R.F. Germană 
3:07,2. Proba de maraton a revenit 
lui Wedeling (R.F.G.) cronometrat în 
2h25:41,4.

CAMPIONATELE R.S. CEHOSLOVACE

Trei recorduri masculine și două 
feminine au fost stabilite în cadrul 
campionatelor de atletism ale R.S. 
Cehoslovace desfășurate la Praga. 
Iată recordurile masculine : Tomasek 
a sărit la prăjină 4,82 m, Kalecky la 
triplu salț 15,98 m, iar Czekman a 
obținut la 200 m garduri 23,7. Re
cordurile feminine au fost stabilite 
de Nemcova — 55,88 m la disc și 
Prikrilova 6,47 m la lungime. Alte re
zultate : masculin : 200 m Votrubek 
21,7 ; 400 m Vana 48,2 ; 800 m Edlozil 
1:52,7; 1 500 m Salinger 3:51,7;
5 000 m Tomas 13:50,9 ; 3 000 m obsta
cole Zhanal 8:56,4 ; 400 m garduri
Hrus 52,8 ; disc Danek 60 m ; ciocan 
Matusek 66,63 m; feminin : 200 m 
Lehocka 24,6 ; 400 m Kralikova 57,0 ; 
800 m Zakova 2:11,7 ; înălțime Jetma- 
rova 1,63 ; suliță Hrbkova 51,11 m.

Cu prilejul concursului do atletism 
„Memorialul fraților Znamensky de la 
Moscova atletul francez Michel Jazy a 
stabilit un nou record francez la 5000 m.
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