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Calitatea trebuie să primeze
în întrecerile etapei a IlI-a, orășenești

7 9 9

Incepînd de ieri, marea compe
tiție de mase, Spartacliiada de 
vară a tineretului, a intrat la 
orașe în cea de a treia etapă. Cei 
mai buni dintre sutele de mii de 
tineri, care au obținut mai întîi 
titlurile de campioni ai asocia
ției sportive și au învins aj?oi în 
etapa pe grupe de asociație, au 
bucuria de a continua întrecerea 
în această etapă orășenească.

Primele două etape ale actualei 
ediții a Spartachiadei au cons
tituit un minunat prilej de a an
trena mase largi de oameni ai 
muncii, tot mai mulți tineri, în 
practicarea organizată a sportu
lui. Rezultate bune în mobiliza
rea maselor la întrecerile primei 
etape au obținut orașul București 
— peste 400.000 de participant!, 
regiunile București — peste 
300.000, Oltenia — peste 250.000 
etc. Se mai pot evidenția 
în această direcție si regiunile

POPA IOVITĂ 
șe-f al comisiei educației 

fizice a maselor la orașe din 
Consiliul General al UCFS

Banat, Brașov, Bacău și Mureș- 
Autonomă Maghiară. Sub con
ducerea organizațiilor de par
tid și cu sprijinul organi
zațiilor U.T.M. și sindicale, sute 
și sute de asociații sportive au 
mobilizat la startul întrecerilor
întregul tineret și un marc nu
măr de vîrstnici din unitățile pe 
lîngă care funcționează. Astfel 
s-a procedat, de exemplu, la Fla
căra roșie, Electroaparata i și 
Vulcan din București, Țesă
tura Iași, Voința Alexan
dria, Rulmentul Bîrlad precum 
și în multe asociații din orașele
Brașov, Pitești, Cluj, Craiova etc.
Consiliile asociațiilor s-au îngri
jit ca sportivii calificați pentru 
etapa următoare să aibă condiții

Intr-o duminică după-amiază pe terenul 
de sport de la marginea satului

bune de pregătire, să poată re
prezenta cu cinste colectivul din 1 
care fac parte.

Organizarea etapei orășenești a 
Spartachiadei trebuie să consti
tuie acum preocuparea centrală 
a organelor și organizațiilor 
UCFS. In concursurile acestei > 
etape trebuie să primeze calitatea | 
Nu trebuie să uităm că la unele 1 
sporturi ca haltere, popice, orien- [ 
tare turistică și motocicl'ism (în- ' 
demînare și regularitate) compe- I 
tiția ia sfîrșit cu această etapă j 
și întrecerile deci trebuie să ai- j 
bă un caracter de finală.

Este binevenită inițiativa unor 1 
comisii de organizare a Sparta- I 
chiadei care, în dorința de a da j 
un aspect cit mai festiv competi- I 
ției, aii prevăzut în programul i 
întrecerilor etapei a III-a și exer- i 
ciții de gimnastică de ansamblu, r 
demonstrații de moto, călăj-ie, ci- » 
clism etc. precum și diferite 7 
jocuri sportive și distractive. A- 1 
ceste inițiative merită să fie ur- j 
mate ta toate orașele țării. !

Trebuie continuată și în aceas- j 
tă etapă, mai mult ca în primele j 
«flouă, acțiunea de selecționare | 

a tinerilor talentați, care să fie !

(Continuare în pag. a 2-a) i Foto: I. Mihăică
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In Bărăgan, nu departe de 
Lehliu, se înșiră numeroase co
mune vecine: Horia, Dor Mă
runt, Axinte Crăsani, Sălcioara. 
...E duminică. La Sălcioara, 
in virful unui catarg, flutură 
două drapele. Apropitndu-ne 
distingem terenul de sport al 
asociației Libertatea G.A.C. Săl
cioara. Totul e pregătit pen
tru concurs: marcajul proas
păt de pe terenurile de fotbal, 
volei și handbal, pista de at
letism cu patru culoare șt sec
torul de sărituri. Tineri spor

tivi din asociațiile Libertatea— 
G.A.C. Sălcioara, Energia și 
Flacăra G.A.C. — comuna Ho
ria, se întrec in etapa a Il-a 
a Spartachiadei de vară. Cu 
acest prilej a fost inaugurat 
terenul de sport din Sălcioara.

...încep probele. In jurul 
gropii cu nisip este animație 
deosebită. Sar in lungime co
lectiviștii Aurel Angliei și Flo
rian Dobrescu, cei care au sta
bilit cele mai bune rezultate:

(Continuare în pag. a 2-a)

Start I Colectiviștii vor alerga 100 m. Cine va cîștiga ? Cel cu 
plecare mai bună (A Angliei pe culoarul III).

Calitățile lui A. Angliei i-au adus victoria și la săritura in lungime 
Text și foto: I. Mihăică

„Regata Snagov“ confirmă speranțele noastre
pentru mondiale...

Hotărît lucru, „Regata Sna
gov" la caiac-canoe își cîștigă 
an de an un loc tot mai impor
tant în calendarul internațional 
al acestei discipline sportive. 
Cea de-a cinceă ediție a sa, 
la care am asistat sîmbătă și 
duminică, s-a bucurat de o 
participare mai bogată ca ori- 
cînd (9 țări participante) și s-a 
desfășurat la un nivel tehnic 
ridicat. Ea a fost astfel un ex
celent mijloc de verificare îna
intea campionatelor mondial» 
care vor avea loc luna viitoare 
in Iugoslavia, atît pentru noi 
cit și pentru sportivii oaspeți.

SPORTIVII NOȘTRI SlNT BINE 
PREGĂTIȚI

Comportarea de ansamblu a 
reprezentanților noștri precum 
și faptul că au ieșit învingă
tori de o manieră categorică in 
majoritatea probelor ne duc la 
concluzia că ei sint bine pre
gătiți, că antrenorul emerit Ra
du Huțan și maestrul sportului 
Nicolae 
muncă 
vreme.
cu 
confirmînd ’ speranțele pe care 
ni le punem în ei pentru com
petiția de la Iaițe, speranțe 
care au încolțit în special după 
cele opt 
cent, la 
forturile 
buie să
înainte, spre menținerea în for
mă a sportivilor pe care-i pre
gătesc, spre „finisarea” formei 
lor, avînd în vedere că Re
gata Snagov a fost ultima com
petiție înainte de campionatele 
mondiale.

Cîteva cuvinte despre concu- 
renții noștri.

Vom începe cu probele de 
caiac, ramură în care am în-

registrat în ultima vreme un 
însemnat progres. Din capul 
locului trebuie să subliniem 
saltul valoric înregistrat de Va- 
sile Nicoară, care își merită 
calificarea de „decatlonist al 
Snagovului", pe care i-o dă
dea duminică seara un spec
tator. El a concurat în nu mai 
puțin de cinci probe (care au 
comportat și serii eliminatorii !) 
și s-a clasat pe locul întîi la 
patru dintre ele : caiac dublu 
500 m, caiac dublu 1000 m, 
caiac 4 pe 1000 m și ștafetă 
4 X 500 m. Pentru campiona
tele mondiale, Nicoară este un 
om de bază al lotului nostru. 
Credem însă că participarea 
sa va trebui mai bine cîntări- 
tă, pentru ca efortul prea 
mare să nu-i diminueze din

șanse, mai ales că la mon
diale probele vor fi indiscutabil 
mai dificile decît la Regata Sna- 
gov și risipirea forțelor sale 
in prea multe probe ne-ar pu
tea costa. Alături de Nicoară 
s-a impus coechipierul său de 
dublu, de 4 și de ștafetă, Ha- 
ralambie Ivanov, o adevărată 
revelație a acestui an. Deși 
foarte nou în rîndurile lotului 
caiaciștilor fruntași, 
face loc cu tot mai 
toritate spre virful 
Campionul european
nescu și-a confirmat și el va
loarea, ciștigînd autoritar pro
ba de 500 m în care la Iaițe 
va trebui să-și apere titlul cu-

Ivanov își 
multă au- 
piramidei. 

Aurel Ver-

RADU URZICEANU

(Continuare in pag. a 3-a)
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Din sumar:
Breviar Olimpic

FOTBAL

DUPĂ FINAIĂ

GIMNASTICĂ

CUM LUCREZ 
CU COPIII 

de prof. P. DUNGACIU

ATLETISM

Finalele 
un pas

jtniorilor, 
pe drumul 

calității

Știri externe

Navasart au 
temeinică, in 

„Elevii" lor au 
succes un examen

dus o 
ultima 
trecut 
dificil,

victorii obținute re
legata Hanovra“. E- 
celor doi antrenori tre
se îndrepte, de acum

însemnări de la „școala" antrenorilor...
Sezonul competițional s-a 

terminat. Acum, pe terenurile 
de fotbal este stăpînă liniștea. 
Și pe cele oficiale și pe cele 
de antrenament. Fotbaliștii 
— seniori și juniori — au in
trat în vacanță.

Oare toată lumea fotbalului 
a intrat în vacanță? Antreno
rii, de pildă, ce fac? ..Profe
sorii" de fotbal au devenit 
elevi! Cuminți și sîrguincioși, 
ei au luat loc în băncile de 
la Institutul de Cultură Fizică 
pentru a audia lecțiile prezen
tate în cadrul cursului de îm
prospătare a cunoștințelor, 

organizat de către Federația 
romînă de fotbal, pentru an
trenorii de categoria A, B și 
juniori.

Intr-una din diminețile aces-

tea de Cuptor am urcat Dea
lul Spirii pentru a-i vedea pe 
antrenorii deveniți... elevi. Am 
ajuns la I.C.F. într-o pauză. 
Pe coridor, „elevii” discutau 
cu aprindere elementele ex-

Traian lo
ca de-abia 
așteaptă o 
a-i deprin-

REPORTAJUL 
NOSTRU

puse în ora precedentă : „Une
le considerente in legătură cu 
tehnica in sistemul cu patru 
fundași".
vîrstnici, antrenorii 
problemele ou 
Era un fel de 
tuit ad-hoc.

— Sint foarte 
noi și interesante

Mai tineri sau mai 
dezbateau 

același, interes, 
seminar, insti-

multe lucruri 
ne spune

Augustin Botescu. Colegii mei 
Nicolae Săbăslău și 
nescu sint de acord 
de acum încolo ne 
muncă grea, pentru
de pe jucătorii noștri cu o s: rie 
de procedee tehnice noi, nece
sare pentru punerea corectă 
in aplicare a acestui sistem 
de joc.

Valeriu Călinoiu, fostul nos
tru internațional, altădată atît 
de expansiv, își cercetează a- 
cum cu atenție notițele luate 
și pe față poți lesne să-i citești 
preocuparea de a cuprinde în 
carnetul său tot ceea ce este 
esențial în legătură cu proble
mele abordate în curs.

VALENTIN PAUNESCU
(Continuare in pag- a 3-a)
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Lugojul găzduiește
tul interesant concurs

internațional
La sfirșitul acestei săptămîni, înee- 

pînd de vineri, iubitorii sportului din 
Lugoj vor avea posibilitatea să ur
mărească întrecerile unui interesant 
concurs hipic internațional, organizat 
de asociația sportivă Mondial din lo
calitate.

La această competiție vor partici
pa călăreți din R.S.F. Iugoslavia (de 
la asociația sportivă „Aleksa Dundiei" 
din Belgrad — seniori, și de la Voj- 
vodina din Novi Sad — juniori) pre
cum și din loturile noastre republi
cane de seniori și juniori.

• In luna august (7—11) sînt pro
gramate la Mangalia întrecerile eta
pei a Il-a a campionatelor republi
cane de călărie pe anul 1963. In ve
derea acestor întreceri călăreții noștri 
fruntași se pregătesc cu asiduitate. 
In cadrul acestor pregătiri ei au par
ticipat la o serie de concursuri de
monstrative la Mediaș, Petroșeni, 
Vulcan etc.

Despre concursul care a avut loc 
la Mediaș ne-a relatat coresponden
tul nostru Dan Vintilă.

Peste 7000 de spectatori au asistat 
la întrecerile desfășurate pe stadio
nul Metalul, cu participarea călăre
ților de la cluburile bucureștene Di
namo, Steaua și Știința. Cele cinci 
probe au fost cîștigate de următorii 
sportivi : Proba de deschidere : man
șa I — Mihaela Rădulescu — cu ca
lul Savant (Dinamo) 0 p 52,5 ; manșa 
a Il-a — V. Dobeanu — Văpaia (D) 
și A. Donescu — Sebeș (Steaua) 0 p 
57,0; Ștafetă: Steaua (Em. Olteanu 
— Furioso si A. Donescu — Sebeș) 
0 p 1:44,4 ; Proba de obstacole inver
sată : manșa I — E. Olteanu — Seg- 
norita (S) 0 p 27,0 ; manșa a Il-a — 
Eug. Ionescu — Fraga (Știința) 0 p 
30,3 ; Proba de obstacole durată : Mi
haela Rădulescu — Savant (D) 35 p 
1:32.5 ; Proba de forță progresivă : 
Al. Longo — Gloria (D) 10 p.

e> Sportivii de la centrul de călărie 
el C.S.M.S. din Iași au făcut o reu
șită demonstrație pe stadionul Tine
retului din Birlad. Cei cinci călăreți 
ieșeni, M. Popone (mecanic), St. Na- 
ghi (student), P. Ciobanu (ucenic), M. 
Matei (mecanic) și G. Iurcovschi 
(strungar), au arătat celor aproape 
2000 de spectatori frumusețea acestui 
sport. (S. Eliade — coresp.).

Spartachiada
(Urmare din pag. 1)

deîndrumați spre secțiile pe ramură 
sport ale asociațiilor. Deci, antrenorii, 
oare trebuie să existe în număr cit mai 
mare la aceste întreceri, au o misiune 
dintre cele mai frumoase, depistarea 
tinerilor care se afirmă cu această ocazie.

Organele UCFS trebuie să mobilizeze 
comisiile locale pe ramură de sport ca 
acestea, prin cadrele lor tebnice (antre
nori, instructori voluntari, arbitri, 
profesori de educație fizică! să acorde 
un sprijin permanent și calificat orga
nizării în cele mai bune condițiuni a în
trecerii. La fel, sportivii fruntași sînt 
chemați să împărtășească din bogata lor 
experiență tinerilor concurenți.

TREI INITIATIVE
Rm. Vilcea — pitoreasca stațiune 

de pe Valea Oltului, căreia harnicii 
constructori îi dau o înfățișare tot 
mai frumoasă — este mult apreciată 
de sportivi pentru cadrul său minu
nat. Aici, în Rm. Vilcea, s-au or
ganizat o serie de acțiuni importan
te : tabere de juniori, tabere de vară; 
competiții de diferite categorii. Nu 
de mult, la Rm. Vilcea s-au desfă
șurat finalele campionatului republi
can școlar la handbal in 7, urmate de 
faza de zonă a concursului republi
can al școlilor sportive de elevi; la 
același sport. I.C.F. și-a deschis aici 
un curs de înot, iar pină la sfirșitul 
lunii vîlcenii vor fi gazde primitoare 
— ca de obicei — pentru alte acțiuni : 
„Cupa școlarului", tabăra de juniori 
la fotbal etc. Toate acestea imprimă 
o notă și un ritm deosebit activi
tății sportive din Rm. Vilcea, unde 
sportul are mulți prieteni.

Dar, în acest oraș pulsează și O 
viață sportivă proprie, cu realizările 
și problemele sale, cărora organele 
locale de resort caută — prin eforturi 
susținute — să le găsească rezolvarea 
cea mal bună. în centrul preocupă
rilor stau și aici sarcinile care de
curg din documentele Conferinței pe 
țară a UCFS.

într-o recentă vizită la Rm. Vilcea 
am avut prilejul să cunoaștem citeva 
din aspectele acestei munci și am re
ținut în mod special trei inițiative 
frumoase, care merită să fie cunos
cute și urmate.

Instructori dintre elevi

au lost admiși și au primit califica
rea de instructori voluntari 29 de 
elevi: 7 la atletism, 
tică și 12 la volei.

10 la gimnas

început acti-Noii instructori și-au 
după cum ne spunea 
tehnicianul consiliului 
— rezultatele au fost 
instructori, plecați în

Subliniat, însă, insuficiența cadrelor 
de specialitate. De aceea, consiliul 
raional UCFS a hotărît să organi
zeze un curs de instructori volun
tari pentru înot, care să asigure un 
minimum de cadre necesar în acest 
domeniu. Cursul, planificat pentru a 
doua jumătate a acestei luni, se 
bucură de o împrejurare extrem de 
favorabilă: la Rm. Vilcea are loc 
cursul de înot al I.C.F,; pentru stu
denții din anil I și III. De altfel, 
Organizarea cursului de instructori 
voluntari ă fost discutată în amă
nunțime într-o ședință comună, de 
activiștii UCFS și conducerea cursu
lui de înot I.C.F. Aceasta din urmă 
va pune ja dispoziție materialul di
dactic necesar, precum și instructorii 
săi. Cursul va fi frecventat de un 
număr de 20 de oameni ai 
recomandați de asociațiile 
din Rm. Vilcea și care au 
nimum de cunoștințe. Cursul
sta dintr-un ciclu de 12-14 lecții teo
retice și practice. Locul de desfă
șurare : ștrandul din parcul „Zăvoi", 
unde —' de altfel — se ține și cursul 
de înot I.C.F.

Cînd profesoara 
Horobeț 

se... enervează...

muncii, 
sportive 
un mi- 
va con-

Terenul „Moldova" din Iași... Două 
echipe școlărești de handbal în 7, una 
din localitate și alta din Constanța, 
s-au angajat într-o dispută aprigă. 
Ciștigătoarea urmează să participe la 
finala concursului republican rezervat 
Școlilor sportive de elevi.

Pe rînd, în foaia de arbitraj se con
semnează scor favorabil pentru ieșeni, 
pentru constănțeni Lingă masa score- 
rului, pe una din bănci, o tinără nu-ți 
mai găsește astimpăr. Iși mută poșeta 
de sub un braț sub celălalt, iși ascun
de ochii sub rama groasă a ochelari
lor de soare. Se ridică, se așează din 
nou. Iat-o acum scoțînd o țigară din 
poșetă. O aprinde cu nervozitate. A 
terminat țigara. După citeva clipe iși 
aprinde 
moment 
pină la

— Ce

alta. Apoi încă una. La un 
dat s-a ridicat și a înaintat 
marginea terenului strigînd : 
înseamnă asta, tovarășe ar

vitatea. Și — 
tov. N. Pop, 
raional UCFS 
bune. Tinerii
vacanță în localitățile lor de origine, 
în sate și comune, au făcut treabă 
bună. Ei au ajutat efectiv la orga
nizarea diferitelor 
chiadei tineretului 
petiții de mase, au 
sociațiilor sportive 
le-au însoțit in deplasări la diverse 
concursuri. In același timp, ei au în
tocmit și au trimis la UCFS situațiile 
necesare, cu numărul participanților, 
rezultatele întrecerilor etc.

Desigur că prin acești 29 de in
structori voluntari problema nu-i 
rezolvată definitiv; consiliul raional 
UCFS Rm. Vilcea nici nu se va opri 
aici. Dar acești 29 da tineri instruc
tori voluntari reprezintă, oricum, un 
cîștig 
tivă.

faze ale Sparta- 
sau ale altor corn, 
sprijinit munca a- 

sătești, pe care

pentru mișcarea noastră spor-

mai
lo-

me-
ast-

înotul la rînd
altfel, acest curs este urmat 
altul și cu aceasta scoatem în

Centre 
pe

de inițiere 
blocuri

Problema selecționării și pregă
tirii unui număr tot mai mare de 
instructori voluntari este privită cu 
toată seriozitatea la Rm. Vilcea, 
ales că în activitatea sportivă 
cală și în special în aceea din 
diul sătesc se simte nevoia unor
fel de cadre. De aceea, consiliul ra
ional UCFS a organizat un curs de 
instructori voluntari la atletism, gim
nastică și volei. Durata cursului a 
fost de 6 luni, iar „elevii" au fost re
crutați dintre... elevii din clasele a 
X-a și a XI-a de la școala medie cu 
program special de educație fizică 
din Rm. Vilcea. în urma examenului

De 
de un 
evidență a doua inițiativă.

Este vorba de un curs de înstruc-

vară a tineretului
Menționăm

Spartach iadei 
încheie la 4 
consiliilor asociațiilor să folosească din 
plin aceste zile pentru buna pregătire 
a concurentilor.

La sate, întrecerile Spartachiadei de 
vară, odată cu „Cupa Agriculturii", 
continuă cu etapa pe grupe de asociații 
pînă la 11 august, iar la 12 august se 
va trece la organizarea etapei a IlI-a, 
raională.

Organele și organizațiile UCFS tre
buie să ia toate măsurile ca etapele su
perioare ale acestei importante compe
tiții, Spartachiada de vară a tineretului, 
să se desfășoare în cele mai bune con- 
ditiuni atît la orașe cit și la sate.

că etapa orășenească 
de vară a tineretului 

august. Se recomandă

Și pentru că 
să trecem și la 
Rm. Vilcea există un centru de ini
țiere în sport pentru cei care doresc 
să pătrundă în tainele atletismului, 
voleiului, handbalului și baschetului. 
El funcționează la stadionul „1 Mai*, 
cu participarea unui număr de apro
ximativ 200 de tineri și tinere. De 
îndrumarea lor se ocupă, prin rotație, 
cite un profesor de educație fizică, 
la fiecare sport.

Dar, tot de la 15 iunie, mai func
ționează un centru de inițiere — de 
data aceasta pentru copii, la fotbal, 
handbal și tenis de cîmp. Centrul este 
organizat pe lingă un bloc din a- 
propierea gării și frecventat de a- 
proape 200 de copii. S-a disputat și 
o finală pe bloc la fotbal! Activi
tatea în acest centru se desfășoară 
sub atenta supraveghere și îndru
mare a unor cadre competente ; pro- 

la handbal, 
la tenis de 
fost jucător

am amintit de copii, 
a treia inițiativă. La

fesorul C. Ștefănescu 
instructorul E. Vătășescu 
cîmp și N. Filip — un 
vîlcean — la fotbal.

bitru ?...
Apoi oa pentru sine :
— Cine i-o mai fi pus și ăstuia flu

ierul în gură?
Cei din jurul ei au făcut fețe, fețe. 

Fiindcă era complet nejustificată ati
tudinea tinerei cu țigară și eu oche
lari cu lentile cenușii. Arbitrul Ion 
Crasi, mereu pe fază, nu scăpa, nu 
tolera nimic : intervenea prompt la 
infracțiunile ambelor echipe. Atunci?

Citeva minute mai tîrziu, povestea 
s-a repetat. Și termenii au fost și mai 
„tari".

...E profesoară care se ocupă cu edu
cația fizică la școala din Constanța.

— Dar cu... „educația" profesorilor 
la aceeași școală, cine se ocupă ?

Desen de S. Novac

Vîlcea exista un 
cu calificare în ;
prof. D. Popescu, 
ocupat de centrul

i singur 
acest do

care în 
de învă-

N-a găsit cu
tori voluntari pentru înot. Pină acum, 
la Rm.
activist 
meniu : 
1962 s-a
țâre a înotului pentru copii. Numă
rul mare de copii (peste 200) înregis
trat anul trecut la acest centru, a

O Cine-s mai 
puternici ?

Am rămas uimit cînd am aflat că 
este chiar antrenoarea uneia din 
echipe, a handbaliștilor din Constanța: 
profesoara Cornelia Horobeț.

— Tocmai ( dv, tovarășă profe
soară ?...

Atît am apucat să-i spun, într-o 
olipă cînd a revenit pe bancă. M-a 
privit tăios, sfidător.
cale să răspundă. In schimb, într-un 
moment „critic" pentru echipa sa a 
intervenit iarăși. In aceeași manieră. 
Rezultatul ? Cîțiva jucători de la 
S.S.E. Constanța eliminați și, în final, 
pierderea partidei.

La plecare de pe stadion am ținut 
să am o explicație cu profesoara Ho
robeț. N-am reușit. Dispăruse. Mal 
avusese însă timp să „recomande" 
echipei pe oare o pregătește, să ab
senteze de la salutul sportiv...

TIBERIU STAMA

Foto: I. Miliăică

(Urmare din pag. 1)

Și rezultatele sînt destul de bune. 
Ar putea fi altfel atunci cînd există 
preocupare, dorință de a munci și 

mai ales — spirit de inițiativă 1
PETRE GATU

: Nu știm dacă profesoara 
Cornelia Horobeț folosește, în mod 
cnrent, astfel de practici care nu-i 
fac de loc cinste. Nici ei și nici școlii 
pe care o reprezintă. Dar chiar izo
late fiind, astfel de „ieșiri" trebuie 
să dea serios de gîndit Secțiunii de 
învățămînt a orașului Constanța.

Intr-o duminică după-amiază pe terenul 
de sport de la

6,80 ți respectiv 6,70 m. Spec
tatorii sînt entuziasmați. La 
100 m primul s-a clasat tînărul 
colectivist Aurel Anghel (Săl
cioara), urmat de Traian Do
brescu (din aceeași comună). Pe 
locul trei: Marcu Mailat de la 
„Flacăra" G.A.C. Horia.

La 400 m plat — sosire strin- 
să intre Aurel Anghel (G.A.C. 
Sălcioara), Nicolae Petre (G.A.C. 
Horia) ți Gheorghe Dumitru 
(Sălcioara). Aurel Anghel a ciț- 
tigat și cursa de 800 m.

Și sportul cu pedale a fost 
la... înălțime. La startul cursei 
cicliste s-au aliniat 32 de tineri 
care ți-au disputat intiietatea 
pe distanța de 8 kilometri. A 
cițtigat colectivistul Nicolae

marginea satului
co muna Crăsant. 
Niculae și Dinu

Gheorghe din 
urmat de N.
Victor din Sălcioara. Tracțiu
nea cu fringhia a dat loc la 
o întrecere indirjită. La țel de 
atractivă a fost și demonstrația 
de gimnastică la paralele. Ute- 
mistul Traian Dobrescu a fost 
răsplătit cu vii aplauze pentru 
forța ți 
prezenți 
nuare o 
ciclism
evidențiat 
bineînțeles, nu 
meciurile de fotbal.

Întrecerile s-au terminat pe 
inserat. Tuturor le-a părut rău 
că timpul a trecut atit de re
pede. Petrecuseră o după-amia- 
zâ plăcută, pe terenul de sport 
de Ia marginea satului...

îndemânarea sa. Cei 
au urmărit in conti- 

demonstrație de moto- 
în cadrul 

Marin 
au

s-ncăreia 
Panait. Șii 
lipsit nici
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INVIT ATIE...
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culori de jucării, holuri 
și odihnitoare cu fotolii, 

dușuri și nisip fin, bărci 
lunecînd 
de plopi 

nu-

Trebuie

re-

pe apa verde

FILE DE CARNET

prezintă mari sălcii ple- 
incercind cu reverențe a- 
temperatura apei. Se juca 
tenis de masă, se bea bere

Un amic, avocat și antrenor al 
studenților la disciplina balonului 
cu formă de pepene, neavlnd to
vărășie și fiind „de jurnă" la 
Complexul Universitar Tei, m-a 
luat cu el, intr-o dimineață cu 
soare de Van Gogh și cu cer ultra- 
marin. Nu mai fusesem pe-acolo 
și am pornit așa intr-o doară.

Surpriză: terase moderne cu um
brele in 
răcoroase 
plajă cu 
grațioase 
străjuită
impresionanți, 
mai buni de filmat. 
Din loc in loc, 
malul 
toase, 
dinei 
volei,
(deosebit de rece) și se contempla 
țărmul celălalt, unde se orinduise 
o natură generoasă, calmă, inspi
rată.

Arșița rămăsese abandonată în
dărătul nostru, departe, aerul era 
transparent, un vinticel încrețea 
lacul și întorcea pe-ndelete foile 
unei cărți uitată pe o peluză. De 
undeva, tot de pe ape, venea zvon 
de glasuri tinere.

M-am simțit student și m-am lă
sat ușurel intr-o barcă. Apele os
tenite de soare, aveau culoarea 
smaragdului, sălciile ne-au dă
ruit o umbră solemnă, am cunos
cut citeva broaște cu priviri 
nestimată, am luat amintire, 
„navă”, cițiva melci și un ram 
salcie.

Ostenit, cu pielea arsă de soare, 
în păr cu frunze, in suflet cu tot 
amurgul de pe ape (cu neputința 
de descris) am debarcat pe țărmul 
primitor al „universitarilor". Cițiva

de 
in 
de

lacustru.
cu profundă și 

la unii tineri 
zilele vacanței,

ne-
pe 
Pe

tineri, cu pielea ca a tahitienilor 
din peliculele tehnicolore, se hîrjo- 
neau, jucau o minge și-aveau un 
rîs atit de fără grijă, incit am pri
ceput că-și luaseră toate exame
nele.

La braț cu amicul antrenor, cin- 
tind ca flăcăii cind se întorc spre 
seară din luncă, am părăsit cu 
grei acest rai

Mă gîndesc 
făcută tristețe 
oare-i văd, în
asfaltul topit, navetind intre ..Pa

tria" și fostul circ. 
Ei, suferind in 
pantofi cu ciocuri 
de barză — ele, 

bietele, cocoțate incomod pe tocuri 
care se înfundă în trotuar, con
versând, pe arșiță, despre... Mas- 
troiani, baletul pe gheață (cu nume 
ardeiat), sau înghețata de la .Po
lar"...

Vă rog din inimă — temerari 
navigatori ai bulevardelor încinse, 
cu conversații mai mult sau 
puțin arzătoare — dați fuga 
lacuri!

Inotați, bateți 
cu talpa goală pe
săriți in apă, bălăciți-vă,
plimbați-vă cu barca, fluierați, fa
ceți năzbitii, lăsați să vă ardă
spinarea soarele, culegeți melci si 
faceți dialoguri cu broaștele și cu 
apusurile de pe apă! Chiar acum.

Face, pe onoarea mea!
I. GRIN

în care se

că pistarzii 
noi recor- 

record 
record 
egalat

Cu acest

mai 
La

mtngea, căleați 
nisip, pe iarbă, 

cîntați,

P. S. Unii o să ziceți că nu 
sinteți încă studenți, că... cutare și 
cutare — nu-i nimic! E un 
electric, o minune, și un 
șoltic, care vă lasă chiar 
ștrandului Tei. Dați fuga!

trenulet 
vaporaș 
in gura

♦ 
♦ 
♦

t

A III-a ediție a concursului inter
național de pistă care a avut loc 
vineri, sîmbătă și duminică pe velo
dromul Dinamo din Capitală s-a 
bucurat de o participare valoroasă. 
Alături de cei mai buni specialiști 
romîni au concurat cicliști de valoa
re din R. D. Germană și R. P. Bul
garia. în ultimele două zile de con
curs au fost prezenți și pistarzi ai 
organizației sportive muncitorești 
U.I.S.P. Italia. Competiția a însem
nat și o bună posibilitate de verificare 
a stadiului de pregătire 
află reprezentanții noștri.

Un scurt bilanț arată 
romîni au realizat două
duri la cursa italiană, un nou 
la urmărire pe echipe, un nou 
la urmărire individuală și au 
recordul la viteză seniori,
prilej cicliștii Constantin Dumitrescu 
(urmărire individuală : 5:09.8) și Dan 
Popovici (viteză : 11,5 secunde) au
îndeplinit normele olimpice pentru a- 
nul 1963, Se cuvine de asemenea sub
liniat faptul că o serie de pistarzi 
romîni și-au îmbunătățit performan
țele. Aceasta este - dacă se poate 
spune — partea pozitivă a bilanțului, 
care scoate in evidență roadele mun
cii realizate în pregătirea desfășurată 
in acest an.

Analizind rezultatele obținute tre
buie să arătăm că doar trei dintre 
ele sînt în măsură să ne arate mo
dul cum sînt îndeplinite obiectivele 
de pregătire : 4:49,8 la urmărire pe 
echipe, 5:09.8 la urmărire individuala 
și 11,5 secunde la viteză. Prima per
formanța — cea de la echipe - se 
află la 9.8 secunde de norma olim
pică pentru anul 1963 și la 19,8 se
cunde (!) de aceea pentru anul 1964. 
Teoretic sînt, desigur, posibilități de 
îndeplinire a acestui barem, dar prac-

să perseverăm!

semifonduluiFază din desfășurarea

tic, acest lucru apare ca foarte di
ficil. Dintre cei care au 
echipă C. Tudose este 
S. Duță și V. Voloșin 
Edificatoare in acest sens 
zultatele înregistrate de ei la urmă
rire individuală : S. Duță 5:18,8 și 
V. Voloșin 5:20.0. Cu aceste rezul
tate (cele mai bune dintre cele 
lisate de cei patru componenți) 
greu de prevăzut realizarea de că
tre echipă a 
de 4:30.0.

Timpul lui 
la urn ărire 
El ar putea să-și îmbunătățească a- 
ceastă performanță și să obțină și 
norma pentru anul 1964 (5:00,0). Sa 
pune insă problema dacă acest ciclist 
se va pregăti și pentru această pro
bă de velodrom ținînd seamă de fap-

evoluat in 
slab, iar 

inconstanți, 
sînt și re-

rea- 
est®

timpului

Constantin 
individuală

foarte tare

Dumitrescu 
este bun.

va concura și la 
că lucrul nu este 
plus — după pâ- 
5:00,0 este foarte 
că se va putea

internațio- 
efectuate 

aspiră la 
a fi lan- 

trebuie să 
pe ultimul 

200 m. 
lui

— Giroscopul.
— Asaîtui barierei termice.
— Diodele și tranzistorii cu jonc-

A apărut revista

Igor Lipalil și Alexe Dumitru, învingători în cursa 
de canoe dublu pe 1 000 m

I'olo: Gh. Kuisu-Sirianu

„Sport și Tehnică
Nr. 7

Din sumarul interesant și variat 
a| acestui număr menționăm :
— Viteza costă scump (un istoric 

ai recordului absolut de viteză 
al automobilelor}.

— 430 km cu planorul (interviu cu 
recordmanul republican Nicolae 
Mihăiță).

— Cu caiacul pe sahaua Litcovu- 
lui.

(luni.
— Radioamatorii a« prțns „vulpi".
— Injecția de benzină.

Precum și numeroase alte arti
cole, reportaje, știri; noutăți, 
vinte încrucișate.

Procurați-vă chiar astăzi „Sport 
și Tehnică".

C.f.R. București a
Organizarea finalei campionatului 

republican feminin la Reșița a bucu
rat nespus de mult pe iubitorii jo
cului de popice din orașul de pe 
malurile Bîrzavei. Sîmbătă și dumi
nică, ei au umplut pînă la refuz a- 
rena Olimpia iar inimoșii activiști lo
cali s-au străduit — și au reușit — 
să fie organizatori ingenioși, asigu- 
rînd condițiuni 
competiției.

La „startul" 
fost prezente 
București, Voința Ploiești, 
Cluj, C.S.M. Reșița, Voința Tg. Mu
reș și Voința Constanța, care timp de 
aproape 
victorie 
nu au 
Reșița, 
titlul pierdut anul trecut, 
lor era așteptată deoarece ele aveau 
formația cea mai valoroasă : patru 
maestre ale sportului și două mem
bre ale lotului republican. în plus,

excelente desfășurării

ultimelor întreceri au 
șase echipe; C.F.R.

Voința

un an de zile au mers din 
în victorie. Bucureștencele 

cunoscut înfrîngerea nici la 
reușind astfel să recîștige 

Victoria

CRIflC CANOE I

Regata Snagov“ confirmă speranțele noastre
(Urmare din pag. 1)

cerit acum doi ani la 
Poznan. Dintre ceilalți 
caiaclști, subliniem com
portarea lui Ștefan Po- 
cora (victorios în sin
gura probă de fond pe 
care am cîștigat-o la ca
iac și component al șta
fetei), Artimov și Conțo- 
lenco (componenți ai e- 
chipajului învingător la 
proba de 4 pe 1000 m), 
M. Anastasescu (locul 
doi, împreună cu Vernes- 
cu la 500 m) precum și a 
caiacistelor Hilde Lauer. 
Nela Sideri și Elena 
pălit.

Merită subliniată 
mod special victoria
mației noastre de ștafetă, 
care a întrecut echipa 
germană în care figurau 
doi din componenții șta
fetei campioană olimpică 
la J.O. de la Roma

La canoe, întrecerile au 
fost dominate autoritar 
de reprezentanții noștri. 
Din cele 4 probe, ei au

Li-

in 
for-

cîștigat 3 ! La viteză, am înregis
trat cu satisfacție reapariția pe pri
mul plan a fostului campion olim
pic, mondial și european Simion 
Ismailciuc care — la vîrsta de 33 de 
ani și cu toate că n-a putut parti
cipa în mod regulat la pregătire din 
cauza examenelor — a cîștigat o 
pasionantă finală de 1000 m, cu 
un finiș impresionant, după ce fă
cuse o bună cursă 
noe dublu viteză, 
Dumitru-Igor Lipalit 
fața cuplului Ichim 
nov, învingător 
în proba de fond. Destul de de
parte de valoarea care i-a permis 
să ciștige titlul european, dublul Ia- 
covici-Sidorov trebuie să lucreze mai 
mult, locurile 4 și 6 ocupate sîmbătă 
și duminică fiind cu totul nesa
tisfăcătoare față de posibilitățile a- 
cestui echipaj.

tactică. La ca- 
formația Alexe 

s-a impus In 
Lipalit-I. Cali-

la rindul său -
Destul

E NECESARĂ MAI MULTĂ COLABO
RARE

dea

recîștigat titlul de campioană la fete

în acest con- 
fața unor ci- 
slabe. La a- 
in mod acut

in

în- 
D.

existent i 
cu start 
Burlacul 
urmărire

le recomandau rezultatele foarte bu
ne înregistrate in etapele premergă
toare finalei pe țară. Și, totuși, dacă 
Florica Lăpușan, ultimul schimb al 
echipei feroviare, nu era în formă de 
„zile mari", am fi asistat la o sur
priză. Pentru a întări afirmația noas
tră este suficient să redăm evolu
ția clasamentului la ultimele trei 
schimburi. După schimbul patru: 
1. C.F.R. București; 2. Voința Con
stanța ; 3. Voința Tg. Mureș ; 4.
C.S.M. Reșița; 5 Voința Ploiești ; 6. 
Voința Cluj. După schimbul cinci •• 
1. C.S.M. Reșița; 2. C.F.R. Bucu
rești ; 3. Voința Tg. Mureș ; 4. Vo
ința Cluj ; 5. Voința Constanța ; 6. 
Voința Ploiești. După ultimul schimb: 
1. C.F.R. BUCUREȘTI 2301 P.D. ; 2 
C.S.M. Reșița 2259 p.d. ; 3. Voința 
Cluj 2256 p.d ; 4. Voința Tg. Mureș 
2242 p.d. ; 5. Voința Ploiești 2236 p.d. ;
6. Voința Constanța 2206 p.d.

După cum se vede, clasamentul a 
fost în continuă modificare, echipa

învingătoare fiind desemnată la ulti
mul schimb. Antrenorul formației 
C.F.R. București, Iancu Burduloiu, a 
folosit următoarea echipă : Aurelia 
Nicolaescu (365 p.d.); Ținea Balaban 
(374 p.d.); Valeria Amzulatu 
p.d.); Elena Lupescu (396 p.d.); 
nelia Moldoveana (372 p.d.) și 
rica Lăpușan (423 p.d.).

Dintre celelalte competitoare 
rită a fi subliniată comportarea 
mațiilop C.S.M. Reșița și Voința 
iești, debutante în finala pe 
Prima a depășit adversare
mentale, ocupînd locul secund. în 
schimb, campioana republicană de a- 
nul trecut, Voința Constanța, a evo
luat surprinzător de slab, fiind în
trecută de toate echipele.

Arbitrul principal, Lambru Bejan 
(București), ajutat de A. Damian (Ti
mișoara), A. Mencu, Gh. Floruț șl 
I. Brebenar (Reșița), a condus cu 
competență întrecerile.

TR. IOANIȚESCU

(371 
Cor- 
Flo-

me- 
for- 
PIo- 
țară. 

experi-

Repetăm, Regata Snagov a fO6t un 
real succes pentru sportivii noștri. 
Credem însă că o mai strînsă cola
borare între antrenorii Radu Huțan 
și N. Navasart poate duce ia rezul
tate și mai bune, la prezentarea în 
competiții internaționale a unor echi
paje reprezentative care să ne
dreptul să aspirăm la rezultate me
reu mai bune. Nu credem că se 
poate merge, pe viitor, pe linia adop
tată cu ocazia Regatei Snagov, la care 
echipajele noastre n-au fost cu a- 
devărat echipaje reprezentative ci 
echipaje ale cluburilor Steaua sau 
Dinamo, pregătite fiecare de antre
norul respectiv. De altfel, credem că 
nu numai in privința alcătuirii echi
pelor ci și în ceea ce privește munca 
de pregătire trebuie să existe mai 
multă colaborare în cadrul lotului 
național și olimpic de caiac-canoe. 
Lucrul separat, de o parte dinamo- 
viștii sub conducerea lui Radu Hu
țan și de alta „steliștii" sub cea 
a lui N. Navasart, nu mai poate con
tinua. Pregătirea olimpică este o 
problemă mult prea serioasă pentru 
ca curmarea unei stări de fapt ne
corespunzătoare, nesănătoase, să nu 
sc impună de urgență.

mai

tul că probabil el 
fond. Este adevărat 
imposibil, dar... în 
rerea noastră — cu 
greu de. prevăzut
ocupa unul dintre primele 6 locuri la 
Jocurile Olimpice de la Tokio.

Tînărul nostru vitezist Dan Pb- 
povici a realizat 11,5 secunde la Vi
teză in cadrul unei tentative speciale. 
El a fost lansat de ciclistul bulgar 
Boncio Novakov. Este știut însă că 
— conform regulamentului 
nai — tentativele trebuie 
doar de alergătorul care 
realizarea recordului (fără 
sat). De asemenea, el nu 
beneficieze de lansarea de
viraj dinaintea intrării în 
Este adevărat că și recordul 
Vasile Oprea a fost realizat în a- 
cest fel însă socotim că performan
țele obținute după regulamentul nos
tru făcut „ad-hoc“ nu spun prea 
mult. Nici chiar performanța în sin» 
(pusă ca barem) nu asigură o certă 
calificare în concursul olimpic. Am 
avut posibilitatea să-1 vedem pe Dan 
Popovici pierzînd chiar 
curs internațional, in 
cliști cu rezultate mai 
ceastă probă se pune
problema însușirii detaliilor tehnic» 
și tactice, lucru realizabil numai 
concursuri de anvergură.

Punînd față în față rezultatele 
registrate de alergătorii din R.
Germană și R. P. Bulgaria cu cela 
obținute de reprezentanții noștri re
iese clar decalajul valoric 
1:09,7 (Kluncker la 1000 m 
de pe loc) — 1:12.8 (Vasile 
4:33,7 (R. D. Germană la
pe echipe) — 4:49,8 (R. P. Romînă) ; 
5:04,4 (Staps la urmărire individua
lă — 5:09,8 (C. Dumitrescu) ; 5 vic
torii la viteză (B. Novakov — R. P. 
Bulgaria) — o victorie (Dan Po
povici). Fără îndoială că noi ne vom 
îmbunătăți performanțele, dar nici 
cicliștii din R. D. Germană și R. P. 
Bulgaria nu vor sta pe loc. Și să 
nu uităm că la Jocurile Olimpice do 
la Tokio aceștia nu vor fi singurii 
noștri adversari !

Această sumară analiză nu trebuie 
să ducă la concluzii pesimiste. Este 
normal că într-un an nu putem re
face ceea ce am pierdut în 10. Antre
norii N. Oțeleanu, Iulian Gociman, 
Ștefan Lamîndroiu și ceilalți au însă 
datoria să muncească cu aceeași tra
gere de inimă pentru progresul ci
clismului nostru de pistă. Este po
sibil ca pregătirea efectuată să ducă 
intr-un viitor apropiat (poate chiar 
în sezonul 1964) la rezultate bune 
care să ne permită să ne măsurăm 
forțele cu cicliști de renume în a- 
rena mondială. Avem citeva talente, 
printre care și Vasile Burlacu, ca
pabile să răstoarne toate calculele. 
Trebuie deci să perseverăm, să pu
nem toate forțele și toată capaci
tatea în slujba progresului ciclismu
lui nostru de pistă. Antrenamentele 
trebuie să cuprindă cele mai noi 
metode, tot ce a cucerit pină in 
momentul de față tehnica modernă. 
Și roadele nu vor întîrzia să se 
«rate.

HRISTACHE NAUM

Centru de baschet 
pentru copii« •

Clubul sportiv „Steaua" organizea
ză un centru de baschet pentru copiii 
născuți in anii 1948, 1949 și 1950.

înscrierile se primesc in fiecare 
marți și joi, orele 8,30—10,30 și 17.30 
—19,30 la baza sportivă „Steaua" din 
bd. Ghencea, (capătul tramvaielor 
3, 8 și 11).



„Sint convins că linia dv. ascendentă va continua"
Dc vorhă cu dl. Charles dc Coqueraumont, președintele Federației

Internationale
Printre oaspeții Federației noastre de Sporturi Nau

tice se numără, în aceste zile, și DL, CHARLES DE 
COQUERAUMONT, președintele Federației Interna
ționale de Caiac-Canoe. Duminică, după ultimele probe 
ale Regatei Snagov, competiție pe care a urmărit-o 
cu mult interes și — bineînțeles — cu un ochi atent, 
de specialist —dl. de Coqueraumont ne-a împărtășit 
cîteva impresii asupra competiției, asupra apropiatelor 
campionate mondiale și asupra mult așteptatelor în
treceri din cadrul J.O. de anul viitor, de la Tokio.

„Consider ediția actuală a Regatei Snagov drept una 
din cele mai mari competiții de caiac-canoe ale anului, 
și-a început dl. de Coqueraumont impresiile. Partici
parea a fost foairte bogată iar cursele sau disputat la 
un nivel ridicat. Lacul Snagov, pe care-l văd pentru 
prima oară, constituie un cadru excelent pentru cursele 
de caiac-canoe. Snagovul poate găzdui cu succes mari 
competiții internaționale, cum ar fi de exemplu cam
pionatele europene și mondiale. Lungimea lacului 
permite desfășurarea in bune condițiuni a antrena
mentelor prealabile, pista are lărgimea necesară, adin- 
cimea bună. Apreciez, de asemenea, și faptul că aici 
vintul bate, in general, pe direcția start-soslre sau 
sosire-start, ceea ce este mult mai puțin dezavantajos 
decit dacă lacul ar fi dominat de vânturi laterale.

In ceea ce privește comportarea sportivilor pot sil 
spun că dacă din punct de vedere tehnic nu putem 
vorbi despre lucruri noi, tehnica fiind aproape aceeași 
relevată de „europenele* 'de la Poznan, în schimb 
am remarcat progresul valoric realizat de sportivii 
romini la caiac. La ora actuală, sportivii dv. — pe care 
ne obișnuisem să-i socotim printre favoriți, la con
cursurile noastre, doar la canoe — sint pe un plan 
valoric ridicat și la caiac.

De altfel, ascensiunea caiaciștilor romini a început 
de acum doi ani, de la Poznan, unde ei au cucerit 
două titluri. Sint convins că linia dv- ascendentă va 
continua. Ca președinte ale F.I.C. mă bucur de acest 
lucru, mai ales că desfășurarea la un nivel înalt a 
întrecerilor de caiac-canoe de la Tokio va contribui 
la consolidarea acestei discipline ca sport olimpic. 
Vă vorbesc despre acest lucru pentru că, după cum

URMATI-LE

dc caiac canoe
vă amintiți, federația noastră a trebuit să duci o 
luptă serioasă pentru ca in programul J.O. de la Tokio 
să fie inclus caiacul și canoea.

— Cum se desfășoară pregătirile pentru probele 
de la Tokio 7

— Nu m-am putut încă deplasa în Japonia, dar 
observatorii F.I.C. m-au informat că lacul Toda este 
corespunzător, iar instalațiile sale anexe se conturează 
cu repeziciune. Japonezii depun eforturi susținute 
pentru a asigura buna desfășurare a competiției și, in 
același timp, se străduiesc să-și însușească cit mai 
bine tehnica acestui sport, pentru ca sportivii niponi 
să se prezinte și la această disciplină la nivelul cerut 
de întrecerile olimpice. De altfel, însăși prezența lor 
la Regata Snagov, ca și faptul că vor mai rămine un 
timp in Rominia pentru a se pregăti alături de spor
tivii romini, dovedește interesul cu care federația 
japoneză privește participarea sportivilor săi la pro
bele de caiac-canoe de la J.O. Sint informat, de ase
menea, că în toate țările pregătirea olimpică este pri
vită ou multă seriozitate. Este și normal, disciplina 
noastră oferind posibilitatea ciștigării a peste 20 de 
medalii de aur, argint sau bronz !

— Ce ne puteți spune despre apropiatele cam
pionate mondiale ?

— Din rapoartele pe care le-am primit de la comisia 
tehnică a federației internaționale, precum și din con
tactele mele personale cu conducătorii federației iu
goslave, care și-a asumat sarcina organizării „mon
dialelor", rezultă că preparativele sint ca și încheiate. 
La startul probelor se vor prezenta 25 de națiuni, 
cifră record. Desigur, e greu să vorbești despre șanse. 
Cred însă că, alături de sportivii din țările europene 
răsăritene, un cuvânt greu și-l vor spune reprezentanții 
țărilor nordice, mai ales, suedezii și danezii, precum 
și reprezentanții R. F. Germane. Sint convins că 
„mondialele" de la Iaițe vor fi un succes pentru dis
ciplina sportivă pe care o iubim și care se răspin- 
dește tot mai mult pe plan mondial.

interviu luat de R. URZICEANU

EXEMPLUL!
Și-au îndeplinit norma olimpică pe anul 1963

ȘERB AN CIOCHINA 
(Metalul București)

CONSTANTIN CIUCA
(Steaua București)

tesc strădaniile

„Campionul acu
mulărilor calitati
ve lente, dar... si
gure", așa cum a 
fost denumit va
lorosul nostru a- 
tlet, a reușit în 
acest sezon un 
buchet de perfor
manțe și de vic
torii internațio
nale care-i cins- 
și-i recompensează

eforturile.
Chiar de la primul concurs ofi

cia] și-a îndeplinit, cu 15,70 m, 
norma olimpică prevăzută pentru 
prima etapă a pregătirilor, reali- 
zind apoi cu 16,13 m un nou re
cord republican la triplu salt și 
norma pentru intreg anul 1963. 
După victoriile repurtate in întil- 
nirile cu Grecia, Bulgaria și Iu
goslavia, Ciochină a realizat un 
frumos succes cucerind primul loc 
la meciul Balcani—Scandinavia și 
la concursul de Ia Oslo.

De la Șerban Ciochină așteptăm, 
in continuare, rezultate tot mai 
bune și comportări la fel de va
loroase. Are toate posibilitățile și 
toate condițiile pentru a Ie înde
plini.

Tînărul nostru 
boxer a demons
trat pe ringul 
„europenelor" fru
moase calități teh
nice și fizice, o 
bună pregătire ge
nerală, care l-au 
impus atenției tu
turor specialiștilor 
prezenți la Mos
cova. După victo
ria categorică repurtată, în sfer
turi de finală, asupra finlandezu
lui Parvalen, boxerul nostru a 
evoluat în semifinale în compania 
campionului sovietic Bîstrov. Cu 
acest prilej, Ciucă a boxat foarte 
bine, dar — în mod surprinzător 
— decizia i-a fost acordată adver
sarului său, el fiind nevoit să se 
mulțumească cu medalia de bronz. 
Calificarea sa în semifinalele cam
pionatelor europene a reprezentat 
îndeplinirea normei olimpice.

în răgazul de timp care a mai 
rămas pînă la Tokio, Ciucă tre
buie să se pregătească și mai bine, 
în așa fel ca să poată aspira cu 
succes la o medalie olimpică.

individuală

CONSTANTIN DUMITRESCU 
(Olimpia București)

Prima normă o- 
limpică la pistă a 
fost îndeplinită de 
un... fondist. Cons
tantin Dumitrescu, 
a atacat —- înainte 
de plecarea in 
R. D. Germană — 
recordul probei de 
1.000 m, urmărire
norma olimpică fixată pentru si
nul 1963. Și a reușit. Timpul de 
5:09,8 este superior cu 4,8 sec. ve
chiului record republican și cu 
5,2 sec. normei olimpice. Fără în
doială că Dumitrescu va realiza 
în acest an și norma pentru fond. 
EI se va putea însă pregăti și 
pentru această probă de velo
drom. Și aceasta pentru faptul că 
velodromul ajută pregătirii pen
tru șesea, iar întrecerile de fond 
pregătirii pentru velodrom.

DE PRETUTINDENI
• I»lr-un articol cu privire Ia pregă

tirile ce se fac în vederea J.O. de vară, 
ziarul japonez .Asahi Evening News' 
scrie, printre altele : „Satul olimpic va 
avea o suprafață de aproximativ 770 000 
m.p. In acest sat vor fi cazaji circa 
8 000 de sportivi. In afara blocurilor de 
locuințe, se află în construcție restau
rante, diferite magazine, băi, bănci, o 
policlinică etc. Intrucît satul olimpic 
este așezat intr-o zonă cu circulație 
foarte aglomerată, pentru ușurarea 
transportului sportivilor la diferitele 
baze au fost construite șosele speciale 
suspendate care vor putea asigura le
gătura în numai 5 minute cu Stadionul 
Național, în 14 minute cu Parcul Koma- 
zewa și în 35 de minute cu Aeroportul 
Haneda.

Pentru perioada Jocurilor vor fi folo
siți circa 750 de traducători pentru lim
bile ; engleză, germană, franceză, rusă, 
spaniolă și italiană**.

• Proba de biatlon modern de iarnă se va desfășura pe un traseu lung de 20 
de kilometri, avînd 173 m diferență de nivel. Cele 4 poligoane de tir sint plasate 
la următoarele distanțe, de la plecare: A — 6,2 km (irageiea se face din poziția 
culcat, de la 250 m), B — 10,8 km (culcat, de la 200 m), C — 12,1 km (culcat, de la 
150 m), D — 17,2 km (în picioare, de Ia 100 m)<

C* Congresul federa
ției internaționale de 
baschet a stabilit siste
mul de calificare pentru 
Jocurile Olimpice de la 
Tokio. Turneul olimpic 
de baschet va cuprinde 
16 echipe. Primele 8 cla
sate la J.O. de la Roma 
(S.U.A., U.R.S.S., Brazi
lia, Italia, Cehoslovacia, 
Iugoslavia, Polonia și

★
€? A lost definitivat planul transpor

tării tradiționalei flăcări olimpice de la 
Olimpia, din Grecia, la Tokio. Comite-

Uruguai) sint calificate 
.din oiiciu". La acestea 
se mai adaugă Japonia 
ca țară organizatoore. 
In urma desfășurării
Jocurilor panamericane 
s-au mai calificat Porto 
Rico și Peru. Acestor 11 
echipe li se vor mai a- 

dăuga două formații eu
ropene (turneul de cali- 
licare va avea loc în

luna mai 1964) și cîști- 
gătoarea campionatului 
țărilor africane, de la 
Khartum, începutul anu
lui 1964. Pentru comple
tarea ultimelor două 
locuri se va organiza un 
turneu, la Yokohama, cu 
puțin timp înaintea în
ceperii Jocurilor.

★

» , ® cum a anunțat Comitetul japonez de pregătire a J.O , bugetul va atinge
fabuloasa sumă de 616 496 000 000 yeni. Această sumă este folosită pentru moderniza
rea mijloacelor de transport, pentru construcția de șosele, de hoteluri, de noi baze 

e,c- Alocarea unei sume atît de mari este explicată prin dorința Munici
palității orașului Tokio, ca profitînd de J.O., să aducă un aport important 
și modernizării capitalei Japoniei.

„Cupa Federației“ 
să fie doar un început!
Impresionante au fost întrecerile 

de sărituri pentru „Cupa Federației" 
desfășurate sîmbătă și duminică la 
ștrandul Tineretului. Aproape 100 de 
copii, juniori și seniori din Capitală, 
Sibiu și Oradea au stabilit un ade
vărat record de participare la un 
concurs de sărituri, iar cei mai multi

mente talentate, de mari perspective. 
Pentru ca aceștea să nu rămînă sim
ple speranțe, se cere însă din partea 
comisiilor orășenești și raionale, a 
consiliilor cluburilor și asociațiilor 
sportive, un sprijin dcfplin pentru 
dezvoltarea săriturilor. Organizarea 
unor competiții asemănătoare 1»

★
tu! olimpic japonez a anunța! că, de la 
Atena, flacăra va fi dusă cu un avion 
cu reacție. Acesta va face escale în 
24 de orașe din 18 țări (Istanbul, Bei
rut, Delhi, Rangoon, Singapore, Hong 
Kong etc.). Pe teritoriul Japoniei, fla
căra va fi purtată de ștafete, care voi 
străbate toate cele 46 de prefecturi 
ale țării înainte de a ajunge la Tokio.
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dintre ei au dovedit un 
ridicat nivel de pregăti
re. Copii, de 15 ani ne
împliniți, au smuls ropo
te de aplauze spectatori
lor și... note destul de 
ridicate arbitrilor, dove
diți în general severi. 
M. Buta. M. Munteanu, 
J. Treistaru, Anda Mol- 
doveanu (Progresul), Al. 
Chelcea, M. Bodea, O. 
Bozdog, S. Curteanu, Dan 
Birtolom, Maria Arones- 
cu, Margareta Vereș, A- 
neliese Kestner (S.S.E. 
Sibiu), C. Nedelcu (Clu
bul sportiv școlar) sint 
doar oițiva din copiii 
care s-au impus ca reale 
talente. Bineînțeles, nu 
pot fi omiși nici juniorii 
D. Popoae, V. Covaliuc 
(S.S.E. Sibiu), M. Stan- 
ciu, Melania Treistaru, 
Elena Timar, Aurelia 
Manache (Progresul) și 
Gabriela Popescu (S.S.E. 
București), al căror pro
gres poate fi asigurat 
numai printr-o muncă in
tensă și judicioasă din 
partea antrenorilor, prin
disciplină și conștiinciozitate din partea 
lor. Cit privește seniorii, subliniem 
faptul că, prin performanțele reali
zate la trambulină și la platformă, 
Aurel Breja și Nora Miess au înde
plinit echivalentul normelor olimpice 
și de maeștri ai spartului. Ii felici
tăm pentru aceste performanțe care 
trebuie să constituie un stimulent în

orașe ca Sibiu, Cluj, Baia Mare ar 
fi, de pildă, un mijloc de asigurare 
a continuității în antrenamente și in 
activitatea oficială și un stimulent 
pentru tinerii săritori.

Și noi, dar în primul rind sări
torii, așteptăm cu nerăbdare cit mai 
multe concursuri la care să participe 
un număr din ce în ce mai mare de

viitoarea lor activitate.
„Cupa Federației" nu trebuie să 

rămînă însă o acțiune izolată. Des
fășurarea întrecerilor a demonstrat 
din plin că în țară sint multe ele-

tineri și tinere și în cadrul cărora 
să se înregistreze performante din 
ce în ce mai bune.

I
D. STĂNCULESCU

Despre doua recorduri...
Vești bune de la Baia Mare, unde 

înotătorii noștrii fruntași au participat 
la sfîrșitul săptămînii trecute la un 
concurs cu caracter de verificare. în 
fruntea tuturor rezultatelor se si
tuează, desigur, cele trei noi recor
duri republicane, realizate de Zoe Rcz- 
nieeneo (la 100 m bras), Măriuca Ro
tam (100 m fluture) și Alexandru 
Bota (100 m spate — juniori).

Mai valoros ne apare recordul lui 
Zoe Reznicenco : 1:22,8 pe 100 m bras, 
fiind superior cu 4 zecimi de secundă

recordului de senioare care aparți
nea înotătoarei Sanda Grințescu-
lordan. Foarte tînără (15 ani) și deci 
capabilă de noi salturi calitative,
eleva antrenorului Mitrofan se apro
pie cu pași vertiginoși de marile 
performanțe mondiale. îmbunătățind 
acum cifra recordului la 100 m, Zoe 
Reznicenco anunță noi ameliorări și 
pentru proba clasică de 200 m bras al 
cărei record (2:57,0) aparține încă San
dei Grințescu-Iordan.

Iată istoricul recordului la 100 m 
bras *):

1:25,6 Gabriela Mangezius 6.IX.1957
1:25,4 »» 6.1X.1957
1:24,8 >» 6.X.1957
1:24,4 13. VII.1958
1:24,4 27.VI1.1958 (rec. egalat).
1:23,8 Sanda Grințescu-Ios’dan 26.VI.1961
1:23,7 4. VIII.1961
1:23,5 4.IX.1961.
1:23,2 22.VII.1962
1:22,8 Zoe Reznicenco 21.V1I.1963

Criticată, recent, pentru rezultate de secundă recordului pe care-l de-
slabe (mult inferioare celor de anul ținea Nicoleta Gordin. Reamintim că
trecut) Măriuca Rotaru și-a făcut o recordul personal al Măriucăi Roiaru
frumoasă... autocritică corectînd re- era 1:17,6 și fusese realizat anul tre-
cordul probei 100 m fluture Si astfel cu* 'a Cottbus, în aceeași probă in
de la 1:20.3 (obținut Ia întrecerile de N

1:16,6.
Gordin înotase timpul de

la Cluj) ea a parcurs distanța, acum, Istoricul recordului la 100 m fiu-
în 1:16,4, timp superior cu două zecimi ture*) :

1:24,7 EI is abet a Rraiu 19. VII.1957
1:24,1 » 24.VIH.1957
1:24.0 >» 8.IX.1957
1,23,5 5.X.1957
1:23,0 Nicoleta Gordin 29.VI.1958
1:19,1 13.VII.1958
1:19,1 Nicoleta Gordin 14.V1U.1959 (rec. egalat)
1:17,0 >» 3.IX.1961
1:16.6 >» 2.IX.1962
1:16,4 Măriuca Rotaru 21.VII.1963

*) = recorduri conforme regulamentului F.I.N.A., intrat în vigoare
la 1.V.1957.

Un reușit concurs popular de regularitate și mototurism
Duminică dimineața, pe o vreme 

excelentă și cu o participare nume
roasă (50 de concurenți), s-a desfă
șurat pe ruta București — Amara băi 
concursul de regularitate și mototu- 
rism organizat de comisia orășeneas
că de moto, rezervat posesorilor de 
motociclete, motorete și scutere. Da
torită condițiilor create de organiza
tori concursul și-a atins scopul. Con- 
curenții s-au prezentat bine pregă
tiți, acest lucru fiind ilustrat șl de

faptul că nu mai puțin de 32 de 
alergători să fie la egalitate de punc
te după terminarea parcursului. în 
fața acestei situații a fost nevoie de 
o probă de departajare după care 
primele trei locuri au fost ocupate în 
ordine de V. Lăzărescu, Gh. Ciobo- 
taru și I. Vorvorici (toți de la Auto
baza M.F.A.). Mențiuni au obținut 
Gh. Șerban (motoretă Carpați) și S. 
Desuys (Manet).



„FINALA4C

• ••
„Cupa școlarului44 in plină desfășurare

isistat și la ultimul
R.P.R.", la finala de duminică 
stadionul „23 August", înche- 
victoria categorică a fotbaliș- 
la Petrolul. In aplauzele pu- 
ploieștenii au primit frumo- 

eu, „Cupa R.P.R.", după care 
t un tur de onoare, în aclama- 
bunei.

de 
a- 
de 
de

finală, în care se întâlnesc echipe 
categorii diferite, aceea care are... 
vantajul psihologic este formația 
categorie inferioară, care are totul 
câștigat și nimic de pierdut. In plus, 
publicul „merge" cu echipa cu mai 
puține șanse, cel puțin teoretice, în 
dorința de a gusta o surpriză. Așadar, 
întîlnirea avea semnele ei de între-

Petrolul a trimis în spațiul porții 
21 de șuturi, dintre care 6 n-au putut 
fi oprite.

Siderurgistul nu trebuie să pună la 
inimă rezultatul de duminică. A in- 
tîlnit o echipă mai bună și... a pier
dut. Gălățenii au arătat însă și lu
cruri frumoase, care au dovedit că 
n-au ajuns întâmplător în finala ,,Cu-

echipe 
forma-

fotba- 
a tre- 
iubito-

RM. VÎLCEA (prin telefon). — în 
localitate au început zilele trecute în
trecerile primei ediții a „Cupei școla
rului” la fotbal. Participă 16 
reprezentative de regiuni și 
ția orașului București.

Evoluția celor mai talentați 
liști școlari din întreaga țară 
zii un viu interes în rîndul
rilor de sport din Rm. Vîlcea, care 
asistă în număr mare la meciurile de 
Pe terenurile 1 Mai și Oltul.

Tinerii fotbaliști au susținut par
tide viu disputate și de bun nivel 
tehnic. Majoritatea echipelor practică 
un joc ofensiv. Dovadă cele 121 de 
goluri marcate in 25 de meciuri sus
ținute pînă acum. Dintre jocurile care 
s-au ridicat la un nivel tehnic bun 
menționăm Dobrogea-Suceava (3—2), 
oraș București-Brașov (3—1), Oltenia- 
Mureș-Autonomă Maghiară (3—1), Ba

nat-Maramureș (1—0) și Brașov-Plo- 
iești (2-0). Alte rezultate : Galați-Reg. 
București 3—1, Ploiești-Bacău 3-0, Ar- 
geș-Cluj 0—4, Crișana-Hunedoara 4—3, 
Dobrogea-Galați 8—1, Sueeava-Iași 
5—3, București (oraș)-Bacău 3—0, Cluj- 
Mureș 8—3, Oltenia-Argeș 3-2, Ma- 
ramureș-Hunedoara 4—1, Crișana- 
Banat 3—2.

Printre tinerii care figurează în 
vederile antrenorilor pentru a parti
cipa la tabăra de juniori ce se va or
ganiza tot în orașul nostru se numără 
Ioniță (Ploiești), Gheorghiță (Dobro- 
gea), Palici (Banat), Moraru (Bra
șov), Bretan (Cluj).

In urma rezultatelor înregistrate 
în serii s-au calificat pentru turneul 
final formațiile regiunilor CLUJî 
BRAȘOV, BANAT și DOBROGEA.

D. ROȘIANU, D. ALEXANDRU 
coresp.

(Urmare din pag. 1)

a fost
Foto: T. Chîoreanu

înscris cel de al 5-lea gol al Petrolului

însemnări de la „școala" antrenorilor...

ipnoase sînt aceste clipe! Le-a 
ot ieri, și Dinamo București 
u o săptămînă înainte, cîști- 
unpionatul țării, cealaltă mare 
iție fotbalistică internă. Cu e- 
fiecare jucător dinamovist a 

it tricoul de campion, răsplată 
irilor depuse de-a lungul cam- 
lui, a luptei încordate purtate
27 de etape, a victoriei finale 

e asupra celorlalți 13 parteneri 
ecere. iar ieri, publicul nu 
ibit spre ieșire, ca în multe 
iduri. A rămas pe stadion pen- 
>articipa la sărbătorirea Petro- 
iupă ce, cu puțină vreme îna- 
ilutase cu aceeași căldură, pe 
ii echipei campioane.

să revenim la „Cupă", 
rînd, să recapitulăm ce 

at. Vom începe prin a spune 
:eastă ediție a „Cupei", a 25-a, 
:urat de o largă participare, 
iscris echipe din toată țara, 
irașe și sate, echipe „mari" și 
„mici", animate de dorința de 
irma, de a merge cit mai de- 
oe '.raseul acestei competiții. 
. „ singură echipă se poate 
cu victoria finală, cu cîștiga- 
’eului, numeroase alte formații 
t la rîndul lor satisfacții, în- 
victorii în fața unor echipe 

ificare superioară, experimen- 
ulte motive de mulțumire le 
ierurgistul Galați care, după 
'erit înflăcăraților lui susțină- 
:uria de a promova din „B" în 
categorie, a reușit o a doua 

aceea de a ajunge în finala 
R.P.R.", după ce a scos din 
chipe ca Progresul și C.S.M.S. 
rește, cel mai mulțumit este 
, care a reușit performanța 
n ă — cîștigarea „Cupei", 
că ploieștenii n-au sus- 
«amenul cel mare în finală, 
ităm că ei susținuseră, practic, 
inale", in meciurile cu Dina- 
ureștâ și Steaua, socotite, pe 
•eptate, cele mai bune echipe 
. Deci, Petrolul este un învin- 
erituos, iar „Cupa" a revenit, 
arat, echipei care a dominat 
competiție. Este interesant de 
otuși — și acesta constituie, 
farmecul „Cupei" — că nici 

petroliștilor n-a fost atît de 
a timp ce a reușit să învingă, 
rînd, de o manieră categorică, 
pe Dinamo București, cu ace- 
■ pe Steaua și cu 6—1, în final, 
•urgistul, Petrolul a 
ii multe dificultăți, 
iele meciuri, în fața 
mai puțin faimos, 
op" l-a constituit
București, în care 
itut obține cîștig 
... prelungiri! Dar, 
am așa s-a scris istoria! 
ept vorbind, nici finala nu 
linte jucată. Intr-o astfel de

ceea ce a făcut ca aproape 
de spectatori, cu toată căldura

bare, 
45.000 
„tropicală" să-și dea întâlnire pe sta
dionul „23 August". La sfârșit de iu
lie, se poate spune că a fost un re
cord de spectatori! Deci, a fost ins
pirată Federația, programînd 
meci pe cel mai mare 
țării.

Ce probleme a ridicat 
duminică în afara celor 
cronica noastră de ieri ?

In primul rînd trebuie 
calmul echipei 
ratat (Dridea a

stadion
acest

al

meciul 
arătate

de 
in

pei". Ne-au plăcut unele acțiuni ale 
tripletei, insistența în joc a lui Zgardan 
și activitatea inepuizabilă a Iui Dra- 
gomir. Și David a avut câteva acțiuni 
periculoase pe extremă. Din păcate, 
acest jucător atât de mobil nu face 
de cele mai multe ori din driblingul 
său o armă pentru echipă — așa cum 
a făcut Badea — ci un prilej de a- 
firmare personală. Și nu e bine! 
Din această cauză, echipa a fost lip
sită de centrări, de ocazii de a trage 
la poartă. In prima repriză, de pildă,

— Pe vremea cind jucam eu fotbal 
erau nenumărați jucători buni in 
compartimentul apărării. Asta n-o 
spun pentru faptul că am fost apă
rător. Gindiți-vă la Apolzan, Szdkd, 
frații Băcuț, Iosif Covaci, Androvici, 
dr. Lnioa, Bone, Serfozo, Petrescu, FI. 
Marinescu și atiția alții, dintre care 
oric'md iți puteai alege oameni pen
tru a alcătui o linie de fundași so
lizi. Atunci, cu înaintările aveau 
antrenorii probleme. Ani de zile s-a 
lucrat pentru a forma jucători de atac 
corespunzători. Apărătorii au cam 
fost uitați. Aceasta este, cred eu cau
za pentru care azi umblăm după 
stoperi, fundași, mijlocași. Și din cele 
predate aici reiese destul de 
va trebui să lucrăm pentru 
unor fundași centrali sau de 
ne, cu o pregătire tehnică și
specifică pentru noul sistem ce tinde 
să fie generalizat in fotbalul nostru.

Și la un grup și la altul era ușor 
de constatat că noțiunile teoretice 
predate la curs erau discutate prin 
prisma aplicării lor practice, imediate.

Apoi, am intrat împreună la ora 
a doua. După ce antrenorul federal 
Ștefan Covaci a reînceput lectura ma
terialului, în sală nu se mai auzeau 
decât... creioanele, alunecând pe hâr
tie. Priveam în bănci. Oameni cu 
tîmplele încărunțite, foști internațio
nali, antrenori cu vechi state de ser
viciu sau de curând cuprinși de răs
punderile acestor sarcini, erau numai 
ochi și urechi, căutând să nu scape 
nici 
aci 
Ion 
ca,

clar că 
crearea 
margi- 
tactică

Pirivindu-i, ne gîndeam la acei 
fotbaliști care cred că nu mai au 
nimic de învățat. Să fi stat câteva 
minute alături de noi, să-i vadă pe 
„profesorii" lor cât de dornici erau 
de a mai învăța ceva... Și aceasta, după 
ani și ani de lecții le fotbal ținute 
de către ei înșiși pe terenurile de 
fotbal!

La sfârșit, am stat de vorbă cu di
rectorul cursului, antrenorul federal 
Angelo Niculescu. „Cursul nostru — 
ne-a declarat el — are menirea de a 
pune la curent pe antrenorii prezenți 
aici cu cele mai noi cuceriri ale fot
balului mondial. Interesul și seriozi
tatea cu care se lucrează ne dau con
vingerea că cele însușite vor fi apli
cate în practică, la echipe, pentru 
ridicarea nivelului acestei activ ăți 
sportive atit de 
noastră".

îndrăgită și in țara

sublțniat
Petrolul. După un gol deși au avut de cîteva ori inițiativa, 
tras în bară în min. 2) gălățenii n-au tras decît o dată la 

poartă, prin Zgardan (șutul care a 
adus golul).

Mai trebuie spus că fotbaliștii din 
Galați manifestă tendința de a suplini 
anumite lacune tehnice printr-un joc 
„tare". Dar acest „schimb" nu e în 
favoarea lor. Ei trebuie să lupte pen
tru a-și ridica măiestria sportivă, 
pentru a practica un joc la nivelul 
categoriei în care au promovat.

V. grAdinaru
BERARIU

,, Cupa Știința <4

Comitetul executiv aț UASR or
ganizează în perioada 11—18 au
gust o competiție de fotbal dotată 
cu „Cupa Știința", în scopul asigurării 
unei pregătiri corespunzătoare echipe
lor de categorie A și B Știința. Com
petiția se organizează sistem turneu 
(numai tur) și se va desfășura ast
fel : 11 august, la Cluj : Știința Cluj — 
Știința Craiova și Știința București — 
Știința Timișoara ; 15 august, la Ti
mișoara : Știința Timișoara — Știința 
Craiova și Știința Cluj — Știința 
București ; 18 august, la Craiova :
Știința Craiova — Știința București 2 
și Știința Timișoara — Știința Cluj.'

1X2X1X21BADEA (Petrolul)
Văzut de Ncagu Rădulescu

din 
ac- 
nu 

fost

0 dată ou încheierea ediției 1962/63 
campionatului de fotbal și a consu- 

.Cupei R.P.R.“, fotbaliștii

avut in- 
intr-unul 
unui ad- 
Cel mai

meciul cu 
ploieștenii 
de cauză 
ia fiecare

și, dimpotrivă, unul primit în condiții 
cînd apărarea imediată putea ușor e- 
vita acest deznodământ, echipa 
Ploiești nu s-a descumpănit, ci a 
ționat în continuare, ca și cum 
s-ar fi intîmplat nimic. Și asta a
una din „cheile" victoriei. Ploieștenii 
mi s-au pierdut cu firea nici mai 
tîrziu, cînd golul lor, deși, cum se 
spune, „plutea în aer", refuza totuși 
să se producă. Cu răbdare, petroliștii 
au construit noi atacuri, au folosit 
diverse scheme tactice, au știut să 
treacă peste aceste momente de în
cordare nervoasă. Și aceasta le-a des
chis drumul spre victorie.

In al doilea rînd, trebuie vorbit 
despre jocul înaintării petroliste. Du
minică, ploieștenii au jucat în atac 
„ca la carte". Jocul s-a desfășurat 
pe un front larg, cu folosirea conti
nuă a extremelor, cu schimbarea di
recțiilor de atac, cu reușite schimburi 
de locuri. Fotbalul modern, tocmai 
acest lucru îl cere, iar atunci cînd 
înaintarea își îndeplinește rolul, un 
meci de fotbal devine un spectacol 
cu adevărat plăcut, chiar dacă for
țele angajate în luptă nu sînt echi
librate. Și mai mult place un meci 
în care driblingul este un mijloc și 
nu un scop în sine, în care acțiunile 
se termină cu șuturi pe poartă. Iar

a 
mării finalei, 
noștri au intrat într-o scurtă vacantă.

Participant» la Pronosport însă, con
tinuă „lupta* cu cele 3 semne, prin 
care își încearcă cunoștințele si inspi
rația, într-un interesant concurs care 
cuprinde meciuri din grupa a Il-a a ca
tegoriei A a campionatului U.R.S.S. și 
din „Cupa de vară" a R.P. Ungare.

Dăm mai jos programul concursului 
nr. 30 d in 28 iulie a.c. cu scurte a- 
precieri ale echipelor antrenate în aceste 
întîlniri:

1. Karpatt Lvov — Metalurg Zapo- 
rojie — gazdele se află clasate în primele 
locuri și întâlnesc o echipă în formă mai 
slabă, clasată pc locul 10, fapt care le 
dă primă șansă.

2. Lokomotiv Gomel — Cernomoret 
Odesa, feroviarii se află pe unul din 
locurile vizate la retrogradare și vor 
lupta pentru a obține punctele puse în 
joc.

Nu trebuie uitat însă că echipa ma
rinarilor din Odesa se comportă bine în 
deplasare și poate ob|ine un punct.

3. .Șu/iteor Karaganda— Șiiuiik Iar o- 
slav. Clasată pe locul 2, Șinnik, joacă Ia 
fel de bine și în deplasare și poate trece 
de formația minerilor, însă trebuie ținut 
seama de faptul că aceasta, avînd și a- 
vantajul terenului, poate furniza surprize. 
Meci desebi».

un cuvânt și să noteze tot. Erau 
Francisc Ronai, Coloman Braun, 
Lupaș, Mircea Luca, Nicolae Pro- 
Gheorghe Vaczi, Guță Tănase, 

Toma Costică, Valentin Stănescu, Du
mitru Nicolae (Nicușor), Tiberiu Bone, 
Nicolae Reuter și atîția alții.

4. SKA Novosibirsk — Volga Gorki, 
Aflată pe locul 8, la patru puncte de li
der, echipa din Gorki poate obține un 
punct în dauna deținătoarei lanternei 
roșii, SKA Novosibirsk.

5. Uralmaș Sverdlovsk Kuban
Krasnodar. Candidată la retrogradare, 
echipa metalurgiștilor din Sverdlovsk, 
poate obține punctele puse în joc, de 
care are absolută nevoie. Fotbaliștii 
din Krasnodar însă, știu să joace în de
plasare și să obțină dese rezultate de 
egalitate.

6. Trud Voronej — Rezervele de muncă 
Lugansk. Echipa gazdă se află pe pri
mul loc.

Avantajul terenului și forma bună a- 
cordă prima șansă voronejenilor.

7. E.V.T.K. — Kecskemet (cupa de 
vară a R.P.U.). Gazdele, avînd o apă
rare mai masivă și mai sigură, au prima 
șansă.

8. Egyetertes — Budai 
Meci echilibrat între două 
valoare apropiată, în care 
lupta pentru victorie.

9. Nyiregyhaza — Eger. 
pornesc cu mai multe șanse, nu trebuie 
exclusă surpriza unei victorii a oaspeți
lor, Eger avînd un atac rapid și eficace.

10. Kaposvary II. — Pecsi V.S.K 
Echipa din Pecsi, deși în deplasare, are 
prima șansă în întîlnirea cu recent re
trogradata »n categoria G, Kaposvary H.

11. K. Lombik — Traktorgyar. Întîl- 
nire între o recent promovată în catego-

ria B și o retrogradată. Avînd o expe
riență mai bogată, gazdele au prima 
șansă,

12. Keszthely — Papa. Echipe din 
seria a IV-a a categoriei C, în care Papa 
s-a clasat pe locul 3, față de locul 9 
ocupat de gazde. Avînd o apărare pene- 
trabilă și un atac ineficace, gazdele au 
puține șanse.

Sp.) Ujlaki F.C. — Esztergom. Dispu
nând de una din apărările cele mai în, 
formă, oaspeții nu pot pierde aceasiă . 
partidă.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES Nr. 29 

din 17 iulie 1963

-Sr/,

Spartacus. 
formații de 
fiecare va

Deși gazdele

Categoria 
lei fiecare.

Categoria 
lei fiecare.

Categoria 
lei fiecare.

Categoria 
lei fiecare.

Categoria 
lei fiecare.

Il-a,

IlI-a,

a

a

a

6 variante a 8.081

25 variante a 2.088

IV-a,

V-a,

Via,

181 variante a 370

668 variante a ÎOQ *

3.333 variante a st
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Din scrisorile 
corespondenților noștri CUM LUCREZ CU COPIII

LA LUMINA REFLECTOARELOR

Din Sighișoara, corespondentul vo
luntar Constantin Moldovan ne scrie 
că zilele trecute consiliul raional 
TJCFS a organizat pentru prima oară 
un concurs de gimnastică în nocturnă, 
’pe terenul de sport Faianța, cu parti
ciparea selecționatelor orașelor Si- i 
ghișoara și Mediaș. Spectatorii au ur- | 
mărit cu mult interes frumoasa evo
luție a gimnastelor și gimnaștilor care 
au dovedit o bună pregătire. Au învins 
echipa orașului Mediaș la fete și 
echipa orașului Sighișoara la băieți. 
Demonstrația a constituit o bună pro
pagandă făcută gimnasticii în acest 
oraș unde, pînă acum, au fost orga
nizate prea puține întreceri la această 
disciplină. Dintre sportivii care au 
evoluat s-au evidențiat Elena Viteu, 
Delia Coca, Maria Stănescu (Mediaș), 
Violeta Drăgan, Rodica Popa (Sighi
șoara) precum și gimnaștii Ștefan 
Băcilă, Niculae Ilialc (Mediaș), Florin 
Dobrescu, Helmi Dresler și F. Wer
ner (Sighișoara).

ÎNTRECEREA CLUBURILOR ȘCOLARE

Zilele trecute, ne relatează cores- 
pondentul nostru F. Erdeș, Timișoara 
a găzduit o întrecere a tinerilor gim- 
naști reprezentind cluburi școlare. S-ati 
întrecut echipele de băieți și fete, de 
la Luceafărul Brașov, C.S.S. Cluj și 
C.S.S. Banatul Timișoara' . Acumulind 
cel mai mare punctaj, echipele timi
șorene au cîștigat „Cupa Banatul". 
Pe locurile următoare s-au clasat : 
C.S.S. Luceafărul, C.S.S, Cluj. Între
cerea individuală a fetelor a fost cîș- 
tigată la categoria maestre de gimnasta 
Cornelia Sav (Tim.), care a executat 
un foarte frumos exercițiu la paralele 
inegale ; la categoria a doua a cîștigat 
Mariiena Krubl, (Tim.), iar la junioare 
cat. I pe primul loc s-a clasat Letiția 
Răducu (Br.). La băieți Marcel Benea 
fi Petru Șebu (ambii Tim.) au con
curat la categoria I elasindu-se îm
preună, pe primul loc. La categoria 
a doua a terminat învingător Teofil 
Blaj (Br.j, la juniori I Mihaj Alexe 
(Cluj), iar la juniori II Sorin Crăciun 
(Br,).

Față de rezultatele tot mai bune 
obținute în diverse ramuri spor
tive. în ultimii ani s-a pus din 

ce în ce mai acut problema pregătirii 
sportive la o vîrstă timpurie.

In cadrul clubului Dinamo Bucu
rești, am găsit un sprijin larg și în
curajare, încă din 1956. cînd am în
ceput să predau gimnastica unor copii 
de o vîrstă mult mai mică decît se o- 
bișnuia în acea vreme la noi în țară. 
Munca a fost începută atunci, sub tit
lul de experiment, numai cu grupe 
feminine, care aveau vîrstă medie de 
11—12 ani. Sportive fruntașe azi, ca 
Elena Tutan, Mariana Ilie. Marilena 
Pop și altele (primele două fac parte 
în prezent din lotul olimpic) și-au 
început activitatea sportivă în 1956 în 
grupa experimentală de „specializare 
timpurie" la gimnastică a clubului 
Dinarno București.

Privind rezultatele bune ale expe
rimentelor proprii Și rezultatele po
zitive ale experimentelor din ce în 
ce mai numeroase din străinătate, in- 
cepînd din 1960—61 clubul Dinamo 
și-a orientat munca în gimnastică după 
principiul pregătirii sportive timpurii. 
Din acel an, atît la fete cit și la bă
ieți, începătorii in gimnastică nu au 
mai fost tineri de 14—15 ani, ci fetițe 
și băieți a căror vîrstă medie era de 
9 ani. Gimnastele Mioara Popescu, 
Eugenia Celnic, Silvia Cășaru, Liana 
Maican și gimnaștii Puiu Neagu, De- 
zideriu Tordk, Șerban Stroe, Valentin 
Mezei și alții care au cucerit primele 
locuri atît pe echipe cit și la indivi
dual în cadrul primului concurs repu
blican pentru copii din acest an, con
stituie exemple grăitoare ale roade
lor muncii noastre.

Participarea lor la aceste întreceri 
încheie o etapă de doi ani din planul 
de perspectivă eșalonat pe 7 ani, în 
cursul căruia ei trebuie să parcurgă 
treptat drumul tuturor categoriilor 
sportive și să ajungă la o înaltă mă
iestrie. în cei doi ani parcurși s-a lu
crat cu precădere la pregătirea fizică 
generală a copiilor. Fundamentul pre
gătirii l-a constituit în această peri
oadă gimnastica de bază, cu tot con
ținutul ei adecvat vîrstei respective: 
mers, alergare, exerciții libere, căță-

rări, sărituri, echilibru etc. și, bine
înțeles, pe o scară largă jocurile di
namice, jocurile de întrecere, atît de 
folositoare și atît de îndrăgite la a- 
ceastă vîrstă. Scara fixă, scara de 
frînghie, banca de gimnastică, frîn- 
ghia. bîrna, capra, lada și saltelele de 
acrobatică au avut un rol principal în 
pregătire in această perioadă. Vara, 
elemente din atletism, jocuri cu min
gea de volei, handbal și mai ales îno
tul completau pregătirea din sală. 
Dar nu a fost neglijată nici pregătirea

nuite, fie, mai ușor, prin indicațiile 
din cartea „Paralele inegale" de conf. 
Adina Stroescu (pag. 17—20).

Mijloacele speciale nu le-am folo
sit și nu le folosim în scopul obține
rii unor rezultate superioare la o vîrs
tă fragedă, prin forțarea organismului 
copiilor. Noi urmărim realizarea spe
cializării în mod treptat, avind o per
manentă grijă de sănătatea copiilor, 
de dezvoltarea cit mai armonioasă a 
calităților lor fizice și morale. In pla-

cu patru dintre cele mai bune eleve ale sale, clasate pe 
faza finală a concursului republican pentru copii

Foto : P. Romoșan

Antrenorul Dungaciu 
primul loc la

întreceri prin
Tradiționalul concurs interorașe și 

cluburi „Cupa 2 iulie” prin cores
pondență. s-a încheiat cu următoa
rele rezultate: Armă liberă 3X40 f. 
seniori, poziția culcat : 1. N. Cristea 
(Cetatea Giurgiu) 392 p; 2. A. Mi- 
titelu (CSMS Iași) 391 p; 3. R. Pont- 
briant (Olimpia Buc.). Poziția în 
genunchi; 1. N. Rotaru II (St. roșie 
Bac.) 380 p; 2. N. Rotam I (Steaua) 
379 p; 3. I. Georgescu (Petrolul 
PI.). Poziția in picioare ; 1. N. Ro
taru I 358 p„ 2. C. Pislaru (C.S.O. 
Craiova) 358 p; 3. N. Coman (Steaua) 
353 p. Trei poziții: 1. N. Rotam I 
1122 p; 2. N. Rotaru II 1119 p: 3. 
C. Pislaru 1115 p. Echipe de cluburi: 
1. Steaua 11 p; 2. Olimpia Buc. 17 
p; 3. C.S.M.S. Iași 20 p. Echipe de 
'orașe: 1. București 6 p: 2. Iași 10 p; 
. 3. Cluj 17 p. Armă liberă 3\30 f, 
senioare, poziția culcat; 1. Tereza 
Quintus (CFR Arad) 297 p; 2. Ana 
Goreti (Olimpia) 293 p; 3. Iuliana 
Tașcă (UTA) 292 p. Poziția in ge
nunchi : 1. Eda Baia (Știința) 286 
p; 2. Suzana Doczi (CSM Cluj) 282 
Pi 3. T. Quintus 280 p. Poziția in 
picioare: 1. Maria Otz (Olimpia) 

'267 p; 2. E. Baia 260 p; 3. Anca 
Giurchescu (Dinamo) 257 p. Trei po
ziții: 1. E. Baia 833 p; 2. T. Quin
tus 830 p; 3. S. Doczi 820 p. 

,Echipe de club: 1. Știința 6 p; 2. 
Dinamo 10 p; 3. Olimpia 16 p. E- 
chipe de orașe; 1. București 4 p; 2. 
'Arad 8 p; 3. Cluj 12 p. Juniori, po
ziția culcat: 1. A. Czegezi (C.S.M. 
Cluj) 291 p; 2. F. Țiței (St. roșu 
Br.) 290 p; 3. Gh. Bălan (St. r. 
Br.) 289 p. Poziția in genunchi: 1.

■ S. Kaban (CSM Cluj) 280 p; 2. S. 
Allerhaud (CFR Arad) 279 p; 3. E. 
Gafencu (CSMS lași) 276 p. Poziția 
in picioare: 1. S. Kaban 259 p ; 2. 
M. Axente (Olimpia) 252 p; 3. A. 
Belinschi (Voința Sibiu) 250 p. 
Trei poziții: 1. S. Kaban 826 p; 

>2. F. Țiței 814 p; 3. EL Gafencu
813 p. Echipe de club: 1. Steagul
roșu Br. 5 p; 2. CSMS Iași 11 p;
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3. CSM Cluj 13 p. Echipe de orașe : 
1. Brașov 5 p; 2. Iași 9 p; 3. Bucu
rești 11 p. Junioare, poziția culcat: 
1. Tudora Cristea (Cetatea Giur
giu) 295 p. — rec. R.P.R. egalat ; 2. 
Georgeta Șerban (CSMS Iași) 290 
p; 3. Angela Mihai (Progresul A- 
lexandria) 284 p. Poziția in genunchi: 
1. G. Șerban 282 p; 2. T. Cristea 
274 p; 3. Marioara Bocăneală (St. 
r. Br.) 269 p. Poziția în pictare: 1. G. 
Șerban 252 p; 2. M. Bocăneală 241 
p; 3. T. Cristea 239 p. Trei poziții: 
1. G. Șerban 824 p; 2. T. Cristea 
808 p; 3. M. Bocăneală 791 p. 
Echipe de club: 1. C.S.M.S. Iași 5 
p; 2. Cetatea Giurgiu 8 p; 3. St. 
roșu Brașov 12 p. Echipe de orașe: 
1. Giurgiu 7 p; 2. București 10 p; 
3. Iași 12 p. Pistol liber: 1. V. Di- 
bold (Voința Sibiu) 543 p: 2. N. 
Grosaru (St. roșie Bacău) 543 p; 3. 
N. Flamaropol (Olimpia) 534 p. 
Pistol viteză: 1. A. Neagu (Dinamo) 
571 p; 2. G. Săvulescu (Olimpia) 
563 p; 3. I. Popovici (UTA) 561 p. 
Pistol sport seniori: 1. M. Tapu 
(Știința) 566 p. — nou record al R.P.R.
(v.r. 560 p); 2. A. Neagu 560 p; 3.
Gh. Oproiu (Olimpia) 557 p. Juniori: 
1. N. Vlad (Olimpia) 551 p; 2. G.
Limbășeanu (Olimpia) 531 p; 3. A.
Gered (Metalul) 522 p. Echipe de 
club : 1. Olimpia 6 p; 2. Steaua 11 
p; 3. Dinamo 15 p. Echipe de oraș: 
1. București 4 p; 2. Cluj 10 p; 3. Ba
cău 11 p. Sheet 100 buc; 1. S. Po
povici (Dinamo Obor) 93 t; 2. B. 
Marinescu (SSE 1) 90 t; 3. I. Al- 
bescu (Steaua) 89 t. Clasament ge
neral pe echipe de cluburi sportive: 
1. Olimpia Buc. 84 p; 2. CSMS Iași 
99 p; 3. Dinamo Buc. 107 p; 4. 
C.S.M. Cluj 117 p; 5. Steaua 133 p;
6. Steagul roșu Br. 133 p ; 7. 
Petrolul PI. 147 p; 8. Știința Buc. 
148 p; 9. Cetatea Giurgiu 148 p; 
10. C.F.R. Arad 156 p. Clasament 
general al reprezentativelor de orașe :
1. București 35 p; 2. Iași 70 p; 3. Cluj 
82 p; 4. Brașov 83 p; 5. Arad 105 
p; 6. Giurgiu 109 p; 7. Ploiești 111 
p; 8. Craiova 125 p; 9. Suceava 142 
p; 10. Bacău 145 p.

fizică specială. Au fost „încercate" 
toate aparatele de concurs, uneori sub 
formă de joc, dar alte ori în mod se
rios, cu exerciții accesibile vîrstei, în 
care se urmărea pregătirea tehnică, 
dar mai ales ținuta corectă. Pe prim 
plan s-au situat elementele acroba
tice, pe cît de îndrăgite pe atît de in
dicate grupelor de copii. Prin grija 
clubului ni s-au pus la dispoziție u- 
nele aparate de dimensiuni reduse (pa
ralele, bîrne) la care copiii, după in
dicațiile noastre, se puteau juca de-a 
„specializarea" cu mai multă ușurință 
și plăcere decît la aparatele pentru 
seniori. Asemenea aparate trebuie să 
existe în toate cluburile și asociațiile 
în care se practică gimnastica pentru
copii. Bîrna joasă se poate obține foar
te ușor prin confecționarea unor pi
cioare cu dimensiuni reduse. Paralele 
joase se pot confecționa fie prin mic
șorarea picioarelor unei paralele obiș-

nul de perspectivă noi am eșalonat 
materialul de studiu în așa fel, ca de
la un an la altul să existe o înlănțu
ire de mișcări ce se îngreuiază gra
dat și care pot asigura un progres con
tinuu, dar neforțat. în eșalonarea ma
terialului de studiu, făcută în funcție 
de asemănarea stereotipurilor motri
ce, am căutat să ținem cont de prin
cipiile didactice ale învățării : „de la 
ușor la greu", „de la cunoscut la ne
cunoscut" și „de la simplu la compli
cat". Potrivit acestor principii, am 
lăsat la o parte elementele grele din 
categoriile pentru seniori, predînd în 
schimb numeroase elemente de școa

lă, pregătitoare pentru mișcai 
grele din categoriile următoa: 
aceasta, credem că în pregătiri 
aflat pe o altă poziție decît 
noștri, care la recentele întri 
copii au prezentat, mai ales la 
xerciții mal grele, pe care ni 
vem planificate pentru mai 
Considerăm că eșalonarea pe 
făcut-o asigură o succesiune 1 
în însușirea materialului și un 
gradat, înlătură golurile și lac 
pregătire și micșorează posil 
de plafonare. Am căutat să < 
școală corectă a mișcării, un 
înaltă clasă în gimnastică, an 
tendințele de însușire a mișei 
întîmplare și superficial. De 
ceput insistăm ca fiecare exet 
fie însușit cît mai corect. Țini 
ma de succesiunea eșalonată I 
pectivă, nu trecem la mișcări r 
Ie decît atunci cînd exercițiile 
titoare anterioare au fost inși 
meinic.

în ceea ce privește ciclul s 
nai, am lucrat în cea mai mai 
a anului de trei ori pe săptăn 
o oră și jumătate. La majorit 
trenamentelor cca. 2/3 din tim 
rezervat pregătirii fizice genei 
restul specializării, exceptînd 
dele competiționale, cînd pro] 
Inversa.

Ținînd seama de faptul că, i 
ral, copiii obosesc și își revin 
pede, am executat cu precăd 
mente și combinații scurte și 
țin exerciții lungi. In aetiviti 
fizică, și mai ales în jocuri, c< 
inepuizabili. Aceasta nu trebui 
inducă în eroare. Ca pedagogi 
catori nu avem voie să epuiza 
gia fizică și psihică a copiii, 
bineînțeles, să nu cădem nici 
trema opusă, adică să predă: 
lipsite de densitate și interes, 
științelor trebuie să ne orien 
permanență pașii. Și cu cît vi 
piilor este mai mică, cu atît 
sabilitatea noastră trebuie să 
mare.

prof. PETRE DUNGAC1 
antrenor la Dinamo Bucur

★

NOTA REDACȚIEI : După părerea noastră, articolul tov. pro 
gaciu ridică unele probleme principiale privind pregătirea gimnaștili 
probleme care prezintă interes pentru toți profesorii de educație 
pentru toți antrenorii care lucrează cu cei mai tineri gimnaști. Cop 
că ar fi bine ca și alți profesori și antrenori să-și spună părerea ir 
cu problemele ridicate în articolul de mai sus. Ziarul nostru este, 
găzduiască o discuție despre pregătirea tinerilor gimnaști.

ATENȚIE LA „SERVICII"!
In îndelungata sa istorie de peste 

60 de ani, tenisul de masă și regulile 
sale de desfășurare au suferit multe 
schimbări. Dar, deși numeroase, a- 
ceste modificări nu au fost de natură 
să pună pe arbitri în situații delicate 
in darea deciziilor. De aceea și erorile 
de arbitraj au fost destul de rare și 
numai de cîteva ori, greșelile comis» 
au pus sub semn de întrebare buna 
credință sau competența arbitrilor. 
Iată însă că de o bună bucată de vre
me, mai exact de cînd arbitrii — în 
urma indicațiilor primite din partea 
forurilor respective — aplică cu stric
tețe toate prevederile regulamentare, 
s-a înmulțit și numărul contestațiilor. 
De ce ? Pentru că, mai ales în două 
cazuri (luciul paletelor și executarea 
serviciilor) regulamentul permite o 
interpretare destul de relativă, chiar 
subiectivă.

Din lipsa unui text precis, la cam
pionatele mondiale de la Praga unii 
arbitri considerau, de pildă, că paleta 
folosită de un concurent era regula
mentară, adică mată, în timp ce alți 
arbitri apreciau aceeași paletă ca fi
ind lucioasă, deci neregulamentară, 
începeau discuții contradictorii, se 
creau situații neplăcute !

în privința executării serviciilor, si
tuația este și mai critică, penalizările 
dictate de arbitru putînd influența re
zultatele. Despre ce este vorba ?

Este știut că la executarea serviciu

lui, mingea se aruncă in sus din pal
ma întinsă. Palma în care se află min
gea nu trebuie să depășească prelun
girea imaginară a marginii laterale 
a mesei. De asemenea, nici contactul 
mingii cu paleta în momentul efectu
ării serviciului nu este permis să se 
facă în afara liniei imaginare. La pri
ma abatere, se dă un avertisment și 
se repetă serviciul, iar fiecare din e- 
ventualcle greșeli ulterioare se sanc
ționează cu acordarea unui punct ad-

PE TEME ACTUALE

versarului (la simplu) sau adversarilor 
(la dublu). De exemplu, la scorul de 
3—2 pentru jucătorul X, acesta, ser
vind, nu a ținut palma întinsă sau a 
depășit — în condițiile arătate — pre
lungirea imaginară a marginii late
rale a mesei. Arbitrul dictează avertis
ment și repetarea serviciului. în ca
zul unei noi greșeli sau a mai multo
ra, arbitrul va acorda cîte un punct 
adversarului și scorul poate deveni 
3—3, 3—4 etc. Este lesne de înțeles 
importanța și greutatea pe care le pot 
avea deciziile arbitrilor cînd scorul 
este bunăoară 19—19, 20—19, 20—20. 
O greșeală în executarea serviciului 
sau o eroare de arbitraj poate deter

mina pierderea setului sau a l 
tide.

Cum pot fi evitate asemene 
ții ? In primul rînd prin însu 
către jucători a executării reg 
tare a serviciilor. Ar fi bine c 
trenamente să se pună un ac 
osebit și pe exersarea servici 
rever, pentru că, mal ales la 
astfel de servicii exclud apri 
tal posibilitatea depășirii lin 
ginare a marginii laterale a n 
al doilea rînd, arbitrii trebuii 
noască și ei în amănunt litera 
tul în care a fost redactat reț 
tul. pentru ca deciziile lor să 
tabile, fără părtinire. Nu este 
nici un fel de șovăire.

In sfîrșit, ar fi desigur îmb 
dacă textele de regulament a 
redactare mai limpede, cu o 
variantă de interpretare. Și 
stă privință, ar fi de dorit ca 
brii colegiului de arbitri și 
siei de competiții și claslfii 
FRTM să încerce să aducă i 
buție, să facă propuneri ji 
care să fie luate apoi în cos 
de forurile de resort.

C. COMARN
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rcgătiri pentru „Cupa Galea" Finalele juniorilor, un pas înainte pe drumul calității
)e vorbă cu antrenorul Gheorghe Cobzuc
terenurile centrului de eifitre- 
t nr. 2, activitatea este in 
ici se pregătesc de luni de zile 
nenții lotului republican de ti- 
printre care și Constantin Po- 
Gheorghe Boaghe, Sever Dron 

e vor reprezenta săptămîna a- 
la întrecerile zonei a III-a 

Pei Galea" de la Riccione (Ita- 
1 dorința de a aduce la cunoș- 
•ititorilor noștri unele amănun- 
vind pregătirea efectuată pină 
cu tinerii tenismani ca și posi- 
le lor în competiția de la 
ie, am stat de vorbă cu an
al Gheorghe Cobzuc.

: Cum au decurs pregătirile ’

e la 15 noiembrie 1962 și pină 
țzent noi am lucrat pe baza 
pion care a cuprins 7 etape, 
tente cu tot atîtea microcicluri 
renament. Fie că a fost ploaie, 
au ninsoare, pregătirea s-a 
numai in aer liber, ceea ce a 
mit la călirea organismului 
ilor. Dintre obiectivele indl-
• propuse am pus un accent 
it pe; dezvoltarea vitezei de 
ire, mărirea forței in brațe și 
e, cunoașterea efectelor liftat— 
mbunătățirea voleului din am- 
>ărți, perfecționarea deplasării 
i la fileu după serviciu și re- 
ilasat (C. Popovici); dobindirea 
•i, perfecționarea jocului de 
e, corijarea poziției corpului 
mentul executării loviturii de 
>, formarea gindirii tactice in
jocului și eliminarea unor arti-

• e cu îndrumarea spre un joc 
și eficace (Gh. Boaghe); dez-

a forței picioarelor, executa- 
viturilor de dreapta și stingă 
nentul cînd mingea se află in 

încheierea loviturilor de voie 
eci prin acțiuni decisive (S.

— Ce aprecieri pot fi făcute asu
pra pregătirilor efectuate și re
zultatelor obținute ?

— Sportivii au dovedit multă dis
ciplină și participare conștientă 
la procesul de instruire. Așa se și 
explică o serie de rezultate de va
loare înregistrate de ei. Pe lingă 
comportarea frumoasă din turneul in
ternațional de la București, au mai 
fost obținute unele victorii promiță
toare in alte intilniri oficiale. Ast
fel, Boaghe a învins pe Bardan, Se- 
rester, Rakosi, Dron a ciștigat la 
Constantin Năstase, C. Popovici la 
Mărmureanu. Mai important insă 
decît rezultatele propriu-zise, este 
faptul că tinerii noștri tenismani 
și-au însușit o concepție modernă 
de joc, ofensivă. Ei vin mereu la 
fileu și aceasta le deschide mari pers
pective.

— Așadar, priviți cu optimism 
viitoarele evoluții ale elevilor pe 
care îi pregătiți ?

— Da! Am foarte multă încredere 
în posibilitățile lor și sint convins 
că in actuala ediție a „Cupei Ga
lea", Popovici, Boaghe și Dron vor 
avea o comportare care să ne bucure. 
Ba Riccione, in zona a III-a unde 
jucăm in primul tur cu formația 
R. P. Polone, cred că noi păstrăm 
șanse apreciabile de victorie, deși 
adversarii noștri prezintă o echipă 
redutabilă. Contez pe jucătorii noș
tri. Deși au încă puțină experiență 
oompetițională, ei au arătat și pină 
acum bune calități fizice, tehnice, mo
rale și de voință. In caz de succes, 
vom intilni apoi in întrecerea decisivă 
pentru calificare in etapa finală de 
la Vichy, pe una din reprezentati
vele Greciei, Spaniei sau Italiei. Mai 
tare mi se pare echipa Greciei care 
cuprinde pe Karagheropulos, un te- 
nisman de valoare foarte apropiată 
de Țiriac. Sint sigur că jucătorii 
romîni vor lupta din toate puterile 
pentru o comportare cit mai bună, 
pentru a obține rezultate care să 
satisfacă Pe iubitorii sportului din 
țara noastră.

C. COM ARMS CHI

De la stingă: Ana Beșuan, Gheorghe Costache, Rodica Bucea, Viorel Suciu, Victor Raica și IA via O ros
Văzuți de Neagu Rădulescu

mpia a ciștigat „Cupa Unirea"
>ătă seara pe stadionul din șo- 
Olteniței, s-a disputat finala 
iției dotată cu „Cupa Unirii". 
;astă competiție au participat 
xși boxeri, juniori și seniori, 
luburile bucureștene. Dintre 
e participante, la această corn

eea mai bună formație s-a 
fi Olimpia, care a totalizat 

ceri nd astfel trofeul pus în 
irmată de Semănătoarea cu 
ă Grivița Roșie cu 9 p. Bo- 
tinaliști au luptat cu multă 
șire pentru a cuceri primul 
m reținut în special partida 
tă în limitele categoriei muș
te I. Lungu (Unirea) și M.

(Semănătoarea), pentru dina
ri

t. Mai putem aminti și de 
>rii D. Dosan (Grivița Roșie) 
ătruț (Rapid) în care primul deși 
put de carieră a luptat cura- 
a ciștigat pe merit în fața

nivelul tehnic la care s-a b.desc.r.2

lui Pătruț un boxer mai rutinat. Bo
xerii finaliști au fost premiați. Iată 
rezultatele tehnice: JUNIORI: cat. 
hîrtie: St. Hîrșu (Olimpia) b.p. T. 
Constantin (C.P.B.); cat. muscă: M. 
Ionescu (Olimpia) b.atir. 3 I. Dindiri 
(Olimpia); cat. cocoș: C. Neagu (Se
mănătoarea) b.p. St. Radu (C.P.B.); 
SENIORI: cat. hîrtie: C. Aman (Olim
pia) b.p. V. Tufeanu (Olimpia); cat. 
cocoș: St. Păun (Olimpia) b.p. Al. 
Constantin (Olimpia); cat. muscă: I. 
Lungu (Unirea) b.p. M. Dogaru (Se
mănătoarea); cat. pană: R. Șerban 
(Grivița R.) b.k.o.r.3 M. Pirvu (Uni
rea); cat. s. ușoară: M. Stingă 
(Voința) b.p. St. Puică (Olimpia); cat. 
s. ușoară: D. Dosan (Grivița R.) 

I. Pătruț (Rapid): cat.
ușoară: I. Ilie (Olimpia) b.p. I. Luca 
(Olimpia); cat. mijlocie: N. Niță 
(Olimpia) b.ab.r.2 M. Staicu (Olim
pia).

lnirilc boxerilor de la Voința*

In P. S. Cehoslovaca
it, la invitația clubului Spar- 
mița (R. S. Cehoslovacă), echi- 
box Voința București a parti- 
un turneu în orașul Dubnița. 
de echipa gazdă și de formai 

stră a mai luat parte și echipa 
Austria din Viena. Turneul a 
teptat cu deosebit interes de 
ii de box din acest mic orășel, 
me reuniune fiind prezenți a- 
ativ 5000 de spectatori.
ima întîlnire, Spartac Dubnița 
cut B. C. Austria cu scorul de 
ziua a doua a turneului, bo- 
e la Voința București au ob- 
ictoria în partida cu formația 
:na, cu 6:4. Iată rezultatele în 

disputării meciurilor : St. 
iiin a ciștigat prin neprezenta- 
yersarului, oprit de medic să 

ring. Steindl l-a întrecut la 
pe Dumitru Miron. Decizia nu 
ște insă realitatea. Nicolae M»l- 
î obținut o victorie netă, prin 
1, în fața lui Poschl. Campionul 
i, Gailer, participant la recen- 
npionate europene de la Mos

cova l-a învins la puncte pe Ion Mili- 
taru. Dumitru Ionescu a ciștigat la 
puncte partida cu Fleischman, iar C. 
Gherasim a pierdut prin abandon în 
ultima repriză meciul cu campionul 
Austriei, Koschina. Gherasim a domi
nat copios in primele două reprize dar 
în ultima, accidentîndu-se, a fost aban
donat de antrenorul Gh. Preda. I. 
Pițigoi b.p. Beranek ; Glasser a be
neficiat de o victorie gratuită în me
ciul cu Șt. Mustață ; Em. Ioanoviei 
și-a obligat adversarul (Hoger) să a- 
bandoneze în primele secunde de la 
începerea partidei iar N. Motoc a 
obținut, de asemenea, victoria prin 
abandon in fața lui Fechlinger.

In finala turneului Spartac Dubnița 
a întrecut Voința Buc. cu 6:4. Din 
formația noastră au ciștigat Șt. Cons
tantin (la Timoracky), D. Miron (la 
Benuș), D. Ionescu (la Mitunyk) și 
N. Motoc, al cărui adversar nu s-a 
prezentat.

PETRE EPUREANU
arbitru

500 de concurenți au luat parte la în
trecerile finale ale campionatelor juniori
lor din acest an. Chiar dacă la ediția 
din 1962 au evoluat, pe stadionul Re
publicii, mai bine de 700 de juniori, 
totuși considerăm ca un însemnat suc
ces numărul participant ilor din acest 
an. Și aceasta pentru simplul motiv 
că, pentru prima oară în astfel dft oca
zii, organizatorii s-au arătat foarte exi
gent i în aplicarea regulamentului com
petiției, neadmițînd în concurs decît 
pe acei atleți care aveau îndeplinită per
formanța standard cerută pentru partici
parea la finale.. Este acesta wn însemnat 
pas făcut înainte în direcția asigurării 
CALITĂȚII. Din acest punct de vedere, 
se poate afirma că 500 au însemnat mai 
mult decît... 700 !
• Calitatea a fost evidentă în între

cerile desfășurate pe stadionul Repu
blicii, atît în ceea ce privește campio
natul juniorilor de cat. I, cît și în pri
vința concursului republican al juniori
lor „mici*.

în loc de obișnuita avancronică a 
finalelor, în ziarul nostru de sîmbătă, 
am prezentat listele celor mai buni per
formeri juniori ai anului 1963. La ma
joritatea probelor au fost înregistrate 
acum rezultate net superioare celor de 
pînă sîmbătă, tinerii concurenți eviden
țiind largi posibilități încă neutilizate. 
Pe de altă parte, o comparare, cît de 
sumară, a recentelor rezultate cu cele 
obținute la finalele edițiilor precedente, 
face să atîrne serios balanța de partea 
anului 1963, atît performanțele cîștigă- 
torilor cît șl cele de ansamblu ale pri
milor 6 clasați la cele mai multe din
tre probe fiind superioare celor din 
anii trecuți.

Este o dovadă, pe deplin elocventă, 
că munca desfășurată pînă acum pe 
tărîmul atletismului duce în mod ne
mijlocit la rezultate de valoare, iar an
trenorii și profesorii de educație fizică 
pot găsi — în aceste rezultate ale ele
vilor lor — satisfacția deplină și re
compensarea tuturor strădaniilor făcute.

• Mulți juniori au realizat rezul
tate frumoase, mult promițătoare. Au 
impresionat, în mod special, cîțiva care 
anul trecut concurau la probele juniori
lor „mici*. Este vorba de Ana Beșuan, 
Valeria Bufanu, Livia Oros, Viorel Su
ci ii, Gheorghe Costache, Gheorghe Lu- 
chian, Iosif Nagy cîștigători ai probe
lor respective în întrecerile juniorilor 
de cat. I. Și ei vor mai avea încă doi ani 
de concurat ca juniori !

® Cercetai d foile de rezultate ale 
concursurilor cîteva cifre se remarcă 
în mod deosebit. în primul rînd cele 
de la 400 m, probă la care ani de-a 
rîndul rezultatele juniorilor au fost 
modeste. Craioveanul floria Stef (49,2) 
și bucureșteanul Ion Osoianu (49,5) au 
realizat rezultate promițătoare care le 
dau dreptul să aspire la... lotul repu
blican al seniorilor. Tot așa Valeria 
Bufanu (11,6) și Margareta Costin 
(11,7) pentru cursa de 80 mg, Maria 
Filip (59,0) și Sanda Gîță (59.4) la 400 
m. Ana Beșuan (12,3) la 100 m etc.
• Surprinzătoare victoria clujeanului 

Ion Căpraru (3:58,3) la 1)00 m, care 
i-a învins net pe favoriții Cornel Tatu 
și C-tin Bloțiu, Am vorbit după cursă 
cu Gh. Kiss, antrenorul lui Căpraru: 
„în toamna anului 1961 am fost dele
gatul comisiei regionale din Clu j la în
trecerile pentru „Cupa Agriculturii" de 
la Sînnicolaul Mare. M-a impresionat foar
te mult cum a alergat tânărul Căpraru 
din comuna Cîțcîn de lingă Dej. De atunci 
am început, să mă ocup de pregătirea 
lui și iată că acum a devenit campion 
republican cu un timp net superior fos
tului meu record national (3:59,9) de 
seniori! Vă asigur că despre Ion Că
prarii o să mai auziți, cît ele curînd, 
multe lucruri frumoase**.

• A surprins pe toți cei prezenți în 
tribunele stadionului Republicii compor
tarea nesportivă a alergătorului C-tin 
Bloțiu, de la Rapid Buc. în finalul 
oujnsei de 800 m el l-a jenat vizibil 

pe principalul său adversar Gh. Plăcin- 
taru, îinbrîncindu-I pînă p« culoarul 4. 
Pentru aceasta Bloțiu a fost descalifi
cat, dar se cuvine ca el să reflecteze 
foarte serios asupra celor întîmplate, cu 
atît mai mult cu cît se numără printre 
sportivii fruntași ai tării.

• în afara obișnuitelor anunțuri, me- 
gafoanele stadionului Republicii. au 
chemat de nenumărate ori. cu insistență. 
Pe medicul concursului. Se întîmplaseră 
cîteva mici accidente și prezența medi
cului era absolut necesară. Dar ia me
dicul de unde nu-i ! Dispensarul cen
tral pentru sportivi trebuie să anali
zeze această situație nepermisă și să 
tragă la răspundere pe medicul delegat 
să asiste la aceste campionate.

® Organizatorii întrecerilor au rămas 
datori celor prezenți la concurs: au

lipsit cuburile de marcaj la probele de 
aruncări, n-au fost anunțate, decît în 
mod cu totul sporadic, rezultatele di
feritelor încercări, proba de ciocan, pro
gramată sîmbătă, a trebuit să fie a mi
nată pentru că a lipsit... ruleta etc. De 
asemenea, nu înțelegem pentru ce n-a 
fost folosit „Telesid-ul“ la înregistra
rea sosirilor. Utilizarea acestui aparat «r 
fi ajutat arbitrilor, mai mult decît a 
putut face un simplu fotograf, și ar f» 
evitat o serie de discuții la stabilirea 
rezultatelor în probele de alergări.

Răsfoind filele de rezultate
PROBELE DE SÎMBĂTĂ

JUNIORI II: 300 M: P. Ciobanu (Din. 
Buc.) 36,6 — rec. republican egalat; 2. A. 
Deac (CSO Oradea) 37,0; 3. L. Levonian 
(Farul C-ța) 37,5; 4. V. Niculescu (Meta
lul Buc.) 37,5 ; 5. I. Cosmescu (CSO Huned.) 
39,0 ; 6. St. Grozea (CSS Br.) 39,1 1000 M :
C. Pintea (CSM Sibiu) 2:40,7 ; 2. A. Do- 
mocos (Din. Br.) 2:42,5 ; 3. FI. Sâvulescu 
(SSE II Buc.) 2:42,5 ; 4. D. Vasile (Sc. Sp. 
UCFS Roman) 2:42,8 ; 5. A. Munteanu
(SSE II Buc.) 2:45,7 ; 6. V. Pana (SSE Giur
giu) 2:47,3 ; 90 MG : D. Hidioșanu (SSE 
II Buc.) 12,8 ; 2. R. Pop (SSE Oradea) 13,0 ; 
3. I. Grama (SSE Reșița) 13,3 ; 4. T. Se- 
rester (CSS Tg. M.) 13,4 ; 5. FI. Drăguleț 
(Met. Buc.) 13,5 ; 6. H. Cernescu (CSS 
Br.) 13,6 ; ÎNĂLȚIME : 1. S. Ioan (SSE I 
Buc.) 1,76 ; 2. A. Dined (SSE II Buc.) 1,76 ;

(CSM Mediaș) 9,6; 3 KM MARȘ : N. Brînzan 
(Met. Buc.) 15:03,6 — rec. republican ; 2. 
V. Atanasiu (SSE I Buc.) 16:14,2 ; 3. T. 
Velișcâ (CSMS Iași) 16:18,8 ; 4. N. Icon 
(SSE Focșani) 16:21,2 ; 5. V. Monolach®
(Sc. Sp. UCFS Roman) 17:11,0; 6. V. Pav- 
lovschi (St. roșu Br.) 17:13,8 ; 4X100 M : 
Farul C-ța 46,0 — rec. republican ; 2. SSE 
II Buc. 46,5 ; 3. Dinamo Buc. 47,0 ; 4. Ra
pid Buc. 48,2 ; 5—6. SSE 1 Buc. și Viitorul 
Buc. 48,3 ; LUNGIME : T. Vișinescu (Forul 
C-ța) 6,25 ; 2. M. Hoștea (CSS Buc.) 6,20 ; 
3. S. Lupan (Din. Buc.) 6,06 ; 4. M. Aldea 
(SSE I Buc.) 5,97 ; 5. C. Ritivoi (Prog Buc.) 
5,90 ; 6. 1. Chișu (SSE Cluj) 5,86 ; PRĂJII? A: 
C. Ritivoi (Prog. Buc.) 3,35 ; 2. A. Lucacl 
(SSE I Buc.) 3,25 ; 3. S. Marian (CSS Buc.) 
3,25 ; 4. D. Crișan (CSS Buc.) 3,25; 5. C. 
Pop (CSS Cluj) 3,00 ; 6. O. Dogaru (CSO 
Timiș.) 2,90 ; GREUTATE : M. Vizitiu (SSB

Petre Ciobanu (în stingă) a fost cel mai bun alergător de viteză între juniorii 
de cat. a II-a

Foto: V. Bageac
3. N. Pop (SSE Oradea) 1,70 ; 4. Z. Saiem 
(CSS Tg. M.) 1,64 ; 5. Fr. Gyorgylalvi 
(CSS Cluj) 1,64 ; 6. L. Groza (SSE Oradea)
I, 64; TRIPLU : I. Chișu (SSE Cluj) 12,94 ;
2. S. Lupan (Din. Buc.) 12,79 ; 3. M. Ol- 
teanu (CSM Cluj) 12,51 ; 4 B. Schvaitz 
(SSE II Buc.) 11,85 ; 5. C. Mârgineanu
(Prog. Buc.) 11,79 ; 6. I. Segal (Din. Bacâu)
II, 58 ; DISC : S. Hodo? (CSS Buc.) 49,79 ;
2. E. Ivan (CSS Br.) 49,62 ; 3. V. Gîrbaciu 
(CSO Timiș.) 45,72 ; 4. M. Vizitiu (SSE 1 
Buc.) 44,58 ; 5. P. Iranyl (CSM Cluj) 43,90 ; 
6. T. Irina (CSO Huned.) 42,34.

JUNIOARE II : 60 MG : M. Bolea (Din. 
Buc.) 9,3 ; 2. A. Vitalyos (CSS Br.) 9,5 ;
3. D. Solea (SSE I Buc.) 9,6; 4. M. Stavila 
(Prog. Buc.) 9,7 ; 5. El. Scarciu (SSE II 
Buc.) 10,0 ; 6. D. Loghin (CSS Cluj) 10,4 ; 
GREUTATE : M. Peneș (CSS Buc.) 18,08 ; 
2. El. Lefter (Sper. Gl.) 12,39 ; 3. M. Ciuiea 
(SSE Br.) 12,04 ; 4. A. Macovei (SSE Beiuș) 
11,92 ; 5. J. Orlovschi (Voința Buc.) 11,46 ; 
6. P. Crăciun (Prog. Buc.) 11,41 ; SULIȚA: 
M. Peneș (CSS Buc.) 41,17 ; 2. M. Ciurea 
(SSE Br.) 39,70 ; 3. El. Turcan (Voința Buc.) 
32,86 ; 4. M. Imreh (SSE Cluj) 30,19-; 5. 
T. Bucura (Sc. Sp. UCFS C-lung) 28,98 ; 
6. El. Burlacu (Arta Buzău) 28,12; 4X100 M: 
SSE II Buc. 51,3 — rec. republican ; 2. 
Viitorul Buc. 51,9 ; 3. CSS Brașov 52,1 ;
4. CSS Cluj 52,5 f 5. SSE Ploiești 52,6 ; 6. 
SSE Oradea 52,9 ; LUNGIME : G. Rădulescu 
(CSS Buc.) 5,64 ; 2. M. Georgescu (SSE PI.) 
5,23 ; 3. M. Bolea (Din. Buc.) 5,21 ; 4. A. 
Petrescu (SSE II Buc.) 5,12 ; 54 Em. Po
dani (CSO Craiova) 5,08 ; 6. M. Staviliă 
(Proa. Buc.) 4.93.

PROBELE DE DUMINICĂ
JUNIORI II : 80 M : P. Ciobanu (Din. Buc.) 

9,0 — rec. republican ; 2. A. Deac (CSO 
Oradea) 9,2 ; 3. L. Levonian (Farul C-ța) 
9,3 ; 4. V. Dinculescu (SSE Giurgiu) 9,4 ;
5. T. Kdrodi (SSE Oiodeo) 9,5 ; 6. B. Hflgel

I Buc.) 13,96 ; 2. Cr. Stoica (CSS Tg. M.> 
12,81 ; 3. P. Ciolac (Voința Buc.) 12,76 : 4. 
M. Holdiș (St. Sighet) 12,43 ; 5. S Hodc^) 
(CSS Buc.) 12,14 ; 6. P. Iranyi (CSM Cluj) 
11,88 ; SULIȚA : D. Clipicioiu (SSE Reșița) 
52,01 ; 2. E. Ivan (CSS Br.) 51.56 : 3. V. 
Gîrbaciu (CSO Timiș.) 51,37 ; 4. R. Cadariu 
(SSE Tg. M.) 47,55 ; 5. S. Hodoș (CSS Buc.) 
47,36 ; 6. N. Anton (Sper. Galați) 47,30 ; 
CIOCAN : V. Serghei (Farul C-ța) 47,65 ;
2. S. Hodoș (CSS Buc.) 41,49 ; 3. E. Cîm-
peanu (CSS Cluj) 39,98 ; 4. St. Sicovicfl
(CSS Br.) 39,50 ; 5. I. Nicolae (SSE C-ța) 
38,92 ; 6. S. Kettner (Sc. Sp. UCFS Roman) 
38,80 ;

JUNIOARE 11:60 M : V. Măiculescu (Dîd. 
Buc.) 8,0 ; 2. El. Panaite (Sper. Galați) 8,0;
3. A. Petrescu (SSE II Buc.) 8,1 ; 4. M.
Georgescu (SSE PI.) 8,1; 5. L. Onciul (Olim
pia C-lung) 8,2 ; 6. D. Solea (SSE 1 Buc.) 
8,3 ; HC. G. Rădulescu (CSS Buc.) 7,8 ; 
500 M : E. Baciu (Sc. Sp. UCFS Roman) 
1:20,5; 2. M. Bakcsi (SSE Oradea 1:20,9; 
3. V. Ioniță (SSE II Buc.) 1:23,5 ; 4. El. 
Ionescu (Unirea Buc.) 1:23,7 ; 5. El. Mân- 
died (SSE PI.) 1:24,0; 6. L. Pitu (SSE .11 
Buc.) 1:24,4; ÎNĂLȚIME: N. Bolea (SSE 
Br.) 1,60; 2. I. Benczedi (CSS Cluj) 1.48; 
3. S. Tănase (CSS Cluj) 1,48 ; 4. V. Pulpea 
(Olimpia C-lung) 1,44 ; 5. T. Schimpt (SSE 
Oradea) 1,40 ; 6—7. M. Stănescu (SSE lași) 
și S. Marcu (CSS Buc.) 1,40 ; DISC : ). 
Orlovschi (Voința Buc.) 34,46 ; 2. P Cră
ciun (Prog. Buc.) 33,66 ; 3. C. Măzgăieanu 
(CSS Br.) 31,46 ; 4. M. Gali (CSS C1«D
29,10 ; 5. M. Predoi (CSO Craiova) 27,42 ; 
6. D. Ionescu 27,31.

Erată : In cursa de 800 m băieți sibian-ul 
A. Vlădoianu s-a clasat pe locul IJI cu 
2:00,1.

★
Intre€eril€ campionatelor republi

cane de juniori continuă astăzi și mîi- 
ne, pe stadionul Republicii, cu desfă
șurarea probelor combinate și a cursei 
de 200 mg. Concursurile ftncep.x astăzi 
de la ora 18,00 și mîine de la ora 9,00 
și ora 17,30.
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0 demonstrație de măiestrie și curaj

UJPESTI DOZSA DIN NOU ÎNVINSA 
IN TURNEUL DE LA NEW YORK

Privirile zecilo-r <le mii dc spectatori 
sînt ridicate spre cetr. în vizduh, dea
supra aerodromului, evoluează an ?ît 
de planoare, într-un minunat carusel. 
După citeva clipe ele se angiieazi în 
picaj și, cu o viteză amețitoare, rasmu-

trul sportului Mircea Finescu — R.P. 
Romdnă, Oleg Suslov — U.R.S.S. și 

Sașa Rusev — R.P. Bulgaria. în timp 
ce planoarele s-au îndepărtat, pe teren 
șt-au făcut apariția aero-Tnodeliștii, cu 
liliputanele lor aparate de zbor.

In perspectivă: Jocuri balcanice 
la tenis de masă

în penultima etapă a turneului de 
la New York, Ujpesti Dozsa a su
ferit o surprinzătoare înfringere din 
partea echipei suedeze Helsingborg 
clasată pe ultimul loc. Fotbaliștii sue
dezi au cîștigat cu 5—1 (2—0), scoțînd 
din lupta pentru primul loc formația 
maghiară. Gornik Zabrze a cîștigat 
cu 3—2 (3—0) jocul cu Wiener Sport 

>Klub trecînd pe primul Ioc în cla
sament iar partida dintre Valladolid 
și Belenenses s-a terminat la egali
tate 2—2 (2—2). înaintea ultimei eta
pe în clasament conduce Gornik 
Zabrze cu 0 P. urmată de Ujpesti 
Dozsa și Wiener Sport Klub cu 
cite 6 p, Dinamo Zagreb cu 5 p 
(un joc mai puțin). Valladolid și Hel
singborg cu cite 3 p și Belenenses 
3 p. întrecerile iau sfîrșit in această 
săptămînă. Cîștigătoarea seriei va în- 

; tîlni echipa învingătoare din seria 
i întîi, Westham United. Invingătoarea 
«cestui joc va întîlni cîștigătoarea 
ediției de anul trecut Dukla Praga.

CEA MAI BUNA ECHIPA A R. D. GER
MANE

în baza voturilor acordate de nu
meroși antrenori și ziariști din R. D. 
Germană a fost alcătuită cea mai bu- 

!«ă ech'pă a anului din R.D.G. : 
' Fritsche — Urbanczyk, Heine, Kmm- 
pe — Pank.au, Kaiser — Nahtigal, 

■Brier, P. Ducke, Nbldner, R. Ducke
De menționat că această formație este 
identică cu cea c-are a evoluat re
cent la București și pe care repre
zentativa țării noastre a învins-o cu 

13—2. Din echipa secundă fac parte 
. (jucători cunoscuți în țara noastră ca 
Zulkovski (portar), Hoffmann (mij
locaș). Vogel (înaintaș) etc.
18 ECHIPE IN PRIMA LIGA A CAM

PIONATULUI R.F.G.
în locul celor 72 de echipe care au 

activat pină acum în prima catego
rie a campionatului R.F.G., începînd 
din toamna acestui an în prima ligă 
federală vor participa 18 echipe, prin
tre care Borussia Dortmund, Hambur
ger S. V„ Eintracht Frankfurt, F. C. 
Kaiserslautern, Miinchen 1860, F. C. 
Niirnbero, F, C. Koln, F. C. Saar- 
briicken, Schalke 04, V.f.B. Stuttgart, 
Preussen Miinster etc.

ACTIVITATEA COMPETIȚIONALA
IN U.R.S.S.

In Uniunea Sovietică continuă acti
vitatea competițională oficială. Iată 
citeva rezultate înregistrate în ulti
mele zile : categoria A, seria I : Pah- 
takor — Torpedo Kutaisi 0—0 ; cate
goria A. seria a Il-a : Volga Gorki — 
Trud Voronej 0—1 ; Ura Im aș Sverd
lovsk — Daugava Riga 1—3 ; Cerno- 
moreț Odesa — Șahtior Karaganda 
3—1 ; Trud Voronej — Karpatî Lvov 
1—0 ; Metalurg Zaporojie — Traktor 
Volgograd 3—1 ; Alga Frunze — Șinnik 
Iaroslavl 0—3 ; Lokomotiv Celeabinsk 
— SKA Novosibirsk 1—1 ; Uralmaș 
Sverdlovsk — Lokomotiv Gomel 1—0; 
Trudovîe rezervă Lugansk — Jalgiris 
Vilnius 2—2. în fruntea clasamentului 
a trecut echipa Trud Voronej. Și iată 
un rezultat din cadrul sferturilor de 
finală ale Cupei U.R.S.S. : Șahtior Do- 
nețk — SKA Habarovsk 2—1. Șahtior 
s-a calificat pentru semifinale.

„CUPA RAPPAN"
In „Cupa Rappan" la fotbal, echipa 

cehoslovacă SONP Kladno a învins 
la Split cu 2—1 formația locală Haj- 
duk. Alte rezultate înregistrate : Ve- 
lej Mostar (Iugoslavia) — Zaglebie 
Sosnowiec (R P.P.) 4—1 ; OFK Bel
grad — Empor Rostock (R.D.G.) 2—1; 
Djurgardeen Stockholm — Neumunster 
(R.F.G.) 4—2; FC Bayern — Goteborg 
5—3 ; IFK Norrkoeping — Schwechat 
Viena 4—1 ; Enschede (Olanda) — 
Oergryte Stockholm 2—2.
• Ieri Ia Kiev : U.R.S.S. — Fin

landa 7—0 (4—0) în preliminariile 
olimpice.

Din programul mitingului: maestrul sportului Ion Unguroiu, într-o evoluție 
de curaj. FI execută gimnastică acrobatică pe un avion, în zbor 

la joasă înălțime
Foto: V. Tonceanu

în zilele de 13 și 14 iulie a.c., la 
Atena a avut loc un congres dc iniția
tivă pentru elaborarea statutului Jocu
rilor balcanice la tenis de masă. Au 
luat parte delegați ai federațiilor dc 
specialitate din Crecia, R.P. Romînă, 
R.P. Bulgaria, R.S.F. Iugoslavia și Tur
cia. Lucrările s-au desfășurat într-un 
spirit de colaborare și înțelegere reci
procă, iar o serie dc ziare grecești au 
publicat articole și fotografii în legă
tură cu acest congres.

Cu acest prilej s-au făcut propuneri 
privind organizarea Jocurilor balcanice 
la tenis de masă. Proiectul de statut 
elaborat va fi discutat de fiecare fede
rație în parte, pentru a se face obser
vații și eventuale completări, care să 
fie apoi luate în discuție, definitivate 
și aprobate la congresul prebalcanic ce 
va avea loc tot la Atena la 10 octom
brie a.c., cînd se preconizează și or
ganizarea unui concurs internațional cu 
participarea celor mai buni jucători 
din cele cinei țari. Statutul aprobat va 
fi înaintat Federației internaționale și 
Uniunii europene de tenis de masă, 
astfel ca Jocurile balcanice să fie cu

prinse în calendarul internațional, 
preconizează ca Balcaniada de tenis 
masă să aibă loc anual între 10 și 
octombrie. S-a propus ca prima ed 
să sc desfășoare în 1964 la Atena, 
cea de a doua, din 1965, în R.P. E 
garia. întrecerile sc vor disputa la < 
șapte probe clasice: echipe bărbați 
femei, simplu bărbați și femei, du 
bărbați, dublu femei și dublu mixt, 
mai propus ca federațiile de resort 
țările participante să. asigure trofe 
cu care vor fi dotate probele: Grc 
pentru echipe bărbați și dublu l 
bați, R.P. Bulgaria pentru echipe fei 
și simplu femei, R.S.F. Iugoslavia p 
tru simpla bărbați, Turcia pentru du 
mixt și R.P. Romînă pentru du 
femei.

în timpul pauzelor lucrărilor eoni 
sului de inițiativă pentru organiza 
Jocurilor balcanice la tenis de nu 
delegații au avut posibilitatea să i 
teze diferite monumente istorice, bi 
rîndu-se de multă ospitalitate.

REP

tează publicul. Vocea crainicului răsu
nă precipitată în difuzoare:

— La bordul aparatelor care trec 
acum prin aer se găsesc cei mai buni 
planorișli ai noștri...

Așa a început duminică, la Iași, mi
tingul de aviație.

Sportivii care an pilotat minunatele 
planoare de performanță sînt câștigă
torii concursurilor internaționale și re
publicane care s-au desfășurat zilele tre
cute pe acest aerodrom. Printre ei se 
numără zburători cu renume ea maes-

Publicul spectator a primit cu en
tuziaste aplauze evoluția piloților de 
acrobație ai Aeroclubului Central „Aurel 
Vlaicu* ! Ei au susținut programul pe 
care 1-ati executat în cadrul concursu
lui internațional de acrobație de la 
Moscova. Apoi, au demonstrat parașu- 
tiștii, execntînd lansări în grup, chiar 
în fața publicului care înconjura aero
dromul ca un gard viu, multicolor.

Mitingul de la Iași s-a bucurat de un 
frumos succes. (V. T.).

R. D. Germană—R. P. Romînă 376,50-373,2
la gimnastică feminină

-4 gimnaste romîne an îndeplinit norma olimpică pe 196;
WISMAR, 22 (prin telefon). Aseară 

tîrziu a luat sfîrșit în localitate în- 
tîlnirea prietenească dintre echipele 
feminine de gimnastică ale R.D. Ger
mane și R.P. Romîne. Ca și în prima 
zi, simbătă, evoluția gimnastelor din 
R.D. Germană și R.P. Romînă s-a ca
racterizat printr-o luptă dîrză, inte

resantă, echilibrată, pentru obține 
victoriei. în cele din urmă succesu 
această întîlnire a fost de partea si 
tivelor gazdă, care au cîștigat atîl 
concursul pe echipe, cit și la ii 
vidual compus. Nu se poate spune 
gimnastele noastre nu s-au achitat 
tuși bine de misiunea incredinț 
Ținind seama de etapa acti.~vr,

DE PE PISTELE DE ATLETISM
PRAGA : Meci masculin R.S. Ceho 

slovacă — Franța 95—117. Duriez (F)
14.1 pe 110 m garduri ; Belecour (F)

10.3 pe 100 m ; Syrovatski (F) 76.68 
m la suliță; Smid (C) 17,73 m U greu
tate; Bernard (F) 13:58,6 și Bogey 
(F) 13:58,8 pe 5.000 m; Battista (F) 
15,88 m la triplusalt ; Boceartlo (F)
47.3 pe 400 m; Lansky (C) 2,03 m

]â înălțime; Jazv (F) 3:42.2. Salinger 
(C) 3:42,6, Wadoux (F) 3:42.6 »e
1500 ni; Franța 40,1. R.S. Cehoslovaci
40.7 la 4x100 m ; Poirier (F) 51,9 pa 
400 m garduri, Hrus (C) 52,0 — nou 
record; Bruzier (F) 21,4 pe 200 m * 
Danek (G) 56,03 ni la disc; Tomae 
(C) 29:41,4 pe 10000 m; Lurot (F) 
1:52,3 pe 800 m ; Tomasek (G) 4,60 
m la prăjină ; Z han al (C) 8:45,2» Tcxe- 
reau (F) 8:16,6 — nou record la 3.000 
m obstacole ; Matousek 68,78 m (nea 
record) la ciocan— a doua performan
ță mondială a anului ; Franța 3:08.5. 
R.S. Cehoslovacă 3:12,2 la 4x400 m.

KOLN: Hebauf 10,3. Antao 10.5 pa 
100 m; Antao 20,8, Ulonska 20.9 pe 
200 m ; Schmidt 47,0 pe 400 m ; Krueger 
1:48,6, Balke 1:18,9 pe 800 ■ ; Alter- 
berry 50,3, Haas 50,8 (a doua per]or 
mantă europeană a anului) la 400 mg; 
Klein 7,79 m Ia lungime ; Sidlo 78.34 
m. Salomon 77,38 m la suliță; Yutta 
Heine 11,8, .Mary Rand 11,8 pe 100 
m ; Erica Fisch 10,9 pc 80 m garduri, 
Mary Rand 6,18 m la lungime.

GORKI : Kriunov 51,7 pc 400 m 
garduri; Sokolov 8:44,0 și Stoda 8:48.6 
pe 3000 m obstacole; Bolșov 2.15 m 
la înălțime; Samotlosova 23,9 pc 200 
m ; Suhanovskaia 55,3 pe 400 m. Skob- 
tova și Gilaur 2:08,8 pe 800 m; Bîs- 
trova 4660 p la pentatlon.

KIEV : Skorțov (18 ani) 2,07 m, Ko
marova (18 ani) 1,67 m la înălțime; 
Belițki 3:43,8 pe 1500 m; Anisimov
50.7 pe 400 m garduri — cel mai bun 
timp european al anului; Alabiev 16 39 
in la triplusalt; Krepkina 11,7 pe 100 
m; Gurevici-Lîsenko 2:08,3 pe 800 in i 
Makoșina 10,8 pe 80 ni garduri.

Valeri Brumei a stabilit duminică un nou record al lumii la săritura în înălțime, 
trecînd — din a treia încercare — peste ștacheta ridicata la 2,28 m. Acesta a 

fost al șaselea record mondial realizat de Brumei, din 1961 pînă astăzi.

LUDWIGSBOURG: în cursul unei reu
niuni atletice internaționale desfășurate 
la Ludwigsbourg, polonezul Badenski a 
parcurs distanța de 400 m plat în 46.1 
(cea mai bună performanță europeană a 
sezonului). Zielinski (RPP) a cîștigat 
proba de 200 m plat în 20,9. Iată alte 
rez-ultate înregistrate: 100 m Gamper
(RFG) 10,3; 400 m garduri : Janz
(RFG) 51,2; prăjină: Tipplet (RFG) 
4,45 m.

MILANO : Salvatore Morale 51.7 pe 
400 m garduri ; S. Ottolina 10,4 pe 100 
m; Vettorazzo 6,01 m la lungime (re
cord egalat).

ATENA : Babaniotis 62,36 m la cio
can (nou record).

TALIN : Nurmaekivi 29:35,4 pe 10 000 
m; Palu 6804 p la decatlon.

VILNIUS : Varanauskas 18.60 m la

BAKU : Kasumova 6,00 m la lungime, 
Psegocikis 6868 p la decatlon.

HELSINKI : Aulis Kairento 2,02 m 
la înălțime, și 4,60 m la prăjină.

STOCKHOLM: Pettersson 2,08 m 
la înălțime, Persson 8:18,2 la 3000 
m obstacole.

MINSK . A. Sevțov 10.3 pe 100 m; 
Goriaev 16,00 in la triplusalt; Boltovski 
61,01 ni la citxtan.

pregătire, apreciem că comp. .... 
gimnastelor romîne a fost bună, 
vedită atît de locurile fruntașe < 
pate în clasamentul general ind 
dual prin Iovan, Liță și Ionescu, 
și prin îndeplinirea normelor ol 
pice pentru anul în curs de către 
tru gimnaste. Este vorba de S< 
Iovan și Elena 'Butan, care înde 
nesc pentru a doua oară norma ol 
pică, precum și de Emilia Liți 
Atanasia Ionescu — pentru prima < 
în acest an. Specialiștii prezenți 
au apreciat ca foarte bune comb 
țiile la sol ale gimnastelor noas 
La sărituri au fost mai bune j 
nastele germane, la paralele li 
a fost egală, iar la bîrnă și sol st 
rioritatea a fost de partea gimna 
lor romîne. Rezultatul final; 376 
373,20 p în favoarea gimnastelor 
echipa R-D. Germane. Exercițiile 
ber alese desfășurate duminică i 
încheiat cu următoarele rezult: 
PE ECHIPE: sărituri R.D.G. 47,4 
R.P.R. 46.00; paralele R.D.G. 47 
R.P.R. 47,20; birnă R.D.G. 
R.P.R. 47,20; sol R.D.G. 48,05 - 
47,75; INDIVIDUAL : sărituri . 
19,30, Radochla 19,25, Iovan o; 
paralele Radochla 19,15, Iovan 1 
Liță 18,85; birnă Iovan 19,10, Rado 
19,00, Ionescu 18,85; sol Iovan, 
tan și Radochla - toate cu 19,30. 
individual compus primele locuri 
fost ocupate de: Radochla 76,70, 
van 76,45, Fost 75,20, Liță 75,05, 
nescu 74,70, Starke 74,55, Iovan, i 
Ionescu și Tutan au îndeplinit nc 
olimpică la individual compus.

întilnirea dintre echipele femi 
de gimnastică ale R. D. German 
R. P. Romîne s-a desfășurat îi 
atmosferă de prietenie și a const 
un util schimb de experiență pe 
sportivele din ambele țări.

SCURTE ȘTIRI EXTERNE

Campionatele mondiale de scrimă de la Gdansk
Desfășurată duminică după miezul 

nopții, finala probei de floretă fete 
(echipe), U.R.S.S. — R.P.U. a fost 
tot timpul la discreția trăgătoarelor 
sovietice. Ele au condus cu 3—0, 5—1 
și 7—2 reușind în cele din urmă să 
termine victorioase cu scorul de 9—4. 
Realizatoare : Gorohova 4 v., Zabe
lina 2 v., Nikancicova 2 v. și Sa- 
mușenko 1 v. Pentru echipa R. P. 
Ungare au „punctat" Rejtd (proaspăta 
campioană mondială la individual) 
3 v. și Domolki-Sakovitz 1 v. Pe 
locurile următoare : 3. Italia și 4
Franța,

Ieri, concurenții la „mondiale" au 
avut zi de odihnă.

Astăzi, întrecerile vor continua cu 
proba de spadă (individual). La a- 
ceastă probă, țara noastră nu prezin
tă concurenți. Trăgătorii romîni vor 
evolua însă în ultimele probe ale 
competiției și anume, mîine în pre
liminariile probei de sabie, iar sîm- 
bătă, în întrecerea de sabie pe 
echipe.

Campionatele mondiale de scrimă 
se vor încheia duminică seara.

I greutate; Baltușnikas 56,45 ni la disc.

Cicliștii noștri concurează astăzi 
in R.D, Germană

Simbătă au plecat în R. D. Ger
mană loturile de cicliști de fond ale 
țării noastre. Astăzi în localitatea 
Liiben se va desfășura o întrecere 
de 100 km, contra-cronometru pe 
echipe. Alături de o serie de puter
nice echipe vor participa și echipele 
R. P. Romîne : seniori — (C. Dumi
trescu, Ion Cosma, W. Ziegler, Ion 
Ardeleanu) ; tineret — (Gh. Bădără, 
Emil Rusu, C. Ciocan și Fr. Gera). 
Cicliștii sînt însoțiți de antrenorul 
Nicolae Voicu.

TURNEU INTERNAȚIONAL DE 
TENIS LA SOPOT

Tradiționalul turneu internațional 
de tenis dotat cu „Cupa Balticei" se 
desfășoară în stațiunea balneară Sopot 
cu participarea echipelor R.S. Ceho
slovace, R.P. Romine, R.P. Chineze, 
R.D. Germane, R.P. Polone (două for
mații). în prima zi a turneului echipa 
R.P. Chineze a produs o mare sur
priză, învingînd cu 3—0 selecționata 
primă a R.P. Polone. Alte rezultate : 
R.P. Romînă — R.P. Polonă II 2—1 ; 
R.S. Cehoslovacă — R.D. Germană 
3—0 ; R.P. Romînă — R.D. Germană 
2—1 ; R.S. Cehoslovacă — R.P. Chi
neză 3—0 ; R.P. Polonă I — R.P. Po
lonă II 2—1 ; R.S. Cehoslovacă — 
R.P. Romînă 3—0 (Javorski a cîștigat 
la Țiriac cu 7—5 ; 6—3) ; R.P. Polonă 
I — R.D. Germană 2—1,

VOLEIBALIȘTII ROMINI 
IN R. D. GERMANA

Echipa feminină de volei a R.P. 
mine care se află în turneu în 
Germană a întîlnit la Eilenburg 
pa reprezentativă a țării. Voleibali 
romîne au terminat învingătoan 
scorul de 3—1 (17—15 ; 15—13 ; 2- 
15—11).

Duminică, sportivele romîne au; 
la Berlin cu selecționata țării. Ga: 
au obținut victoria cu scorul de

Echipa masculină a R.P. Romî 
cîștigat cu 3—1 întîlnirile disp 
la Leipzig și Tergau cu echipa 
Germane. In ultimul joc care a 
loc la Berlin, echipa R.D. Germs 
întrecut cu 3—2 (13—15; 15—11; IE 
11—15; 15—11) echipa R.P. Romii 
capătul unui joc spectaculos, ca 
durat aproape 3 ore.
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