
Gimnastica în producție 
este tat mai îndrăgită 

de oamenii muncii 
din Capitală și din regiunea 

Ploiești
Introducerea gimnasticii 

in producție în toate între
prinderile și instituțiile din 
orașul București și din re
giunea Ploiești a fost anun
țată la timpul cuvenit, adică 
la 1 aprilie și, respectiv, 15 
aprilie, cind consiliul orășe
nesc București al UCFS și 
consiliul regional UCFS 
Ploiești au raportat cu min- 
drie îndeplinirea Înainte de 
termen a angajamentelor 
luate.

Trebuie să precizăm, insă, 
că și după introducerea

Ilifi viata 
organizației noastre

gimnasticii în producție în 
toate întreprinderile și in
stituțiile din Capitală și din 
regiunea Ploiești s-a mun
cit in continuare pentru ex
tinderea gimnasticii în toate 
secțiile întreprinderilor și 
instituțiilor, pentru sporirea 
numărului instructorilor și 
îmbunătățirea programelor. 
Despre aceste lucruri ne-am 
interesat in scurtul nostru 
raid-anchetă efectuat în 
București și la Ploiești.

CIFRE GRAlTOARF

Vorbind despre dezvolta
rea gimnasticii în produc
ție în orașul București, tre
buie să începem prin a 
compara cifrele înregistrate 
la 1 aprilie cu cele de la 
1 iulie. La 1 aprilie 1963, 
gimnastica in producție era 
practicată in Capitală de 
179.725 oameni ai muncii 
din 378 unități, sub îndru
marea a 4.906 instructori 
obștești. La 1 iulie, numă
rul pcacticanților a crescut 
la 195.920 iar cel al instruc
torilor la 5.399,

Cum a fost realizată a- 
ceastă creștere ?

în primul rînd prin in
troducerea gimnasticii In 
producție în aproape toate 
secțiile întreprinderilor și 
instituțiilor. La uzinele 
„Timpuri Noi“, de pildă, 
gimnastica nu era practi
cată în toate secțiile. La 
turnătorie, mediul nu îngă
duia practicarea exercițiilor 
în hală, iar părăsirea aces
teia ar fi dus la o absență 
prea mare de la locul de 
muncă. Soluția a fost găsită 
prin practicarea exercițiilor 
de gimnastică de angrenare,

(Continuare în pag. a 2-a)

Două noi recorduri republicane in prima zi 
a concursului internațional de ciclism pe pistă
• C. Dumitrescu : 5:09,8 la 4 000 m urmărire individuală, iar re

prezentativa R. P. Romine 2:17,3 la cursa italiană © Alergătorii 
oaspeți obțin performante de valoare • Au sosit in Capitală 
cicliștii italieni O Întrecerile de sîmbăiă și duminică incep 
la ora 17.

Dan 1‘opovici l-a întrecut în seria a VI-a pe ciclistul II. Tertschcck 
(K.D. Germană). Fază din prima zi a concursului international de 
ciclism pe pistă.

Mii de spectatori aflati în tri
bunele velodromului Dinamo si 
alții (imposibil de calculat...) în 
fata micului ecran al televizoare
lor au asistat ieri după-a miază 
la probele primei zile a concursu

PROLETARI DIN TOATE TARILE. VNITIVAf Azi și miine, o importantă competiție

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romînd
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Cîteva sute de atleți, cei mal 
buni, dintre zecile de mii de tineri 
care au participat la etapele pre
liminare ale campionatelor repu
blicane pentru juniorii de categ. I 
și ale concursului republican al ju
niorilor de categ. a Il-a și-au dat 
întîlnire, pentru astâzi și miine. Ia 
etapa finalâ a acestor competiții.

întrecerile, care se desfășoarâ pe 
stadionul Republicii, oferă cea mai 
bună ocazie pentru a constata roa
dele muncii de instruire și de edu
cație desfășurată pînă acum, va
loarea tehnică atinsă de tinerii noș
tri atleți, felul în care s-a muncit 
în regiuni în direcția traducerii în 
viață a sarcinilor trasate de Con
ferința pe țară a UCFS privind dez
voltarea atletismului.

In loc de obișnuita avancronică a 
finalelor, prezentăm astăzi listele 
celor mai buni performeri juniori ai 
anului 13S3, și ne exprimăm spe
ranța că foarte multe din aceste re
zultate vor fi serios îmbunătățite.

JUNIORI

100 M

10,9 V. Raica (Dinamo Buc.)
10,9 I. Osoianu (Dinamo Buc.)
11,0 C. Iordan (CSS Buc.)
11,0 V. Poiojan (SSE II Buc.)
11,0 P. Ciobanu (Dinamo Buc.)

200 M

22.7 S. Botezan (CSS Cluj)
22.8 V. Raica (Dinămo Buc.)
22.9 I. Nae (Dinamo Buc.)
22.9 St. Oszlats (CSS Cluj)

400 M

50,3 H. Stef (CSO Craiova)
50.8 I. Osoianu (Dinamo Buc.)
50.9 I. Nae (Dinamo Buc.)

800 M

1:52,2 Gh. Plăcintaru (St. Cluj) 
1:52,7 C. Bloțiu (Rapid Buc.) 
1:53.8 Gh. Ene (CSS Buc.)

1500 M

4:00,5 C. Tatu (CSS Buc.) 
4:02 4 C. Perju (CSS Timiș.) 
4:03,2 C. Bloțiu (Rapid Buc.)

3000 M

8:51,7 C. Perju (CSS Timișoara) 
8:53,0 C. Tatu (CSS Buc.) 
9:05.7 M. Bota (CSS Timișoara)

110 MG (107 CM)
15.5 V. Suciu (SSE Iași)
15.9 T. Salomon (CSO Hunedoara)
15.9 F. Riczman (CSO Oradea)

400 MG
57,2 I. Nae (Dinamo Buc.)
57.9 F. Riczman (CSO Oradea)
58.6 C. Grangure (Știința Timișoara

ISO® M OBSTACOLE
4:26,2 C. Perju (CSS Timișoara) 
4:30,4 I. Moraru (Dinamo Brașov) 
4:31.7 C. Tatu (CSS Buc.)

lui internațional de ciclism pe 
pistă găzduit de capitala tării 
noastre. Și fără îndoială că au 
apreciat în mod deosebit evoluția

(Continuare iu pag. a 3-a)

internațională de caiac-canoe

Promoția" anului 196 3-la examen!

8 pagini 25 baniSlmbătă 20 iulie 1963

Sportivi
din 9 țăriLUNGIME

7,07 H. Mălușel (Progresul Buc.) 
7,05 E. Peieteatcu (Dinamo Bacău)

Julie ta Halea (Brașov) una din 
favoritele probei de săritură In 

lungime
Foto: V. Secăreanu

6.88 T. Cătănescu (CSS Buc.)
6 88 D. Bădini (Știința Buc.)

TRIPLU
14,24 Fr. Bauer (CSS Timișoara)
14,20 M. Zavalni (CSS Buc.)
13,92 T. Vlaicu (SSE I Buc.)

(Continuare în pag. a 4-a)

PIIINE, PE STADIONUL „23 AUGUST" (ORA 11,39 ),

Finală pasionantă în Cupa R.P.R. 
Petrolul Ploiești — Siderurgistul Goluți

In deschidere (ora 15,15): Dinamo București—Farul Constanța,
in finala campionatului republican de juniori

Iată-ne în preziua finalei. S-a 
parcurs, așadar, drumul de La 
prima etapă, care a angrenat 
mii de echipe de la orașe $i sate 
și pînă după semifinale, cind au 
rămas în întrecere... doar două : 
PETROLUL PLOIEȘTI și SIDE
RURGISTUL GALAȚI. 0 echipă 
de „A“, formația ploieșteană, și 
una venită din „B“, a șa cum, din 
cînd în cînd, ne rezervă surpriza 
această „competiție a k.-o.“-uri
lor.

Privind chiar în fugă tabelul 
statistic, alăturat, și tot vom înțe
lege cîte eforturi și cîte emoții au 
„cheltuit4* finalistele. Petrolul, 
de pildă, a fost supusă la pre
lungiri, în șaisprezecimi și optimi, 
pentru ca să întreacă două echipe 
de categorie secundă : Metalul
București și Prahova Ploiești.

La fel și cu Siderurgistul. Ea 
a fost nevoită să joace de două 
ori cu Progresul, pentru ca în 
cele din urmă să cîștige la... 
vîrstă. Surprinzătoare au fost 
„continuările44. Fotbaliștii ploieș- 
teni aa trecut, rînd pe rînd, de 
Dinamo București (în sferturi) și 
de Stea na (în semifinale), pe care 
le-au depășit eu același scor:
2—0 (0—0). Să reamintim și de 
„finalul** „11-Iui44 gălățean : 5—1 
cu C.S.M.S. lași, după ce cu o 
zi înainte nici prelungirile n-au 
putut modifica egalitatea scoru
lui.

Desigur, pentru meciul de mîine 
atît Petrolul cît și Siderurgistul 
s-au pnegătit ou atenție. Amin- 
două au efectuat joi și vineri an
trenamente pe gazonul de la „23 
August" unde va avea loc im
portanta dispută.

Cine va cîștiga ? Performanțele 
reușite în trecut de Arieșul Tur-

participă la 

„REGATA 
SNAGOV“

La numai o săptămînă după 
frumoasele întreceri din cadrul 
finalelor campionatului repu
blican de caiac-canoe, Snagovul 
găzduiește o nouă competiție de 
mare amploare. Este vorba de 
„Regata Snagov”, concurs care 
întrunește aproape 150 de 
maeștri* ai padelei și pagaiei 
din nouă țări europene. Ușor 

■ de înțeles că în aceste condiții, 
tradiționala „Regată Snagov” ca
pătă cu prilejul ediției 1963 o 
importanță sporită, mai ales că 
ea servește drept ultim criteriu 
de verificare înaintea apropia
telor „mondiale"* ce vor avea loc 
în Iugoslavia.

La „repetiția generală” sînt 
gata să ia startul, în această 
dimineață, sportivi de mare va
loare. Din Republica Democrată 
Germană au sosit 22 de con- 
curenți și 4 concurente. Printre 
ei se află campionii olimpici 
Perlberg și Kraus (componenți 
ai ștafetei 4x500 la J.O. de la 

da și de Metalul Reșița ne invită 
la multă rezervă...

lată formațiile probabile:
PETROLUL; Sfetcu—Pahonțu, 

Dumitru Nicolae, Florea—Ivan, 
Marin Marcel—Badea, Anton 
Munteanu, Dridea I, Dumitru 
Munteanu, Dridea II.

SIDERURGISTUL: Cîmpeanu— 
Voicu, G. Goman, Stătescu—Dra- 
gomir, Oprea—Militaru, Gh. Ion, 
Matei. Zgardan, David.

Meciul va fi condus de arbitrul 
Mircea Cruțescu.

Roma), campionii europeni 
Lange și Rosberg, care au cu
cerit titlurile de cei mai buni 
de pe continent în 1959 și 1961, 
canoiștii Muhlberg și Ulbrich, 
evidențiați cu prilejul ultimei 
Regate Praga etc.

O altă formație redutabilă 
(compusă din 25 de persoane) 
este și cea prezentată de 
R.S.F.S. Rusă. Se detașează nu
mele canoistului Ostcevcov, 
campion european de fond la 
dublu, și al caiacistei Subina, 
deținătoare a medaliei de aur la 
ultima ediție a Jocurilor O- 
limpice.

Ca de obicei, reprezentativa 
R. P. Ungare este deosebit de

(Continuare In pag. a 6-a)

Iată și rezultatele celor două 
echipe, obținute în etapa finală a 
Cupei R.P.R. : șaisprez&oimi (10 
aprilie) Petrolul—Metalul Buc. 
2—0 (0—0, 0—0) ; Siderurgia- 
tul se califică fără adversar; 
optimi (15 mai) : Petrolul—Pra
hova Ploiești 3—1 (1—0, 1—1) ; 
Siderurgistul—Ind. Sînnei G. 
Turzii 2—1 (1—1) ; sferturi (27 
iunie) : Petrolul—Dinamo Buc. 
2—0 (0—0) ; Siderurgistul—Pro-

In acest număr:

La centrele de învățare 
a înotului In Capitală

(Raid anchetă)
★

Intilniri internaționale 
ale fotbaliștilor noștri

★

Aviație sportivă
★

UNELE CONCLUZII 
DUPĂ „CUPA EUROPEI"

LA GIMNASTICA
★ 

MAGAZIN SPORTIV
★

Ultimele 
știri externe

Desen de S. NOVAfl

greșul 1—1 (0—0, I—1) și, In 
al doilea joc, 2—2 (2—0, 2—2)4 
semifinale (10 iulie) : Petrolul—- 
Steaua 2—0 (0—0) ; Siderurgis» 
tul—C.S.M.S. Iași 3—3 (2—2,
3—3) și, în al doilea joc, 5—1 
(1—1); finala (21 iulie): Pe- 
trolul Ploiești—Siderurgistul Ga. 
lăți ? *

In deschidere, de la ora 15,15. 
se disputa finala campionatului 
republican de juniori: Dinamo 
București—Farul Constanta»



TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE LA BUCUREȘTI

Salariații întreprinderii Poligrafice „13 Decembrie 1918“ făcind gimnastică In producție
F

PRIMUL SUNET DE GONG IN „CUPA ELIBERĂRII"

Gimnastica în producfie este tot mai îndrăgită
(Urmare din pag. 1)

Ia ora 6,45. Tot prin folosirea gim
nasticii de angrenare, care de fapt 
este una din formele gimnasticii în 
producție, a fost rezolvată situația 
și la alte întreprinderi și instituții.

Grijă deosebită pentru practicarea 
cu regularitate a gimnasticii în pro
ducție de către toți salariații, ca și 
pentru schimbarea la timp a progra
melor, am constatat și la consiliile 
asociațiilor sportive ale întreprinde
rilor I.R.M.E., Macul Roșu, Ascenso
rul, Spartac ș. a. De altfel, acorda
rea importanței cuvenite gimnasticii 
în producție s-a dovedit o caracteris- 

majoritatea consiliilor clu- 
raionale din Capitală.

LA PLOIEȘTI
orele 10 și 12, curțile înfre-

tică la 
burilor

Intre 
prinderilor și instituțiilor din orașul 
Ploiești devin imense „terenuri" de 
sport, pe care oamenii muncii prac
tică cu voioșie gimnastica în produc
ție. Ca și în Capitală, în orașul Plo
iești s-a înregistrai o creștere apre
ciabilă a numărului practicanților și 
instructorilor. La 15 aprilie existau

„Duminici cultural - sportive" atractive
in

Recent, poposind prin cîteva comu
ne din raionul Horezu, am cunoscut 
numeroși tineri pasionați ai spor
tului. Printre aceștia se aflau colec
tiviști, muncitori forestieri, tehnicieni. 
Pe lingă activitatea profesională de 
fiecare zi, in timpul liber, unii dintre 
ei activează ca instructori sportivi. 
Așa i-am cunoscut pe instructorii Ilie 
Andrei din Costești, Gh. Cîrțală 
(Pietrari), Gh. Fferăscu (Păușești) și 
alții. Ei ne-au vorbit cu plăcere des
pre frumoasele „duminici cultural- 
sportive" ce se organizează în comu
nele lor și la care participă numeroși 
săteni. De obicei, aceste manifestări 
încep dimineața și se încheie pe în
serat, cînd participanții se îndreaptă 
spre casele lor cu satisfacția că au 
petrecut cîteva ore plăcute pe terenul 
de sport.

O asemenea „duminică 
sportivă" s-a desfășurat, nu 
în comuna Costești, situată 
10 km de Horezu. Aici au 
interesante concursuri de atletism, vo
lei, ciclism, haltere, tir, jocuri dis
tractive, precum și un frumos pro
gram artistic, susținut de echipele 
culturale din comună și din satele 
vecine. Cu acest prilej și-a făcut... 
debutul și un ansamblu de gimnas
tică, alcătuit din elevi și eleve, fii 
și fiice de colectiviști. Sub îndru
marea profesoarei Claudia Valaca- 
nov, tinerii gimnaști din Costești au 
prezentat exerciții reușite.

Numeroase „duminici cultural-spor
tive” s-au organizat în lunile trecute 
fi in comunele Păușești, Măldărești, 
Pietrari, Mădulari ș.a. bucurîndu-se 
«ie un frumos succes. O contribuție 
<le seamă au adus-o la reușita aces
tor manifestări cultural-sportive in
structorii sportivi voluntari. Ei au 
desfășurat o activitate susținută pen-

cultural- 
de mult, 
la circa 
avut loc

SPORTUL POPULAR
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practicanți din 122 unități, 
de 1.037 instructori, iar la 
lunii mai numărul pariici- 
crescuse la 46.400 iar cel al

se 
în

35.816 
conduși 
sfîrșit ui 
panților 
instructorilor la 1.061.

Cei 10.584 praelicanți în plus 
datorase extinderii gimnasticii 
producție în aproape toate secțiile 
întreprinderilor și instituțiilor. La 
uzinele „1 Mai", de pildă, se consi
dera că lucrătorii de la cazangerie 
nu au spațiu suficient. Muncitorii au 
organizat însă mai 
producție și au acum 
se face gimnastică, 
vreme, practicarea 
producție a fost extinsă la alte sec
ții și birouri. Salariații acestor secții 
execută cu regularitate gimnastica 
în producție pe locurile special 
najate în aer liber.

Creșterea numărului celor ce 
tică gimnastica în producție a 
sitat și sporirea numărului instruc
torilor care conduc programele. 
Consiliul asociației sportive s-a în
grijit din vreme de rezolvarea aces
tei probleme prin trimiterea unor ti
neri Ia cursurile organizate de clu
bul sportiv orășenesc Petrolul, pre- 

bine locul de 
o porțiune unde 
Tot în ultima 
gimnasticii în

ame-

prac- 
neee-

Aso- 
de aici s-au ocupat 
de asigurarea con- 
pentru desfășurarea 
sportive susținute, 
comitetul raional

tru antrenarea maselor de tineri pe 
stadioane.

„tn prezent, ne-a spus tînărul Gh. 
Cîrțală, in comuna Pietrari se fac 
pregătiri pentru tradiționala compe
tiție sportivă „Olimpiada pietrarilor", 
ce se organizează anual, spre sfir- 
șitul lunii iulie. La această compe
tiție participă tineri și tinere din co
munele și sate e învecinate".

Cu prilejul vizitei făcute în raio
nul Horezu am aflat insă că mai 
sint și unele comune in care activi
tatea sportivă lasă de dorit. Bună
oară, la Oteșani, Mateești, Izvorul 
Rece, trec multe duminici fără ca să 
se organizeze vreo competiție ase
menea celor amintite mai sus. 
ciațiile sportive 
în mică măsură 
dițiilor necesare 
unei activități

Zilele trecute, 
de partid a analizat această situație 
și a dat îndrumări pentru întocmirea 
unui plan de măsuri în vederea bu
nei desfășurări a activității 
ral-sportive în sezonul 
fel, s-a menționat că 
mună este necesar să 
în baza unui program 
zile de odihnă colective, 
cultural-sportive", concursuri atracti
ve, intreceri pentru desemnarea celui 
mai voinic, a celui mai iute tînăr 
din comună, excursii, concursuri-ghici- 
toare etc. De asemenea, s-a prevă
zut organizarea de serbări cîmpe- 
nești cu bogate programe cultural- 
sportive, la care să fie antrenați 
cît mai mulți tineri. Realizarea a- 
cestor sarcini va da posibilitate ma
selor de oameni ai muncii din ra
ionul Horezu să petreacă cit mai plă
cut timpul liber. Aici au un cuvînt 
de spus și instructorii sportivi ob
ștești, 
liului 
șoare

cultu-
de vară. Ast- 
în fiecare co
se organizeze, 
bine stabilit, 

„duminici

care, sub îndrumarea consi- 
raional UCFS trebuie să desfă- 
o muncă tot mai intensă.

N. DRAGNEA 
M, LAURI AN — coresp. 

cum și prin organizarea unor cursuri 
chiar in cadrul uzinei.

Exemple pozitive ne-au oferit și 
asociațiile sportive ale I.C.P., I.T.T.S. 
și I.P.S., unde am constatat o pre
ocupare permanentă pentru ridicarea 
calitativă a programelor.

Desigur, la succesele obținute în 
acest domeniu în orașul Ploiești, o 
însemnată contribuție au adus-o și 
membrii consiliului clubului Petro
lul, care s-au preocupat de dezvol
tarea necontenită a gimnasticii in 
producție. Dintre inițiativele mai 
deosebite ale clubului vom aminti 
de frumosul ansamblu de 400 de per
soane prezentat pe stadionul Petro
lul, cu prilejul zilei de 1 Mai, de 
demonstrațiile de gimnastică în pro
ducție 
lor de 
lorilor 
muncă 
mit un ajutor prețios 
profesorilor de educație fizică Emil 
Postelnicescu, Elena Sima, Constan
tin Roman și a antrenorului de atle
tism Xenofonte Boboc.

★
După cum se vede, gimnastica în 

producție este tot mai îndrăgită de 
oamenii muncii. în acțiunea de popu
larizare a utilității gimnasticii în 
producție și de introducere a aces
teia în toate secțiile întreprinderilor 
și instituțiilor, o importantă contri
buție au adus-o consiliile cluburilor 
orășenești și raionale, precum și ale 
asociațiilor sportive. Acestea au însă 
datoria de a munci și pe mai de
parte cu rîvnă, în mod organizat, 
pentru a obține noi succese în acest 
domeniu.

efectuate în pauzele întîlniri- 
fotbal, de pregătirea instruc- 
obșlești chiar la locul de 

ș. a. Consiliul clubului a pri- 
din partea

D. STANCULESCU

Se apropie de sfîrșit finalele 
Spartachiadei militare de vară

ur-
P),
p).

ORADEA 19 (prin telefon). — Pe mă
sură ce se apropie (le sfîrșit, finalele 
ediției 1963 a Spartachiadei militare de 
vară devin mai interesante, dau loc la 
dispute deosebit de spectaculoase, atrag 
pe diferitele terenuri de sport din lo
calitate mii de iubitori ai sportului. 
După atletism și gimnastică, iată că și 
natațla și-a încheiat întrecerile. La ulti
mele probe desfășurate la Ștrandul oră
șenesc s-au înregistrat rezultatele: 100 m 
liber—I. Leghișa (Brașov) 1:07,0; 100 m 
bras — I. Brebent (Clu j) 1:25,0; 100 ui 
spate — I. Imrey (Cluj) 1:16,9 (nou 
record militar); 4x100 m liber — A.S.A. 
Grănicerul 4:37,3 (nou record militar), 
tn clasamentul general, pe primul loc 
s-a situat A.S.A. Brașov cu 84 n. 
mată de A.S.A. Grănicerul (79 
A.S.A. Cluj (76 p), A.S.A. Bacău (59 
A.S.A. Marina (3-1 p). Ștafeta combinată 
a revenit la categoria A, Clujului, cu 
11:33.06 iar Ja categoria B, Gloriei, cu 
15:14,07.

Miercuri după-amiază pe terenurile de 
sport din „Parcul Lenin** au continuat 
partidele de volei. în turneul categoriei 
A. Cluj a învins Marina cu 3—0, iar, 
în categoria B, Victoria a dispus de 
Gloria cu 3—1. Tot miercuri, pe terenul 
Voința, în ced mai important meci de 
baschet al seriei, Clujul a întrecut la 
mare luptă formația Grănicerul (39—34). 
în schimb Bacău a cîștigat în fata echi
pei Brașovului Ia diferență: 80—44. Și 
turneul de handbal se apropie de sfîr
șit. Vineri, pe terenurile din „Grădina 
Muzeului". Grănicerul a întrecut Marina 
cu 32—16 iar echipa Bacăului (una din-

calitativ mai înalt. Mai cu 
că întîlnirile constituie un bun 
de verificare a formei spor- 
înaintea importantelor între- 

oficiale din toamna aceasta: tur- 
final al campionatelor republi-

Astă-seară, la Bacău, are loc prima 
gală în „Cupa Eliberării”. Echipele 
regiunilor Bacău și Suceava se în- 
tîlnesc intr-un meci preliminar, pen
tru calificarea în optimile de finală.

„Cupa Eliberării", competiție pe 
cale de a căpăta o frumoasă tradiție, 
se bucură, de la un an la altul, de 
tot mai mare interes din partea bo
xerilor și a amatorilor de spectacole 
pugilistice. Este de așteptat — ți- 
nînd seama de faptul că la întreceri 
participă echipe reprezentative de 
regiuni și nu de club — ca ediția din 
1963 (a patra), să se desfășoare la un 
nivel 
seamă 
prilej 
tivilor 
ceri 
neul 
cane individuale și pe echipe.

• Cu prilejul deschiderii taberei 
de juniori de la Tg. Mureș a fost or
ganizată o reuniune la care au par
ticipat boxerii invitați în tabără, pre
cum și cîțiva dintre cei mai valoroși 
pugiliști din localitate. Dintre rezul
tatele mai importante, notăm: C. 
Cocîrlea (Brăila) b.p. Gh. Cristea 
(Metalul Buc.), C. Stanef (Buc.) b. p. 
I. Kerekeș (Tg. Mureș), P. Niculescu 
(Buc.) b. ab. 3 V. Dondoczi (C. Tur- 
zii), Al. Ciurea (Alexandria) b.p. D. 
Ghizdavu (Buc.). Cocîrlea, Stanef, Ni
culescu și Ghizdavu sînt campionii 
de juniori din acest an.

Dintre cele peste 1000 de echipe care 
au luat startul în campionatele republi
cane, ediția 1962/1963, șase formații 
feminine și tot atîtea masculine au mers 
din victorie în victorie, calificîndu-se 
în ultimul act al acestei importante com
petiții, 
stanța, 
C.F.R. 
Voința 
man, 
Tulia, . .. ...
rești și Voința Tg. Mureș (masculin) 
sînt echipe de forțe sensibil egale, care 
cuprind membri ai loturilor republicane 
și tinere elemente talentate.

Ultimele întreceri ale campionatului 
feminin au loc astăzi și rnîine pe arena 
Olimpia din Reșița. Echipele sînt for
mate din cîte șase jucătoare, fiecare ur- 
rnînd a lansa cîte 100 bile mixte. For
mația 
z uitat 
mente 
acesta 
pionatului. Comisia de organizare a tras

Actualele finaliste, Voința Con- 
C.S.M Reșița, Voința Cluj, 

București, Voința Tg. Mureș, 
Ploiești (feminin), Unirea Ro- 

Petrolul Ploiești, Ardeleana Alba 
Olimpia Reșița, M.M.C.M. Bucu-

care va totaliza cel mai bun re- 
va cuceri titlul deținut actual- 

de Voința Constanta care și anul 
se numără printre finalistele cam-

la locul 
a depășit

I, alături de 
la limită for- 
Pe stadionul

tre pretendentele 
cea din Brașov) 
mația Clujului (20—18). _ _______
Înfrățirea, joi s-au înregistrat următoa
rele rezultate la fotbal: Cluj — Brașov
4—1 (3—0) și Marina — Bacău 2—1 
(2—0). La aceste două rezultate din 
grupa A trebuie adăugat și scorul me
ciului din grupa B, Gloria — Dunărea: 
3—0 (3—0).

După disputarea rundei a 11-a (pen
ultima) la șah, continuă să conducă 
Ștefan Leuștcan (Bacău) care a acumu
lat 8 puncte. La o diferență de jumă
tate de punct se află Ibrahim Kadri 
(Marina) iar la distantă de două puncte 
A. Silcz (Brașov) și D. Tașcă.

Ultimele semifinale la box s-au dis
putat joi seară în cadrul reuniunii de pe 
stadionul Orișana. Întrecerile galei, foar
te echilibrate și spectaculoase, au fost 
urmărite de un 
rezultatele: cat.
(Bacău) b.p. T.
Banga b.p. C. Kiss (Cluj) — în cadrul 
celei mai echilibrate și atractive întîlnirî 
— cat. ușoară M. Glicorghe (Grănicerul) 
h. dese. II V. Matei (Marina ), M. P in- 
tilie (Cluj) b.p. N. Padina (Bacău); 
cat. mijlocie Gh. Neagu (Brașov) b. ab 
II V. Gheoirghe (.Marina); C. Konceag 
(Cluj) b.ab. II I. Ureche (Grănicerul); 
cat- semigrea I. Dobre (Marina) b. oprire 
repr. II N. Tudor-(Bacău), A. Teodorescu 
(Cluj) b.p. I. Petre (Grănicerul). Sîm- 
bătă se desfășoară restul întrecerilor 
finale, iar duminică după-amiază are 
loc festivitatea de închidere a compe
tiției. I. GHIȘA-coresp. regional

numeros public. Iată 
pană C. Rădulescu 

Marcu (Brașov), P.

Intre 23—27 august se va disputa 
în Capitală un mare turneu interna
țional, la care au fost invitați nu
meroși boxeri străini. Zilele trecute 
au sosit la F.R. Box primele confir
mări de participare. Astfel, din R.P. 
Ungară vor sosi 7 dintre cei mai 
buni pugiliștf, Turcia va fi repre
zentată, de asemenea, de 7 boxeri; 
R. D. Germană de 3 și Grecia tot 
de 3. Se așteaptă noi confirmări. 
Țara noastră va fi reprezentată de 
un lot masiv, de 20 de pugiliști.

Actualități
• Mîine dimineață, de la ora 9, »e 

va disputa la Ploiești un concurs de vi
teza pe circuit, organizat de asociația 
sportivă Locomotiva C.F.R. la care vor 
participa reprezentanții raioanelor Cîm- 
pina, Ploiești, Tîrgoviște, Buzău, Rin. 
Sărat și oraș Ploiești.

• Comisia de moto a orașului Bucu
rești organizează mîine dimineață un 
concurs popular de regularitate și mo- 
toturism deschis posesorilor de motoci
clete, motorete și scutere din Capitală, pe 
traseul București — Amara băi. Startul 
se va da de la capătul liniei tramvaiu
lui 21 pe șes. spre Urziccni înccpînd 
cu ora 7.

Azi și mîine la Reșița

la sorți ordinea intrării pe pistă : 1. 
Voința Constanța, 2. C.F.R. București, 
3. Voința Ploiești, 4. C.S.M. Reșița, 5. 
Voința Tg. Mureș, 6. Voința Cluj.

Și acum iată cîteva rezultate din re
turul etapei a Il-a a fazei interregio
nale, penultimul act al campionatelor. 
Feminin : Voința Tg. Mureș — Unirea 
Roman 2358—1987 p.d., Voința Ploiești 
— Hidromecanica Brașov 2301—2196, 
Voința Cluj — Voința Baia Mare 2118— 
2304, Voința Craiova — C4T.R. Bucu
rești 2025—2252. Masculin : Fulgerul 
C.-Lung — Unirea Roman 4489—4999, 
Olimpia Reșița — Progresul Pitești 
4883—4516, Flacă ra Brașov — Petrolul 
Ploiești 4755—4888, Corvinul Cluj — 
Voința Tg. Mureș 4785—5040.

Finala echipelor masculine a fost pro
gramată între 26—28 iulie pe arena 
Electrica din Sibiu.

OLMASĂ fl

„Cupa speranțelor"
Clubul sportiv Voința organizează sîm- 

bâtă șl duminica in Capitula un concurs 
de tenis de masa dotat cu -Cupa speran
țelor". Competiția este deschisa tinerilor 
jucători bucureșleni legitimați și nelegiti- 
mați. Se va juca pe dauâ grupe : pinâ la 
14 ani și între 14 șl 17 ani. întrecerile vor 
avea loc la probele de simplu Iei. și sim
plu băieți, sistemul de disputare liind eli
minatoriu.

Concursul se va desfășura In sala de la 
Stadionul Republicii, simbătă, intre orele 
17—21 șl duminică intre 9—13.

Au fost desemnați 
campionii juniori 

ai Capitalei
Campionatul de tenis al Capitalei 

pentru copii și juniori la probele de 
simplu, contînd și ca fază orășe
nească a campionatului republican s-a 
încheiat cu următoarele rezultate : 
cat. 8—10 ani, simplu băieți: R. BĂ- 
DIN (Știința)-Robu (Steaua) 2—1 ; 
cat. 11—12 ani, simplu băieți: C. 
CHIVARU (Steaua) - Petrescu (Pro
gresul) 2—1; cat. 13—14 ani, simplu 
fete : MARIANA STĂNOIU (SSE2)- 
Andreea Hasnaș (SSE2) 2—0; simplu 
băieți: A. NAVROTKI (SSE2)-A. Vi
zirii. (Steaua) 2—0; cat. 15—16 ani, 
simplu fete: FLORICA BUTOI (Știin
ța) - Daniela Sotiriu (Știința) 2—0, 
simplu băieți: R. NICULESCU (SSE2)- 
C. Rozenzveig (SSE2) 2—0; cat. 17—13 
ani, simplu fete: 
(Dinamo) - Doina 
simplu băieți: D. 
ța) -* D. Țereanu

IUDITH DIBAR 
Ioanid (SSE2) 2—0; 
DIMACHE (Ști in- 
(Progresul) 2—0,



In meci revanșă I

R. P. Romină-
R.S.S. Ucraineană 7-1

Selecționate le Capitalei neînvinse recorturi re’"lbllca“«
In prima zi a concursei

în „Cupa Federației“ la polo internațional pe pistă
LVOV (prin telefon). — Meciul re

vanșă disputat între seJecționateâc 
de polo ale R.S.S. Ucraineană și R.P. 
RomÂnă s-a încheiat eu victoria cate
gorică a poloișlilor rominj cu soortrt 
de 7-1 (1-1, 1-0, 2-0, 3-0). Echipa ro- 
mină a făcut o partidă bună, acțio
nând in viteză și șutind des la poartă. 
Au înscris Mărculescu (3), Zahan (3) 
și Kroner. Ou acest meci, turneul I 
echipei R.P. Române în U.R.S.S. s-a 
încheiat.

5 SĂRITORI ROMÎNI 
PARTICIPĂ IA „COFA E(IROPfl“

P. Decuseară, Gh. Banu,Săritorii
Gh. Baican, I. Ganea și Emilia Negu- 
lescu pleacă azi în R. D. Germană 
pentru a participa la importantul con
curs dotat cu „Cupa Europei”. în
trecerile se vor desfășura în zilele 
de 27 și 28 iulie la Leipzig.

i
i

Azi și iii ti ut,

„Cupa Federației" la sărituri

Băjenaru și 
pentru învin- 
de Csiszer (2) 
pentru învinși.

rescu (2) 
Cismaru 
gători și 
și Simon
A arbitrat bine E. Ben
jamin.

Reprezentativele de se
niori ale orașului Bucu
rești și regiunii Cluj au 
furnizat cea mai dispu
tată întrecere, dar, din 
păcate, nu și cea mai fru
moasă. Partida a însem
nat 6 luptă foarte dîrză, 
presărată cu multe faul
turi. Bucureștenii au con
dus cu 1—0, 
dar clujenii 
fiecare dată 
tru a egala, 
repriză însă,
fructificate de Castel Ma
rinescu — în deosebită 
vervă de joc — au adus 
toria selecționatei Ca
pitalei cu 5—3 (0-0, 2—1, 
1—2, 2—0). Au marcat
Marinescu (2), Miu și 
Neacșu pentru București I 
și Kari, Kocsis și Zete 
pentru Cluj.
G. Dumitru

dus autoritar, fapt care 
la buna desfășurare a întâlnirii, 
reproșăm însă că în unele situații 
nu a acordat legea avantajului.

Conform așteptărilor, selecționata 
regiunii Crișana a învins echipa Ba
natului fără prea multe emoții. To
tuși, meciul a fost viu disputat, une
ori chiar cu prea multă dîrzenie (în 
repriza a treia au fost eliminați la

moment dat cite 4 jucători din

De citeva zile, trambulinele și plat
formele de la ștrandul Tineretului 
sint foarte aglomerate. Zeci de tineri 
și tinere execută sărituri după să- 
rituri, pregătindu-se intens în vede
rea participării la una din cele mai 
importante competiții cu caracter re
publican, „Cupa Federației", la care 
vor participa cei mai buni săritori ai 
țării, cu excepția celor 
Leipzig. Publicul va putea 
azi, de la ora 11 și de la ora 17, 
spectaculoasele sărituri de la trambu
lină, iar miine, de la aceleași ore, în
trecerile de la platformă. Dintre par
ticipant amintim de Aurel Breja, Gh. 
Ungureanu, D. Condovici, Nora Miess, 
Viorica Kiss-Kelemen, Melania Treis- 
taru, Elena Timer ș.a.

„Cupa Federației" va 
de echipa de club sau 
sportivă care va acumula 
punctaj în urma clasamentelor indi
viduale alcătuite pe categorii de cla
sificare sportivă.

Un moment din întilnirea București I-Banat,des
fășurată aseară in Capitală.

Foto: T. Roit>u

plecați la 
urmări

A treia etapă a competiției de polo 
dotată cu „Cupa Federației" s-a des
fășurat joi la ștrandul Tineretului, 
unde publicul a putut urmări trei me
ciuri interesante, spectaculoase. Progra
mul a fost deschis de întilnirea din
tre selecționata de juniori a Capitalei 
și reprezentativa regiunii Mureș-Au- 
tonome Maghiare. Tinerii poloiști 
bucureșteni au făcut din nou dovada 
bunei lor pregătiri tehnice, tactice și 
fizice. învingind cu 4—3 (2—0, 0—1, 
2—1, 0—1). Se poate spune că acesta 
a fost cel mai spectaculos joc, in 
primul rînd datorită rapidității acțiu
nilor create de juniorii bucureșteni. 
Nu poate fi omis însă nici aportul 
mureșenilor care au făcut o partidă 
bună, contribuind din plin la succe
sul propagandistic al partidei. Cele 
7 puncte au fost înscrise de Zamfi-

(Urmare din pag. I)un
fiecare echipă). Crișana a învins cu 
7—2 (2-1, 2-1, 1-0, 2-0) prin punctele 
înscrise de Muth (5), Csordas și Spin- 
gold. Pentru Banat au marcat Bern- 
tein și Schilka. A arbitrat corect 
P Stroescu.

Aseară după un spectacol frumos, 
la reușita căruia au contribuit jucă
torii ambelor echipe, selecționata de 
juniori a Capitalei a realizat o me
ritată victorie asupra reprezentativei 
de polo a regiunii Crișana, conside
rată una din favoritele turneului. Me- i 
ciul a avut o desfășurare deosebit de 
echilibrată pînă în repriza a IV-a în 
care poloiștii bucureșteni au înscris: 
două goluri, realizînd scorul final de: 
5—3 (2-1, 0-1, 1-1, 2-0).

Au marcat Zamfirescu (3). Cizmaru. 
Băjenaru pentru învingători și Muth 
(3) pentru învinși. A arbitrat corect: 
Gh. Dumitru.

Celelalte rezultate
— Mureș-Autonomă 
(2-0, 2-1, 2-0, 1-0), 
Banat 5-3 (0-1, 2-1, 1-0, 2-1).

D. STĂNCULESCU

^sportivilor p regenți Ia reuniune. în prî- j 
► mul rînd se cuvine a fi subliniate cele • 
\Iouă noi recorduri republicane realizate 
®de reprezentanții țării noastre: 
►STANTIN DUMITRESCU la 4000 
’urmărire individuală, eu timpul 
►3:09,8 (vechiul record îi aparținea si 
>ra de 5:14,6) și ECHIPA R.P.R. LA. 
CURSA ITALIANĂ (TACHE. PO
POVIC!, TU DOȘE, BĂRBULESCU, 

.BURLACU) cu timpuLde" 2:17,3 (vechiul; 
'record republican: 
.ționăm și o serie 
■lente realizate de 
,1:10.6 pe 1000 in 
(Harts Kb.ineker 

5:05.0 la 4000 ni. 
"(II. Slaps
(P. Doicev 

.poate spune deci că i 
'ternațional se situează 
.nivel superior 
’ Singura probă care
• prima zi a fost cea de 
‘de 
-net
au 
pot 
rul 
specialist în 
ținut la nivelul 
rnanțe

• sezon
Iată 

’ CKER 
(R.D.GJ 1:11,2; 

.4. D. Zuchold (R.DG.) 1:12,6; _ _ _____
Burlacu (R.P.R.) șl H. Hochschild (R.D.G.)i 

.1:12,8; 7. R. Frantz (R.D.G.) 1:13,7; 8. Sil-; 
viu Duja (R.P.R.) 1:15,6. Nu s-au prezentat 
la start alergătorii B. Novakov (R.P.B.) și 
E. Bărbulescu (R.P.R.) De menționat că re-* 

al învingătorului este daț( 
') 

i individuală a fost destufi 
cc interesantă. Desfășurată contra-timp 
(pentru stabilirea semifinaliștilor) ea a 
prilejuit realizarea unor timpi remarca
bili. Prima performanță a realizat-o a- 
lergătorul If. Staps (5:05,0). C. Duim- 

| trescu a obținut, așa cum am spus, ita 
■4-nou record republican îndeplinind în a- 
ț celași timp șl norma (dimpică pentru 

acest an (S:0(),8 față de 5:15,0 cit ftre» 
vede norma pentru anul 1963). Celelalte 
performanțe au fost realizate în ordina 
de Stoianov (5:12,6), Silviu Duță 
(5:18,8), V. Voloșin (5:21,3) și Hagiev 
(5:23,1).

Ordinea timpilor la cursa italiană este ur-
* mătoarea : 1. R.D. Germană 2:14,9 ; 2.
Y R. P. Romînă I 2:17,3: 3. R. P. Bulgaria
Y 2:19,4; 4. R.P. Romînă II 2:22, 7. S-au caii-
T ficat pentru finală echipele R.D. Germana

și R. P. Romine I.
Turneul de viteză a prilejuit, de aseme

nea, dispute frumoase. Cei mai buni se 
arată cicliștii bulgari, care i-au depășit 
și pe adversarii lor din R.D. Germană. 
Dan Popovici a obținut o frumoasă vic
torie la Te>rtscheck (R.D. Germană), 
dar a ratat un punct în întilnirea oui 
Tacite Petre. în acest fel, duipă trei tu
ruri ocupăm locurile 4 și 5.

Clasamentul înaintea întîlnirilor de mît- 
ne arată astfel : 1. B. Novakov (R.P.B.) 3 
victorii, 2. P. Doicev (R.P.B.) 2 victorii ; 3. 
H. Kluncker (R.D.G.) 2 victorii ; 4. Petre
Tache o victorie ; 5. Dan Popovici o vie- 

. ....... . ,4-torie; 6. H. Tertscheck (R.D.G.) 0 victorii.
Te, ascultă cu atențte explicație mstructomlmT Alergătorii italieni an sosit în Capi- 

Uheorghe Radu _ _ al>ij vlneri SMră intrarea lw în
♦ concurs, atît <le așteptată, se va face 
Tin probele de sîmbătă și duminică, lată

2-1 și 3—1, 
au găsit de 
resurse pen-

In ultima 
două acțiuni

Arbitrul
a con-

a ajutat
ii

+

COfL
m. 
do

2:19,6). Apoi, men- 
de performante erco- i 
alergătorii oaspeți 1 I 
cu start de pe loQI 

— R.D. Germană),: 
urmărire individuală 

R.D.C.), 12,0 ia viteza, 
11.P. Bulgaria) etc.

1000 m cu start 
a fost dominat*

acest
pînă

concu rs
acum la

in- 
un

s-a încheiat In
de aseară : 

Maghiară
București

Cluj
7-1,

I —

Ultimele două etape ale „Cupei Fe-X 
derației" se vor desfășura azi și miineX 
Ia ștrandul Tineretului după urmâ-f 
torul program : sîmbătă de la ora 18:X 
Crișana—Mureș-Autonomă Maghiară, X 
Cluj - Banat, București I - Bucu-* 
rești II; duminică de la ora 10,30: Mu-t™'^ personal 
reș-Autonomă Maghiară - Banat, ♦ Urmărirea 
Cluj - București II, Crișana - Bucu-Ț je interesau 
rești I.

pe loc. întrecerea
de cicliștii din R.D. Germană. Ei 

realizat performanțe de valoare, caro 
fi încă simțitor îmbunătățite. Tină- 

Vasile Btirlacu — „recentul" nostru 
această probă — s-a men- 

celei mai bune perfor- 
pe care a obținut-o în actualul

clasamentul probei : 1 HANS KLUN- 
(H.D.G.) ' ■ - - -1:10 6; 2. Erhard Hank® 

3. St. Kirev (R.P.B.) 1:12,0»; 
("OG) 5-3 Vasil®,

fi cucerită 
de asociația 
cel mai bun

DIN CAPITALA
de copii de virată școlară din Capitală petrec zile plăcute de va- 
Unii au plecat în tabere la munte sau la mare. Alții participă la 

organizate de secțiile de resort

LA CENTRELE DE INVAȚARE A ÎNOTULUI

Mii 
vanță. 
diferite forme de activitate recreativă 
ale sfaturilor populare raionale, casele de cultură, cluburile sportive etc. 
Mulți dintre ei s-au înscris și urmează cu regularitate cursurile organi
zate la centrele de învățare a îno
tului, dornici să învețe acest sport 
care oferă satisfacții deosebite. Acolo 
s-au întâlnit cu 
școlară — între 
premia ascultă 
unor profesori, 
tori bine pregătiți și cu multă tra
gere de inimă. In acest fel, crește 
necontenit numărul odor care vor 
deveni poate înt-r-o zi sportivi frun
tași, recordmani, campioni ai naia- 
ției noastre.

Pentru a constata felul în care se 
desfășoară activitatea de instruire a 
tinerilor înotători, am vizitat, de cu
rând, oîteva centre de învățare a îno
tului organizate...

copii de virstă pre- 
5 și 7 ani — și îm- 
cu atenție sfaturile 
antrenori și instruc-

...LA BAZINF

CLUBUL UNIREA a organizat la 
bazinele sale din șos. lancului un 
centru de învățare a înotului, care se 
bucură de multă popularitate în îm
prejurimi. Faptul este dovedit de nu
mărul mare de copii care vin aici, 
zilnic, pentru a învăța „a—b-—c“-ul 
înotului. Instructorii Gheorghe Ron- 
cea și Laviriia Vasiliu se dovedesc 
buni pedagogi. Peste 300 de copii au 
învățat să înoate, în acest an, la ba
zinele clubului Unirea. Mulți dintre 
ei au fost selecționați în secțiile de 
natație ale asociațiilor, avind astfel 
posibilități de creștere a măiestriei 
sportive. Merită relevată și grija cu 
care urmăresc, acum, activiștii clu
bului activitatea centrului de învă
țare a înotului, acordînd permanent 
sprijinul necesar.

PALATUL PIONIERILOR dispune 
și de un bazin de natație. Ca in fie
care an. și aici a fost organizat un 
centru de învățare a înotului, care 
funcționează cu rezultate bune. In 
prima serie (încheiată de curisid) au 
fost înscriși 270 de copii. Profesorul

Constantin Turcaș, coordonatorul cen
trului, ne-a vorbit despre pasiunea pe 
care o pun în munca lor instruc
torii Cristian Vlăduță, Ilia Murzacu, 
Cornelia Drăghicioiu și alții. In se
ria actuală sint înscriși 225 de copii. 
Fetele învață stilul bras, iar băieții 
craul.

ȘTRANDUL IZ
VOR și-a deschis 
(în sfîrșit !) porțile 
și pentru micii 
înotători. I.C.A.B. a 
aprobat cererea 
insistentă a clubului 
fel 60 de copii (prima serie) învață 
de la prof. I. Desideriu „tainele" îno
tului. Ei au fost împărțiți pe grupe 
în funcție de nivelul de pregătire, ți- 
nîndu-se seama de faptul că unii... 
„mai cunosc cite ceva". Ne așteptam în
să ca la un centru de învățare a înotu
lui, organizat în plin centrul Capi
talei, să găsim 
mare de elevi.
se lucreze și 
și marți, joi și 
nejustificat este... „i 
în acest caz clubul Progresul 
bui să analizeze posibilitatea 
tizării a încă 2—3 instructori, 
formind centrul de învățare 
tului într-o adevărată pepinieră de 
cadre tinere măcar pentru secția de 
natație a clubului,.. Progresul.

Capiii de la centrul de tnvățare a înotului organizat de clubul Metalul la baza 
sportivă Sirena, de la Lacul

Foto: A. Crișan
rar, cu puțini copii, astfel că ba-X'n Prol,<‘le ---------  v. ------------ -----
zinele sint foarte puțin folosite. Acti-*• Pro8r-imiil întrecerilor din ultimele doua 
viștii clubului trebuie să acorde mai X ' ' 
multă atenție organizării centrelor X 
de învățare a înotului. Am reținut Ț 
ca pozitivă dorința de a deschide unȚ 
nou centru la baza sportivă l.T.B. > 
Conducerea întreprinderii a 
favorabil această inițiativă. Ce 
așteaptă ?

LA LACUL BANEASA am 
o dimineață întreagă centrul 
vățare a înotului al clubului 
Rapid. Unul din „salvatorii" 1 
ne-a informat că mai de 
venit cițiva copii și un instructor. dar + 
numai o zi-două. în dorința de a £ 
clarifica situația am cerut relații d<‘ ► 
la activiștii clubului. Am aflat cA £ 
centrul de învățare a înotului a rd- > 
mas doar... în planul de acțiune 7 rr f l“ • , . .
I.C.A.B nu a dat avizul necesar P<™£tt3P3 1111313 3 C3HlP10TI3 LllIUI 
tru folosirea bazinelor de la lacul Ba-*

ca urmare „nu s-a putut 
face nimic". Este necesară insă mai 
multă perseverență! Numai in acest 
fel, sute de copii vor 
bazine in care acum 
deplină.

■A
cele constatate cu prilejul raidulul-anchetă se desprinde

organizat de clubul sportiv 
la baza sportivă

Metalul

RAID 
A N ( II ETA

Progresul și ast-

un număr mult mai 
Există posibilități să 

după-amiază, precum 
sîmbătă, cind in mod 

,relache“. Desigur, 
ar tre- 
repar- 
trans- 
a îno-

Sirena.
Remarcăm faptul 

că aici, instructo
rul Gh. Radu, și-a 
creat din părinții 
copiilor ajutoare 
prețioase în muncă.

Constantina Paraschiv ți Olga Macovei 
sint numai două din mamele care îl 
sprijină permanent. Regretabil este 
însă faptul că elementele talentate nu 
sint urmărite după terminarea cursu
rilor. De ce oare clubul sportiv 
talul nu înființează o secție de 
tație ? Privindu-i pe copii cit de 
înoată, ne gindeam la frumoasele 
cese pe care le-ar putea aduce 
bului acești juniori.

CLUBUL SPORTIV GLORIA a or
ganizat un centru de învățare a îno
tului la complexul sportiv universi
tar. Condițiile sint excepționale. Ba-^_ neasa și 

c zine corespunzătoare, vestiare, plajă, 
diferite aparate sportive și un... 
bogan, iată 
tru buna 
Acestea se

avizat 
se mai

Me
na- 

bine 
suc- 
clu-

căutat 
de in- 
sportiv 

I.C.A.B 
mult

â-zile: sîmbătă de la ora 17 ■—- viteză 
Iturneu, urmărire pe echipe (serii con- 
Xtrti-timp), urmărire individuală (semnili- 
Tnale) și urmărire pe echipe (finala);

duminică de la ora 17; viteză turneu- 
T revanșă (participă și cicliștii italieni), 
Xurmărire individuală finale, cursă italiană 
y(finata) și semifond (100 de ture cu 
Isprint la fiecare trei ture).
t HRISxACHE NAUM

Astăzi și miine, la Ploiești

to- 
o ambianță perfectă pen- 
desfășurare a lecțiilor, 

desfășoară insă destul de

putea popula
este... liniște

limpede preocu-

...Șl PE MARGINEA LACURILOR

LA TEI am găsit un centru 
de învățare a înotului din Ca
pitală, care funcționează cu rezul
tate bune, în bazine amenajate pe 
marginea lacurilor. Este vorba de cel

Dlh
parea generaid pentru organizarea cit mai multor centre de învățare a înotului cg. 
terme prețioase de creștere a cadrelor necesare dezvoltării acestui sport. La bazine,, 
lucrurile merg bine. Mai exista totuși posibilitatea deschiderii de noi centre. Aso- . 
ciațiile sportive Firul Alb, Fabrica de Chibrituri, Fabrica de Timbre, Vulcan etc.. 
dispun de bazine unde s-ar putea organiza invățoreo înotului. Este regretabil câ • 
nu tiu aceasta preocupare I Pentru cluburile și asociațiile sportive care tolosesc - 
bazinele de pe marginea lacurilor na putem avea cuvinte de laudd. Dimpotrivă. - 
Lipsa de preocupare pentru organizarea centrelor de învățare a înotului se rellectă - 
in însăși activitatea secțiilor lor de natație (acela unde există t) care lasă de dorit.' 
Timpul este prielnic. Baza materială există. Cluburile și asociațiile sportive bucu-' 
reștene au daloria să organizeze cit mai multe centre de învățare a înotului, ori' 
unde acest lucru este posibil.

de calificare
Astăzi și miine cu începere de Ia 

ora 9, pe stadionul Petrolul din Plo
iești au loc întrecerile de lupte cla
sice din cadrul campionatului de ca
lificare pe echipe, etapa finală. Pri
mele două formații din clasament, 
atit lg lupte clasice cit și la libere, 
se vor califica pentru viitoarea edi
ție a campionatului republican. La 
această finală participă echipele 
I.M.U. Medgidia, Petrolul Ploiești, 
Viitorul București. Constructorul Hu
nedoara și Crișana Oradea.

Biletele se găsesc de vinzare l«ț 
casele stadionului.



Vdinoș. Ciochină, Drăgulescu și echipa (Ic i x 100 m 
învingători in concursul internațional de la Oslo

OSLO 19 (prin telefon). — în dru
mul de înapoiere spre casă, atleții din 
reprezentativa Balcanilor au făcut o 
escală la Oslo, ca invitați ai sporti
vilor norvegieni. Cu acest prilej ei 
au participat la un concurs interna
țional pe stadionul Bislet, alături de 
atleții țării gazde. Din păcate o ploaie 
măruntă a îngreuiat desfășurarea di
feritelor probe. Atleții romîni, care 
vor măi evolua la Oslo peste cîteva 
săptămîni cu ocazia meciului Norve
gia - R.P. Romînă, au fost în cen
trul atenției. în general, ei au avut 
o comportare mulțumitoare, cîștigînd 
patru probe și ocupînd mai multe 
Jocuri fruntașe.

Pe foile de concurs au fost notate 
următoarele rezultate: 100 m: Trai- 
kov (Bulg.) 10,6; Tudorașcu (RPR) 
10,7; Stamatescu (R.P.R.) 10,7; 200 m: 
Bunaes (Norv.) 21,6; Zamfirescu 
(R.P.R.) 21,7; Jurcă (R.P.R.) 21,8; 
400 m: Cevik (Turcia) 48,7; Stanovnik 
(Iug.) 48,9; Ingvaldsen (Norv.) 49,4; 
800 m: Bentzon (Norv.) 1:51,5; Grujici 
(Iug.) 1:51,9; 1500 m : Span (Iug.)
3:49,8; Anghelov (Bulg.) 3:50,0; ...8
Dăndărău (R.P.R.) 3:54,7; 3000 m: Va
moș (R.P.R.) 8:13,2; Barabaș (R.P.R.) 
8:13,4; Dalkilik (Turcia) 8:13,4; Vazici 
(Iug.) 8:13,6; Cervan (Iug.) 8:19,0; 
Sponberg (Norv.) 8:24,0; ...8. Lupu
(R.P.R.) 8:25,0; ...11. Caramihai (R.P.R.) 
8:35,0. A fost cea mai interesantă 
probă a concursului. Pînă la‘ 2000 m 
au condus Cervan și Barabaș, de unde 
li s-a alăturat și Vamoș. La intrarea 
în ultima turnantă începe finișul, la 
care participă 5 alergători. Cervan 
nu rezistă ritmului impus de Vamoș 
și cedează. Pînă pe ultimii metri se 
dă o luptă foarte dîrză, atleții noștri 
obținînd intîietatea. 110 mg: Marselos 
(Grecia) 14,4; Weum (Norv.) 14,5; Pe-

trusici (Iug.) 14,6; 400 mg: Guldbrand- 
sen (Norv.) 52,7; TRIPLU: Ciochină 
(R.P.R.) 15,67; Bergh (Norv.) 15,48;
Jensen (Norv.) 15,22; Patarinski (Bulg.) 
15,08; Popovschi (R.P.R.) 15,07 - rec. 
personal. Deși a concurat ușor ac
cidentat, recordmanul nostru a obți
nut o victorie clară. PRĂJINĂ; Leșek 
(Iug.) 4,55; Hlebarov (Bulg.) 4,50; 
Forde (Norv.)’ 4,40; GREUTATE: An
dersen (Norv.) 17,34; Barisici (Iug.) 
17,20; Tomasovici (Iug.) 17,05; 
Haugen (Norv.) 54,63; Artarski

Intîlnirea

NOI

DISC: 
(Bulg.)

Azi

CONCURSURI...
RECORDURI REPUBLICANE DE țUNIORI 

cadrul unul concurs desfășurat la Po- 
BrașOv arbitrii au înregistrat două

In
fana ---- T_. ----------
rezultate foarte bune, care reprezintă noi 
recorduri de juniori ale țârii noastre. Ast
fel, Viorel Suciu (SSE Iași) a realizat 14,0 
sec. pe 110 mg (91,4 cm), iar Maria Bolea 
(Dinamo Buc.) a obținut 9,2 sec. pe 60 mg.

Un rezultat promițător a marcat la arun
carea ciocanului (7,257 kg) tînârul Decebal 
Gheorghiu (Rapid Buc.) cu 57,00 m.

GIURGIU. Pe stadionul Victoria au 
avut loc întrecerile etapei regionale

54,18; Radoșevici (Iug.) 53,09; SU
LIȚĂ: Rasmusen (Norv.) 73,76; Miletici 
(Iug.) 73,46; Andensen (Norv.) 72,51 ; 
CIOCAN: Drăgulescu (R.P.R.) 61,21; 
Strandli (Norv.) 60,96; Krogh (Norv). 
59,37 ; Rășcănescu (R.P.R.) 55,55;
Drăgulescu și-a luat o frumoasă re
vanșă în fața invingătorilor săi de la 
Helsinki. 4 x 100 m: R.P. Romînă 
(Zamfirescu, Stamatescu, Jurcă, Tudo
rașcu) 41,5; R.P. ~ ‘ '
Bîcivarov, Glucev, 
vegia 43,7.

și mâine

Bulgaria (Traikov*
Tonev) 41,6; Nor-

la Fraga

echipelor feminine
ale R. S. Cehoslovace și R. P. Romine
Astăzi și mîine se desfășoară pe 

stadionul Strahov din Praga intîlnirea 
internațională între echipele reprezen
tative feminine ale R.S. Cehoslovace 
și R.P. Romine. După cum am mai 
anunțat meciul are loc în cuplaj cu 
intîlnirea echipelor masculine ale R.S. 
Cehoslovace și Franței.

La Praga vom alinia următoarea 
formație: 100 m: Ioana Petrescu (11,9), 
Crista Mesaroș (12,2); 200 m: I. Pe
trescu (24,7), C. Mesaroș (25.2); 400 
m: Leontina Frunză (57,7), Viorica 
Gabor (59,6); 800 m: Elisabeta Teo
dora} (2:09,8), Florica Grecescu (2:11,2); 
80 m garduri: Maria Budan (11,4), 
Gabriela Luță (11,6); lungime: Vio
rica Viscopoleanu (6,03), Olga Bo- 
rangic (5,74); înălțime: lolanda Balaș 
(1,88); Rodiaa Voroneanu (1,64); greu
tate: Ana Sălăgean (15,99), Anca Gu- 
rău (14,96); disc: Lia Manoliu (53,87),

Olimpia Cataramă (51,25); suliță: Ma
ria Diaconescu (53,30), Elena Neacșu 
(44,72); 4x100 m: Maria Budan, Crista 
Mesaroș, Ioana Petrescu,
Luță (47.6).

CONCURS DE MARȘ 
VARȘOVIA

Gabriela

LA

REZULTATE...
treceri au lipsit alteții bucureșteni a 
căror participare ar fi adus un plus 
de valoare concursului. BĂIEȚI : 
100 m: S. Dincă (C) 11,3; 200 m: S. Bo- 
tezan (C) 23,8; 400 m : A. Szasz (TM) 
52,5; 800 m : C. Perju (T) 2:00,2; 1500 m: 
D. Săvescu (T) 4:17,7; 110 mg : A.
Schneider (T) 15,3; 400 mg : Gh. Olă- 
rescu (C) 62,0; 1500 m obst. : N. Voi- 
nescu (Br.) 4:49,3; lungime : V. Erse- 
nie (Br.) 6,26; înălțime : V. Obogeanu 
(Br.) 1,70; greutate — 6 kg: T. Guță 
(T) 13,39; disc : I. Nagy (TM) 48,39;

Mîine
Poloniei
marș pe 
ticipa ș 
Popa și

,,Pi

1,98 Gh.
1,87 C.
1.84 C.

4,05 D.
3,75 D.
9.60 Gh.

13,40 C.
12,70 V.
12.38 I.

41,20 G.
40,62 T.
40 15 I.

57,20 S.
55,75 S.
54.72 T.

55,52 Gh
46,06 V.
46.00 M.

12,4 A.
12,7 M.
12,7 R.
12,7 R.
12,7 G.
12.7 V.

25,4 A.

se
o

20

Capitalava desfășura în
cursă internațională de 

km. La întrecere vor par- 
doi concurenți romîni, Ilie 

Dumitru Roate ș.

44 anului
(Urmare din pag,

ÎNĂLȚIME
. Catrinescu (SSE Iași) 
Szasz (CSO Oradea) 
Popescu (SSE Craiova)

praiina
Piștalu (SSE II Buc) 
Onișoi (CSS Buc.)

. Oorișescu (CSS Buc.)
GREUTATE (7,257 KG)

Csakany (CSM Cluf) 
Teodorescu (Progresul Buc.)

Samoșca (Tractorul Brașov)
DISC (2 KG.)

. Georgescu (Știința Cluj) 
Pantici (CSO Oradea)

Samoșca (Tractorul Brașov)
SULIȚA (800 GR)

Câtâneanu (SSE Craiova) 
Sverceak (Știința Timișoara) 
Achitei (SSE II Buc.)

CIOCAN (7,257 KG)
h. Costache (CSS Buc.) 

Țibulschi (Șc. sp. UCFS C-lung)
. Oroveanu (CSS Buc.)

JUNIOARE
100 M

Beșuan (Știința Cluj)
Ijac (CSS Buc)
Mecu (Dinamo Buc.)
Gabel (CSO Sibiu)
Moga (Șc. sp. UCFS C-lung) 
Mârculescu (Dinamo Buc.)

200 M
Beșuan (Știința Cluj)

1)

Aspect din cursa de H00 m de la campionatele regionale desfășurate la Giurgiu
Foto : N. D. Nicolae

M. Gea-
Nicolae-

stadionul

a campionatelor de seniori. Cîteva din 
rezultatele obținute : BĂRBAȚI : 800 
m : I. Teodorescu (Alexandria) 2:14,4; 
1500 m: I. Măcărăscu (Lehliu) 4:38,0; 
10 000 m: M. Stroe (Alcx.) 37:54,0 — 
rec. regional. Este un tînăr colectivist 
care n-a mai luat parte, pînă acum, la 
nici o întrecere atletică; lungime : D. 
Ciocan (Giurgiu) 6,04; înălțime : C. 
Stănescu (Roșiori) și M. Tache (Giur
giu) 1,75 ; greutate: N. Constantinescu 
(Slobozia) 11,03; FEMEI : 100 m : M. 
Dincă (Titu) 13,9; înălțime : 
geac (Călărași) 1,38. (N. D. 
coresp.).

POIANA BRAȘOV. Pe
nou amenajat a avut loc de curind 
un concurs interesant.
80 mg: M. Costin 12,1; V. Melnic 12,2; 
S. Enache 12,3; V. Oprea 12,3; P. 
Mărgăritescu 12,5; lungime : C. Toma: 
5,23 ; El. Zaharia 5,11 ; înălțime : M. 
Dobre 1,43; suliță: M. Peneș 39.74; 
(H.C. — G. Niculescu 39,59) ; JUNIORI: 
®!> mg : T. Voicu 13,8; înălțime : I. 
Șerban 1,77; triplu : T. Vlaicu 13,83 ; 
C. Mihail 13,65; ciocan — 6 kg : I. 
Chirilă 48,54; suliță : S. Cătăneanu 
53 80

BRAȘOV. Stadionul Tineretului a 
găzduit concursul republican al clu
burilor sportive școlare. (Banatul Ti
mișoara Harghita Tg. Mureș, Lucea
fărul Brașov, CSS Cluj). De la în-

JUNIOARE

a doua oară consecutiv
Dinamo București este, așadar, din 

nou campioană republicană. Dinamo- 
viștii reușesc astfel frumoasa perfor
manță de a cuceri titlul de cea mai 
bună echipă a țării pentru a treia 
oară în cursul carierei lor și — lucru 
demn de subliniat — pentru a doua 
oară consecutiv.

Succesul fotbaliștilor de la Dinamo 
este binemeritat. El răsplătește efortu
rile depuse în timpul campionatului 
pentru o comportare cit mai bună, 
pentru un joc de calitate, lucru care 
le-a reușit în mare măsură, după cum 
s-a văzut în a doua parte a turului și, 
în special, în prima parte a sezonului 
de primăvară, cînd — prin jocul pres
tat și rezultatele obținute — și-au a- 
sigurat primul loc în ierarhia forma
țiilor noastre de fotbal de prima ca
tegorie.

în acest campionat, Dinamo Bucu
rești a avut un „drum" interesant. E- 
chipa a început destul de slab. Din 
jocurile primelor patru etape, de e- 
xemplu, dinamoviștii nu ciștigaseră 
nici unul, acumulînd doar trei puncte 
din opt posibile (2—2 cu C.S.M.S., 
0—0 cu Farul, 1—2 cu Rapid, 0—0 cu 
Dinamo Bacău). Treptat însă, ca ur
mare a întăririi muncii de instruire 
și a îmbunătățirii disciplinei, echipa a 
început să se înscrie pe o curbă va
lorică continuu ascendentă. Au urmat 
cîteva meciuri foarte bune — dintre 
care subliniem pe cele cu Petrolul

(2—1), Steagul roșu (4—0), U.T.A. 
Arad (1—0) și Crișana la Oradea (3- 
— și echipa a terminat sezonul 
toamnă pe locul III. In primăvr

• Iată lotul de Jucători utilizat de D 
namo București în acest campional 
Ilie DATCU (13), Iuliu UȚU (16), po 
tari; Cornel POPA (25), Ion NUNWEILLE 
III (18), Dumitru IVAN (25), Ilie COI 
STANTINESCU (8); fundași; Constant: 
ȘTEFAN (25), Lied NUNWEILLER IV (22 
mijlocași; Ion PIRCALAB (21), Ios 
VARGA (22), Gheorghe ENE (19),eCoi 
stantin FRAȚILA (15), Ion ȚIRCOVNIC 
(22), Aurel UNGUROIU (19), Nicolo 
SELIMESI (7), Constantin DAVID (11 
Vasile GHERGHELI (1), înaintași. In pc 
rantezâ, numărul de meciuri jucate d 
fiecare.
• Media de vîrstă a echipei : 24 d 

ani și 4 luni.
• Dinamo București a cîștigat 14 mc 

ciuri, a făcut 9 egale și a pierdut 4 
In deplasare a pierdut un singur mec
0 Cele mal multe goluri le-au ma: 

cat: Frâțild (9), Ene II (7), Pîrcâlab (7; 
Țîrcovnicu (7).

0 Un numâr de 9 Jucători ai echipe 
printre care Pîrcâlab, Varga, Ene I 
Ivan ș.a. și-au îndeplinit norma d 
maeștri ai sportului. Popa și Nunweillc 
III sînt dinainte deținători ai acești 
titlu.

1963-la examen!
26,2
26.5

M. 
V.

Filip (SSE Roman) 
Fuxdul ~

Frunza 
Gabor

(SSE Roman)
400 M

(Rapid Buc.) 
(Dinamo Brașov)

L.
V.
M. Filip (SSE Roman)

800 M
(Dinamo Brașov) 
(SSE Roman) 
(SSE Roman)
80 MG

(Dinamo Bacâu)

2:11,1 V.
2:22,0 A. Iitlmie
2:23,1 V. _ ’

5,68
5,57
5,52

1,60
1,60
1,52
1,52

Gaboi

Furdui

v. 
El. 
M.

13,10
12,71
11,90

39,61
38,03
37J32

45,32
44,72
39,71

Bufanu ___ _ .
Vasi (CSS Timișoara) 
Costin (CSO Oradea)

LUNGIME
Radulescu (CSS Buc.) 
Potoroacă (Știința Buc.)

G.
Ec. ...
J. Balea (SSE Brașov)

ÎNĂLȚIME
N. Balea (SSE Brașov) 
El. Vîrlan (CSS Buc.) 
S. Tănase (CSS Cluj) 
J. Bencsedi (SSE Cluj)

GREUTATE
Oros (SSE Brașov) 
Peneș (CSS Buc.) 
Neacșu (Șc. sp. UCFS

DISC
Moțiu (CSS Timiș.) 
Neacșu (Șc. sp. UCFS 
Stan (Voinja Buc.)

SULIȚA
Peneș (CSS Buc.)

L.
M.
El.

R. 
EI. 
c.

M.
El. Neacșu (Șc. sp. UCFS 
M. durea (SSE Brașov)

C-lung)

C-lung)

C-lung)

cîștigarea restanței de Ia Timișo. 
(1—0) le-a adus dinamoviștilor prin 
loc în clasament (pe care n-aveau s 
mai cedeze pînă la sfîrșit) și — t 
odată — o încredere în posibilităl 
lor și o dorință de afirmare care 
concretizat într-o performanță rar 
tîlnită: timp de 11 etape de camp 
nat, între care s-au intercalat și de 
meciuri de cupă, ei n-au cunoscut 
frîngerea ! Și, lucru semnificativ 
ceea ce privește maturitatea și fo 
de joc a echipei, în această suită 
cuprind patru victorii în deplas: 
dintre care cele obținute asupra '. 
rului la Constanța și Petrolului la I 
iești, au cîntărit mult în balanța < 
țigării campionatului. Din păcate îr 
în ultimele etape, atunci cînd își c 
aseră un avans de cinci puncte, di 
moviștii „au cedat pasul", sufer 
singurele două înfrîngeri din retur 
Brașov și apoi la București cu Știi 
Timișoara), pentru ca în ultima et< 
să facă meci nul la Cluj.

In general, în acest campionat, 
chipa Dinamo București s-a im: 
prin constanță, printr-un joc ech 
braț, prin puterea de luptă a tutu 
componenților săi. Dinamoviștii ăl 
tuiesc o echipă — cum se spune 
„tipică de campionat", care și-a dc 
bine eforturile și a căutat să ap: 
cît mai bine indicațiile primite r 
orientarea de joc a federației. Tc 
acestea, precum și buna organizar 
vieții de secție, i-au adus pe dinai 
viști la reeditarea victoriei din c< 
Dionatul trecut. De altfel, munca 
rioasă dusă în cadrul acestei secții 
concretizează și în faptul că echip; 
juniori a aceluiași club a cîștigat

Indicații tehnico metodice cu privi

suliță : St. Nagy (C) 48,50; FETE : 
100 m : C. Rancov (T) 13,0; 200 m :
L. Veselinovici (T) 27,1; 400 m : F.
Negru (T) 62,7; 800 m : F. Pop (Br) 
2:28,4; 80 mg : El. Vasi (T) 12,4; lun
gime : J. Balea (Br.) 5,25; înălțime : 
El. Vasi 1,49; greutate : L. Doți (TM) 
11,27; disc : R. Moțiu (T) 35,95; suliță : 
L. Doți 33,21; 4x100 m: Banatul 51,4. 
Clasamentul general al întrecerilor: 
1. Banatul Timișoara 142 
farul Brașov 113,5 p; 3.
112,5 p; 4. Harghita Tg. 
(V. Secăreanu-coresp.).

perioadei
Pină acum, atât echipele de categoria A cit 

și cele de categoria B începeau, de obicei, 
noul campionat insuficient pregătite, pre

stând jocuri de un nivel tehnic slab și avind o 
comportare inconstantă de la o etapă la alta.

Acest fapt este urmarea folosirii necorespunză
toare a perioadei pregătitoare din timpul verii, 
dar mai cu scamă — și acesta este lucrul cel mai 
grav — a întreruperii complete a activității pe 
timp de cite 3—4 săptămini.

In astfel de condițiuni, desigur, participarea la 
primele etape de campionat nu putea fi decît 
necorespunzătoare.

de tranziție și pi

p; 2. Lucea- 
CSS Cluj 

Mureș 88 p.

de 
B.
m :

de 
au 
re- 
se- 
Al-

B.

HUNEDOARA. Aproape 100 
concurenți, în majoritate juniori, 
participat la întrecerile etapei 
gionale a campionatelor 
niori. BĂRBAȚI : 100 m :
brecht (Huned.) 11,4 ; 400
Albrecht 52.2; 1500 m : I. Toth (Cu- 
gir) 4:18 4; 400 mg: M. Toma (H) 62,4; 
3 km marș : T. Șerban (H) 16:49,4 — 
rec. regional juniori II; 15 km. marș : 
V. Palcău (H) 1.25:56,0; lungime : B. 
Predoiu (Orăștie) 6,18; înălțime : R. 
Moise (H) 1,83 — rec. reg. juniori I 
și seniori; ciocan : D. Greifenstein (H) 
49,22; FEMEI : 400 m : El. Pavel (De
va) 66,0; 800 m : El. Pavel 2:38,0; 
înălțime : R. Stretean (Dobra) 1,35.
(Gh. Băleanu-antrenor).

Este știut că atunci cînd jucătorii sînt lăsați într-o 
odihnă complet pasivă, mai ales pe o perioadă mai 
lungă, viitoarea activitate va începe de la un nivel 
scăzut, iar obținerea formei sportive se va face greu. 
Această constatare cu conținut metodic nu trebuie 
înțeleasă in sensul negării importanței organizării 
odihnei jucătorilor. îndepărtarea oboselii neuro-mus- 
culare acumulate în timpul campionatului încheiat și 
refacerea organismului trebuie să se producă în ca
drul unei odihne organizate.

Cu atît mai mult este necesară odihna pentru ju
cătorii care au participat la un program competițio- 
nal încărcat, cum ar fi cei de la Dinamo București, 
Steaua, Petrolul, Rapid, care au luat parte și la di
ferite jocuri internaționale, interțări, intercluburi etc.

Dar în condițiile exigenței crescute față de fotbal, 
pentru realizarea unor jocuri de calitate în mod con
stant, metodica modernă de antrenament cere pre
lungirea activității fotbalistice ne tot Dareursul 
anului.

Pentru fotbalul nostru această cerință este cu atît 
mai mare, cu cit anul acesta sîntem 
de afirmare ca 
internațional pe

îmbunătățirea 
poate face dceit
icstrici jucătorilor, pe baza îmbunătățirii tehnicii și

a dezvoltării calităților fizice. Or, se știe că realiză
rile obținute în cadrul unui campionat se năruiesc 
în perioada de inactivitate competițională, cînd jucă
torii consideră — în mod greșit — că odihna totală 
contribuie la refacerea capacității generale de muncă.

Dacă în anii trecuți perioada de vară însemna o 
vacanță completă și era folosită în bună parte, pe 
litoral, pentru ca apoi să se forțeze pregătirile în 
preajma campionatului, în scopul ca jucătorii să-și 
formeze o oarecare rezistență, anul acesta trebuie să 
dispară vechea mentalitate privind repausul total.

Antrenorii și jucătorii vor folosi perioadele de în
trerupere a activității între campionate ca timp de 
muncă in vederea perfecționării tehnicii, a îmbună
tățirii pregătirii fizice specifice, a formării de noi 
deprinderi motrice și pentru aplicarea cu mal mult 
succes a concepției de joc preconizate.

Se va efectua o muncă complexă, cu scopul de a 
ridica permanent nivelul jucătorilor, și, implicit, ca
litatea jocului echipelor.

DECI, IN INTERVALUL DINTRE CELE DOUA 
CAMPIONATE, ECHIPELE IȘI VOR CONTINUA 
ACTIVITATEA, CHIAR ȘI IN SCURTA PERIOADA 
DE TRANZIȚIE, PRIN ODIHNA ACTIVA, IN CARE 
EFORTUL ESTE REDUS CA INTENSITATE, CAU- 
TINDU-SE MENȚINEREA LA UN NIVEL RIDICAT 
A REALIZĂRILOR DIN CAMPIONATUL TRECUT, 
PENTRU CA ÎNCEPEREA PERIOADEI PREGĂTI
TOARE SA SE FACA DE LA UN GRAD 
GATIRE MAI ÎNALT.

Aceasta este singura linie metodică pe 
buie să o urmeze toate echioele noastre 
goriile A, B și C.

DE PRE-

care tre- 
din cate-

t 
n

V
1
I
S
c
<

<
1
1
t
1
1

1

mai aproape 
de calendaruloricînd, ținînd seama 

care-1 avem.
calitativă a fotbalului
pe baza creșterii permanente a mă-

nostru nu se

Perioada de tran ziție
începe o dată cm terminarea campionatului și du

rează pînă la 30 iulie a. c.
OBIECTIV : refacerea capacității de muncă a jucă

torilor și menținerea gradului de pregătire la un nivel 
ridicat.
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ii echipei Dinamo București 
a, Ștefan, Ivan, Nunweiller 
igian, Sclitnesi II, Pircălab,

Tineretului, 
„Cupa Fe- 
trambulină.

MANIFESTAȚIILOR SPORTIVE 
DIN CAPITALA

1962—1963. Dc la stingă la dreapta, rlndul de sus: Dateu, 
Nunweiller IV, Constantinescu, David, Uțu. Rlndul de Jos: 
Țîrcovnicu, Unguroiu

NATAȚIE : Ștrandul Tineretului, de 
la ora 11. și ora 17: „Cupa Federa
ției" Ia sărituri de la platformă.

campioană republicană pe 
III (căpitanul echipei), 
Natga, Ene II, Frățilă,

ATLETISM : Stadionul Republicii 
de la oca 9 și ora 18 : Finalele cam
pionatelor republicane de juniori.

POLO: Ștrandul Tinerei «'ui, de 
la ora 18: Crișana-Mureș-Autonomă 
Maghiară ; Cluj-Banat ; București I- 
București II (tpeciuri în cadru] „Cu
pei Federației")

NATAȚIE: Ștrandul
de la ora 11 și ora 17 : 
derației" la sărituri de Ia 
BOX; Stadionul Unirea (șos. Ol
teniței). de la ora 19, intîlniri în ca
drai „Cupei Unirea".

BOX: Stadionul Unirea (șos. Ol
teniței), de Ia ora 19, întilnire în 
cadrul „Cupei Unirea".

în:eria și — mîine — joacă 
campionatului republican, 
inea de întinerire a echipei și-a 
roadele. Să nu uităm că în 
linamo era în periferia clasa- 
ui, terminînd campiotnatul pe 
. Primenirea lotului (numai 4 
tiponenții echipei de atunci mai 
i în lot !) s-a concretizat prin 
:a locului II în 1961 și a locu- 
n în 1962 și în acest an. Acea- 
menire s-a făcut în cea mai 
arte prin promovarea unor ju- 
iin categorii inferioare: Datcu, 
itefan, Nunweiller IV, Frățilă,

ATLETISM: Stadionul Republicii, 
de Ia ora 8,30 și ora 18: Finalele 
campionatelor republicane de ju- 
eiori.

POLO: Ștrandul Tineretului, d» 
la ora 10,30: Mureș-Autonomă Ma- 
gbiară-Banat; Clu j-Bucnreștț II; Cri- 
șana-București 1 (meciuri în cadrul 
„Cupei Federației1*).

FOTBAL: Stadionul „23 August", 
tie la ora 15,15: Dinamo București* 
Farul Constanta (finala campionatu
lui republican de juniori) ; ora 17,30: 
Petrolul Ploiești-Sidcrurgistul Galati 
(finala „Cupei R.P.R.“).

Intîlniri internaționale ale fotbaliștilor noștri

știgarea titlului, au — firește — 
și antrenorii Traian Ionescu 

litru Nicolae-Nicușor, precum 
Angelo Niculescu, care a an- 

echipa, în actualul campionat, 
etapa a 14-a. Ei au colaborat 
medicul echipei, dr. D. To

frumoasa victorie din acest 
îat, sarcina echipei Dinamo 
ști nu s-a încheiat. Ea trebuie 
șreocupe mai departe de eli- 
i unor lipsuri existente (scă- 
e ritmului de joc, nervozitate 
ri neînțelegeri în apărare, in- 
tă concentrare în fazele de 
re etc.), să caute să-și îmbu- 
ică permanent calitatea jocului 
u ales — să se pregătească de 
tiainte cu toată seriozitatea, 
1 vedere apropiatele jocuri din 
lampionilor europeni". Aștep- 
i partea echipei noastre cam- 
o comportare și rezultate de 
j, pe care — cu lotul valoros 

dispune — le poate realiza.

RADU URZICEANU

Steagul roșu Brașov—Zenit Leningrad 2-1 (1-1)
BRAȘOV, (prin telefon). — Aproape 

12 000 de spectatori au fost prezenți 
joi după-amiază pe stadionul Trac
torul, pentru a asista la primul meci 
internațional de fotbal al anului, dis
putat în localitate. Ei au avut ocazia 
să urmărească o partidă interesantă, 
spectaculoasă, de bun nivel tehnic, și 
să aplaude în final o victorie meritată 
a Steagului roșu: 2—1 (1—1) cu Zenit 
Leningrad. Ambele echipe au merite 
egale in realizarea unui spectacol de 
calitate; jucătorii au acționat în vi
teză, prestînd un fotbal colectiv.

Localnicii au dominat mai mult în 
repriza a doua, cînd apărarea echipei 
Zenit a fost pusă deseori la încercare. 
Oaspeții au jucat bine în re
priza întîi, care le-a aparținut. Ei au 
un lot omogen, bine pus la punct, 
care s-a bucurat de frumoase apre
cieri din partea spectatorilor. De alt
fel, Zenit a și deschis scorul, în min. 
5. prin Dubrovski. In continuare, 
fotbaliștii sovietici au alte două o- 
cazii mari (min. 7 și 38), dar de fie
care dată Adamache reușește să 
respingă în ultima instanță, în cor
ner, șuturile lui Dubrovski și Gher- 
gaciov. In prima repriză, „stegarii" 
au avut și ei cîteva ocazii, ratate 
însă din cauza pripelii atacanților sau 
zădărnicite de buna organizare a a- 
părării adverse. Abia în 
nut al reprizei Mesaroș

introducă mingea în poartă, printr-o 
lovitură cu capul, la o lovitură do 
colț executată de Hașoti.

în repriza a doua jocul este mai in
teresant. Gazdele atacă mai mult și 
reușesc să înscrie în minutul 55, prin 
Necula, după o frumoasă combinație 
cu Seredai

Intîlnirea a fiost foarte bine con
dusă de arbitrul George Pelomis 
(Grecia).

STEAGUL ROȘU: Adamache-Pes- 
caru (Postolache), Postolache (Jenei), 
Naghi-Seredai, Szigheti-Hașoti, Năf- 
tănăilă, Necula, Mesaroș (Pescaru). 
Haidu.

ZENIT LENINGRAD : Vostroilov- 
Soveiko, Spiridonov, Alan-Beliabov, 
Ghergaciov-Soloviov (min. 50 Pan- 
tiohin), Rîzanov, Vasiliev, Dubrovski. 
Krotkov. C. GRUIA, coresp. reg.

Șl TlRGO-

mîine două 
Iași, CSMS

ultimul mi- 
reușește să

MTINE, MECI LA IAȘI
VIȘTE

în țară, se dispută 
jocuri internaționale. La
primește vizita lui Zenit Leningrad iar 
la Tirgoviște Metalul va juca în com
pania selecționatei orașului Hanoi.

MÎINE, LA CONSTANȚA
Mîine, Ia Constanța, se dispută un 

joc amical internațional. Echipa locală 
Farul întîlnește formația poloneză 
Szombierki Bytom.

a folosirea echipamentului, a aparatelor ajută-
acolo

— verificarea 
toare și repararea terenurilor și a cabinelor, 
unde este nevoie.

itoarc
ETAPEI: In primele zile se va face 

ol medical, pe baza căruia se vor lua 
unzătoare.

în cadrul concediului jucătorilor, se 
gram de odihnă activă, într-o loca- 
. De asemenea, antrenorii vor pre- 
zității competiționale pe care urmează 
începutul perioadei pregătitoare și 

tragă planurile de pregătire indivi- 
unblu.
minarea oboselii acumulate în adi
ată anterior; evitarea surmenajului 
>s central și acumularea energiei ne- 
nervoși; menținerea unui nivel de 
a sistemului muscular și a marilor 

lația și respirația); întărirea spiri- 
rin dezvoltarea relațiilor de colabo- 
ntregului colectiv lărgit (jucători, an- 
rea secției).

Perioada pregătitoare
se termină o dată cu
1963/1964, care va fi

începe la 31 iulie și 
etapă a campionatului 
august.

OBIECTIV : dobîndirea unui grad superior de pre
gătire, care să asigure obținerea celor mai bune re
zultate în toate competițiile interne și internațio
nale.

Programul de pregătire al echipelor se va desfă
șura zilnic la echipele de categoria A și de patru 
ori pe săptămînă la echipele de categorie B și C.

FIZIC:

prima
la 25

SARCINI :
1. îmbunătățirea pregătirii fizice generale și spe

ciale, cu accent pe elementele din pregătirea fizică 
specială ;

2. creșterea treptată a capacității de efort a orga
nismului.

turismului în colectiv,
sporturilor comolimentare (volei, 

, gimnastică) ;
în colectiv la diferite acțiuni cul-

TEHNIC :
3. corectarea, în continuare, a procedeelor tehnice 

deficitare, cu piciorul și cu capul — și perfecționa
rea procedeelor tehnice corect însușite.

intre jucători și antrenori ; 
mune în localitatea respectivă

TACTIC :
4. reactualizarea și întărirea concepției de joc a 

echipei (teoretic și practic) și perfecționarea în con
tinuare a elementelor de tactică individuală și co
lectivă.

planurilor de pregătire, cu accent pa

și ținerea ședinței de analiză;

TEORETIC :
5. însușirea temeinică a concepției de joc preco

nizată și cunoașterea perfectă a sarcinilor pe posturi 
și compartimente, în atac și apărare.

La campionatele republicane de parașutism

Intrecerea din văzduh continuă
IAȘI 19 (prin telefon 

de la trimisul nostru). Joi 
după-amiază s-a dat star
tul în cea mai dificilă pro
bă a campionatului repu-, 
blican de parașutism: sal* 
de Ia 2 000 de metri cu 
deschiderea întîrziată a pa
rașutei între 25—30 de , 
secunde pentru bărbați șî ( 
20—25 secunde pentru fe- 
mei și cu executarea de e- j 
voluții în timpul căderii > 
libere. Potrivit regulamen
tului F.A.I.N., programul 
evolutiv cuprinde cîte două 
viraje la stînga și dn 1 
viraje la dreapta și dpu * 
loopinguri, ordinea lor fi’r l 
comunicată sportivilor n 
momentul în care aceșri.i 
părăsesc avionul, prin sem
nale optice comandate fe.i 
la sol.

Privită prin lentilele tm- ■ 
dolitului, această aeroba- - 
ție aeriană, executată la OJ 
viteză de peste 50 de 
m pe secundă, a fos* 
emoționantă. Timpul de 

pentru 4 vira je și 2 loopin- .

♦

>

Maestrul emerit al sportului Gheorghe lancu conduce 
tn campionatul republican de parașutism 

Foto : P. Botoșanii—Iași

MIJLOACE:
— pregătire atletică :
— sporturi ajutătoare ;
— exerciții speciale individualizate (fizice și teh

nice) ;
— gimnastica de bază și acrobatică ;
— jocuri speciale din mișcare;
— exerciții individuale și pe grupe din mișcare ;
— exerciții tehnice complexe pe grupe ;
— jocuri dinamice : 2-1 ; 3-2 etc. ;
— jocuri școală :
— ședințe cu caracter educativ, tehnic ;
— jocuri de verificare.
în această etapă se va ține seama de următoa

rele indicații metodice :

LA ECHIPELE DE CATEGORIA A:
— antrenamentele se vor desfășura zilnic în aer 

liber, cu durata progresivă, de la 60—150 minute ;
— se vor efectua și două antrenamente pe zi : a) 

unul pentru corectarea și perfecționarea procedeelor 
tehnice și tadice ; b) antrenamente complexe cu in
tensități sporite ;

— intensitatea va crește treptat și va fi subor
donată volumului de muncă stabilit ;

— efortul global (volum, intensitate, grad de difi
cultate) va trebui să solicite intens pe jucători, în 
scopul rezolvării sarcinilor cu grad sporit de difi
cultate ;

— controlul medical se va face la începutul fie
cărei perioade, la care se vor adăuga și sondajele 
medico-pedagogice din antrenament și jocuri ;

— săptămînal se va face bilanțul activității, cu- 
prinzînd aspectele muncii de instruire, educație, me
dical, pedagogic, organizatoric. de către toate echipele.

Echipele de categorie B și C vor face antrenamen
tele ținind seama de aceleași indicații metodice.

MASURI: aplicarea planurilor de individualizare 
fizic, tehnic, tactic ; aplicarea 
conizată; stabilirea formației 
ei în jocurile care urmează.

Pe toată durata perioadei
efortului se va face în strînsă colaborare cu medicii, 
pentru a asigura baza formei sportive, necesară unui 
campionat de valoare ridicată.

concepției de joc pre- 
de bază și menținerea

pregătitoare, dozarea

COLEGIUL CENTRAL DE ANTRENORI 
DIN F.R.F.

cu adevărat 
execuție ț 
guri a fost stabilit la 20 de secunde. 
Pentru fiecare secundă întârziere s-a 
aplicat o penalizare de 10 puncte (din 
cele 20 acordate pentru salt corect), 
iar pentru fiecare secundă s-a aplicat 
o bonificație de 5 puncte. Așadar, este 
proba în care printr-un efort deosebite 
pot fi recîștigate punctele pierdute Ia 
probele cu aterizare la punct fix. Proba' 
a constatat din două salturi. Maturitatea 
parașutiștilnr au dovedit o bună pre
gătire terminînd programul în 15 și chiar 
13 secunde în loc de 20. Prin cîștiga- 
rea de secunde în executarea evoluțiilor,, 
maestrul emerit al sportului Gheorghe 
lancu a totalizat în cele două salturi 
462,5 p, clasîndu-se pe locul I. La 
fete, locul I i-a revenit maestrei spor
tului Elena Bâcăoanu cu 461 p.

După trei probe, primele 3 locuri 
ale campionatelor republicane sînt ocu
pate de Gh. lancu, M. Ciobanu și 7. Ne- 
groiu la băieți, iar la fete de Elena Bâ
căoanu, Angela 
Popescu.

Năstase și Elisabeta

V. TONCEANU

întrecerile planoriștilor
In Concursul internațional de plano

rism cea mai bună viteză a fost reali- 
zată de Boris Sorokin — U.R.S.S. — 
(87,1 km-h) totalizînd 1000 p, urmat 
de Oleg Suslov — U.R.S.S. cu 841 p 
și N. Mihăifă — R.P.R. 831 p. In cam
pionatul republican, primele trei locuri 
au fost ocupate de P. Zenovei (Iași), 
1000 p, Val. Romașcu (Buc.) 997 p și 
M. Bîndea (Buc.) 942 p.

In clasamentul general al Concursului 
internațional, după primele două probe 
locurile fruntașe sînt ocupate de IV. 
Mihăifă, M. Finescu și Ion Alexa, iar 
în campionatul republican, după trei 
probe, pe primul loc se află Val. Romaș
cu, urmat de Itf. Bîndea și T. Enă- 
chescu. Întrecerile continuă.



*

Unele concluzii după „Cupa Europei"
Concursul de la Belgrad a fost o îm- 

vonanta confruntare a celor mai buni 
gimnaști europeni în anul preolimpic, 
fapt care a făcut ca aceste întreceri să 
fie urmărite de un numeros grup de 
observatori din întreaga lume, printre 
care și o delegație japoneza, fală de 
campionatele mondiale desfășurate anul 
trecut la Praga, exercițiile liber alese 
prezentate la „Cupa Europei1* nu au a- 
rătat prea multe noutăți în privința com
binațiilor sau a dificultății : majoritatea 
’gimnaștilor au efectuat aceleași exerciții 
ca la Praga, insă nivelul tehnic și măies
tria execuției lor au crescut foarte mult. 
Lipsa noutăților în combinații și miș- 

jcări se explică, după părerea mea, ca 
o chestiune „tactică" a pregătirii gim
naștilor în vederea J. 0. de la Tokio, 

'pentru care, în mod sigur, multi re
zervă surprize.

întrecerile din cadrul „Cupei Europei" 
aii conturat și mai bine tendințele de 
denvokare a gimnasticii moderne, rele- 

Z'ato de altfel și la campionatele mon- 
,/diaie de anul trecut, cum ar fi, de pil-

* Via, creșterea dinamismului și amplitu- 
J.inii, durata și îngreunarea exercițiilor 
(teste cerințele regulamentului, îmbinarea 
complexă riscantă și spectaculară a miș
cărilor. Ritmul și tendințele noi de dez-

.voitare în gimnastica mondială de perfor
mantă impun cerințe tot mai grele fată 

l de exercițiile liber alese. Acest lucru a 
determinat și modificări ale regulamen-

* tutui și codului de punctaj international, 
aprobate la recentul congres al F-I-G. 
de la Belgrad. Astfel, durata exercițiu
lui Ia sol s-a fixat între 50—10 secun
de; menținerea pozițiilor statice la sol 
și parafele s-a redus la 2 secunde; co- 
bortrile de pe aparat trebuie să fie la 
nivelul dificultății întregului exercițiu.

.fia concursul pe aparate pentru primele 
6 locuri în cadrul campionatelor mon- 

■ 'diale. Jocurilor Olimpice și „Cupei Eu- 
' râpei" la exercițiile liber alese se vor 
’ cere pe viitor două sărituri diferite, din 
care se va face media, iar la aparate — 
două elemente de mare dificultate (gru- 

' pa C) și patru elemente grele (grupa

t/avu»-------------------------------------------------------------- * — JL

Concurs internațional
la București

Anul acesta a rezervat pentatlo-
■ niștilor noștri fruntași un bogat ca- 
, lendar competițional. în afara con- 
! cursurilor interne, echipa reprezenta- 
I iivă a R. P. Romîne a îuat startul in
■ trei întreceri internaționale. Nu la 
[fel de bogate au fost însă și rezul- 
[ tetele bune înregistrate de pentatlo-
niștii noștri fruntași.

îi Un alt concurs de amploare bate 
ia'cum la ușa. Este vorba de concursul 
internațional organizat începînd de 
la stirșitul săptămînii viitoare în 
București, cu participarea echipelor 
R. P. Ungare, Suediei și R. S. Ceho
slovace. La această întrecere vor lua 
startul două echipe și mai mulți con- 
curenți individuali din țara noastră. 
Echipele vor fi alcătuite din cite 4 
sportivi, in clasament cont'ind rezul- 

. țațele primilor trei clasați la fiecare 
probă.

Concursul internațional de la Bucu- 
. rești se va desfășura după progra- 
i mul campionatelor mondiale progra
mate iu toamna acestui an in Elve-

> tia. La 28 iulie va avea loc proba 
; de scrimă, pe 29 — tirul, 30 — înotul,

31 — călăria și 1 august proba de
I atletism — cros.
i.________ _______________ _
►

A luat sfîrșit „Cupa Mării/1 la îahting
Concursul pentru titlurile de cîștigă- 

tori ai „Cupei Europei44 pe aparate a 
constituit un bun prilej de verificare a 
potențialului celor mai buni gimnaști din 
Europa, a oferit o luptă interesantă și 
a dat posibilitate specialiștilor să facă 
observații prețioase.

LA SOL. Execuțiile cele mai apreciate 
au fost cele în al căror conținut au exis
tat torente acrobatice valoroase și varia
te, terminate cu salturi înalte și întoar
ceri de 180° și 360°, îmbinate cu o 
bogăție de elemente de forță, artistice, 
de mobilitate etc. Caracteristic pentru 
cei mai buni la această' probă (Mani- 
chelli, Kejfdemelidi, Stasny) a fost vir
tuozitatea și dinamismul execuției.

CAL CU MINERE. La acest aparat 
se observă căutare de noi combinații de 
mare dificultate, precum și tendința mă
ririi amplitudinii mișcărilor. Astfel, 
cercurile sînt executate cu corpul aproa
pe întins, axul fiind umerii; 
înainte și înapoi au devenit 
obligatorie în exercițiile liber 
trebuie executate ou maximum 
re a picioarelor. Conform noului regula
ment-tehnic, au fost scoase cercurile în 
partea opiSă, ele urmînd să lie pe viitor 
cuprinse numai în exercițiile impuse. 
Ca elemente foarte frecvente au devenit 
„șuruburile44 simple și duble cu depla
sare, precum și coborîrea „Șaghinian44.

'BARA. Dificultatea coborîrii a cîntă- 
rit cel mai mult în balanță Ia acordarea 
notelor. Sînt apreciate exercițiile efectua
te cu dinamism, amplitudine și tehnică 
corectă, terminate cu salt dublu sau 
salt cu întoarcere de 360°. Nivelul teh
nic și dificultatea exercițiilor au depășit 
nivelul celorlalte aparate. Șahlin, Kerde- 
melidi și Cerar au avut exerciții fără 
greșeală, primind note de 9,90 și chiar 
10. Ca elemente folosite în cadrul com
binațiilor cităm : aruncarea dublă, gi
gantici înainte răsucite sau cu bara îna
poi, întoarceri de 360° din gigantici și 
„flanche*4 etc.

PARALELE. Exercițiile s-au caracte
rizat prin lungime, datorită conținutului 
bogat în elemente grele executate cu 
mare amplitudine. Aproape toți gimnaștii 
finaliști au terminat salturile și schimbu
rile de sprijin în stînd pe mîini. Se mai 
observă de asemenea creșterea dinamis
mului prin eliminarea opririlor.

foarfecele 
o cerință 
alese și 

de ridica-

INELE. Cei mai buni gimnaști îmbină 
armonios mișcările din balans cu mare 
amplitudine eu cele de forță. Aproape 
din nici un exercițiu nu lipsește gigan
tica, sprijinul lateral sau planșe liberă. 
Pe lingă acestea se observă o preocupa
re pentru coborîri valoroase, ca salt cu 
întoarcere de 360° sau dublu salt.

SĂRITURI. Săriturile prezentate au 
fost foarte variate. Au dominat sări
turile prin stînd pe mîini și cu corpul 
întins din spate. S-a 
concurenții o creștere 
cuție a elanului, care 
relaxare și cu acțiuni 
energic la bătaia pe 
încordare maximă la 
țelor.

observat la toți 
a vitezei de exe- 
se face ou 
efectuate 
trambulina 

sprijinul

multă 
foarte 
și cu 

bra-

★

Majoritatea participanților la cea de 
a V-a ediție a „Cupei Europei44 s-au pre
zentat bine pregătiți. Au ocupat primele 
locuri în clasamente acei gimnaști care 
au dovedit o tehnică mai înaltă, mai 
multă stăpînire, ușurință și siguranță. 
Gimna-știi noștri s-au prezentat ne
satisfăcător în acest concurs, ou ex
cepția evoluției Iui Petre Miclăuș la 
cal cu mânere, unde el a obținut un 
Ioc promițător. Frederic Orendi, de 
Ia care așteptam mai mult, a făcut 
greșeli nepe-rmise, avînd în vedere 
experiența sa și faptul că are exerciții 
ou care concurează de mai mulți ani. 
De asemenea, a lăsat de dorit ținuta 
și tehnica gimnaștilor noștri Ia să
rituri și paralele. Ei au dovedit insu
ficientă rezistență psihică și nu au 
avut resurse de a se mobiliza în mă
sura cerută de concurs.

Învățămintele primei noastre parti
cipări la „Cupa Europei44 trebuie să 
constituie un îndreptar pentru pregă
tirea viitoare a gimnaștilor. Numai 
printr-o muncă continuă și perseve
rentă pentru însușirea unei tehnici 
corecte, învingînd greutățile inerente 
unei pregătiri intense, gimnaștii noștri 
pot și trebuie să obțină succese în 
viitoarele concursuri internaționale 
pe 
le

CONSTANȚA 17 (prin telefon). După 
două concursuri de antrenament, vdiștit 
constănțeni au fost chemați, din non, 
să se aliniere de-a lungul celor două 
balize de La lacul Siut Ghiol, de data 
aceasta pentru a lua startul — alături de 
sportivii bucure steni — la competiția 
dotată cu „Cupa Mării44. Concursul a 
urmărit verificarea sportivilor în vederea 
participării la competiția internațională 
de la Odesa.

„Cupa Mării46, desfășurată de-a lungul 
a cinci regate (fiecare măsurînd cîte 
3 mile marine), a oferit dispute intere
sante și spectaculoase. întrecerile au 
fost urmărite de un mare număr de spec
tatori.

Iată rezultatele înregistrate la capătul 
celor cinci regate : CLASA „START44 : 
1. Nic. Calcan și I. Teodor (Marina

C-ța) 4000 p; 2. P. Zamfir și 6. Lascu 
(Marina) 2143 p; 3. M. Dănescu și P. 
Brezoîami (Centrul de antrenament al 
FRSN) 1599 p.

CLASA „SNIPE*: 1. M. Arvasfcasescu 
și D. Podeanu (Știința Buc.) 4043 p; 
2. Em. Groza și M. Mihăiță (Știința 
Buc.) 3942 p; 3. N. Heneganu și D. 
Gheciu (Știința Buc.) 3817 p.

CLASA „FINN: 1. P. Svoboda (Pro
gresul Buc.) 3641 p; 2. Gh. Nicolcioiu 
(Centr. antrenament FRSN) 3198 p; 3. 
N. Iliescu (Știința Buc.) 3055 p.

La buna desfășurare a întrecerilor 
și-an adus aportul comisia orășenească 
de sporturi nautice și dubuT sportiv 
Marina

CH. GOLDENBERG,
coresp.

Sportivi din 9 țări participă 
la „Regata Snagov46

(Urmare din pag. 1) piu 10.000 m (St. Pocora), caiac dubli 
1000 m (Nicoară, Ivanov), canoe sim 

de în- piu (S. Ismailciuc), canoe dubi» 
noasbră fiind re 

echipajele Iacovici 
Dumitru-Igor Lipalit’ 

10.000 m (Igorovl

măsura condițiilor de pregătire 
sint asigurate.

prof. NICOLAE VIERU
membru al Biroului F.R.G.

ce

Azi și miinc, la Wcimar:

R.D. Germană-R.P. Romînă (feminin)
O nouă verificare internațională 

pentru gimnastele noastre fruntașe : 
astăzi și mîine, în orașul Weimar 
din R. D. Germană, are loc o întîl- 
nire amicală între selecționatele fe
minine ale R. D. Germane și R. P. 
Romine. Pentru ambele echipe acest 
meci constituie un bun prilej de ve
rificare a nivelului de pregătire, un 
util schimb de experiență.

în ultimii ani gimnastele din R. D. 
Germană au înregistrat un evident 
și continuu progres, ocupind la cam
pionatele mondiale din anul 1962 un 
meritoriu loc 5 în clasamentul pe 
echipe. Birgit Radochla și Ingrid 
Fost, cele mai cunoscute sportive din 
lotul gimnastelor germane, au repur
tat în ultimul timp frumoase suc
cese.

Și gimnastele noastre se află în 
continuă ascensiune de formă, fapt 
ilustrat între altele de îndeplinirea 
normelor olimpice la concursul in
ternațional de la Halle, de către 
Sonia Iovan și Elena Tutan. Nă
dăjduim că meciul de la Weimar ne 
va da prilejul să consemnăm și alte 
rezultate de valoare ale gimnastelor 
noastre.

Echipa R. P. Romîne a părăsit Ca
pitala vineri dimineață, cu avionul.

Au făcut deplasarea : Sonia Iovan, 
Emilia Liță, Elena Tutan, Atanasia 
Ionescu, Mariana Ilie și Cristina Do- 
boșan, precum și antrenorii Caius 
Jianu și Nicol a e Covaci. Echipa noas
tră este însoțită de antrenoarea Ma
ria Ionescu și arbitra Adina Stroescu.

Dintre gimnastele germane, o for
mă bună au manifestat la ultima edi
ție a campionatului desfășurată la 
sfîrșitul lunii iunie sportivele Birgit 
Radochla, Ingrid Fost, Karin Man- 
newitz, Rosemarie Heritz, 
ke și Barbara Stolz, clasate 
ordine pe primele locuri 
mentul general individual.

Ute Star- 
în această 
în clasa-

puternică. Parcurgind lista 
scrieri trimisă de federația maghiară 1000 m (țara 
de specialitate, reținem numele lui 
Haivas, Tord, Meszaros, Urogy (fost 
campion european), Timar, Fabian și 
Kenessy (ultimii trei, învingători la 
marea întrecere internațională desfă
șurată acum citva timp la Hanovra).

La startul probelor vor mai fi pre- 
zenți zece sportivi polonezi, zece iugo
slavi, zece bulgari, cehoslovaci și — 
pentru prima dată la noi — caiaciști 
și canoiști japonezi. Toți aceștia își 
vor verifica gradul de pregătire in 
compania sportivilor romîni care — 
și în acest sezon — au repurtat o serie 
de victorii internaționale de presti
giu.

Vom urmări cu mult interes dis
puta pentru primul loc în numeroase 
probe, unde reprezentanții noștri au 
șanse însemnate. Ne referim la cursele 
de caiac dublu 500 m (unde prezen
tăm echipajele Vernescu-Anastasescu 
și Artimov-Conțolenco), caiac simplu 
500 m (V. Nicoară și A. Vernescu), 
caiac 4 pe 1000 m (unde va fi deo
sebit de interesantă lupta pentru vic
torie dintre echipajul RDG și cel 
romîn, compus din Nicoară, H. Iva
nov, Artimov, Conțolenco), caiac sim-

prezentată de 
Stdorov și A. 
canoe simplu 
ș.a.m.d.

De altfel, acestea sint probele î 
care — și după părerea antrenorul! 
Radu Huțan, care conduce pregătire 
lotului nostru împreună cu antrenc 
rul N. Navasart — reprezentanții R.f 
Romine au posibilitatea să-și confirm 
încă o dată valoarea Și să lupte, c 
succes, pentru locul întîi. Așteptări 
însă, ca sportivii noștri să-și intreac 
nu numai adversarii ci să depășeasc; 
cu acest prilej, și normele olimpic

In programul 
ora 9, serii; 
probe de viteză 
ora 9: ultimele serii și finala la cai< 
4 pe 10.000 m; ora 16,30: restul c 
7 finale.

competiției: AZ
ora 15: finale la o, 

și fond. MÎINI

De la I.E.B.S

Finala campionatului republican 
de pescuit staționar

Duminici va avea loc la Lugoj, pe 
rîul Timiș, finala campionatului repu
blican de pescuit staționar. întrecerea 
constă dintr-o probă de peseuit-viteză, 
adică prinderea unui număr cit mai mare 
de pești în timp de trei ore. Vor lua 
parte cîte trei conourenți din fiecare 
regiune . atît la categoria tineret cit și 
la adulți.

Pentru cupla ful de fotbal PETR< 
LUL—SIDERURGISTUL GALAȚI, fina 
Cupei R.P.R., și DINAMO—FARl 
CONSTANȚA, finala campionatului 
juniori al R.P.R., de duminică 21 iul 
ac., pe stadionul „23 August44, bi 
tele se găsesc de vin.za.re la casele ob 
nuite.
ȘTRANDUL TINERETULUI, DESCH 

DUMINICĂ PENTRU IUBITORII 
NATATIEÎ

Pentru a da posibilitatea 
cît mai mare de sportivi ca 
lor de a învăța și practica 
derația romînă de uatație a hotărît 
pună la dispoziția acestora ștrandul 
neretului în fiecare duminică, în care 
sînt cursuri și antrenamente de în

Biletele se găsesc la casele ștrandul

unui nun 
și familii 
înotul, I

PRONOEXPRES1X2X1X21
Leningrad 2, 
— Progresul

•Semănătoarea învinsă cu 3-0 la Craiova
• La redacție ne-au sosit alte re- 

’lasulbate din etapa de duminică a cam- 
l pionaVuiut de calificare, faza inter
regională la volei. Dintre rezultate se 
detașează victoria obținută de volei
baliștii de la Electroputere Craiova, 
care au învins cu categoricul scor de 

1 3—0 formația Semănătoarea Bucu- 
i rești. Este prima înfringere a bucu- 
reștenilor, care se părea că vor ciștiga 
grupa fără emoții.

ALTE REZULTATE. BĂIEȚI : Cio- 
eanul Or<ad>ea — Timișoara
0—3 (13, 13, 8). Constructorul Brăila— 
Penicilina Iași 3-0 (11, 9, 8). E eclro- 

, putere Craiova — Semănătoarea Bucu
rești 3-0 (10, 13, 8,), Știința Petro- 

, șeni — Viitorul Baia Mare 3-1 (11-45, 
15-2, 15-1, 15-10). In toate întilniriU 
gazdele au obținut victorii categorice. 
Doar Viitorul Baia Mare a reușit să 
cîștige un set, însă în finalul partidei, 
a cedat categoric. FETE; Constructor

rul Brăila—Penicilina Iași 0—3 (6, 5 
S), S.S.E. Oradea — Sănătatea Arad 
1-3 (6—15, 10-15, 15-4, 11-15). In
întîlnirile fetelor, în comparație cu 
cele de băieți, au ciștigat echipele 
oaspe (AL. C-l-

• Timp de trei zile, pe baza spor
tivă Tractorul din Brașov s-au des
fășurat întrecerile fazei de zonă a 
campionatului republican de juniori. 
Tinerii voleibaliști au dovedit o pre
gătire corespunzătoare, in specia/ cei 
din Buzău, Timișoara, Brașov S' 
Ploiești. Aceste echipe și-au disputai 
intiietatea in această competiție. Iată 
clasamentul: FETE: 1. Banatul Timi
șoara, 2. Luceafărul Brașov, 3. S.S.E 
Ploiești, 4. Voința Miercurea Ciuc, 5. 
Unirea R. Vîlcea. BĂIEȚI: 1. S.S.E 
Buzău, 2. Tractorul Brașov, 3. Banatul 
Timișoara, 4. S.S.E. Tg. Mureș, 5. 
Unirea Rin. Vîlcea (GH. CORCODEL- 
coresp.j.

.Capul de afiș’ al programului concursu
lui Pronosport nr. 29 de mîine îl consti
tuie linala Cupei R.P.R. Acest concurs mai 
programează 3 partide internaționale in- 
tercluburi și 3 meciuri din Cupa de vară a 
R. P. Ungare.

In scopul sprijinirii participanților, dăm 
mai jos pronosticurile indicate de revista 
.Programul Loto-Pronosport" pentru acesi 
concurs :

III. C.S.M.S. Iași — Zenit
IV. .............. - - -------

V.

Wismuth Aue (RDG) 
București
Metalul Tîrgoviște —

CUPA DE VARA

Sel. Hanoi

R.P.U.

Kecskemet — Egry DozsaVI.
VII. Egyetertes — E.V.T.K.

VIII. Budai Spartacus — Nyiregyhaza 
IX. Pecsi V.S.K. — Zalaegerszegi D. 

X. Szekegfeher H — Pecsi BTC
XL Zalaeger T.E. — Kaposvari H 

XII. Nagybatony — Salgotarjani KSE 
Sp. Jaszbereni L. Lombik

x,
1

1 
1
X,
1,
2, 
X,
1

I. Petrolul 
pauză) 

II. Petrolul

Siderurgistul (pron.

Siderurgistul (pron.

I

■
- S’ ’ F

N K

1

2
2
x
1

Concursurile Sportexpres devin din ce 
ce mai atractive datorită premiilor imj 
tante pe care Ie oferă.

Concursul Sportexpres trim. II a o 
70.368 premii în valoare totală de 4.500 
lei.

Iată, în clișeul alăturat, împreună cu 
ția sa, pe participantul Ionescu Gheoi 
din Galați alături de autoturismul „M 
▼ici' cîștigat la acest concurs Sportexp 
PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT

28 din 14 iulie 1963

Categoria I : 153 variante cu 12 rezt 
te exacte a 481 lei fiecare. Categoria a I 
2.051 variante cu 11 rezultate exacte c 
lei fiecare.

Deoarece valoarea fiecărui premiu c« 
rezultate este sub plafonul minim de 
lei, conform regulamentului suma aloi 
acestei categorii s-a repartizat prem 
de la categoria a Il-a.

LOTO CENTRAL
La tragerea specială Loto-Central

19 iulie 1963, au fost extrase din urnă 
motoarele premii :

Pentru premiile obișnuite in ban!
78 38 34 18 72 63 10 20 23

Special A : 10 38 72. Special B : 18 2C 
Special C : 34 25 78.
Pentru premiile suplimentare in obiect 

bani
Extragerea I : 37 12 SI Extragerea a

61 3 38 Extragerea a III-a : 31 88 6 
Extragerea a IV-a 30 84 59 17 Extrageri 
V-a ; ■ 18 80 3 46 Extragerea a VI-a : 4 
1 12 8 Extragerea a Vil-a : 4 7 56 3 
Extragerea a VIII-a : 38 33 33 86 3 E 
gerea a IX-a : 4 12 33 63 ÎS Extragere 
X-a *. 10 18 1 81 32.

Fond de premii : 1.338.351 
Tragerea următoare va avea loc Ia 

șov
Rubrică redactată do Loto-Pronospor
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Viitorul mijlocaș doarme

Peste 4000 de sportivi și 
un numeros public au 
participat la prima 
tapă 
vară 
mina

e- 
a Spartachiadei de 
a tineretului de la 
Vulcan.

Cînd a
Incurajind cu frenezie, 
Iș! zise un sportiv din minâ:
— Avem și-aicea... galerie 1

văzut tribuna plina

La ștrandul Mogoșoaia 
este „interzisă* practica
rea sportului.

Orișicine — vorba aia — 
Poate spune natural 
Câ Ia ștrandul Mogoșoaia 
Sportul... s-a-necat la mal.

in ultima săptămînă, pa- 
rașutiștil noștri au rea
lizat două 
mondiale.

noi recorduri

tata concluzia ce-o• să ră- 
mină 

sînt de 
acord: 

•o săptă
mînă 

Constituie, desigur, un... re
cord.

Șl pentru care

Douâ recorduri

toți

într-i

V. D. POPA

Unui avar care joacă șah

> un șahist pasionat,
"u o... condiție expresâ : 
Frea sâ cîștige regulat, 
'ără sâ dea... mâcar o piesăl

Dacă se întimplă sa 
i-l găsesc pe Mircea 

Crișan în cursul săptă
mânii nici la telefon, 
nici la vreun spectacol, 
n-am nici o grije. îl în- 
tîlnesc 
amiază, 
fotbal, 
joacă ,

duminică după 
, in tribună, la 

Mai ales dacă 
„Steaua".

— Noroc, Mircea, 
spun eu, a? vrea

— Te rog nu-mi 
trage atenția, că dacă-i 
las din mină și nu sînt 
atent la 
menești 
boabă!

— Din 
cut sport 
tribună?

— Cum poți să-ți 
pui una ca 
făcut sport 
peluză.

— Ei lasă
— Păi asta-i 

mea!
— Voiam să 

in afară de 
„inter-rătăcitor 
bună" 
sport.

— Da... fotbal, 
întotdeauna în 
In campionatul

vățat stilul fluture. Con
cediul mi-l petrec întot
deauna pe litoral. îmi 
place foarte mult să mă 
avînt în larg, de aceea 
jumătate din timp mi-l 
petrec in certuri cu Sal

— Ce sport mai faci?
— în orice caz nu por

nesc dimineața de-acasă, 
fără să fac cel puțin ju
mătate de oră gimnastică. 
Dacă nu mă credeți il 
puteți întreba pe vecinul

tribuna, 
inter- 

teatre joc in echipa tea
trului meu in postul 
inter-stînga.

— Și ce sistem de 
aplici?

— Prefer schimbul 
locuri. îi dau două 
curi
adverse, iar el mă 
să-i bag un gol...

— Alte sporturi?
— Atletismul, De

de

Iar cina se trezește plinge, dina semne că i s-a 
făcut foame sau câ... știe mama.

Totuși, Alexandru-Călin Jenei este un copil cu
minte pentru cele cîteva săptămîni ale sale. Pă
rinții, actrița Vasilica Tastaman și fotbalistul Eme- 
ric Jenei, pretind mai mult : că ar fi cel mai. 
cuminte și pe deasupra cel mai frumos. Ca toți 
părinții !

Se fac și planuri privind viitoarele pasiuni ale 
lui Jenei jr. Mama optează pentru teatru, tatăl 
— firește — pentru fotbal. Motiv pentru care s-a 
și grăbit să-i cumpere o minge. Prima sa jucărie.

Deocamdată, însă, viitorul mijlocaș... doarme. 
Somn ușor ! (V. Ch.).

mic 
copil săream garduri. Că 
avea vecinul nostru niște 
pere... Am luat și premiu. 
Citeva bătăi de la mama, 
că rupeam „echipamen
tul" ceva de speriat!

— Și mai tirziu?
— Pe la 14 ani eram 

.căpitanul echipei de fot
bal „F.C. Popa Nan". 
Echipa s-a desființat 
cînd maidanul a fost în
chiriat de 
vagii și 
„varză" 
început 
pongul. 
singurul
Mă atrăgea insă în mod 
deosebit înotul. Datorită 
capacității mele toracice 
puteam să stau foarte 
mult timp sub apă. Stă
team două, trei minute. O 
dată cînd m-a luat 
și m-a băgat sub 
ponton, era să stau 
zile. De atunci am 
sat-o mai moale cu
talul la fund și am în-

vamarul. 
cum mă 
lărm se lua după mine 
ba cu barca, ba cu Șa
lupa. Pină s-a convins 
că știu bine să înot, că 
am rezistentă și m-a 
lăsat in pace. Așa că era 
să mă inec.„ liniștit. Mă 
prinsese un cîrcel...

meu, care locuiește cu un 
etaj mai jos.

— Te cred, însă s-ar 
părea că gimnastica nu 
are prea mare efect...

— S-ar părea. Dar 
dacă n-aș face sport, aș 
fi de două ori Pe atit 
și in orice caz n-aș fi 
numai „greu", aș fi și...

greoi. Vioiciunea îmi este 
necesară pe scenă. Chiar 
in actualul spectacol. 
„Palatul melodiilor”, spec
tatorii sînt surprinși de 
ușurința cu care 
„descurc" intr-un 
ment coregrafic — 
țese, din cupletul 
noapte... ce noapte!" tn 
momentul de față mă an
trenez pentru citeva fi
guri acrobatice care îmi 
vor fi necesare in numi 
rul „Munchausen in Cos
mos" din spectacolul pe 
care il pregătesc. Fac 
exerciții de impondera
bilitate. Antrenor im. 
este regizoarea Margareta 
Niculescu. Fac ’ sport s' 
la masa mea de scris 
împreună cu colabora 
lorii mei Al. Andi și Radu 
Stănescu am inserts in 
palmaresul nostru o serie 
de lucrări cu caracter 
sportiv. Incepind cu co
media muzicală „Și Ilia 
face sport", aproape că 
n-a fost spectacol, emi
siune de radio sau tele
viziune in care să nu 
rezerv și sportului un... 
fotoliu de orchestră

— Și în final poate 
ne dai un pronostic pen
tru finala Cupei: Pe
trolul - Siderurgistul?

— M-am lăsat de pro
nosticuri.
le dau
echipele 
deauna...

mă 
mo- 
gr o-
„Ci

Ce folos? Eu 
exacte, dar... 

mi le strică tot-

SANDU MARIAN

Știați câ

niște zarza- 
ne-au făcut 

tot terenul. Am 
să practic ping- 
Era pe-atunci 
sport „de masă".

...primul meci interna
tional de fotbal s-a dis
putat în anul 1872, între 
Anglia și Scoția ? Deși
cele două echipe au adop
tat un sistem eminamente 
ofensiv (Anglia: 8 înain
tași, 1 mijlocaș, 1 fundaș 
și 1 portar ; Scoția : 6 
intași, 2 mijlocași, 2 
dași și 1 portar), nu 
marcat nici un gol, 
tida, încheiîndu-se cu 
rul de 0—0.

...la vîrsta de 70 de ani,
Alexei Belusov (U.R.S.S.) 
continuă să efectueze sa! 
turi cu parașuta ? Recent, 
septuagenarul parașutisl a 
efectuat cea de-a 270-a să
ritură din avion.

apa 
un 

trei 
lă- 

îno-

ION POPESCU, FRUMU- 
ȘANI. — 1) Steaua a parti
cipat de două oii la între
cerile din cadrul C.C.E. la 
fotbal. La ediția 1957—1958 
a avut ca adversară pe Bo
russia Dortmund, cu care a 
susținut... 3 meciuri, la Bo
russia, București și Bologna. 
Rezultatele : 2—4, 3—1 și
1—3. La ediția 1960—1961, 
Steaua s-a întîlnit cu Aus
tria Viena. Rezultate: 0—0 și 
0—2. — 2) In palmaresul în- 
tîlnirilor noastre cu Iugosla
via, la fotbal, figurează patru 
victorii în deplasare: în 1922, 
la Belgrad: 2—1, în 1926, la 
Zagreb: 3—2, în 1940, 
Belgrad 2—1 și în 1956, 
la Belgrad: 1—0.

IOSIF LUPU, LUGOJ. — 
cultînd la radio meciul 
cisiv pentru rămînerea

că le-ați pus repede la loc 
după ce fotbaliștii arădeni 
au reușit să se .salveze* ?

categoria A dintre 
dv. favorită, U.T.A., 
șana, ați slăbit... 
grame ? As 
suporterilor 1

echipa 
și Cri- 

3 kilo- 
soarta

îna- 
fun- 

s-a 
par- 
sco-

ccz

Ultima zi de campionat, 
întîia noapte de vacantă

9

...alergătorul fran 
Georges Groussard, care a 
luat parte anul acesta la 
„Turul Franței", nu 
soară decît... 1.50 
La... antipod s-a 5 
ciclistul italian 
care, cu ai săi 1,93 ni a 
avut nevoie de 
specială.

— Dialog în liniștea stadionului —

mă- 
m ? 

situat 
Cogliati,

o bicicletă
MIRCEA CODRESCU

vezi meciul— Asta e avantajul televizorului; 
omod, în liniște, nu în înghesuială și zgomot 
tadion !!!

stînd 
ca la

Desen de S. Novac

Aseară, stadionul gol
Cu iarba lui intrată în vacanță 
Cînta din por ți sub cerul de-ametist 
Un cîntec cu acorduri de romanță.

și trist

„La Steaua care-a strălucit 
E-o cale a lit de lungă 
Tncît s teii știi actuali 
Nu izbutesc... s-ajungă?

w...Te-ai dus și tu..." schița nostalgic 
vîntul, 

Ca-ntr-un concert de Anatol Vieru, 
wTe-ai dus... tc-ai dus, și-am priceput 

curînd 
Cît mă iubești..." fE vorba de „Minerul*)

Aș fi jurat că la același ceas
De-aveai prilej să bagi o leacă seama 
Refrenu-acesta trist îl auzeai

la Bacău cîntat și de Crișana

Dar să lăsăm acum romanța nopții 
(Al cărei plîns va fi uitat cu timpul) 
Ne place mult mai mult să ascultăm 
Cînd glasul ierbii toastează simplu :

„Mulți ani, Dinamo !u (doi

alții, meritat.Adună-se și
Cărarea voastră azi ajuns-a 
Si îl dorim de cei mai buni

au fost la 
rînd)

drum 
umblat

3

...Apoi, deasupra ceasului oprit 
Luceafărul își scapără chibritul 
Și-n ierburi alte gînduri înfloresc. 
Hyperion trădează infinitul:

O, cite gînduri mi-ai făcui
Tu, mie, neînțelesul 
Rapid, cînd prea întîrziat 
Cînd iute ca... expresul.

De-ai ști de cite ori am sta*
TLa ceas tirziu de vară 
In bara porții rezemat

așteptând o seară

In care iarba să-mi adorm

stopul bun
Cîntînd din harpa plasei 
Un cîntec
Și reușita

GRIGORE ALEXANDRU, FI- 
LIPEȘTII DE TÎRG. — 1) Pri
mul campionat de șah al 
țării noastre a fost organi
zat în anul 1926. El s-a în
cheiat cu victoria timișorea
nului Alexandru Tyroler. 
Trebuie să precizăm că 
Gudju n-a participat la a- 
cest campionat. — 2) Petro
lul a mai fost o dată fina
listă în Cupa R.P.R. : în 1952. 
A întîlnit în finală pe Stea
ua, pierzînd cu 2—0. — 2) 
Iată și edițiile în care Pe
trolul a cucerit titlul» de 
campioană a țării: 1929—1930 
(echipa se numea atunci 
Juventus), 1957—1958 și 195fi— 
1959.

timii ani a mai dat... tîr- 
coale categoriei A C.S.M 
Sibiu, dar s-a oprit mereu 
la ușa ei. Poate că o s-o 
deschidă o dată 1

MIHAI și EUGEN DANIEL 
ANCA, EFORIE SUD. — Am 
reținut cîteva dintre titlu
rile de spectacole trimise de 
dv.: Știința Timișoai i și Ști
ința Cluj: COLEGII, Farul: 
VACANȚA LA MARE, U.T A.; 
AM SUPRAVIEȚUIT MOF.ȚII 
MELE, Crișana și Crisul: 
SCHIMB DE LOCUINȚA, Di
namo Pitești: ÎNTOARCEREA, 
arbitrul: OMUL CU PANTA
LONI SCURȚI.

ING. CONSTANTIN POPA. 
CUGIR. — 1) Anton Pub’.ik. 
de la Dinamo Bacău, împli
nește la 26 iulie 26 de ani 
înainte de a 
namo Bacău .' 
cesoarea sa, 
a activat la 1 
namo Obor), 
din Tg. Mureș. 
că-1 vom revedea 
curînd în „A*. 1 
gur 1 împreună cu Dinamo 
Bacău 1. — 2) Carol Creini- 
ceanu, de la Steaua, a îm
plinit la 1 februarie 24 de 
ani

TELU POPA, PLOIEȘTI. — 
Am mai public normele 
pentru obținerea titlului de 
maestru al sportului la fot
bal și spațiul acestei lu
brici nu ne permite să le 
înserăm din nou. De altfel, 
să vă spunem sincer, nu 
dv. trebuie să le cunoașteți, 
ci... fotbaliștii 1 Una din ce
rințe este ca un fotbalist să 
ii jucat în echipa R.P.R (A) 
în 5 meciuri inter-țări cîști- 
gate. Și, 
să vedem 
cători de 
maeștri ai 
deplinirea
Găsim spațiu să-i înșuiăm 
pe toți 1

SPIRIDON GAVRILA, TG. 
MUREȘ. — Cine a învins pe 
Honved Budapesta cu 4—0 ? 
Steaua sau Dinamo Bucu-

i juca la Di- 
și la... prede- 

Dinamo Cluj. 
Dinamo 6 (Di-

Este originar 
Să sperăm 

cît mai
Dar nu... sin- 

r cu

firește, am vrea 
cît mai multi ju- 
fotbal devenind 
sportului prin în- 
acestei norme 1

pentru 
pasei,

VASILE HUTU, COMUNA 
BARAGANUL. — 1) Zamora, 
socotit unul dintre cei mai 
buni portari ai 
purilor, a avut 
de glorie între 
1930. Nu vă pot
cîți oni are acum. Mulți, în 
orice caz 1. — 2) Dintre co- 
trenele trimise, am reținut 
pe cel dedicat mingii de fot
bal :

tuturor tim- 
perioada lui 
anii 1927— 

spune exact

iești ? Șl Steaua și Dinamo 
au cîștigat cu acest scor 
categoric. Păcat deci că 
v-ațl contrazis ațît cu cp 
legul dv. de birou 1 Avead 
amtndoi dreptate 1

ce-i frumos... 
trece

Un cîntec
Dar, iată,
Mă cheamă stelele la somn. 
Răniîn

despre 
vremea

deci... tot trist și rece".

mai aștept, șoptește Stadionul,Eu ...
tot mai sper să fiu învăluitCă . .

In diadema faclelor nestinse 
A celor ce-au sperat și n-au greșit.

3

Fug cu toții dupâ tine, 
tCum s-ar spune, îți duc 

dorul). 
Totuși, cînd te prind, în tine, 

dau cu...
piciorul 1

Ml

...Era splendid în mahtia-i de liniști 
Cu iarba lui, intrată în vacanță, 
Și l-am lăsat sub cerul de-ametist 
Purtind (ca noi) în inimi o speranță...

TEOFIL BALAJ

SIBIU, 
două 
fotbal

iîn 
in 

ju-

ÎON IORDAN, 
Sibiul a avut, în 
duri, echipă de 
categoria A. In 1950 a
cat în ,A* C.F.R. Sibiu, care 
ș-a clasat însă pe ultimul 
loc și a retrogradat. In ul-

ION POȘTAȘU 
Desene de: N. CLAUDIU



Azi începe la Moscova

A V-a ediție a întîlnirii de utletism 
U.R.S.S. — S. O.

• întrecerile vor ti transmise de postul nostru de televiziune •

Din 1958 și pînă astăzi, întîlnirea echi
pelor reprezentative de atletism ale Uni
unii Sovietice și S.U.A. a însemnat 
punctul culminant al fiecărui sezon corn- 
petițional, așteptat cu legitim interes de 
iubitorii sportului din lumea întreagă. 
Și este absolut firesc acest interes dacă 
ținem seama de faptul că acestea sînt 
echipele cete mai puternice din atletis
mul mondial, că ele cuprind o serie din
tre cei mai valoroși atleți ai lumii.

Ediția â V-a a acestui meci 
fășoară astăzi și miine pe

1958 27—28.7, Moscova
tr>9 18—19.7. Filaddfia
1961 15—16.7. Moscova
1962 21—22.7. Los Altos

Lujniki din Moscova. Pasionații atletis
mului din țara noastră vor avea posibi
litatea să urmărească întrecerile, tele
viziunea romînă transmițînd direct — 
prin intermediul Interviziunii — con
cursurile de la Moscova. Transmisiunile 
vor începe, astăzi, de la ora 16 și miine 
de la ora 15.

Înaintea acestui nou start comun al 
atleților sovietici și americani vă vom 
prezenta palmaresul celor patru întîlniri 
U.R.S.S.—S.U.A. de pînă acum :

Hotărîri ale Congresului ’ Campionatele mondiale de scrimă de la Gdansl
Federației internaționaleJ >

de scrimă
Congresul Federației internaționale 

de scrimă, întrunit la Gdansk cu pri
lejul campionatelor mondiale, a sta
bilit sistemul de desfășurare pentru 
Jocurile Olimpice de la Tokio. între
cerile nu se vor desfășura pe grupe, 
ci prin eliminări directe pînă vor ră- 
mîne 8 scrimeri calificați. Primii 4 
vor forma grapa finală care va de
semna campionul olimpic. Ceilalți 4 
se vor întîlni în eliminare directă 
pentru stabilirea locurilor 5—8. Con
gresul a hotărît să se schimbe denu
mirea Criteriului mondial al Tinere
tului în Campionatul mondial de ti
neret. Acest campionat va avea loc 
în 1964 la Rotterdam.

(Agerpres)

întrecerile din cadrul primei probe — 
floretă bărbați — a Campionatelor 
mondiale de scrimă au continuat joi. 
în sferturi de finală au fost înregis
trate rezultatele : Parulski (R.P.P.)— 
Skrudlik (R.P.P.) 10,7; Franke (R.P.P.)— 
Revenu (Franța) 10—8, Magnan 
(Franța) — Hoskyns (Anglia) 10—7 
Midler (U.R.S.S.) — L. Kamuti 
(R.P.U.) 10—6. în continuare, Magnan 
țFranța) reușind să obțină cele mai 
multe victorii a cucerit titlul de cam
pion mondial la floretă pe anul 1963. 
în urma lui s-au clasat Parulski, 
Franke, Midler, Revenu, Skrudlik, 
Hoskyns și L. Kamuti.

Toț joi, au urcat pe planșe și flore- 
tistele. Cele 82 de concurente au fost 
împărțite în 12 grupe. Concurînd în 
grupa I, reprezentanta noastră, Olga 
Orban-Szabo, a terminat neînvinsă 
cu 6 victorii. în seria a Vl-a, o altă 
romîacă, Maria Vicol a realizat 5

victorii. Ea a reușit să se califice 
turul următor împreună cu italiai 
Ragno. Promițătoare a fost și co 
portarea Suzanei Tasi care a tre 
de primul tur, după o serie foa 
grea (a VIII-a). Au rămas Ana 1 
(seria a V-a) și Ecaterina îencic (se 
a Vil-a).

în turul II, Olga Szabo a fost 
nou la înălțime. Ea a terminat pri 
în seria I, înaintea trăgătoare 
Kovacs (R.P.U.), Richter (R.D.G.) 
Revenu (Franța). Bine s-a compoi 
șl Maria Vicol în seria a V-a, cal 
cată mai departe împreună 
RejtS (R.P.U.), Șepelova (U.R.S.S.) 
Masciotta (Italia). Concurînd cura 
Suzana Tasi a trecut și ea acest i 
obstacol.

Din 16-imi, concursul a conțin 
prin eliminare directă. Disputa 
fost aprigă în toate asalturile. C 
firmînd valoarea și forma bună în c

Despre campionatul mondial de motocros
Și acum, iată numele concurent ilar și 

rezultatele lor din acest an: BĂRBAȚI: 
100 M : Edvin O zoi in (10.3), Slava 
Prohorouski (10.3) — Robert Hayes

(33,65), Viktor Tîbulenko (78,70) — 
Larry Stuart (81,46), Frank Covelli 
(80,40); CIOCAN: Ghenadi Kondrașev 
(67,69), I uri Bakarinov (66,68) — Al-

Doi dintre protagoniști : Ralph Boston și Igor Ter-0vanesian

(9,1 — 100 yarzi), John Gilbert (9,2 — 
100 yarzi): 200 M: E. O zolin (21,0), 
Vladimir Kosakov (21,4) — Henry 
Carr (20,2), Paul Drayton (20,3): 
400 M: Vadim Arhipciuk (46,4), Gri
gori Sverbetov (47,6) — Ulis Williams 
(45,3), Lester Milburn (46,1); 800 M:

PROGRAMUL TEHNIC

Azi, de la ora 16: BĂRBAȚI : 100 
m, 100 m, 800 m, 10 000 m, 20 km 
marș, 110 mg, lungime, prăjină, 
greutate, ciocan, 4x100 m, decat
lon (100 m. lungime, greutate, înăl
țime, 400 m) : FEMEI : 100 m, înăl
țime, disc, suliță.

Miine, de la ora 15: BĂRBAȚI: 
200 m, 1500 m, 5000 m, 400 mg, 
3000 m obst., înălțime, triplu, disc, 
suliță, 4x100 m, decatlon (110 mg, 
disc, prăjină, suliță, 1500 m) ; 
FEMEI : 200 m, 800 m, 80 mg, lun
gime, greutate, 4x100 m.

Vederi Bultșev (1:47,5), Abram Krivoșeev 
(1:48,6)—Jim Dupree (1:46.6), Morgan 
Groth (1:46,8); 1500 M: Vasili Savin
kov (3:43,3), Ivan Bielițki (3:44,,9)— 
Dy rol Burleson (3:55,6 — milă), Tom 
O'Hara (3:56,9 — milă); 5000 M: Iuri 
Tiurin (13:54.4), Kestusis Orentas 
(13:58,4) — Jim Beatty (13:57.4), 
Charles Clark (14:00,6); 10 000 M: Le
onid Ivanov (28:48,4), Boris Efimov 
(29:15.0)—Peter McArdle (28:29.2—6 
mile). Sargent (29:39,2); 110 M GAR
DURI: Anatoli Mihailov (13,9), Alek
sandr Kontariev (13,9) — Hayes Jones 
(13,4), Blaine Lindgren (13,5) ; 400 M 
GARDURI: Vasili Anisimov (51.0). Bo
ris Kuklici (52,1) — Rex Cawley (49,3), 
Barney Allen (50,2); 3000 M OBST.: 
Eduard Osipov (8:34,4), Nikolai Soko
lov (8:41,4)—Pat Traynor (8:45,6), Vic 
Zwolak (8:53,4); ÎNĂLȚIME: Valeri 
Brumei (2,18), Viktor Bolșov (2,15) — 
Gene Johnson (2,134), Paul Stuber 
(2,134); PRĂJINA: Ghenadi Blizențov
(4.60) , Igor Petrenko (4,40)—John 
UMses (4,89), John Peniței (5,10); 
LUNGIME: Igor Ter-0 vanesian (7,87), 
Leonid Barkovski (7,78) — Ralph Bos
ton (8,30). Darrell Horn (8.02); 
TRIPLU : Oleg Fedoseev (16,34), Vitold 
Kreer (16,45) —• Kent Floreke (15,74), 
BUI Sharpe (15,52); GREUTATE: Ni
kolai Karasiov (18,56), Viktor Lipșnis 
(18,30) — Dave Davis (19,08), Parry 
O9 Brien (18,93); DISC: Vladimir Truse- 
two (57,11). Algimomtas Baltușnikas
(56.60) — Jay Silvester (62,37), Rink 
Babka (62,10): SULIȚĂ: lanis Lusis

hert Hall (65,50), George Frenn (60.60); 
DECALTON : Vasili Kuznețov (—), 
Anatoli Ovseienko (7412)—Steve Pauly 
(7852), Dik Emberger (7331); FEMEI: 
100 M: Galina Popova (11,4), Maria 
Itkina (11,4) — Edith McGuire (11.5), 
Wyomia Tyus (ll,Ov); 200 M: G. Po
pova (23,4), M. Itkina (23,5)—Vivian 
Brown (23,8), M. White (24,5); 800 M: 
Tamara Dmitrera (2:06.3), Vera Muha- 
nova (2:06,8)—S. Knott (2:11,7), 
Mastronarde (2:12,1) ; 80 M GARDURI: 
Alla Cerniseră (10,7), Nilia Kulkova 
(10.8) — Ronds (11,3), Terry (11.5); 
ÎNĂLȚIME: Taisia Ceneik (1,73), Ga
lina Kostenko (1,70), Eleanor Montgo
mery (1,72), Daniels (1,67); LUNGI
ME: Tatiana Scelkanova (6,34), Tatiana 
Talîșeva (6,15) — Edith McGuire 
(5.91), Willye While (6.15); GREUTA
TE: Tamara Press (17,18), Galina Zl- 
bina (16,75) — Sharon Shephard
(14,83), Wyatt (14,16); DISC: Tamara 
Press (59,28), Adbina Elkina (54,16)— 
Sharon Shephard (45,56), Wyatt (42,90); 
SULIȚĂ: Elvira Ozolina (59,78)., Alve- 
tina Sastitko (53,63) — Fran Daven
port (50,65), Bair (46,90).

Ne vorbește maestrul sportului

Așa cum am mai anunțat, dumini- 
că, s-a desfășurat la Moscova etapa a 
Xl-a a campionatului mondial de 
motocros, la care au participat și 
sportivii noștri M. Dănescu, M. Pop 
șl Tr. Macarie. După comunicarea 
rezultatelor definitive ale etapei, con
curentul nostru M. Dănescu ocupă 
locul 16 cu 41 de p. în urma lui s-au 
clasat sportivi cu renume mondial 
din Danemarca, Olanda, R. P. Un
gară și R. P. Polonă. M. Pop șl Tr. 
Macarie n-au reușit să se claseze din 
cauza unor defecțiuni mecanice care 
i-au silit să abandoneze. în clasa
mentul general al etapei pe primele

Fotbal pe glob
V în turneul internațional de fotbal 

de la New York {seria a II-a), echipa 
poloneză Gornik Zabrze a dispus cu 
scorul de 5—2 (3—0) de Hălsingborg 
(Suedia), Valladolid (Spania) a întrecut 
cu 2—1 (1—1) pe liderul seriei, UJ- 
pest Budapesta, iar Wiener Sport Klub a 
cîștigat cu 4—3 (3—1) meciul cu Dy
namo Zagreb. In clasament, după 4 
jocuri, continuă să conducă Ujpest ou 
6 puncte urmată de Wiener Sport Klub— 
6 puncte, Gornik Zabrze — 5 puncte, 
Dynamo Zagreb 5 puncte, Valladolid — 
2 puncte, Belenenses — 1 punct și 
Hălsingborg — 1 punct.
• La Kartum, în cadrul „Cupei Afri

cii” la fotbal, s-au tntilnit echipele Su
danului și Keniei. Fotbaliștii sudanezi 
au terminat învingători cu scorul de
5—0 (3—0).

M. Dănescu

se află, Olga Szabo a întrecut pe 
venu cu 8-3. Vicol a pierdut însă 
Rejto (3-8), la fel ca și Tasi la Rc 
selet (4-8).

In optimi, Olga Szabo a tras 
Kovacs (R.P.U.). Reprezentanta n

trei locuri sînt : V. Va-lek (R.S.C.), I. 
Grigoriev (U.R.S.S.) și Karel Pilar 
(R.S.C.).

Discutînd cu maestrul sportului, 
M. Dănescu, după întoarcerea sa de 
la Moscova, l-am rugat să ne împăr
tășească din impresiile culese cu oca
zia participării la campionatul mon
dial. Iată ce ne-a declarat el : „La 
startul acestei etape s-au prezentat 
36 de concurvnți din 14 țări printre 
care puternicele echipe ale R.S.C., 
U.R.S.S., Suediei, R.D.G., Elveției, 
Ungariei, Austriei, Poloniei. Cursa 
disputată pe o căldură sufocantă a 
cuprins două manșe a cite 15 ture. 
Traseul (lung de 2 000 m), amenajat 
pe Colinele lui Lenin, în vecinătatea 
Complexului Universitar Lomonosov, 
a pus la grea încercare pe concu- 
renți și mașinile lor datorită deselor 
viraje, pante, contrapante etc. In a- 
tari condiții nu mai puțin de 12 con- 
curenți au fost nevoiți să abando
neze. Organizarea a fost la înălțimea 
exigențelor unui asemenea concurs".

stră a avut permanent inițiativa r 
șinid să termine și de data ace: 
victorioasă. Scor :8-5. C e 1 e 1 a 
rezultate din optimi : Masciotta 
Foldessy 8-3, Zabelina — Zimerm 
8-7, Rejto — Colombetti 8-6, Mou
— Richter 8-7, Juhacz — Mess 
Ragno — Schmidt 8-7. Domolki 
kovitz — Rousselet 8-7.

In sferturi, o nouă victorie 
Masciotta, cu 8-6. Iată și celelalte 
zultate : Rejto — Zabelina 8-3, Jul
— Mousset 8-3, Sakovitz — Ra 
8-6.

In turneul final de 4, maghia 
Rejto, Juhasz și Sakovitz au aj 
într-un baraj pentru locul I. A d 
gat Rejto, nouă campioană mondi 
Olga Szabo sa clasat pe locul 4.

în întrecerea de floretă băieți 
chipe), formația țării noastre 
clasat în primele 8.

Scurte știri externe
TRAGERE LA SORȚI IN „C.C.E 

LA TENIS DE MASA

Zilele trecute s-a procedat la tra
gere la sorți in „Cupa campionilor 
europeni” la tenis de masă, pe echi
pe, ediția 1963—64.

în întrecerea masculină s-au în
scris 16 echipe iar In cea feminină 9.

în primul tur campioana țării noas-

PE SCURT
O In cadrul concursului internațional de 

atletism de la Hamburg proba de 100 m 
plat a fost cîștigată de polonezul Foik cu 
timpul de 10,3. Atterberry (S.U.A.) s-a cla
sat pe primul loc în proba de 400 m gar
duri cu 51,0. Alte rezultate : 400 m: Fre
eman (S.U.A.) 47,7 ; 3 000 m obstacole : Mul
ler (R.F.G.) 8:59,8; etocan: Fasch (R.F.G.) 
61,75 m ; 200 m : Roderfeld (R.F.G.) 21,0 ; 
1 500 m : Lehman (R.F.G.) 3:45,6 ; 5 000 m : 
Norpoth (R.F.G.) £4:03,6.

Q Tradiționala cursă ciclistă de la Mag
deburg, care s-a desfășurat pe un traseu 
muntos pe distanța de 195 km, a fost cîș
tigată la actuala ediție de Marks în 
5hll :33,0 ; urmat de Hohne, Schur, Mickien, 
Teske și Ekstein <n același timp.

9 Echipa de handbal în 11 a Elveției a 
întrecut la Lucerna cu II—7 (4—3) repre
zentativa R. F. Germane.

<Ș> In mijlocul lunii decembrie reprezen
tativa de hochei pe gneațâ a R. S. Ceho
slovace va întreprinde un turneu în Ca
nada. Hocheiștii cehoslovaci vor întîlni re
prezentativa olimpică a Canadei
• După ziua a doua în meciul de tenis 

Anglia — Spania (semifinala «Cupei Da
vis' zona europeană) scorul este 2—1 pen
tru Anglia : Sangster (Anglia) l-a învins 
cu 6—2 ; 6—4, pe Arilla (Spania), Manuel 
Santana (Spania) a cîștigat cu 6—4 ; 6—4; 

6—8 ; 2—6 ; 7—5 în fața lui Bob Wilson 
(Anglia) iar la dublu cuplul englez a în

vins cu 3—2 : 8—10, 7—5, 9—7, 4—6, 6—1.

tre la masculin, C.S.M. Cluj, va 
tîlni formația franeeză A.C.S. I 
teny, iar în întrecerea feminină V 
ța București va juca cu cîștigăto: 
dintre echipele Sparta Praga și 
Palette Bruxelles.

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA LOS ANGELES

După 9 runde, în turneul inte 
țional de șah de la Los Angeles 
duce iugoslavul Gligorici cu 
puncte (2) urmat de Keres și O 
son 4,5 (1) puncte, Najdorf, Res 
sky — 4,5 puncte, Petrosian — 
puncte.

NOI RECORDURI EUROPENI 
LA NATAȚIE

Cu prilejul concursului intern: 
nai de natație de la Baastad, îr 
torii suedezi au stabilit' două noi 
corduri europene în proba de 10 
liber. La masculin, Olaf Lind 
a parcurs această distanță în 
iar la feminin Ann Christine 1 
berg a realizat 1:02,0.

Ecouri după Turul ciclist al Franței
.Surmenat, plictisit, în sfîrșit bolnav, tra

casat de o tenie rebelă, Anquetil nu va 
putea participa la cel de al 50-lea tur ci
clist al Franței". Aceasta era știrea pe 
care o publicau pe prima pagină toate 
ziarele franceze cu trei zile înainte de în
ceperea cursei: panică la bursa velocipe- 
delor și decepție în rîndul publicului, sa
tisfacție în schimb printre ceilalți cicliști 
care își vedeau renăscînd șansele de reu
șită. Pînă la urmă, însă, maladia lui An
quetil s-a dovedit a fi o simplă farsă, 
mai mult sau mai puțin gustată, dacă nu 
chiar o tactică a capriciosului campion 
normand.

Reprezentantul firmei .St. Raphael Quin
quina' nu numai că a luat plecarea, dar 
a și sosit, pentru a patra oară, la Parc 
des Princes cu tricoul galben, devenind 
recordman la numărul de victorii, înain
tea belgianului Philippe Thys și a france
zului Louison Bobet, învingători de cite 
trei ori.

Iertîndu-i mistificarea despre care vor
beam mai sus, majoritatea specialiștilor și 
rivalilor de cursă sînt de acord că Anque
til a realizat o mare performanță, demnă 
chiar de numele unui Coppi sau Bobet. In 
acest tur, Anquetil n-a fost numai .mon
sieur chronometre", ci un adevărat mata
dor, permițîndu-și, pentru prima oară în 
cariera sa, luxul de a cîștiga și altceva 
decît etape la contratimp : două etape în 
Pirinei și Alpi, acolo unde anul acesta 
și-a frînt definitiv aripile celebrul cățără
tor Charly Gaul.

La vîrsta de 29 de ani, Anquetil, fiul 
unui grădinar de lîngă Rouen, deține un 
palmares aproape neegalat în istoria ci
clismului. In 1955, cu performanța de 46,159 
km a doborît recordul mondial al orei de

ținut pînă atunci de Fausto Coppi. Un an 
mai tîrziu a cîștigat Turul Franței, succes 
pe care avea să-l repete de trei ori con
secutiv în 1961, 1962 și 1963. Intre timp s-a 
clasat pe primul loc în tururile Italiei și 
Spaniei. Eclipsat în perioada 1957—1959 de 
apariția fenomenalului Roger Riviere (pier
dut însă definitiv pentru sport în urma ac
cidentului suferit în 1960), Anquetil a re
devenit iarăși alergătorul nr. 1 al ciclis
mului francez. Stilul său economic, un re
gim extrem de sobru, grija pentru alege
rea materialului și studierea minuțioasă a 
traseelor l-au făcut deseori imbatabil. Cu 
toate acestea, Anquetil, supranumit și 

omul cu ochii de gheață, fire rece și or
golioasă, distant cu coechipierii, nu a fost 
un alergător simpatizat. Se pare însă că 
de data aceasta el a reușit să intre în 
grațiile publicului, impresionat nu numai 
de victoriile sale de etape, ci și de due
lul susținut cu oei 47 de cicliști belgieni 
prezenți în cursă.

Din 1939, cînd Sylveie Maes l-a bătut 
cu 30 de minute pe Ren6 Vietto, niciodată 
numele unui ciclist belgian n-a mai apă
rut în palmaresul cîștigătorilor Turului 
Franței. în acest an, la un moment dat, 
mulți credeau că, în sfîrșit, onoarea ci
clismului belgian va fi reabilitată. Intr- 
adevăr, timp de 10 etape Gilbert Desmet, 
cu tricoul galben pe umeri, a hrănit ilu
ziile unei victorii, dar verdictul munților 
a fost categoric. Belgienii, specializați în 
cursele pe teren plat, s-au chinuit în Pi
rinei și au pierdut totul în Alpi, chiar și 
pe Gilbert Desmet, care a abandonat. 
Singura consolare a rămas premiul sprin
terilor, cîștigat de Rik Van Looy și victo
ria obținută la Pau de Pino Cerami, obli
gat să alerge la vîrsta de 42 de ani. De

cepția a fost însă atît de mare în Belgia, 
încît Federația a hotărît să aplice sanc
țiuni severe celor care au abandonat.

Față de victoria lui Anquetil există to
tuși multe rezerve, al căror ecou se face 
mai ales presa sportivă italiană. Tri
misul ziarului .Gazzetta dello Sport', Rino 
Negri, relatează despre existența unui pact 
secret între Anquetil și Bahamontes. Presa 
italiană scrie că .Vulturul din Toledo", de 
patru ori învingător al trofeului Martini 
(premiul munților), ar fi manifestat o inex
plicabilă pasivitate în marile etape alpe- 
stre. După ce in masivul Chartreuse îi 
luase 3 minute lui Anquetil, a doua zi 
Bahamontes 1-aT fi menajat pe Anquetil la 
escaladarea vîrfului Iseian, înalt de 2770 
m. Bizară a fost comportarea ciclistului 
spaniol și la urcușul vîrfului Portillon. So
sit aici cu 2:30,0 avans, Bahamontes s-ar 
ii oprit la un,chioșc de răcoritoare pînă 1-a 
ajuns plutonul. Că au existat înț-elegeri și 
aranjamente, aceasta n-ar fi exclus. Co
mentariile presei italiene sînt, în fond, o 
răbufnire a concurenței acerbe dintre fir
mele comerciale care patronează echipele 
profesioniste. După falimentul sportiv al... 
frigiderelor .Ignis", aperitivul .Carpano' 
suferă și el o înfrîngere zdrobitoare pe sce
na de reclame a Turului Franței, unde 
echipa .super-alcoolicilor", St. Raphael 
Quinquina, deține prioritatea totală. S-ar 
mai putea adăuga că însăși victoria relativ 
facilă a lui Anquetil reflectă criza ciclismu
lui profesionist în care abundă alergătorii 
de duzină, purtătorii de bidoane, iar cam
pionii adevărați se văd tot mai rar.

S-a vorbit parcă mai puțin despre do
ping anul acesta și capitolul droguri ar fi 
fost uitat dacă belgianul Verhaegen, cel 
care s-a clasat pe locul 2 în .Cursa Păcii'

(și a fost recrutat apoi la profesio 
n-ar fi venit la medicul Turukii, Dr. Di 
să-i arate un geamantan tixit cu tot 
de medicamente. «Doctore, a spus a< 
decît să-mi risc viața, prefer să mă 
acasă, așa că spune-mi ce e bun și 
rău în această valiză". După o trier 
veră a conținutului, medicul i-a perm 
Verhaegen să continue cursa și acei 
terminat întrecerea. Dar cîți oare di 
57 de abandonați n-au plătit cu sănc 
practica dezastruoasă a dopingului ' 

Pe plan tehnic, Turul Franței din
an a scos în evidență necesitatea c 
ților multiple ale alergătorilor de 
lungi, veritabili decatloniști ai pedal< 
afara pregătirii atletice, un ciclist tr 
să fie la fel de bun cățărător, sprin’ 
ruleur — spunea Rafael Geminiani. . 
stă constatare este valabilă și pentru 
de l’Avenir. Ge-i drept, la recenta 
traseul a fost exagerat de selectiv, 
portînd 10 etape cu profil muntos din 
14 ale cursei. In aceste condiții, 
că cicliști ca Zimmerman și Maurer, 
uniți cu altitudini de peste 2000 m, c 
șit învingători, în timp ce rutieri de 
lui Melihov sau Kulibin n-au putut i 
afirme decît în puținele etape de 
Louison Bobet consideră că cicliștii 
tici au folosit o călcătură prea mare în 
pels de munte și pedaliere prea lungi, 
că Louison are dreptate, dar și mai 
vărat este că atît cicliștii sovietici 
cei polonezi n-au avut pînă acum p 
litatea să se antreneze la altitudini 
mari de 1200 m și muntele i-a sufoca

Oricum, pe viitor se impune o re^ 
a traseului, asigurîndu-se o alternan 
tre etapele plate și cele muntoase, ] 
că anul acesta turul amatorilor s-a 
rat de o .punere în scenă’ vădit p 
toare pentru cățărători.

ILIE GOt
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