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Succes deplin Analiștilor campionatelor 
republicane școlărești la inot, sărituri 

și polo!

Start

ine, dar se poate și mai bine!
— Nohițiî după campionatele atlefilor juniori —

Așa cum am mai arătat, într.e- 
•ile finale ale campionatelor 
îublicane ale juniorilor au 
lemnat un pas înainte - spre 
ii înalt, spre mai bine, 
litatea, deci, a fost prezen- 

sub diferite aspecte, la 
icursurile de pe stadionul 
publicii. A fost serios îm- 
îătățită media generală de 
Ițime a tinerilor atleți, a 
jscut numărul celor cu 
ușiri fizice ridicate, fapt 
e arată că problema solec- 
i a stat în atenția celor 
i mulți dintre profesorii și
renorii noștri. Pe de altă 
rte, au fost; înregistrate 
igrese și în ceea ce pri- 
te pregătirea fizică, tehnică 
tactică a juniorilor noștri 
și în această direcție mai 
t încă foarte multe lucruri 
făcut!) și. ca rezultat direct, 
substanțială creștere a ni- 
ului performanțelor.
tvem astăzi numeroși tineri 
sntați, cu frumoase perspec-

Mărșăluitorul llie Popa 
ringător in R.P. Polonă 
lele trecute s-a desfășurat în 
. Pilonă (pe ruta Jastarnîa, Ju- 
, Hei) un concurs Internațional 
20 km marș. Comportîndu-se 
te bine ILIE POPA a realizat 
umoasâ victorie și un timp re- 
:abil 1.34:04,0 — nou record al 
P. Romîne. Pe locurile urmă- 
9 s-au clasat : Ed. Paziewski 
) 1.34:14,6 ; H. Astroth (R.D.G.) 
37.0 ; B. Lenschke (R.D.G.) 
07,0 ; Fr. Szyszka (Pol.) 1.36:00.0

După atleți, voleibaliști, 
baschetbaliști și hand- 
balîști, iată că e rîndul 

înotătorilor, săritorilor de la 
trambulină și poliștilor de a-și 
disputa finalele campionatelor 
școlărești. Desigur, acest în
semnat «eveniment din viața 
sportivă a elevilor a fost aș
teptat cu deosebit interes de 
mulți școlari. Ce poate fi mai 
frumos decit ca la încheierea 
cu succes a anului școlar, 
să te întîlnești ou ceilalți 
fruntași la învățătură și în 
sport din întreaga țară, pentru 
disputarea rîvnitelor titluri de 
campioni republicani școlari?

Cinstea de a găzdui această 
adevărată sărbătoare a spor
tului școlăresc a revenit în 
acest an Aradului, oraș cu o 
frumoasă tradiție în notație. 
Bazinul orașului, inaugurat 
anul trecut, a cunoscut încă de 
ieri atmosfera marilor con
cursuri. Primii oaspeți au și 
efectuat antrenamente, verifi- 
cîndu-și forțele înaintea aces
tor importante întreceri la care 
vor participa circa 400 de ti
neri sportivi din 15 orașe. 
Printre ooncurenți se vor afla 
și înotători fruntași ca Zoe 
Reznicenco, proaspătă record
mană a țării la 100 m bras, 
Cristina Balaban, Codruța Sal
la, mulți dintre săritorii care 
s-au întrecut săptămina trecu
tă în cadrul „Cupei Federa
ției", poliști din lotul de ju
niori al R.P. Romîne. Alături 
de aceștia se vor afla sportivi 
mai puțin cunoscuți, dar, de
sigur, plini de talent și de 
elan.

tlve de progres. Este desigur 
un fapt îmbucurător să cerce
tezi statisticile mondiale și să 
vezi că ele cuprind, la locuri 
de cinste, numele unor atleți 
ca Gheorghe Costache, Leonti- 
na Frunză, Viorica Gabor, Ma
ria Filip, Ana Beșuan, Gheor
ghe Plăcintării, Viorel Suciu, 
Gheorghe Catrinescu etc. Tre
buie s-o spunem însă deschis : 
intre primii juniori europeni

(Continuare In pag. a 4-a)

Mîine, în sala Dinamo,

Prima probă a Concursului international 
de pentatlon modern

Programat într-o perioadă 
cind — din motive obiective — 
activitatea competițională este 
mai redusă, concursul interna
țional de pentatlon care începe 
mîine în Capitală este binevenit 
pentru iubitorii sportului din 
București și, desigur, așteptat 
cu mult interes. Startul va fi 
dat la ora 9, în sala Dinamo (și 
nu în Floreasca cum am anun
țat în numărul de joi) cu proba 
de scrimă.

Pentru cei care urmăresc în
deaproape concursurile de pen
tatlon știrea aceasta va produce 
nedumerire. De aceea, este 
bine să precizăm că Federația

Finalele campionatelor șco
lare Ia inot, sărituri și polo 
au o mare importanță și pen
tru secțiile cluburilor și ale 
asociațiilor sportive și chiar 
pentru antrenorii loturilor. Sîn- 
tem convinși că, cu prilejul 
disputelor, se vor evidenția 
elemente cu perspective, capa
bile să obțină performanțe de 
valoare într-un timp scurt. De 
aceea, socotim că antrenorii 
au un fericit prilej de a depis
ta elevii cei mai talentați pen
tru a completa cu cadre noi 
secțiile de performanță. De 
altfel, Federația romînă de no
tație a și dat indicații in acest 
sens.

Campionatele republicane 
școlare de notație, competiție 
care a cunoscut, an de an, o 
prețuire binemeritată, se vor 
bucura, desigur, șl la această 
ediție de succesul cuvenit u- 
nor întreceri de asemenea am
ploare, la care-și vor da con
cursul. antrenorii, arbitrii șl. 
în primul rind, tinerii concu- 
renți.

Acestora, ca și tuturor celor 
ce vor contribui Ia asigurarea 
unor bune condiții de desfășu
rare a disputelor de înot, să
rituri și polo, le urăm deplin 
succes 1 Zilele de duminică, 
luni și marți vor fi o sărbă
toare a elevilor înotători.

Casa de basm din pâdurea Mogoșoaia

După un înot „voinicesc" nu strică puțină muzică. Profesorul aduce... la unison vocile cristaline, ale 
viitorilor... performeri

Foto: Ion Popovici

internațională a hotărît ca la 
ediția din acest an a campio
natelor mondiale, programate în 
septembrie în Elveția, ordinea 
probelor să nu mai fie cea tra
dițională, ci să se înceapă cu 
scrima, călăria fiind progra
mată în ziua a patra. Aceasta 
a făcut ca mai multe concursuri 
interne și internaționale să se 
desfășoare în acest an după 
noul sistem, printre care și 
concursul internațional al R. P. 
Romîne.

Luni, de la ora 10, la poligo
nul Tunari va avea loc proba 
de tir, marți (ora 12) — proba

de înot la ștrandul Tineretului 
(bazinul de 25 m), miercuri — 
călăria (în cartierul Floreasca) 
iar joi proba ae atletism — 
cros, la Călugăreni.

Echipele Suediei și Ceho
slovaciei au sosit în cursul zilei 
de ieri la București (suedezii 
s-au antrenat după-amiază la 
tir și înot), iar pentatloniștii 
maghiari și-au anunțat sosirea 
pentru astăzi.

Pentatloniștii noștri și-au 
continuat în ultimele zile pre
gătirile și speră într-o bună 
comportare îin concursul care 
începe mîine.

A fost odată o fetită care 
s-a dus la bunicuța ei să-i ducă 
de-ale mîncării. Și Scufița Roșie, 
că așa o chema pe fetită, a trebuit 
să treacă printr-o pădure, unde a 
întîlnit un lup mare, mare de tot...

Așa, sau cam aȘa, începe poves
tea ce ne-a emoționat în anii copi
lăriei.

Dacă insă Scufița Roșie ar 
pomi azi prin pădurea Mogo
șoaia s-ar opri uimită. Ar întîlni 
și aici, printre copaci, un lup, 
dar... din placaj... Iar, într-un 
luminiș corturi liliputane și o lume 
de prichindei fericiți, cu care și-ar 
petrece bucuroasă vacanța. Ar ni
meri în tabăra de pionieri a raio
nului Grivița Roșie de la Mo- 
goșoaia.

★

In tabără, fiecare răsărit de 
soare înseamnă o surpriză frumoa
să; acolo „azi ce facem ?“ a de

venit o întrebare inutilă. Amă
nuntele au fost din vreme puse 
la punct de tov. Fierea Bișu, vi
cepreședinte al sfatului popular 
raional Grivița Roșie, de tov. pro
fesori Victor Măldărescu și Emi
lia Măldărescu, directorii taberii, 
de tov. prof. Petre Iliescu, Virgil 
Ștefan, de doctorul Mihai Țun- 
drea.

Și ziua începe bineînțeles cu 
sport I

Unu... doi... trei... patru... 
cinci...

Exercițiile astea, ce-i drept, tn- 
viorează ele, dar fac și o foame I.. 
Nici o grijă, micul dejun aș
teaptă pe măsuțele de pe terasă. 
Și aici lucrurile se petrec tot ca-n- 
tr-o poveste. Cei 7 pitici slut insă 
peste 100 de voinici, iar „Albele 
ca zăpada" nu prididesc să ser
vească.

Pină aici toate bune, numai că 
la micuțul ștrand, dezamăgire: nu 
Se face încă bale. Profesorul de 
educație fizică — ce „rău" e! — 
ti pune să „înoate" mai intii pe 
nisip, cind apa-i attt de limpede 
și ademenitoare. în sftrșit, fluie
rul mult așteptat și ultimul sfat 
înainte de-a intra tn apă:

— „Re.petați mișcările pe care 
vi le-am arătat. Așa veți învăța 
înotul !...“

Copiii, cei mai mulți, rid cu 
poftă. Au și ei o surpriză pentru 
profesor. Majoritatea străbat apa 
ca zvlrlugile. Slnt vechi înotători, 
unii membri ai clubului „Știința", 
participanți la concursuri. Profe
sorul, Ștefan Virgil, ce să mai 
facă ? Se prinde in hora rtsului 
sănătos.

SANDU MARIAN

(Continuare în pag. a 2-a)



O imagine de pe stadionul Oltul 
din Rimnicu Vîlcea

Prin clteva centre ie Inițiere din Capitală

Copiii și tinerii 
fac primii pași in sport

întrecerile SparlaMadei de vară a tinerelului cunosc « mare afluență fi tu orașul Rimucu Vilcea Stadionul Oltul 
daiește zilnic întreceri viu disputate. La proba de aruncarea discului își încearcă forțele tînăra atleta Vasdica Mustața 

din asociația sportivă Oltul — Complexul de industrializarea lemnului din Rm. Vîlcea

CE NE POT SPUNE ClTEVA CIFRE...
Ideea rin duri lor de mai jos a pornit 

de la cîteva câfre: 35 000 de tineri fi 
tinere (ou 10 000 mai mirii deck anol 
trecut), reiprezentînd 82 de asociații 
sportive aflate pe teritoriul orașului 
Constanța, au fost prezenți la întrecerile 
primei etape a Spartaehiadei de vară a 
tineretului; în fișele de evidență cu 
membri UCFS din aceste asociații spor
tive s-au adăugat, numai în primul 
semestru al acestui an. încă 3 000 
de nume.

Fără îndoială că aceste cifre sînt des
tul de grăitoare. Dar, dacă vom merge 
cu mai multă atenție pe urmele lor. vom 
descoperi o serie de lucruri interesante. 
Să vedem despre ce este vorba.

Invățînd din lipsurile manifestate în- 
tir-im trecut nu prea îndepărtat, consi
liul de conducere al clubului sportiv 
orășenesc Farul Constanța, care îndru
mă și organizează activitatea sportivă 
a asociațiilor de pe întregul teritoriu al 
orașului, a trecut în acest an la o nrtmeă 
«usținută de impulsionare a activității 
sportive de mase.

In primul rînd s-a luat inițiativa des
chiderii unui curs de instructori volun
tari permanent! pe lîngă asociații. Și 
un prim lot de 13 instructori a și în
ceput să activeze. Unii dintre aceștia, 
cum ar fi N. Boieriei — la asociația 
Energia — sau Marcu Seim — la asociația 
Petrolul — au dovedit multă pasiune 
pentru munca lor, obținînd rezultata 
frumoase. Trebuie spus că antrenorii 
salariați ai clubului au fost îndrumați 
să dea un spri jin mai mare organizării 
activității și instruirii sportivilor din 
aceste asociații. Și. astfel, eu puțină 
rîvnă și cu priceperea care nu Ic lip
sește, antrenorii Augustin Botescu (Ia 
asociațiile Transporturi I.R.T.A., Con
structorul T.R.C.L., Poștașul), Con
stantin Craiu (la Fabrica Argus, Tex
tila, Școala de comerț) san Jana Baltă 
(la I.L.L., Școala pedagogică, Victoria 
I.P.A.T.) au reușit să învioreze activi
tatea în cadrul acestor asociații.

Avînd în vedere perioada în care ne 
aflăm, atîț instructorii voluntari cit și 
«antrenorii clubului și-au îndreptat toată 
atenția spre organizarea în cît mai bune 
«miliții a campionatelor pe asociație. 
In legătură cu acest lucru, foarte inte
resantă ni s-a părut inițiativa consi
liului duhului sportiv orășenesc Farul, 
rare a sprijinit în mod deosebit acele 

{asociații sportive care au inclus în pro
gramul întrecerilor •tletismul și na ta țin. 

Faptul acesta atestă grija consiliului pen
tru dezvoltarea activității de mase la a- 
ceste două ramuri atît de importante. 
Și, pentru a sprijini și mai mult această 
aoțiunc, clubul sportiv Farul a luat ini
țiativa deschiderii unor centre de iniție
re la atletism, natație, haltere, volei 
care își desfășoară permanent activitatea 
la stadionul „1 Mai” și pe plaja .Mun
citorul” din Constanța, sub directa în 
drurnare a antrenorilor și instructorilor 
voluntari.

Remarcabilă este și activitatea propa
gandistică desfășurată de activiștii și 
chiar sportivii clubului Farul pentru 
atragerea unui număr cît mai mare de 
tineri pe terenul de sport. Astfel, numai 
în primele 6 luni ale acestui an, consiliul 
clubului a organizat în 31 de asociații 
conferințe de popularizare a realizărilor 
mișcării noastre sportive, ca și o serie de 
frumoase concursuri „Cine știe sport, 
cîștigă“ pe diferite teme luate din viața 
sportivă a patriei noastre. în același 
timp, echipele de performanță ale clu
bului (fotbal, volei, gimnastică, box) 
s-au deplasat în diferite asociații făcînd 
atrăgătoare demonstrații. Mai «trebuie 
spus că la locurile lor de producție 
unii sportivi ai clubului constituie fac
tori principali în impulsionarea activi
tății sportive de mase. Astfel de exemple 
ni le oferă atletul Gh. David de la 
S.N.M.C., gimnasta Ana Moldoveanu, la
borantă la I.C.A.S. ș.a.

Totodată trebuie să subliniem că, în 
acest an, consiliul clubului Farul a ur
mărit mai mdeaproape activitatea dusă 
în asociațiile din cadrul școlilor medii 
sau profesionale, acordîndu-i importanța 
cuvenită. în această direcție munca i-a 
fost ușurată de către o serie de pro
fesori de educație fizică, care ținînd 
seama tot mai mult de cerințele mișcării 
noastre sportive an depus un plus de 
strădanie în activitatea lor didactică. 
Astfel de exemple ni le oferă profesorii 
Șt. lacobai de Ia Școala medie Năvodari, 
N. Munteanu de la Școala medie nr. 5 
Constanța, M. Lungu de la Centrul șco
lar de meserii Constanța sau Abdula Ai- 
din de la Școala medie Techirghiol.

Iată, așadar, numai cîteva din 
„pistele” care au dus la cifrele de mai 
sus. Fără îndoială că cei 10 000 de par- 
ticipanți la Spartachiada de vară a ti
neretului în plus, sau eei 3 000 de noi 
membri UCFS se datorează muncii

Casa de basm din pădurea Megoșoaia
(Urmare din pag. 1)

S-a terminat baia... Un pic de odih
nă și... la volei. De data aceasta profe
sorul nu se mai lasă păcălit.

— Care a nuai jucat ?
Se formează echipe după vîrstă, după 

înălțime, după palmares.
Grădina capătă aspect de stadion, în 

plin concurs. Ici alergători, colo volei, 
dincoace simplu joc cu mingea...

★
Drumul spre cabană e croit prin mi j

locul păthirii, dar ehre să meargă pe el ? 
Copiii se răspîadc-sc printre «opaci. Cer

mai organizate din cadrul asociațiilor 
și interesului superior pentru atragerea 
eît mai multor oameni ai muncii, a în
tregului tineret, pe terenurile de sport. 
Remareînd totodată și munca depusă de 
activul clubului sportiv orășenesc Farul 
în organizarea și îndrumarea activității 
sportive de mase din cadrul asociațiilor, 
nu trebuie să uităm însă că unele lip

suri care persistă în munca celor de la 
Farul împiedică obținerea unor rezultate 
și mai bune.

In primul rînd trebuie subliniat faptul 
că nu întregul activ salariat al clubului 
este angrenat permanent în această ac
țiune. Munca sa este lipsită de conti
nuitate, iar controlul efectuat este 
sporadic.

De asemenea, tot ca un aspect nega
tiv în munca clubului Farul este și lipsa 
de interes a unor antrenori în sprijini
rea activității din cadrul asociațiilor pe 
lîngă care au fost repartizați. Și acest 
lucru e cu atît mai surprinzător, cu 
cât este bine știut că fiecare antrenor 
are datoria — m cadrul normei sale — 
de a ajuta la îndrumarea și organiza
rea activității sportive din cadrul aso
ciațiilor. Astfel de exemple ni le oferă I 
C. Dineu, (volei), Alex. Smoleanu 
(atletism), Alex Botoș (baschet). Ion 
Amira (rugbi). Dacă mai ținem seama 
că și numărul instructorilor voluntari 
permanenți este mult prea mic pentru 
cerințele orașului Constanța, ne apare 
evident că multe asociații — lipsite de 
o îndrumare competentă — obțin rezul
tate mai slab*.

Sînt lipsuri care pot fi remediate dacă 
toți activiștii clubului Farul vor da do
vadă de mai mult interes și mai mult 
simț de răspundere în munca lor. Pen
tru că, urmărind cu pasiune șl conștiin
ciozitate toate cerințele actuale ale miș
cării noastre sportive, clubul Farul Con
stanța și activitatea sportivă de mase din 
acest oraș nu vor c ea decît de cîștigat.

A. VASILIU

cetează cu pasiune de botaniști flora. 
Firesc. Fiecare urmă e o prețioasă indi
cație pentru găsirea drumului. Concursul 
de orientare turistică îi face să trăiască 
intens momente din istorioarele citite, 
fiecare se simte un „căpitan la 15 ani“.

...Ora mesei. Tov. prof. Emilia Măl- 
dărescu e«te peste tot. Cristina, fetita 
aceea cît un pumn de om, a terminat 
salata înaintea mîncării ? Nu-i nimic, cît 
ai clipi i se aduce alta...

★
Soarele a coborît dincolo de copaci 

și s-a dus sâ se oglindească în lac.
Ciad s-au îmbrăcat copiii ăștia, câ

de-abia de cîteva minute a sunat adu
narea ? Așteaptă oaspeți. Le vin în 
vizită prieteni vechi. „Țăndărică**  în 
persoană, împreună cu artiștii lui de 
mucava... Dar plnă atunci nu trebuie 
pierdut nici un minut.

în fața unei „ciupercuțe*  — transfor
mată în cabinei medical — doctorul 
Mihai Țandrea, așteaptă zadarnic... un 
„pacient*.  Ca să-și mai facă de lucru, 
cercetează un prichindel.

— Dar voinic mai ești !
— Dacă mănînc mult, ride „pacien

tul**  cu fața numai gropițe...
în jurul profesorului de muzică Pe

tre Iliescu s-a făcut cerc. Se învață 
un nou cîntec pionieresc, iar melodia lui 
se ia la întrecere eu cin tul a două mierle.

La ștrandul Tineretului, la stadionul 
Voința din șoseaua Pipera, ca și la 
multe alte terenuri de sport sau ba
zine de înot pot fi văzuți în aceste 
zile însorite numeroși copii însoțiți 
de părinții lor. însoțiți este un fel de 
a spune, pentru că de la porțile tere
nurilor sportive, copiii își iau la re
vedere pentru cîteva ore de la cei 
care i-au condus.

Ce fac, în acest timp, micii iubi
tori ai sporturilor ? Să-i însoțim prin 
centrele de inițiere în sport, organi
zate de unele dintre cluburile sportive 
din Capitală.

LA ȘTRANDUL SIRENA

A trecut mai bine de o lună de 
zile de când primii „elevi" ai instruc
torului Radu Gheorghe au învățat 
să înoate. La 15 iunie au intrat pe 
poarta stadionului 100 de copii. La
I iulie, exista prima promoție de 100 
de înotători, unii dintre ei (Otiiia 
Trepăduș — 11 ani —elevă la școala 
elementairă nr. 46, Elena Bădoi —
II ani, Elena Paraschiv — 12 ani, 
Alexandru Boerescu — 12 ani ș.a.) cu 
mari perspective de progres, după 
cum afirmă instructorul de înot.

Lecțiile de înot încep spre... de
zolarea micilor sportivi, pe uscat. 
Gimnastică, apoi învățarea procedeelor 
pe nisip, după care urmează „cu
noștința" cu apa. Cînd ajung însă la... 
apă, unii dintre copii se codesc. Me
todele de convingere folosite de ins
tructorul de înot sînt felurite. De 
pildă, cînd Sandu Boerescu, într-una 
din „seriile” trecute, nu voia să sară 
în apă, instructorul de înot a che
mat-o pe Otiiia Trepăduș și i-a șoptit 
la ureche : „Tu ești o fată curajoasă. 
Arată-i Ini Sandu că nu ți-e frică de 
apă". Și bineînțeles, Otiiia a sărit 
în apă, a înotat, după care Sandu, 
de voie, de nevoie, sau (zicem noi)... 
de rușine, i-a urmat exemplul.

Tn „seria” aceasta (o „serie" durează 
două săptămîni), aproape 60 de copii 
(între 5 și 15 ani) au venit la centrul 
de inițiere al clubului Metalul să în
vețe înotul. La sfîrșitul perioadei, 
instructorul îi va chema pe sportivi 
la... examen. Vă închipuiți că micii 
înotători se străduiesc să învețe cît 
mai repede și mai bine tainele îno
tului. Mal cu seamă că acela care va 
reuși la examen, va primi un brevet 
de înotător, diplomă și... ceea ce este 

Poziția corectă a corpului tn momentul startului este un aspect căruia instruc
torul de înot George Radu ti acordă toată atenția

foarte important, încuviințarea pă
rinților de a merge cît mai des la 
ștrand.

FOTBAL, VOLEI, BOX 
Șl TENIS DE MASĂ

în cartierul Giulești, în vitrina nou
lui cinematograf, precum și în locu
rile mai frecventate de cetățeni (la 
Ateneul popular, în frumoasele ma
gazine deschise la parterul noilor 
blocuri) au apăruț de cîtva timp nu
meroase afișe care invită copiii și 
tineretul cartierului să vină la cen
trul de inițiere în sport deschis de 
curând la institutul Pasteur. N-au 
trebuit să aștepte prea mult tova
rășii din consiliul asociației sportive, 
deoarece tinerii doritori să pătrundă 
în „tainele” sportului au și apărut la 
intrarea stadionului. Antrenorii și in
structorii (N. Stănculescu — fotbal, 
B. Moecaleiuc — box, Al. Andricu — 
tenis de masă, E. Vîrlan — volei) au 
început imediat selecția. Cei mai muiți 
amatori i-au avut tenisul de masă și 
fotbalul. Apoi, fiecare copil a mai adus 
cîte 3—4 prieteni de pe strada sa și 
astfel numărul celor dornici să învețe 
și să practice diferite sparturi a 
crescut foarte repede. Centrul de ini
țiere de la Pasteur, desehis în fiecare 
luni, marți, miercuri, joi și vineri, 
primește noi înscrieri.

★

Centre de inițiere în sport cu 
bune rezultate funcționează și în 
cadrul cluburilor Steaua (fotbal, na
tație, caiac, canotaj-academic, tenis 
și polo), Olimpia (atletism, canotaj- 
academic, haltere, natație, gimnastică), 
Unirea (rugbi, fotbal) ș.a. Cu toate 
acestea, ne spunea tov. Gh. Tomeseu 
din secția tehnică a consiliului oră
șenesc al UCFS, activitatea acestor 
centre nu este pe deplin satisfăcă
toare, din eauză că nu sînt îndeajuns 
de cunoscute de masele de copii. Pe 
de altă parte, nu toate cluburile au 
luat măsuri de a înființa astfel de 
centre. în toamna acestui an, consi
liul orășenesc al UCFS va lua măsuri 
corespunzătoare pentru organizarea 
unor oentne de inițiere la atletism, 
gimnastică, natație și fotbal — în 
toate cluburile din Capitală.

R. CĂLARAȘANU

Foto: C. Tudor

Pe o bancă doi pionieri, Radu și Cor
nel, îl citesc pe Sadoveanu... Cristian 
și Monica sînt în fața celor 64 de pă
trățele albe și negre.

— Șah !
Irina explică Ioanei că și săritul coar*  

dei e un sport. Așa a început ea și as*  
lăzi e prima pe școală la săritură.

Bineînțeles că în tabără o zi veselă 
de vacanță pionierească nu se poate în
cheia fără foc de tabără.

De unde cunosc copiii aceștia atîtea 
lucruri interesante, atîtea povestiri fru
moase, atîtea cîntecc ?

S-a făcut tirziu. în oortul lilipu
tan, Cristian își notează în caietul său, 
adevărat jurnal de tabără: „A fost « 
zi minunată !**



BĂIEȚII DIN BĂRCI•# •

De cîțiva ani încoace, de-a lungul 
întregului litoral, oriunde minunata 
noastră mare albastră (de ce îi tot zi
cem neagră ?) primește cu brațele des- 
ch îse pe Iubitorii apei, poți vedea, din 
loc în loc, bărci ancorate, în care ti
neri cu trupuri puternice, toropiți de 
soare, se lasă iegărvați ore în șir ca 
înfr-un „dolce farniente".

Diferă chipurile lor pîrjolife de soare, 
bătute de toate brizele unei veri în
tregi. Ceea ce găsești, însă, aidoma 
la toți este alitucfi- 
nea aparent visă- '1"""
toare, relaxată, cu 
privirile pierdute 
pe mișcătoarele 
pînze ale mării, cu 
gîndurile trimise, 
larg, pe drumurile 
părfafe ale marilor

Argonauții ancorați poartă fluiere, 
iar „navele" lor, aceeași inscripție 
albastră : SALVAMAR.

Cîn.d cineva, în dorința unor teme
rare încercări, se lasă furat de 
toarea facilitate a distanțelor 
ierul avertizează primejdia și 
tonul sau înotăfoarea revine
cioarele pe... nisip. Dezamăgiți că nu 
li s-a îngăduit să „învingă" marea, 
unii formulează deseori ironii fără 
gust. Băieții din bărci sînt deprinși. 
Calmi, nu ripostează, cum nu ripos
tează cineva pus să demonstreze
lucruri de mult și oricui știute. Altă
dată, am auzit cîteva vilegiaturiste
care se întrebau, ou o inconștiență se
nină ca cerul, la ce bun fol „ard gazul" 
băieții de la Salvamar. Iar una brune- 
țică (și titrată), cu 
chiar șt o idee :

— De ce nu le 
în loc de fluiere I

Alții, îi privesc
ca pe niște ornamente marine, cu uti
litate îndoielnică, 
jirlui, ca de pildă... 
finii.

O dată, însă, i-am 
cu fluiere ir.trînd în

nelor de apă, devenise o păpușă, 
cînd săltată pe culmi, cîrvd aruncată 
cu picioarele în sus. — Țipetele ad
miratoarelor și figurile sale, greu de 
executat în cadre normale, m-au con
vins că omul dase de greu. Cu cît se 
străduia 
era tîrît

Cu o
admira, băieții au reușit să înfrîngăjcane de volei pentru 
vrăjmășia apelor 
trăgeau la lopeți

Meciuri viu disputate
în finalele juniorilor

PBRRȘUTISM !1

- , , - i i ... i BRAȘOV 26 (prin telefon). Pe celemri 1 ’ CU at'*țdouă  terenuri de la baza sportivă
2 . ,T Știința din localitate au început vi-

rufeală pe care o pofi r>um&i^neri finalele campionatelor republi- 
juniori. La 

start s-au aliniat cele mai bune 
echipe, 4 de băieți și 4 de fete. încă 
din prima zi sutele de spectatori 
au avut de urmărit întreceri viu dis
putate și de un nivel tehnic bun. 
Cu excepția întîlnirii de băieți din
tre S.S.E. Cluj și S.S.E. Oradea, în 

C,a“peste”tot’“Ma-5^,r®1clu2fni?, au cu 3—0, ce-
poafe, undeva în nevrele, plonjoanele, căutările,
nevăzute și înde-
corăbii. ..

File de carnet

și lansînd o barcă 
într-un iureș emo
ționant. La locul 
unde eroul se pro
dusese cu ulfimete-i 
salturi n-au găsit 
însă decîl. . . valuri.

IAȘI 26 (prin telefon). Ultima pno- 
i individuală de parașutism, salt de 

1 800 m (fete) și 2 000 m (băieți), 
i deschiderea întârziată a parașutei 

efectuarea de evoluții în timpul

’nșelă- 
— flu- 

înofă- 
cu pi-

buze subțiri, a avut

dau, tu, acordeoane 
Măcar ne-ar amuza... 
pe băie(ii din bărci

încorporate peisa- 
scoicile sa-u del-

'Și 
în- 
iar

văzul pe băieții 
acțiune I

Era o dimineață în care vîntul 
alerga toate hergheliile, pe cerul 
crunta! călătoreau nori de cenușă,
marea, ridicînd valuri neobișnuite, de
venise. .. neagră. Bărcile SALVAMA- 
R0LUI, ca niște pești uriași, trase pe 
nisip, erau 
recomandau 
dență.

Un amator
fie, „păcălind" SALVAMARUL, 
avînlat în valuri, și în scurt timp în 
loc de aplauze am auzii un semnal 
de alarmă :

—Aoleo i Se-neacă Georgel ! !
Mi-am părăsit cortul să 

„drama" maritimă. „Viteazul" 
care zilnic amuza o plajă 
aruocînd tuturor mingea cu 
cap, era intr-adevăr în luptă cu Marea 
Neagră ! Foarte aproximativ .înotător, 
surprins de năvala impetuoasă a to-

de exclamații de admiira- 
l“ CAivAÂAAOin 5_a

urmăresc 
Georgel, 
î nf re agă 
nisip în

recu
noașterea — s-au dovedit zadarnice : 
Georgel se 
peste cîteva 
ore, tîrîf de 
ia-r prezenfa, 
Cei doi băiefi au făcut o 
cursă de viteză, au sărit în 
după o luptă eroica, punîndu-și viata 
în primejdie fără nici o ezitare, i-au 
salvaf-o pe a zburdalnicului Georgel.+ 

Readus în simfiri, cu ochii tulburi șiȚ 
cu coada între picioare, fostul înecat! 
a fost, fot el, cinstit cu rom de către T 
salvatori. Cu începere de a doua zi, 7 
băiefii din bărci erau privifi cu res- , 
pect și seriozitate.

.. .Din păcate, nu 
și curajoși salvatori 

nobila armată a

dă''use la fund ! 
minute, 

ape. Georgel 
ia o distanță

Abiai 
lungi cît nișfe^ 

își anunțai 
nebănuită.i 
adevaratăi 

apă, undeȚ

cunosc cîți tineri 
numără albastra 
SALVAMARULUI 

despre
Și
de pe I if orei, dar am auzit 
destule isprăvi de ale lor, cu atît ma: 
luminoase și eroice, cu cît rămîn în
scrise, modest și anonim, pe paginile 
de nisip ale plajelor.

I. GRIN

P.S. La toate ștrandurile, vizitatorii' 
mari și mici găsesc la discreția lor 
profesori de înot, gata oricînd să dez- 
văluiască secretele plutirii. Elevi sînt 
fot mai mulți. Se arată semne că arșjiL 
viitor salvatorii vor avea și mai puțin 
de lucru. N-o să se supere nimeni.. .

I. G.

nevoie de 
desemnarea

•lelalte meciuri au avut 
Icîte 5 seturi pentru 
■ echipei învingătoare.

în primele întreceri 
nici surprizele. în întîlnirea 
Banatul Timișoara voleibalistele de 
la Știința Alba Iulia, prezente pen
tru prima oară la o competiție de 
juniori mai importantă, au reușit 
să se regăsească după un set 

Țdut la 2 și să cîștige meciul 
f 3—2. Cu ocazia primelor meciuri 

remarcat juniori talentați ca 
Dobirtă, Ileana Drăgan (Știința 
Iulia), Cornelia Ternicenu (Banatul 
Timișoara), Ana Chiricescu (S.S.E. 

..ÎP. Neamț), Ioana Coman (S.S.E. 2 
^București), I. Munteanu (S.S.E. Bu
zău), D. Simionescu și L. Dumitres
cu (S.S.E. 2 București), M. Nedelcu 
'(S.S.E. Cluj).

Iată rezultatele primei zile : S.S.E. 
Cluj — S.S.E. Oradea (b) 3—0 (11, 
9 7), S.S.E. 2 București — S.S.E. Bu
zău (b) 3—2 (15—7, 8—15, 15-12, 10—15, 

.15—9), Știința Alba Iulia — Banatul 
Timișoara (f)3—2
2—15, 
tul a 
S.S.E.
rești
15—12, 15—8). Ciștigătoarele au jucat 
foarte bine în ultimele 2 seturi.

întrecerile vor continua sîmbătă și 
duminică.

16—14). De 
condus cu 
P. Neamț

(fi

n-au lipsit
cu

pier-
cu

s-au
Mari
Alba

(15-13, 7—15, 15-10, 
remarcat că Bana-
14—12 în setul 51

2 Bucu-
3-2 (15—10, 10—15, 9-15,

S.S.E.

CAROL GRUIA - cor-esp. regional

bă 
la 
CU 
Și 
căderii libere, după semnale optice 
de la sol, a încheiat prima parte a 
concursului internațional.

La fete, saltul s-a efectuat cu des
chiderea parașutei între 
cunde. Evoluția — două 
stînga și două pe dreapta 
ca barem de efectuare 
ritatea participantelor 
evoluțiile în mai puțin 
linia bunei comportări, 
noastră, maestra sportului Elena Bă- 
căoanu a cuceri' primul loc cu 
466,500 p urmată de Flora Soidadze 
(U.R.S.S.) 461 p și Angela Năstase 
(R.P.R.) 460,500 p.

întrecerea băieților — salt de la 
2 000 m cu deschiderea parașutei între 
25—30 sec., a cuprins evoluțiile efec
tuate cu barem de 20 sec., cu două

20—25 se- 
viraje pe 
— a avut 
sec. Majo- 

i efectuat
15 i
au 

de 10 sec. Pe 
reprezentanta

viraje pe dreapta, două pe stînga și 
două lupinguri. Pe primul loc s-a cla
sat Ev. Tkacenco (U.R.S.S.) — cam
pion mondial al probei — cu 507 p, 
care a realizat un timp excelent: 
9,2 și 9,4 sec. El a fost urmat de VI. 
Bordcekov (U.R.S.S.) cu 482 p și V. 
Raievski (U.R.S.S.) 478,500 p.

Clasamentul general în concursul 
internațional ; la băieți : V. Raievski 
(U.R.S.S.) 1261,556 p. Pe locurile 2 și 3 
s-au clasat Ev. Tkacenco cu 1244,263 p. 
și I. Gheorghiev-Karakucev (R.P.B.) 
cu 1238,540 p. Dintre concurenții ro
mâni cei mai bine s-au clasat 
canu șl Ion Roșu, care au 
locurile 7 și 8.

Ciasîndu-se pe primul loc
probe și pe locul II în proba de 
1 500 m, maestra sportului Elena Bă- 
căoanu 
1246,537 
1223,701

V. Țur- 
ocupat

în două

a cîștigat concursul cu 
p urmată de T. Voinova, 

p și Fi. Soidadze, 1221,605 p.
EUGEN URSU — coresp.

Voința Sibiu la turneul internațional de la Budapesta
• O formație masculină a asociației 

sportive Voința Sibiu a plecat la 
Budapesta pentru a participa la tra
diționalul turneu internațional de 
handbal în 7 organizat de clubul 
Spartacus. La aceste întreceri vor fi 
prezente selecționata asociației Start 
(R. P. Polonă), Voința Sibiu, Sparta
cus Budapesta și o formație din R. D. 
Germană. Meciurile au loc astăzi și 
mîine în capitala R. P. Ungare.

• A fost fixat programul restanțe
lor din grupa bucureșteană de califi
care pentru turneul final al campio
natului republican de handbal în 11.

— joi 15 august, Ia Ploiești, Petro
lul — Dinamo București (ora 18) ;

— sîmbătă 17 august, la București, 
Dinamo București — Știința București 
(ora 18) ;

— duminică 18 august, la București,

Dwamo București — Rapid București 
(ora 18).

Turneul final este programat tot In 
București, între 25 și 30 august.

• Antrenorii echipei reprezentative 
au alcătuit un prim lot de 20 de jucă
tori în vederea viitorului campionat 
mondial, care va avea loc în martie 
1964 în R. S. Cehoslovacă. Din atest 
lot fac parte : Rcdl, Tale, Hnat, Nod ea. 
Bădulescu, Ivăneseu, Oțelea, Mozer, 
Bulgara, Țipu, Nica, Sehena ș.a.

• Turul campionatelor republicane 
de handbal în 7, ediția 1963/1964 se va 
desfășura între 8 septembrie și 20 oc
tombrie a.c.

Un ghid turistic inedit în... inima Capitalei
Nenumărați bucureșteni își pun 

încă din cursul săptămînii întreba
rea : Unde să ne petrecem ziua de 
odihnă? încotro să ne îndreptăm pa
șii duminica?

De multe ori răspunsul nu este 
chiar atît de ușor de dat. Capitala 
noastră 
mărate locuri pitorești, 
umbroase, 
tifelate.

Dar iată 
drumeției 
țios, un veritabil 
chiar în inima Capitalei.

Expoziția „PENTRU ODIHNA 
BUCUREȘTENILOR", afișată săptă- 
mîna trecută în Piața Bălcescu, la 
„Universitate", atrage nenumărați 
vizitatori. Oamenii admiră frumoa-

este înconjurată de nenu
de păduri 

rîuiri cu plaje ca-lacuri,

că de 
găsesc

cîteva zile iubitorii 
un „sfetnic" pre- 
ghid turistic, aflat

din 
sfa

sele fotografii, traseele turistice 
jurul orașului, își fac note, se 
tuiesc.

Iată-ne martori involuntari 
unui dialog :

— Haide duminică la Mogoșoaia. 
N-am fost niciodată. Am «urzit că pă
durea e minunată, iar muzeul deo
sebit de interesant.

Soțul înclină, însă, spre „Argeș", 
îi „fac cu ochiul" mesele curate, fru
mos rânduite ale restaurantului, bu
fetul bine asortat,

— Uite dragă, la Argeș nu și es
tradă. Vedem un spectacol.

In cîteva clipe hotărîrea este luată.
Expoziția prezintă imagini de la 

Snagov, din pădurea Pustnicul și 
Andronache, plaja

ai

Pustnicul
de la Buda și alte

se poate

parcurile 
Incepînd

de

Și 
cu

• O importantă comunicare din 
partea F. R. Handbal : toți sportivii 
echipelor participante la campionatele 
republicane, categoria A (ediția 
1962/1963), care au îndeplinit normele 
de participare în competiții pentru 
categoria 1 de clasificare, vor trebui 
să treacă și normele fizice și tehnice 
prevăzute în anexa regulamentului 
de clasificare sportivă pentru handbal. 
Tabelele cu rezultatele obținute în 
urma trecerii normelor fizice și teh
nice se vor înainta la F. R. Handbal, 
avînd și viza comisiei de specialitate 
locale.

locuri de odihnă și agrement din 
jurul Capitalei. Pe fiecare panou sînt 
arătate căile de acces și mijloacele 
de transport. Este cît 
util !

N-au fost uitate nici 
ștrandurile bucureștene.
Cișmigiul, paradisul copiilor, „ghidul" 
ne poartă la Herăstrău, parcul Li
bertății, la ștrandurile Tei, Floreasca 
și Izvor (ilustrate cu admirabile fo
tografii panoramice), pretutindeni 
unde oamenii dornici de odihnă sănă
toasă, găsesc soare și apă, răcoare 
și sport. Invitîndu-i pe bucureșteni 
în... Piața Bălcescu pentru a admira 
expoziția, îi îndemnăm totodată să 
urmeze cît mai curînd „traseele" tu
ristice pe care le prezintă. Sînt în- 
cîntătoare 1 (V. Ch.).

Patru interesante excursii
cicloturistice

Duminică 28 iulie se organizează 
patru excursii cicloturistice la : 
pădurea Snagov, ștrandul Mogo
șoaia, lacul Buftea, pădurea și 
ștrandul Argeș.

Plecarea : duminică, ora 8, din 
fața stadionului Dinamo.

In Șftlnga: tul plan complet ol locurilor de odihnă Ii așteaptă pe bucuroșteni, Alături o pitorească imagine a Argeșului la Unda Un grnp de copii termină traversarea apei.
Foto: T. Chiorcann
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Primii pași au fost fâcuți!

iarnă, 
a fe-

bucu-

atleți au făcut pregătire

z Ea începutul lunii iunie a fost 
organizată, la Cîmpulung Moldove
nesc, o tabără de pregătire pentru 
tinerii atleți. Au luat parte o serie 
de tineri talentațl, din șapte regiuni 
ale țării, depistați încă din 
în urma unei frumoase acțiuni 
derației noastre de atletism.

Sub îndrumarea antrenorilor
reșteni Nicolae Gurău, Christache 
Bartha, Ion Ginscă și a profesorilor 
Mihai Salahub și Dumitru Făgădău, 
tinerii
fizică generală și o specializare pe 
probe. în afară de activitatea spor
tivă, în tabăra de la Cîmpulung Mol
dovenesc s-a desfășurat un bogat 
program cultural-educativ. Tinerii a- 
tleți au luat parte la mai multe ex
cursii făcînd cunoștință cu minuna
tele locuri moldovene.

La încheierea taberei au avut loc 
mai multe concursuri de verificare. 
Rezultatele înregistrate nu se ridică

încă la nivelul marilor performanțe 
dar, ținînd seamă că majoritatea par- 
ticipanților au dovedit remarcabile 
calități fizice, dacă vor fi pregătiți și 
în continuare cu aceeași dragoste, 
cu aceeași seriozitate, mulți dintre 
ei vor putea ajunge într-un timp des
tui de scurt în rîndurile celor mai 
buni atleți ai țării.

Iată acum și citeva din rezultatele 
obținute: JUNIOARE I:
N. Maiștoru (Făgăraș) 9,88 ; M. Mako 
(B. Mare) 9,33 ; disc ; C-ța Stan (Buc.) 
36,44 ; El Prodan (Buc.) 35,60 ; D. Na- 
ciu (C. Turzii) 30,50 ; suliță; E. Tur- 
canu (Buc.) 31,80 : R. Ostriceanu (Su

AZI, ÎN CAPITALA

greutate :

activitate

■CONSTANTIN ALEXA 
coresp. regional

preu- 
: BĂ- 

Manole (Bo'to- 
2.) 13,10 ; I diic :

ceava) 30,90 ; JUNIOARE II: 
tate; S. Pînzaru (Șiret) 10,12 
TEȚI: greutate; A. 1 
șani) și I. Letoni (Buc.) 13,10 , 
D. Menis (Buc.) 40,42 ; suliță : I. Bus- 
tan (Mediaș) 48,08 etc.

Inițiativa federației de atletism este 
lăudabilă. De aceea credem că este 
de datoria forurilor competente ca să 
urmărească îndeaproape și să îndru
me permanent pe tinerii atleți care 
au luat parte la cursurile acestei ta
bere, angrenîndu-i într-o 
continuă.

MANIFESTAȚIILOR SPORTIV 
DIN CAPITALA'

ATLETISM: Stadionul Repu
blicii, de la ora 15,30: Campiona
tele Capitalei.

CICLISM ; Șoseaua București 
Oltenița, de la ora 16 : Campiona
tul individual la proba de contra
timp (individual).

MÎINE ÎN CAPITALĂ
PENTATLON MODERN j Sala 

Dinamo, de la ora 9 ; Concurs in
ternațional — proba de scrimă.

CICLISM : Șoseaua Buftea, de 
la ora 8: Campionatul republican 
de fond.

BASCHET : Teren Progresul, de 
Ia ora 18 : S.P.C. București-Voința 
Tg. Mureș (campionatul masculin 
de calificare).

trebuie lichidate
O inițiativa frumoasa

Miercuri după-amiază a fost multă 
animație la baza sportivă a Univer
sității de la lacul Tei. O animație 
deosebită, provocată de vizita, atle- 
ților de Ia Știința București.

Spectatorii au urmărit antirenamen- 
tele-demonstrative efectuate de atle- 
ții fruntași ai Științei, care se pre
gătesc în vederea apropiatelor cam
pionate republicane de la Cluj, aplau- 
dînd cu căldură evoluția lui Ale
xandru Biziim, Cornel Stroe, Dan Vlă- 
descu, Li vi u Preda, Wolf Socol, Al
brecht, Radoslav, Elena Cosac, Sa
bina Stoica, Elena Ciulinaru, Florica 
Davidovlcl etc.

Antrenorii Titus Tatu și Andrei 
Nagy au prezentat pe fiecare atlet, 
au daț explicații asupra diferitelor 
chestiuni tehnice. în același timp au 
fost trecute în revistă realizările sec
ției de atletism a clubului Știința, 
campioană republicană pe echipe în 
anii 1961 și 1962.

Antrenamentul a fost bine primit 
de studenții bucureșteni și sîntem

Spectatorii privesc cu interes un start 
al sprinterilor

Foto: I. Mihăică

convinși că, nu peste prea multă vre
me, mulți dintre spectatorii de 
miercuri își vor face... debutul atle
tic.

AUREL LUPAN
asistent la cat. de educație fizica 

a Institutului politehnic Buc.

O. ședință de pregătire in tabăra de la Cîmpulung Moldovenesc 
Foto: U. Cristea

Bine, dor se poate și mai bine!
(Urmare din pag. 1)

și mondiali, țfot și trebuie să-și gă
sească loc și mai multi tineri atleți 
din țara noastră. Ei au la dispoziție 
cele mai bune condiții de activitate, 
baze, terenuri, materiale și echipa
mente, antrenori și medici specialiști, 
zeci de concursuri interne și inter
naționale etc. Trebuie însă, mai multă 
exigență față de pregătire, față de 
propriile rezultate, trebuie mai multă 
pasiune Și perseverență în tot ce se 
întreprinde.

Vorbind despre calitate, subliniam 
într-unul din numerele noastre, că 
organizatorii s-au arătat, în sfîrșit, 
exigenți și n-au mai admis în concurs 
decît pe acei atleți care aveau stan- 
dardurile în mod real îndeplinite. A 
fost un lucru foarte bun, stimulativ 
și pentru atleți și pentru antrenorii 
lor. Ba mai mult chiar, la alcătuirea 
diferitelor clasamente generale pe e- 
chipe, n-au fost luate în seamă de
cît rezultatele celor care și-au reali
zat standardurile în întrecerile fina
le. Din nou un lucru bun! Și totuși, 
cercetînd foile de concurs, ne expri
măm nedumerirea față de rezultatele u- 
nora din concurenți. Cităm, la întîm- 
plare: Silvia Munteanu (Farul C-ța)
21.30 m la suliță (standard 28,00 m), 
Valeriu Gavrilovici (S.S.E. Craiova)
10.30 m la triplu (12,30), Zina Ciobanu 
(S.S.E. Bacău) 67,9 la 400 m (63,2). Lina 
Nica (S.S.E. II Buc.) 1,25 m la înălțime 
(1,49) etc. Se pune întrebarea 
și-au realizat
atleți, și alții ca ei, din moment ce 
în finale au obținut rezultate atît de 
depărtate de haremurile cerute? Cum 
faptul 
prima 
gerăm

nalizeze toate aceste cazuri și să ia 
măsurile care

CLASAMENTUL

se impun.

GENERAL 
Șl ASOCIAȚII

1. C.S.S. București
2. Dinamo București
3. S.S.E. II Buc.
4. Progresul Buc.
5. C.S.S. Luceafărul Br.
6. ------------
7.
8.
9.

10.
11. . _ _____
Metalul Buc. 107 (37+70)
105,50 (34 + 71,50) ; 14. Viitorul Buc. '105
(54 + 51) ; 15. C.S.S. Banatul Timiș. 104
(18 + 86) ; 16. S.S.E. Brașov 100 (44+56); 17. 
Voința Buc. 93 (44 + 49) ; 18. Rapid Buc.
92 (20+72) ; 19. C.S.O. Crișana Oradea 88 
(22 + 66) ; 20. Știința Timiș. 83 (0 + 83) ; 21.
S.S.E. Constanța 79 ; 22. C.S.M. Cluj 78; 
23. Știința Cluj 77 ; 24. Olimpia C-lung
Muscel 72 p; 25.- C.S.O. Hunedoara 64; 26. 
C.S.O. Craiova 63,50 ; 27. Dinamo Brașov 
58 ; 28. S.S.E. Ploiești 53 ; 29. C.S.M. Sibiu 
49 ; 30. Petrolul Ploiești 44. In clasament 
figurează, în total, 61 de asociații și clu
buri sportive.

S.S.E.
Farul
C.S.S.
S.S.E.
7cS Sp. UCFS

Oradea 
C-ța
Cluj

I Buc. 
Har. Tg. M.

PE CLUBURI

372 123 249
321 110 211
311 203 108
146,50 72,50 74
145,50 109,50 36
143 99 44
135 92 43
130 92 38
122 91 31
121,50 38 83,50

3H 115 (37+78) ; 12.
); 13. S.S.E. Reșița

cînd 
standardurile acești

CLASAMENTUL GENERAL PE REGIUNI

1. Oraș București 1707,50 769,50 938
2. Brașov 369,50 193,50 176
3. Cluj 319 141 178
4. Banat 298,50 58 240,50
5. Crișana 254 134 120
6. Bacău 221 37 184
7. Dobrogea 214 118 96
8. Mureș-A. M. 149,50 59 90,50
9. Ploiești 104 51 53

10. Oltenia 80,50 12 68,50
11. Argeș 77 47 30
12. Hunedoara 65 34 31
13. Iași 59 23 36
14. Galați 29,50 9 20,50
15. București 24 24 0
16. Maramureș 19 12 7
17. Suceava 4 4 0

De cîțiva ani, boxul nostru trece 
printr-o perioadă de vizibile trans
formări. în majoritatea sălilor de an
trenament din țară, antrenorii și in
structorii depun eforturi pentru în
sușirea deprinderilor tehnice corecte, 
împotriva boxului confuz, la întîm- 
plare.

Pină acum, rezultate mai bune în 
această direcție au 
norii din provincie, 
număr mai mare de 
lor reprezentative 
de juniori, tineret 
și seniori, și în 
același timp și-au 
orientat elevii spre 
nic, mai curat, mai 
ce numim „scrimă 
cuvine deci să evidențiem 
depusă de antrenorii Cristian Panai- 
tescu (Cîmpulung Muscel), Victor A- 
lexandru (care a realizat o seamă de 
rezultate bune la Sibiu, iar de curînd 
a prelqat secția de box a asociației 
Chimistul-Onești), Tiberiu Acs (O- 
radea), Petre Pop (Reșița), Ion Tudo- 
rache (Ploiești), C. Dobrescu (Brăila), 
N. Buză (Constanța) șl de alți an
trenori și instructori.

Și în Capitală, o bună parte din
tre antrenori depun o muncă sus
ținută pentru promovarea boxerilor 
tineri, cu perspective. în sala Olimpia, 
de pildă, la lecțiile de antrenament 
conduse de Mielu Doculescu vine un 
mare număr de tineri boxeri. De alt
fel, în clasamentul turului campio
natului orășenesc, Olimpia ocupă pri
mul loc. Referindu-ne la numărul 
boxerilor prezenți în acest campio
nat, o sumară cercetare a foilor de 
concurs ne arată că și munca de
pusă de antrenorii C. Cionoiu, T. Ni- 
culescu, Gh. Zamfirescu, I. Bădes- 
cu ș.a. a fost fructuoasă.

în general însă, deși în Capitală 
activează peste 30 de antrenori, to
tuși calitatea boxului prestat de ju
niori, ca și de puglliștii de categoria 
a treia și a doua, nu se ridică la 
nivelul așteptat. N-au oare antre
norii bucureșteni condiții bune de 
pregătire ? Realitatea este că majo
ritatea sălilor de antrenament din 
Capitală sînt mai bine înzestrate de
cît oricare sală din provincie, și că 
tinerii bucureșteni care vin în aceste 
săli nu sînt cu nimic inferiori celor 
din restul țării. Atunci de ce bo
xerii care au fost „descoperiți" și for

obținut antre- 
Ei au dat un 
pugiliști loturi-

mați în provincie pot fi întîlniți în 
număr mai mare decît cei din Bucu
rești- în reprezentativele de juniori 
(6) sau de seniori (6) ? Explicația tre
buie căutată în stilul de muncă — 
deseori defectuos —, în slaba preocu
pare a unora dintre antrenorii din 
Capitală pentru pregătirea tinerilor 
boxeri.

Anul acesta consiliul orășenesc al 
UCFS a organizat prima ediție a 
campionatului orășenesc, rezervat ju

niorilor și seniori, 
lor neclasificați și 
celor de categoria 
a treia. Competiția

ATITUDINI

un box mai teh- 
aproape de ceea 

pugilistică“. Se 
munca

prezenți la 
oficiale dispu- 
orășenesc au

Atleții seniori
Am intrat într-o veritabilă sesiune 

<îe... examene ! După finalele cam
pionatelor juniorilor, atleții noștri sînt 
chemați acum la startul marei com
petiții a regiunilor, iar peste puțină 
vreme vor participa la campionatele 
de seniori de la Cluj. Trei „examene" 
foarte grele cărora trebuie să le facă 
față nu numai atleții, dar și antrenorii, 
profesorii de educație fizică, secțiile 
de atletism din cluburi și asociații, 
comisiile locale de atletism, consiliile 
regionale ale UCFS.

Anul acesta, mai mult ca oricînd, 
atletismul a fost pe primul plan al 
discuțiilor, la diferitele consfătuiri și 
ședințe organizate în mod special
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acesta nu se întîmplă pentru 
oară la asemenea întreceri su- 

federației de atletism să a-

la start
găsireapentru

impulsionarea
țara noastră. Cu acest prilej au fost 
făcute tot felul de planuri de muncă, 
au fost stabilite sarcini concrete. 
„Examenele" — care au început — 
vor arăta în mod cît se poate de con
cret unde s-a muncit bine și unde 
nu, unde s-a trecut cu seriozitate și 
pasiune la îndeplinirea obiectivelor 
stabilite și unde planurile de măsuri 
au fost.. . uitate în dosare.

Sfîrșitul acestei săptămîni progra
mează întrecerile etapei zonale a 
campionatului republican pe echipe 
de regiuni. în Capitală, la Ploiești, 
Iași, C-lung Muscel, Oradea și Tg. 
Mureș au loc întrecerile care vor sta
bili pe finaliștii competiției. Să acor
dăm acestor întreceri importanța cu
venită I

căilor caire să ducă la 
activității atletice din

CAMPIONATELE
Ieri au început, pe stadionul Re

publicii, întrecerile din cadrul cam
pionatelor Capitalei, care contează și 
ca etapă de zonă pentru campionatul 
republican pe echipe de regiuni. Iată 
citeva din rezultatele înregistrate în 
acest concurs:

BARBAȚI : 100 m : Gh. Zamtirescu (Steaua) 
10,8 ; H. Albrecht (Știin)a) 11,1 ; S. Nițu 
(Din.) 11,1 : 400 m : I. Fexentz (Steaua) 49,8; 
R. Woll (Steaua) 49,9 ; H. Schmidt (Steaua) 
50,8; 800 m: St. Mihaly (Din.) 1:52,9; St. 
Beregszaszi (Din.) 1:53,3; N. Mira (Prog.) 

Voicu (Rapid) 32:04,2; 
32:13,6; Al. Arnăutu 

mg : V. Jurcă (Din.) 
15,7 ; C. Tontsch (Vo- 
obst. ; T. Strzelbiscki

1:55,7 ; 10 000 m : T. 
N. Siminoiu (Rap.) 
(Met.) 33:11,6; 110
15,3; L. Preda (St.) 
ința) 16,1 ; 3 000 m
(Rap.) 9:02.4 ; M. Spudercă (Steaua) 9:31,8; 
V. Weiss (Din.) 9:48,4 ; triplu : N. Mărășe- 
scu (Steaua) 14.99 ; D. Vlădescu (St.) 14,67; 
M. Zaharia (Rap.) 14,10; înălțime : V. Cincă 
(St.) 1,95 ; C. Semen (St) 1,95 ; Gh. Van- 
ghelescu (CSS) 1,80; disc î L. Kotlar (Din.)

CAPITALEI
V. Manolescu (Din.) 47,58 ; D. Menis 

40,67 ; suliță : I. Cristea (Rap.)
W. Socol (St.) 59,55 ; T. Achiței

54,99 ; FEMEI : 100 m : I.
12,5 ; FI.

47,95 ; 
(Din.)

65,90 ;
(CSS) 
(Rap.) 
Țicu (Din.) 13,3 ;
57,7 ; L. Frunză
(Din.) 58,9 ; Ec.
El. Teodorof î
2:26,5 ; I. Bucur (Olimp.) 2:27,3 ; lungime : 
M. Budan (St.) 5,92 — rec. personal ; M.

. Stancu 
; 400 m : 
t (Rap.)

Cheșu 
2:12,7 ;

Petrescu 
(Steaua) 12,8; V. 

FI. Grecescu (Din.) 
58,4 ; El. Teodorof 
(St.) 59,4 ; B00 m : 
Cl. Iacob (Prog.)

înscrierile pentru finalele cam
pionatelor de seniori de la Cluj 
(10—11 august) se fac la F.R.A. 
pînă în ziua de 3 august.

Miliadis (St.) 
rangic (St.) 
greutate : A. 
noliu (Met.)

Concursul continuă astăzi de la ora 15,30.

5,89 — rec. personal ; Ol. Bo- 
5,73 ; A. Sîrbu (Met.) 5,52 ;
Gurău (Prog.) 14,51 ; L. Ma-
12,52 ; 11. Szabo (St.) 11,67.

urmărea să angreneze un număr cit 
mai mare de pugiliști, să asigure bo
xerilor o activitate continuă. O bună 
parte dintre antrenori au subestimat 
însă această competiție, pregătindu-și 
de mîntuiailă elevii. Antrenorii L. Ro
mano, M. Stoian, Gh. Lungu, M. Voi- 
nea, N. Rădan, Tr. Ogrinjan au „stră
lucit" în această privință.

Este adevărat că e mai ușor să 
se lucreze cu boxeri gata formați, cu 
vechime în acest sport, decît să so 
depisteze și să se pregătească tineri 
începători. La clubul Unirea, boxerii 
juniori poț fi numărați pe degete, 
în schimb pot fi găsiți pugiliști de o 
vîrstă înaintată, de la care nu se 
mai pot aștepta progrese. La Rapid, 
de ani de zile activitatea secției de 
box bate pasul pe loc. Aceasta, pe 
de o parte, datorită lipsei de sprijin 
din partea conducerii clubului, iar pe 
de altă parte, datorită activității ne
convingătoare a antrenorilor Lungu și 
Romano. în prima parte a campio
natului orășenesc, combinata Rapid —' 
Grivița Roșie ocupă ultimul loc în 
clasament, nemaivorbind de faptul 
că în campionatul republican pe echi
pe, formația Rapidului n-a fost ad? 
misă din cauză că n-a avut boxer’ 
la toate categoriile.

Deseori, spectatorii 
reuniunile amicale sau 
tate în campionatul
observat- la unii dintre boxeri de
prinderi greșite — lovituri incorecte din 
punct de vedere tehnic, neregula
mentare — cu antebrațul, cu mănușa 
deschisă sau cu capul. La acestea se 
adaugă un box bazat mai mult pe 
forță, rudimentar. Exemple sînt des
tule, dar vom cita doar pe cele mai 
cunoscute ; D. Barbu (Pasteur), V. Do- 
robanțu (C.P.B.), Șt. Puică (Olimpia); 
L. Chiriță (Unirea), M. Dogaru (Se
mănătoarea) etc. Considerăm că cele 
224 de avertismente, 116 abandonuri, 
185 K.D.-uri și 
tate de arbitrii 
mele 6 luni ale 
tîmplătoare.

Citeva cuvinte 
structiv-educativ. 
exemplul 
tactul său pedagogic, sînt factori 
determinanți. La Clubul Unirea, an
trenorul are adesea „conflicte” cu 
boxerii. Ce fel de muncă educativă 
se desfășoară la secția de box a clu
bului Metalul cînd, după un meci 
pe care-1 pierduse, boxerul P. Osman 
acesta a insultat pe arbitrii? Tot da
torită slabei munci educative boxerii 
pregătiți de antrenorii N. Rădan, E. 
Dinu ș.a. au abandonat ostentativ a- 
tunci cînd au primit avertismente pe 
care ei le-au considerat... „nejuste”.

Antrenorii bucureșteni au o bună 
calificare profesională. Ei trebuie însă 
să depună mai mult suflet, să mun
cească cu mai multă ambiție pentru 
ca activitatea pugilistică din Capi
tală să se dezvolte mai rapid.
I

15 descalificări dic- 
bucureșteni în pri- 
anului, nu sînt în-

despre procesul in- 
în această privință; 

personal al antrenorului, 
pedagogic,

prof. GH. TOMES CU 
R. CĂLĂRĂȘANU



Luna august, pe
Ieri după-amiază am făcut o vizită 
varășului Ion Alexandrescu, secretar 
■neral adjunct al Federației române 
i fotbal, în dorința de a afla care 
rame probleme se află pe agenda 
nii august a acestui for. Din dis- 
țiile purtate a reieșit clar că „va- 
nța" de pină la 25 august, cind va 
cepe noul campionat al categoriei 
va fi plină de o seamă de event- 

ente importante pentru activitatea 
(balistică.

• Problema numărul 1, care se află 
centrul preocupărilor federației

te aceea a asigurării unei pregătiri 
mai complete a lotului olimpic 

re va disputa în această toamnă 
a de a doua „manșă" a întîlnirii cu 
tnemarca, din cadrul preliminariilor 
mpice. După o scurtă odihnă activă 
nă la 29 iulie) jucătorii din lot se 
r întîlni pentru o pregătire cenbra- 
ată,

• Cea mai mare parte din luna 
gust este rezervată turneelor în 
ăinătate ale echipelor noastre. Așa 
n s-a mai anunțat, Dinamo Bucu- 
ti efectuează un turneu în R.F.G., 
șaua va pleca în Belgia șl R.F.G.
Rapid în R. S. F. Iugoslavia. Tot 

R. S. F. Iugoslavia va întreprinde 
turneu și U.T.A. Două echipe ro- 

îești. Steagul roșu și C.S.M. Cluj

AU PROMOVAT IN CATEGORIA A
-5 ' J. .. £. .-

CRIȘUL ORADEA, o echipă a cărei principală caracteristică 
o constituie tinerețea

Curierul 
nostru

CORESPONDENȚII NOȘTRI 
t și Balaș Barta din Odorhei 
iu relatat printr-o scrisoare un 
; care merită atenție. Acum doi 
copiii de pe o stradă a Odorheiu- 
au strîns 500 kg. fier vechi, 50 
hîrtie și 200 sticle sparte pe care 
u valorificat. Din banii primiți 
li cumpărat 12 perechi pantofi 
tenis și pînză roșie din care și-au 
ecționat 12 tricouri. Anul acesta 
ași echipă; „Racheta” pe nume, 
icipantă în campionatul de străzi, 
;rîns și a valorificat 270 kg fier 
ii și tablă, 70 kg sticle sparte 
00 de borcane bune. Cu banii 
iși în acest fel, și avînd și con- 
iția părinților, au fost cumpărați 
ierechi pantofi de tenis și 15 m 
ă roșie pentru tricouri. Exemplul 
•ilor fotbaliști de la „Racheta” a 
urmat și de alte echipe, colege 

competiție. De remarcat că în 
lionatui echipelor de străzi din 
■he_ participă 16 formații.

ÎN TOAMNA ANULUI TRECUT, 
ibrica de fotbal a apărut un ar
ai corespondentului nostru Elia- 

•olomon din Bîrlad, în care se 
că A. S. Rulmentul Bîrlad nu 

lă atenția cuvenită creșterii ca- 
r proprii de fotbaliști din rîn- 
juniorilor. Acum, după încheie- 
campionatului republican de ju- 

privind clasamentul seriei I 
ire activează Rulmentul ne pu- 
da seama că situația s-ă schim- 
radical. învățînd din critica fă- 
consiliul asociației sportive . și 

l secției de fotbal s-au pus pe 
ă și rezultatul s-a văzut; Rul- 
J1 a ocupat locul II în serie la 
i două puncte de C.S.M.S. Iași 
ire a și învins-o recent cu 2—0. 
ol însemnat în realizarea aces- 
uccese îl are instructorul volun- 
etre Burtea care a depus mult 
în pregătirea echipei.

JIN TG. MUREȘ PRIMIM VES- 
organizării unei interesante com- 

de fotbal: „Cupa stațiunilor 
ire”. Deși aflată la prima ediție, 
treceri s-au înscris 18 echipe 
au fost împărțite în trei zone, 
aondentul nostru, Ion Păuș, ne-a 
îicat și rezultatele primei etape : 
I: Avîntul Sovata — Stăru- 

’g. Mureș 3—2 ; ZONA A II-A : 
in Borsec — Mureșul Remetea 
(radul Hodoșa — Viitorul Gheor-

4-1 ; ZONA A III-A: Șoimii 
1 -- Partizanul Gheorghieni 
Foresta Sîncrăienî — Avîntul 
îion 2-0, Minerul Bălan — Mi- 
Miercurea Ciuc 4—3,

agenda federației
e i '

au fost invitate în U.R.S.S. și vor da 
curs acestor invitații. In aceeași pe
rioadă, formația de categorie B, Mu
reșul Tg. Mureș va întreprinde un 
turneu in R. P. Bulgaria.

O serie de întîlniri internaționale 
vor fi organizate in țară ou prilejul 
zilei de 23 August. Șase formații din 
R. P. Bulgaria vor evolua la Craiova, 
Cimpina, Rm. Vâlcea, Giurgiu ete., 
urmînd ea la 9 septembrie — sărbă
toarea națională a R. P. Bulgaria — 
echipele noastre să întoarcă vizita 
celor bulgare. La aceleași date — 
23 August și 9 septembrie — vor avea 
Ioc două întîlniri între o selecționată 
de juniori care va cuprinde mulți 
dintre fotbaliștii noștri ce vor evolua 
anul viitor la Turneul U.E.F.A. și se
lecționata de juniori a Bulgariei de 
nord.

Alte întîlniri internaționale vor 
avea loc ou prilejul Zilei Minerului 
în Valea Jiului și la Baia Mare. Au 
fost invitate echipe din R.S.F. Iu
goslavia și R. P. Bulgaria.

• Echipele românești angrenate în 
competițiile europene rezervate clu
burilor, au făcut propuneri cu pri
vire la datele disputării primelor 
jocuri. Dinamo București a propus 
campioanei R.D.G. (în cadrul C.C.E.) 
datele de 8 sau 15 septembrie. Ace
leași date le-au propus și Petrolul — 
în cadrul Cupei Cupelor — formației 
Fenerbahce Istanbul precum și Rapid 
echipei Dinamo Tirana, în cadrul 
Turneului balcanic.

• Alte probleme de pe agenda fe
derației privesc o seamă de lucruri 
In legătură cu pregătirea noului sezon 
competițional. Este vorba de rezolva
rea cererilor de transferare (mai pu
ține ca în al ți ani) prezentate He către 
jucători, de omologările rezultatelor 
și a clasamentelor întrecerilor care 
au avut loc, de alcătuirea seriilor 
categoriilor B și C. Un capitol aparte 
ii constituie încheierea noilor con
tracte tip între antrenori și cluburile 
sau asociațiile sportive respective. 
Prin aceste contracte se are în vedere 
colaborarea celor două părți — obliga, 
torie — pe doi ani. Aceasta, în scopul 
asigurării unui proces de instruire de 
perspectivă.

• La ora actuală se află în discuție 
șl completarea programului interna
țional, pentru anul viitor, a echipelor 
de club și a echipei reprezentative. 
Au fost perfectate jocuri cu Algeria 
și Sudan, în primele două luni ale 
anului 1964, la nivelul reprezentati
velor A. în afara jocului perfectat 
cu Italia, ce se va disputa la Bucu
rești în mai sau iunie, mai sînt în 
discuție jocuri, între reprezentative 
A, cu Austria, Franța, Anglia, R. P. 
Ungară, U.R.S.S. De asemenea, din 
partea federației de fotbal engleze a 
sosit o invitație pentru jocul revanșă 
al echipelor de tineret.

P. VALENTIN

Reportaj la cursul arbitrilor Mangalia, 25 iulie
Joi 25 iulie, când arbitrul grec Pe- 

lomis a fluierat începutul jocului, în 
tribunele stadionului din Mangalia se 
aflau peste 2000 de spectatori. La in
trare, 200 de automobile și motociclete 
din absolut toate regiunile țării se co
ceau în bătaia soarelui străvechiului 
Callatis.

Pe teren au apărut formațiile: Cal
latis—Mangalia din campionatul regiunii 
Dobrogea și echipa „Fluierul fermecat* *, 
aflată în... turneu pe litoral. Iată for
mația „Fluierului": Popovici (fost Ju
ventus, Progresul)-Sotir (Progresul), 
Brassay (Mureșul), Retezan, Ferenczi, 
Ritter (C.F.R. Timișoara)-Lulu Mihăi- 
lescu (Unirea Tricolor), Pop Gavrilă 
(azi G.F.R. Brașov), Andrei Rădulescu 
(Politehnica Timișoara, Rapid), Dică 
(A.S. Federația), Biolan (C.F.R. Tr. 
Severin). Pe parcursul celor 90 de mi
nute au fost introduși 14—15 jucători, 
printre care și Alexandru Penciu, in
ternațional rugbist.

Echipa de fotbal Progresul Bucu
rești a susținut joi la Erfurt; în com
pania formației locale Turbine, pri
mul meci al turneului pe care-1 între
prinde în R.D. Germană. întîlnirea 
s-a terminat cu rezultatul de 1—1 
(1—1), cele două goluri ale meciului 
fiind marcate în două minute: 
Gratz (Turbine) deschide scorul în 
min. 7 pentru ca în minutul următor 
să egaleze Voinea.

jocului la multe din acțiunile „Fluieru
lui", iar din minutul 80 a sancționat 
ofsaidul numai în terenul oaspeților.

★
0 lămurire se impune din plin. Jo

cul Callatis—„Fluierul" s-a desfășurat 
cu ocazia cursului de perfecționare a ar
bitrilor organizat la Mangalia de Federa
ția romînă de fotbal, la care au parti
cipat 85 de arbitri de categorie repu
blicană din toată țara. Instructorul 
F.I.F.A., Nikolas Savaris, prezent la 
Mangalia în această perioadă, a acordat 
cursului calificativul „excelent" sub toate 
raporturile.

★
Spre exemplificare, dăm programul 

zilei de 25 iulie.
Orele 6,00—7,00: Pregătire fizică pe 

pista de beton Sanatoriu—Far. In pro
gram: complexe speciale de exereiții 
fizice, alergări specifice, mergînd pînă 
la săriturile pentru... evitarea mingii.

Orele 7,30—8,30: Conferința „Folo
sirea forței fizice; jocul cu talpa; inter
venția prin alunecare". Lector: arbitrul 
ploieștean Mihai Vasiliu.

Nota bene. A fost o analiză profundă 
a problemelor, mergînd pînă la disecarea 
fină a elementului internațional. Cităm: 
„Jucătorul care a efectuat o interven
ție prin alunecare, o dată cu aceasta ac
ceptă In mod conștient și eventualitatea 
lovirii adversarului, deși nu dorește, poa
te, acest lucru. Stntem In cadrul săvirșirii 
unei fapte cu intenție eventuală... Dat 
fiind că intenția eventuală se situează 
pe același plan cu intenția imediată,

Scor final 4—4. Au înscris pentru 
„Fluierul fermecat": Andrei Rădulescu 2, 
Badea, Penciu, dintr-un drobgol de 
toată frumusețea. Pentru gazde au în
scris numerele 7, 9 și 11 (de două 
ori).

Cei mai buni de pe teren — Andrei 
Rădulescu și Ritter. într-o evidentă 
eclipsă de formă — Lulu M-ihăilescu, 
care a resimțit lipsa centrului său, vio
loncelistul Soni Niculescu, aflat peste 
hotare, în turneu ou Ansamblul S.P.G.

A condus foarte bine arbitrul G. Pe- 
lomis, care a participat spre sfîrșitul

Ga urmare a unei comportări valo
roase, constante, la încheierea campio
natului categoriei B, în seria a III-a, 
s-a clasat pe primul loc tînăra echipă 
orădeană Crișul. (Vîrsta medie 21 ani).

In anul 1958, după o scurtă perioa
dă de activitate în campionatul orășe
nesc, echipa „CRIȘUL" promovează în 
campionatul regional, unde în 1959 se 
află în luptă directă cu Voința Ora
dea pentru ocuparea primului loc. După 
ce în anul 1960 ea fuzionează cu echipa 
fabricii de încălțăminte „Solidaritatea" 
din localitate, în campionatul 1960/1961 
ocupă primul loc. După barajul ce a 
avut loc la Sinaia, echipa activează în 
anul 1961/1962, în campionatul catego
riei B, seria a III-a. Este încă vie în 

Progresul București în R. D. Germană
• 1—1 CU TURBINE ERFURT • AZI, LA STEINACH, PROGRESUL iNTlL- 
NEȘTE SELECȚIONATA OLIMPICĂ A R.D.G.

amintirea suporterilor echipei lupta în- 
dîr jită dusă anul trecut, pentru evi
tarea retrogradării. In această perioadă, 
nici cel mai înflăcărat suporter al 
echipei nu ar fi sperat ca în campionatul 
anului 1962/63 formația aceasta să 
cîștige campionatul și să promoveze în 
categoria A !

Deși la începutul campionatului re
cent încheiat, în planul de perspectivă 
era prevăzut ocuparea locului 5—6, 
iată că după terminarea turului echipa 
se afla pe primul loc: din 13 partide, 
7 victorii, 5 meciuri egale și o înfrîn- 
gere (la Timișoara cu G.F.R.) golave
raj 23:9, puncte: 19.

Datorită strădaniilor conducătorilor 
secției de fotbal și ca rezultat al se-

După cum transmite coresponden
tul agenției A.D.N.; formația bucu- 
reșteană Progresul, superioară în teh
nică, a dominat jocul și putea să 
cîștige dar atacanții au combinat prea 
mult pe tripletă.

Progresul susține azi cel de al 
doilea joc din cadrul turneului, în- 
tîlnind la Steinach selecționata olim
pică a R.D. Germane.

aceste categorii de fapte intră tn cate
goria celor sancționate cu lovituri li
bere directe*.

...La 22 iulie, arbitrul Mihai Popa a 
vorbit despre „Plasamentul arbitrului*  
și „Legea avantajului*,  iar la 24 iulie, 
antrenorul federal Angelo Niculescu a 
conferențiat „Despre tactica jocului mo
dern*.

Orele 8,30—9,00. Exemplificări cu 
ajutorul epidiascopului pe ecranul lat 
al Casei de cultură din Mangalia. S-au 
succedat circa 50 de imagini-schițe și 
fotografii.

N.B. Eleganta sală a Casei de cul
tură a fost obținută cu sprijinul arbi
trului Zaharia Drăghici, președintele Sfa
tului popular Mangalia.

Orele 10—10,45. Stadionul din Man
galia. Noi exemplificări pe viu. Demon
stranți: arbitrul Mihai Popa (înainta
șul cu mingea) și arbitrul dr. Mircea 
Grădinaru-lași (fundașul).

N.B. Seriozitate și stăruință. „Fun
dașul" Mircea Grădinaru a fost rînd pe 
rînd Caricaș, Ivănescu, Ivan, Scarlat, 
Izghircanu și compania, aducîndu-1 pe 
„înaintașul" Popa la un pas de K.O.

Orele 16,30—17,30. Seminar pe gru
pe, avînd ca temă conferința de dimi
neață.

N.B. Intervenții numeroase, care au 
determinat amânarea jocului de fotbal 
cu o jumătate de Oră.

Orele 18,00—19,45. Meciul despre 
care v-am vorbit în introducere. în zi-, 
lele precedente programul a prevăzut: un 
film documentar, o conferință culturală, 

rioasei munci de instruire și pregătire, 
depusă de antrenorul Ladislau Zilahi, 
în returul campionatului echipa s-a com
portat la fel de bine și a ocupat locul I 
în seria a III-a a categoriei B, tota- 
lizînd 37 de puncte din 26 de întîlniri 
susținute. Bilanțul general se prezint# 
astfel: 14 victorii, 9 meciuri egale, 3 
înfrîngeri, 44 goluri marcate, 22 go
luri primite.

In recentul campionat, întreaga echi
pă a avut o comportare bună, pentru care 
fiecare component merită felicitări. Din
tre toți însă, în mod specia! eviden
țiem pe Boroș, Schiopu, Weiclielt, Ia- 
cob, Oșan și Bakoș care au jucat cele 
mai multe meciuri și sînt principalii 
factori în obținerea acestui frumos re
zultat.

ILIE GHIȘA 
coresp. regional

IN CLIȘEU: (In picioare de la stingă 
la dreapta} Eugen Pozsony, loan Bo
roș, Francisc Schiopu, Constantin Mă- 
nescu, Alexandru Georgescu, antrenorul 
Ladislau Zilahi, Alexandru Donciu, loan 
Kunkuti, Ioan Curtu, Valentin Oșan, 
Emil Stanciu, Viorel Podaru.

(Rlndul de jos): Carol Weichelt, Io
sif Pop, Francisc Stieghelbauer, Nicolae 
Bakoș, Ion Sandu, Geza Lenart, Ale
xandru Iacob, Constantin Șovăială șl 
Nicolae Bucur. (Din lot mai face parte 
Radu Petschovschi care nu e tn foto
grafie).

Foto: Nicolae Beczi-Oradea 

o excursie și vizitarea muzeului din lo
calitate.

Cei 85 de arbitri prezenți la Manga
lia sînt în permanență înconjurați de 
iubitori de fotbal din întreaga țară. Re
gistrul discuțiilor este foarte vast: de 
1a reconstituirea minutului X al jocului 
Dinamo Bacău — Progresul, pînă Ia fi
lozofia „legii avantajului".

Un dialog sugestiv între un „sezonist*  
și unul dintre cei 85 de arbitri:

— Tovarășe arbitru... Toate bune... 
Am urmărit strădaniile dv. Un sin
gur lucru aș vrea să cred. Că 
de pe urma acestui curs raportul dintre 
loviturile de la 11 m acordate echipelor 
gazdă și cele acordate oaspeților se va 
mai îndulci în favoarea acestora din 
urmă.

— Tovarășe spectator, asta-i o pro
blemă care depinde și de dv. De unde 
stnteți ?

— De la Iași.
— Fără să vreau am vorbit de funie..,

P.S. La ora cînd apar aceste rîndurî 
arbitrul George Gheorghe ține confe
rința „Precizări F.I.F.A. făcute la cursul 
de la Florența*.

Mîine, duminică, e ziua a opta și ulti
ma a cursului. Președintele colegiului 
de arbitri, Andrei Rădulescu, va trage 
concluzii, iar noi, spectatorii — nă
dejdi...

IOAN CHIRILĂ 
G. NICOLAESC®



* •

Instructori de înot, | 
fruntași în activitate

Ua vădit progres 
planorismul nostru

Mergrînd la ștrandul Tineretului, la Palatul Pionierilor, la bazinul 
clubului Unirea, la lacuirMe Tei sau Floreasca, vei găsi zi de «i mii de 
copii învățând să înoate. Timizi la început, unii chiar temători de apă, 
copiii se deprind însă treptat cu noțiunile înotului și după o scurtă 
perioadă îi vezi zburdînd în bazine sau în lacuri, încercind parcă să 
demonstreze cît de repede au „prins" tehnica procedeului liber sau bras. 
Pe margine, modești, stau instructorii, cei care i-<au dus de mină la 
marginea apei și le-au dat primele noțiuni. Profesori de educație fizică, 
antrenori și foști sportivi de performanță, ei și-au dat toată silința 
pentru a asigura copiilor însușirea cît mai corectă a procedeelor teh
nice. Pe oîțiva dintre aceștia îi prezentăm în rîndurile de mai jos.

ILIA MURZACU a 
devenit instructor de 
înot în acest an. La 
Palatul Pionierilor, unde 
activează cu frumoase 
rezultate în muncă, zeci 
de copii au învățat să 
înoate sub îndrumarea 
ater’tă a acestui tînăr

a-și însuși cît mai bine .tainele* îno
tului. Primii săi elevi sînt acum pre- 
zenți în secțiile de natație ale unor aso
ciații sportive.

instructor. Ei au putut deprinde cu ușu
rință primele mișcări de iuot datorită 
priceperii și răbdării sale. El a expli
cat pe larg fiecărui copil tehnica spor
tului îndrăgit.

cu perseverența 
vadă, pe mulți

LAY INIA VASIL1U, 
Istrucioare în cadrul 
clubului sportiv Unirea, 
a solicitat să lucreze la 
centrul de învățare a 
înotului, organizat la 
bazinele din șos. Iancu- 
lui. Pune mult accent 
pe tehnică, în dorin fa ca 

micii ei elevi să devină înotători de 
valoare. Le urmărește 
succesele, sperînd să-i 
dintre ei... campioni.

NICOLAE VÎNTU- 
BICI activează ca in
structor Ia centrul de 
învățare a înotului, or
ganizat la bazinul de la 
Palatul Pionierilor. Deși 
destul de nou în a- 

’"'eastă muncă, el a reu
șit să se facă îndrăgit

care au fost selecționați In secția de 
natație a duhului Steaua. Aceștia se
pregătesc cu seriozitate tn vederea obți
nerii unor succese cit mai frumoase, tn 
bazinele de înot.

VIOREL TONCEANU

gairia) — 1215 p ; 7. A. Rusev (R.PT 
- 908 p ; 8. Viorel Cismaș - 898 ț
9. V. Simo (R. P. Ungară) - 739

de elevi, fiind în permanență alături 
de ei, în strădaniile ce le depun pentru

de orientare turistică

ăa vor să învețe înotul!
în multe orașe din țară, centrele 

de învățare a înotului sînt in plină 
activitate. Mii și mii de copii se ini
țiază în „tainele" acestui frumos și 
util sport, instruiți cu dragoste de 
profesori de educație fizică, antre
nori și de foști sportivi de perfor
manță.

Din păcate, la Buzău lucrurile stau 
cu totul altfel. Ca și în anii trecuțl, 
nici acum nu a fost organizat centrul 
de inițiere, deși numeroși au fost 
acei care au solicitat înființarea lui. 
Condiții există, iar dragostea copiilor 
pentru înot nu poate fi pusă la în-

MIRCEA OLARU ac
tivează ca instructor la 
centrele de învățare a 
înotului din anul 1959. 
In acest an a terminat 
cursurile I.C.F., deve
nind unul din cadrele 
cu calificare sportivă 
superioară. Mulți din
tre copiii pe care i-a învățat să înoate 
activează în prezent în secțiile de na
tație ale cluburilor sportive. El va se
lecționa pe cei mai buni dintre copiii 
de la .Tineretului*,  și se va ocupa apoi 
permanent de creșterea lor, ca antre
nor.

OLGA CRI ȘAN a în
vățat să înoate peste 
1200 de copii, începind 
din anul 1956 și pînă 
tn prezent. își amin
tește cu plăcere despre 
„elevii ei“: Cristina Va- 
sile, T. Constantinide, 
Dan Teodorescu și alții, 

doială. Sutele de copii pe care-i vezi 
zburdînd zilnic in apa Buzăului este 
cea mai grăitoare dovadă. Totuși, de 
ce nu se organizează mult așteptatul 
centru de învățare a înotului? Nu 
cumva din neglijența, mai bine-zis 
nepăsarea comisiei raionale de spe
cialitate? Dar consiliul raional UCFS 
nu are nimic de spus ? Nu crede că 
este cazul să se treacă, în sfîrșit, la 
organizarea centrului de învățare a 
înotului?

C. HANEK — coresp.

Fără îndoială, cele mai de seamă 
competiții planoristice ale anului au 
fost Întrecerile de la Iași : campio
natul republican (în cadrul căruia pi- 
loții au zburat pe același tip de pla
nor — lS3d) și concursul internațional 
(în cadrul căruia s-a zburat pe cele 
mai moderne aparate).

Ce a ridicat valoarea acestor com
petiții ? Pe de o parte, este prima 
dată cind campionatul de planorism 
constituie etapa finală a unor con
cursuri desfășurate pe parcursul unui 
an (1 iunie 1962 — 1 iunie 1963) pe 
aerocluburi și interaerocluburi. In a- 
ceste condiții au fost selecționați cei 
mai buni piloțî, care în întrecerile 
preliminare au efectuat și un serios 
program de antrenament. Pe de altă 
parte, concursul republican s-a îm
pletit cu concursul internațional, la 
care au participat piloți din U.R.S.S., 
R. P. Bulgaria și R. P. Ungară, cu 
aparate modeme (KA1-14 și A-15).

în planorism, poate mai mult de- 
cît în oricare alt sport aviatic, con
dițiile meteorologice sînt hotărîtoare 
în efectuarea zborurilor; iar con
dițiile de ia Iași au fost, în general, 
nefavorabile. Prima probă — zbor 
pe triunghi de 100 km — a fost în
deplinită cu succes, atît de concu- 
renții de la „internațional" cît și de 

Planoristul Mircea Finescu pregătinduse pentru,.țm nou zbor
Foto: Șt. Ciotloș

cei de la „republican"; dar a doua 
și a treia au pus la grele încercări 
pe zburători. Din cauza fronturilor 
de furtună, una a fost întreruptă prin 
aterizări forțate, iar a doua a fost 
executată doar de concurenții de la 
„republican” care zburau pe aparate 
mai solide. De-abia a patra și a cin- 

i i cea probă au putut fi executate ast
fel că, pentru clasament, au fost co
tate patru probe în campionat și trei 
în concursul internațional.

Cu tot timpul nefavorabil' însă, 
zburătorii s-au comportat bine de-a 
lungul celor aproape două săptămini 
de concurs. în cadrul campionatului, 
o pregătire deosebită au dovedit-o 
planoriștii aeroclubului București — 
Valentin Romașcu campion R.P.R. pe 
1963 și Mihai Bindea. Planoriștii ti
neri, promovați de aeroclubul din 
Brașov (Gh. Deliu și T. Enăchescu) 
au făcut față cu succes dificilelor 
probe.

S-au mai observat însă la unii 
dintre ei ezitări în ieșirea din anu
mite situații dificile și insuficienta 
precizie în calcularea salturilor de la 
o ascendență la alta. Unii au spi
ralat prea mult socotind că pentru 
atingerea punctului este mai bine să 
aibă înălțime mai mare. Dar este 
știut că în probele de viteză pe dis
tanțe scurte, cum au fost cele de 
la Iași, o singură spirală în plus 
constituie 1 km/oră pierdere la vi
teza medie atinsă.

în cadrul concursului internațional, 
cu toate că unii oaspeți au concurat 

pe aparate superioare*  planoriștii noș
tri! atr obțin victorie categorică, I 
prii£ Mircea Finescu ** care au fost ' 
și de data aceasta Ia înălțimea aș
teptărilor -<w și' prin, tînărul pilot Ni- I 

DE LA I.C.F

colae Mihăiță, tehnician la „Electri 
nica” București. Ei s-au adaptat r 
pede la specificul planoarelor de ma 
performanțe, „Zefir” și „Foca”, 1 
care au concurat și care sînt intra 
abia în acest an in dotarea aerocli 
burilor noastre.

Organizarea concursurilor de căt: 
Consiliul raional UCFS-Iași în ci 
laborare cu Federația Romînă de 1 
viație a fost, in general, satisfac: 
toare. Ceea ce a îngreuiat totuși de 
fășurarea întrecerilor a fost număr 
mic de arbitri și calificarea insul 
cientă a unora dintre ei. Aceasta 
făcut ca unele planoare să nu f 
observate la trecerea punctelor < 
control.

Competițiile de la Iași au consl 
tuit atît pentru planoriștii noștri cît 
pentru invitați, o serioasă verifica: 
în vederea viitoarelor întreceri ii 
ternaționale.

Pentru o apreciere mai reală 
concursului internațional dăm clas 
mentul general în întregime : 1. Mi 
cea Finescu — 2641 p ; 2. Nicolae M 
hâiță — 2130 p; 3. Oleg Susl< 
(U.R.S.S.) - 2094 p; 4. Ion Alexa 
2008 p ; 5. Boris Surokin (U.R.S.S.) 
1306 p; 6. Sașa Ivcev (R. P. Bu

Comisia regională de turism PI 
iești, organizează în ziua de 28 iuli 
un concurs de orientare turistică, < 
gradul II.

întrecerea va avea loc în păduri 
Romanești, raionul Ploiești, cu part 
ciparea a 50 de echipe din raioane 
Cîmpina, Buzău, Tîrgoviște, Rimr 
cu Sărat, Ploiești, Mizil, Teleajen 
orașul Ploiești.

GE. ALEXANDRESCU 
C. NEGULESCU — coresp.

Contiguă seria marilor câștiguri

Al doilea autoturism la Sportexpres pe trimestrul 11-1963
Concursurile Sportexpres au devenit 

familiare tuturor iubitorilor sportului 
din țara noastră. Prin suita de premii 
oferite participanților, ele sînt din ce 
în ce mai atractive.

Printre cele peste 70.000 premii ale 
concursului Sportexpres pe trim. II 
sînt de reținut firește cele două auto
turisme.

După cum s-a anunțat primul auto
turism „Moskvici” a fost obținut de 
participantul Ionescu Gh. din Galați.

lată că zilele acestea, s-a prezentat 
și al doilea cîștigător : ing. Blîndu 
Gh. din 
regiunea 
bilet de 
Licurici,

După

Reșița, str. Moroasa bloc 12, 
Banat, care a cumpărat un 
la factorul poștal din corn, 
raionul Gilort, neg. Oltenia, 
cum observați, concursurile 

Sportexpres nu-și dezmint atractivita- 
tea.

Ce surprize vor mai 
cine va mai cuprinde în 
lor cîștigători?

Și dv. puteți figura pe 
rele concursuri.

• In pauza campionatului de fotbal, 
participanții la Pronosport au „de lu
cru" cu programe de concurs cuprin- 
zînd antrenante meciuri din campio
natul U.R.S.S., campionatul categ. B 
al R. P. Ungare și diferite meciuri in
ternaționale.

Programul concursului nr. 31 din 4 
august 1963 pune în fața participanți
lor următoarele partide :

Campionatul U.R.S.S.
I. Zenit Leningrad — S.K.A. Rostov

II Dinamo Kiev — Ararat Erevan
Camp. cal. B R.P.U.

Budai Spartacus — K.. Lombik

furniza? Pe 
lista fericiți-

ea la initoa-

IV. Szekesfehervari MAV — Papa
V. EVTK — Esztergom

VI. Traktorgyar — Pecsi B.T.C.
VII. Zalaegerszegi T.E. — Mosonmagya- 

rosvaii T. E.
VIII. Gyulai Medosz — Kistext

IX. Nagybatony — Debreceni Dozsa
X. Egri Dozsa — Baglyasalja

XI. Szolnoki MAV. — BP. Spartacus
XII. Szegedi V.S.E. — Bekescsabai Elore 
Sp. Lokomotiv Sofia — Lokomotiv Mos- 

kova — camp, internațional feroviar
Premiile întregi și sferturi Ia tragerea 

specială Loto Central din 19 iulie a.c.
Premiul special A : 2 x 32.129 lei și 2 x 

8032 lei ; premiul special B. : 6 x 7139 lei 
și 6 x 1784 lei, premiul special C : 3 x 
8238 lei și 1 x 2059 lei, categoria I : 12 x 
7959 lei și 26 x 1989 lei, categoria a II-a : 
32 x 2859 lei și 78 x 714 lei ; categoria a 
IlI-a : 65 x 1613 lei și 105 x 403 lei, cate
goria a IV-a : 141 x 719 Iei și 255 x 179 lei, 
categoria a V-a : 141 x 763 lei și 
190 lei, categoria a Vl-a : 230 x 450 
387 x 112 lei, categoria a VII-a : 
320 lei și 564 x 80 lei, categoria a 
579 x 195 Iei și 701 x 48 lei.

Premii suplimentare în obiecte : 
""Categoria I : 14 bilete întregi și 13 
sferturi ; categoria a IT-a : 56 bilete întregi 
și 128 bilete sferturi ; categoria a IlI-a : 
218 bilete întregi și 362 bilete sferturi ; ca
tegoria a IV-a : 294 bilete întregi și 338 
bilete sferturi.

La tragerea la sorți pentru atribui
rea celor 2 autoturisme „Moskovici" 
de la tragerea specială Loto-Central 
din 19 iulie a.c. s-au stabilit urmă
toarele :

Autoturisme -„Moskvici“ : Nîculescu 
Vasale și 
raști.

Grupa 
pectului) .5 
Brașov și 
șani.

Grupa C (obiecte conform

pectului) : Iakob Iosif din Cluj 
Abramovici Monț din București.

Restul câștigătorilor de la catego
ria I care nu au ieșit la sorți vor 
primi obiectele prevăzute la grupa D.

De remarcat că participantul Sisu 
Constantin din București a obținut 

biletautoturismul „Moakvici" cu un 
sfert.

LOTO CENTRAL

6>

La tragerea Loto-Central din ziua 
de 26 iulie 1963, au fost extrase din 
urnă următoarele

41 9 24 65 25

numere:

33 80 67 79 54

Sisu Constantin din

207 x 
lei și 
318 x 
Vili-a

bilete

Bucu-

B (obiecte conform 
Pasztor Alexandru

Bacalu Sevastița din

pros- 
din

Foc-

pros-

A: 24 9 80 ; Pre-Premiul special
miul special B : 33 65 25 ; Premiul 
special C: 79 54 67. Fond de premii : 
631.983 lei.

Tragerea următoare va avea loc la
2 august a. c. în București.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 29

din 21 iulie 1963

I

1.916

Categoria a Il-a: 587 variante a 
163 lei.

întrucit valoarea unitară a premii
lor de Ia categoria a IlI-a este sub 
plafonul minim de 10 lei, suma aces
tei categorii s-a repartizat categoriei 
a Ii-a, conform regulamentului.

în legătură cu concursul de admitere la Institutul de Cultură Fizică 
se aduce la cunoștință următoarele :

1. Pentru cursul de zi
Institutul de Cultură Fizică București organizează cea de a ll-a serie 

de pregătire a candidafilor pentru concursul de admitere, cu începere 
de la 5—31 august.

Condifiile de admitere sini cele publicate în broșura Ministerului 
învățământului „Admiterea în învă|ămîntul superior" ediția 1963.

Informații suplimentare se pot căpăta de la secretariatul f.C.F. în 
fiecare zi între orele 8—15.

Totodată I.CJ.-u! asigură candidaților la concurs, cazare și masă 
con frac ost.

1. Pentru cursul fără frecvență
Candidații care întrunesc condițiile H.C.M. nr. 1052/23 octombrie 

și care doresc să Se prezinte la concursul de admitere la cursul 
frecvență se pot înscrie pînă Ia 20 august.

Condițiile de admitere fa cursul fără frecvență sînt următoarele :
— Să nu depășească 35 ani.
— Să aibă examenul de maturitate.
— Să dețină categorie a ll-a de clasificare ta o ramură sportivă, 

concursului ta C.F.F. este 27 august a.c.
Se reamintește tuturor celor care doresc să participe la cursul de 

pregătire organizată de I.C.F., că înscrierile se primesc la secretariatul 
I.C.F. între 1—4 august inclusiv, dată după care nu se mai admit noi 
înscrieri. z

1962 
fără

Data

De la I. E. B. S,
ȘTRANDUL TINERETULUI DESCHIS 

DUMINICĂ PENTRU IUBITORII 
NATAȚIEI

ORARUL DE FUNCȚIONARE A TEI 
FERICULUI DIN SINAIA

Pent.ru a da posibilitate unui nu
măr cît mai mame de sportivi și fa
miliilor lor de a învăța și practica 
înotul, Federația romînă de natație a 
hotărît să pună la dispoziția acestora 
ștrandul Tineretului, în fiecare dumi
nică, zi în care nu sînt cursuri șl 
antrenamente de înot.

Biletele se găsesc la casele ștran
dului.

— luni funcționarea suspendată, 
de revizie ;

— marți, miercuri, joi orele 9—1 
i— vineri, sîmbătă orele 9—16 ;

duminică orele 7,30—17.

CENTRUL DE INIȚIERE LA ÎNOT 
BAZINUL FLOREASCA

Centrul de inițiere la înot peni 
copii între 5—15 ani de la bazai 
Floreasca își continuă activitatea 
în luna august. înscrieri și inform; 
la complexul Floreasca, tetei 
11.64.06*

Pent.ru


Sportul, unul din „personajele" filmului „VÎRSTA PRIMEJDIOASĂ"

Jucătociel» de popice de 
la Rapid București au 
devenit campioane re

publicane.

Hocheiștii in... actualitate

care m-a fîcut aul la un 
antrenameint").

Tot timpul filmării 
(care se apropie de sfîr- 
șit) o atmosferă sportivă 
a domnit în mijlocul 
colectivului. Gimnastica 
de înviorare se făcea zil
nic și... în colectiv. Iar 
discuțiile pe teme de 
sport umpleau aproape 
fiecare pauză. Cele mai 
abordate subiecte : finala
„Cupei R.P.R.", meciul de 
atletism U.R.S.S. — 
S.U.A., turneul de șah 
de Ia Los Angeles.

Francisc Munteanu ne

în aceste zile toride, cînd 
mercurul efectuează... as
censiuni amețitoare, ho
cheiul este — fără îndoială 
-— ultimul subiect posibil 
într-o conversație. Și to
tuși, sfidînd pronosticurile 
in continuare... fierbinți ale 
buletinului meteorologic, 
mânuitorii crosei si ai pu
cului au doar parțial va
canță. ChiaT și la mare, 
sub soarele Mamaiei, un- 
de-și petrec eoaoediul de 
odihnă în comun, membrii 
lotului republican au în
ceput pregătirile urmlnd în
țeleptul proverb „Fă-fi vara 
sanie**!  Deocamdată se lu
crează la... tălpAce, adică 
se pune la punct pregăti
rea fizică generală. Dimi

neața, e> dată Ba primele 
raze ale soarelui, cînd plaja 
este încă pustie, sportivii 
execută un program de 
exerciții, printre care $î a- 
cesta, de forță, cu bara de 
metal.

Pentru spectatorii nelip
siți de pe terenurile de 
gheață, învățați să-i vadă 
pe jucători în echipamentul 
lor voluminos, adevărați 
uriași, această fotografie îi 
va surprinde. Unii dintre 
hooheiști par chiar... firavi. 
Dar, să nu uităm că în ho
chei una din calitățile de 
bază este tocmai viteza, și 
sportivii — în acest caz — 
trebuie să fie și supli. 
(V. Ch.).

Foto: T. Roibu

In 4 rîndurî

Le dorim in continuare 
Noi succese de amploare 
Ca aceste rezultate 
Sâ nu parâ... izolate.

In turul campionatului 
republican de zugbl Al. 
Penciu a Înscris 43 de 
puncte.

Acest lunda*.  tn primăvara. 
S-a dovedit toarte iecund 
Și printre cel care marcard 
Nu std pe... linia de land 1

in finalul cursei de 
800 m. plat juniorul 
Constantin Bloțiu a îm- 
brîncit cu umărul pe 
principalul său adversar.

Procedeul sân ad-hoc 
Se-nțelege pe deplin. 
Ca s-ocupe primul loc 
A pus... umărul puțin.

V. D. POPA

Maestrul sportului V. Szabo, regizorul filmului, scriitorul Francisc Munteanu, re
gizorul secund Cezar Grigoriu și operatorul G. Popescu stabilesc cadrul viitoarei

De cîteva nopți, fîșiile 
de lumini ale reflectoa
relor brăzdează Piața 
Palatului. Pînă departe 
se aude zgomotul surd, 
ca de avion, al „grupuri
lor electrogene". Forfotă. 
Oameni grăbiți. Comenzi 
scurte.

Se turnează. Ultimele, 
„tururi de manivelă" ale 
unui nou film romînesc ; 
„Vîrstă primejdioasă".

Scriitorul FRANCISC 
MUNTEANU semnează 
concomitent scenariul și 
regia. II secondează în 
munca de platou și mon
taj CEZAR GRIGORIU 
și PETRE POPESCU. O 
echipă tînără. De altfel, 
tinerețea este chiar... 
(Subiectul filmului. Tine
rețea și problemele ei, 
spinoase pe alocuri de a 
căror rezolvare depinde 
uneori tot drumul în
viață.

Un film tratznd despre 
tinerețe nu poate ocoh 
sportul, prezent și în 
w Vîrstă primejdioasă". Și 
pe ecran dar și în activi
tatea — ca să zicem așa 
— extraartistică a reaH-
zatorilor. Eroina, Ana 
(Ana Setași, studentă la 
Institutul de teatru din
Tg. Mureș, protagonista

postii mgrzin* posta magazin • posth mhcrzin
PETRU 

FĂGET. — 
mai spus, 
pe echipe, 
desfășoară o întrecere di
recta, măsurată în centi
metri, secunde sau punc
te între doi sportivi, este 
practic imposibil de stabi
lit o ierarhie. Și-apoi, cum 
să compari doi fotbaliști 
care au activat la... 20 de 
ani distanță unul de al
tul ? Dintre stoperii care 
au evoluat după 1944 
mai bun cred că a 
Apolzan, iar dintre 
dinainte de eliberare, 
merich Vogi.

IZGHIREANU, 
Așa cum am 
în sporturile 
unde nu se

cel 
fost
cei
E-

a împlinit la 29 iunie 34 
de ani. Este originar din 
Baia Mare. El joacă la 
Steaua din anul 1949 și 
se poate număra printre 
cei mai buni fundași pe 
care i-a avut fotbalul 
nostru, alături de Sfera, 
Albu, Burger etc. 
gheli a suferit o 
și este greu de 
cînd își va relua 
linia de atac a 
namo București.
răm că nu ne va lăsa să 
așteptăm prea mult 1

Arnotzki, căruia îi să
rise gheata din picior, a 
trimis balonul lui Pugna 
descălțat fiind, iar Pugna 
a marcat. Dar golul nu 
putea fi anulat din cau
za aceasta. Dacă însă ai-

GH. SAFTA, COMUNA 
GLODENI. — «Dacă într-o 
cursă ciclistă, un pluton 
de 10—12 alergători, să zi
cem, se află în fața ba-

rierei de cale ferată, după 
ce apucase să treacă nu
mai unul dintre ei, ce 
fac ? Au voie să treacă 
pe sub barieră sau s-o o- 
colească ?" Acest lucru nu 
este permis șj atrage după 
fiine eliminarea din cursă 
a cicliștilor respectivi. în
tr-o astfel de situație se 
poate vorbi de... ghinion, 
mai ales dacă bariera n-a 
fost lăsată în așteptarea 
unui
tren de marfă.
80 de vagoane f

„rapid” ci a unui...
Cu 60—

ION IONESCU, HUNE
DOARA. — 1) Vasile Za- 
voda — „Zavoda II” —

2) Gher- 
operație 
precizat 
locul în 
lui Di- 
Să spe-

STAN VASILE, FE
TEȘTI. — 1) U.T.A. a cîș- 
tigat campionatul țării la 
fotbal de 4 ori. în 1946— 
1947 cu 11 puncte avans, în 
1947—1948 cu 5 puncte, în 
1850 la golaveraj (locul II : 
Locomotiva București) și 
în 1954 cu un punct (lo
cul II : C.C.A.). ~ 
ba cîntecului : 
tiri... Amintiri", 
trimitem toate 
tele regionale la 
diția 1962—1963 i 
clasamentul italian catego
ria A și B ? Ne cereți 
cam mult. Atîtea răspun
suri nu încap nici în- 
tr-un... colet poștal ! O- 
priți-vă la ceea ce vă In
teresează în mod deosebit 
și vă vom răspunde.

Dar, vor- 
: „Amin-

2) Să vă 
clasamen- 

i fotbal e- 
precum și

bitrul ar fi observat în 
clipa aceea ținuta neco
respunzătoare a lui Ar
notzki. conform regula
mentului, el ar fi oprit 
jocul, nepermițînd fotba
listului de la Crlșana să

rămînă în teren decît du
pă ce ?i-ar fi pus din 
nou gheata în picior. Dar, 
repetăm, golul nu trebuia 
să fie anulat. De altfel, 
nici cei de la U.T.A. n-au 
cerut acest lucru, deși în 
clipa aceea erau cu... un 
picior în „B”. încălțat 
sau... descălțat, n-are im
portanță !

IOAN BERHICI, FRUN- 
ZEASCA. — 1) Adresa Iul 
Pele ? Scrieți : Pele-Brazi- 
lia și... gata ! Ne îndoim 
însă că renumitul fotba
list atît de asaltat de 
scrisori din toată lumea, 
este în măsură să vă răs
pundă. 2) Meciul de fotbal 
dintre echipele 
ale Romîniei 
giei, disputat 
Ploiești, s-a 
scorul de 2—1 
în echipa R. 
au jucat, ] 
Dungu,
Bodo, Hașoti, Seredai, Cio- 
sescu și A. Munteanu au
torul celor două goluri.

secunde 
Norve- 

1956, la 
CU

și 
în 
încheiat

1 pentru noi. 
P. Romîne 

printre alții, 
Pahonțu, Topșa.

ION POȘTAȘU 
desene de N. CLAUDIU

I. RADULESCU, SU
SENI. — 1) Recordul mon
dial la aruncarea discului 
este de 62,62 m și a fost 
stabilit ' * *■  — ---
lalt discobol
Sylvester, a avut, este a- 
devărat, o aruncare de 
peste 64 de metri, dar ea 
n-a putut fi luată în con
siderare, din cauză că a 
fost efectuată în 
dițiț neregulamentare 
ren înclinat etc.). 2) 
cordul 
feta 4 
cordul 
probă

de Oerter. Celă- 
american,

mondial la 
x 400 : 3:02,2.
nostru la 

este 3:12,3.

con- 
<te_ 
Re- 
șta- 
Re 

această

SI MI ON MOGA, TIMI
ȘOARA. — Este adevărat 
că la faza care s-a soldat 
cu înscrierea golului Crl- 
șanei, în meciul de acum 
două săptămîni cu U.T.A.,

— Recunoaște, Mitică, nu-i mult mai plăcut să 
practici sportul ăsta, decît să joci o partidă stupidă 
de table pe plajă ? ? ! !

Desen de ADRIAN ANDRONIC

scene

din „Vacanța la mare") 
joacă în film în echipa 
de baschet a facultății, 
iar în viața de toate zilele 
face scrimă, gimnastică 
și călărie. Partenerul 
ei, Mihai (Barbu Baran- 
ga), este un pasionat al 
înotului. In film apare 
și echipa de baschet a 
I.C.F., în rolul de antre
nor prof. Leon Teodo- 
rescu — șeful catedrei 
de jocuri sportive — iar 
în acela de arbitru maes
trul sportului Nicolae 
Nedef. încă un sportiv 
fruntaș figurează în dis
tribuție : motocielistul
Vasile Szabo, maestru al 
sportului, în rolul prie
tenului lui Mihai, care îl 
dublează pe Barbu Ba- 
ranga într-o scenă de... 
șoferie. Lista sportivilor 
din „Vîrsta primejdioa
să" poate continua. Cu
noscutul romancier Fran
cisc Munteanu este fos
tul săritor cu prăjina de 
la U.D.R. și cronicarul 
de sport al „Flacărei" cu 
vreo 10 ani în urmă, iar

secundul său, Cezar Gri
goriu, a făcut box la 
Steaua („M-aoi lăsat din 
cauza lui Vasile Tița.

spunea :
— In tovărășia sportu

lui timpul a trecut mai 
repede și mai plăcut, iar 
munca ni s-a părut mai 
ușoară...

Scriitorul promite pefc- 
tru viitorul apropiat ui» 
scenariu dedicat în în
tregime vieții stadioane
lor și eroilor săi.

II așteptăm cu nerăb
dare.

VALEBIU CH1OSE

Va părăsi oare Pele Brazilia?
Ia tel și chip s-a sciis în 

piesa sportivă internațio
nală despre jucătorul bra
zilian de fotbal Edson Aran- 
tes do Nasciamento, pore
clit de suporteri PELE.

.Fenomenalul dribleur". 
„faimosul vuteur", .vrăjitorul 
negru" etc. cu asemenea 
titluri începeau marea ma
joritate a cronicilor sporti
ve, care elogiau senzațio
nala comportare pe terenuri 
a fotbalistului nr. 1 al lumii.

După campionatele mon
diale din Chile, afaceriștii din 
lotbalul profesionist inter
național au început, ca niște 
adevărați lupi, sâ-i adulme
ce urmele și să-i dea tîz- 
coale. Speriat de sumele 
fabuloase ce i se ofereau 
lui Pele — oficialitățile bra
ziliene au luat o hotărîze 
«sui generis*  declazindu-1 nici 
mai mult nici mai puțin, 
drept un .patrimoniu națio
nal".

Samsarii fotbalului nu 
s-au intimidat insă. Ei au 
Început mai abitir presiu
nile asupra lui Pele și asu
pra unor prieteni intimi din

anturajul acestuia. Pe ici- 
colo, s-au produs unele li- 
suri și «gurile rele' afirmau 
câ Pele era la un pas de 
a părăsi țara sa de baștină. 
Brazilia.

Atunci au început să curgă 
declarațiile : «Dacă Pele ar 
părăsi Brazilia — a afirmat 
fostul președinte Quadros — 
nu mi-ar rămîne decît să-mi 
fac harakiri". Speriat de 
zecile de mii de scrisori, 
trimise de suporterii «vrăji
torului negru", conducătorul 
clubului „ Santos*.  Jorge
Coury, a declarat și el : 
„Capul meu ar ii purtai
de-a lungul străzilor din Rîo 
dacă aș admite transferul 
iui Pele". însuși Pele a luat 
poziție împotriva celor care 
îi dădeau tîrcoale spunînd > 
«Nu 1 Niciodată nu voi pă 
răsi ciubul meu și Brazilia l"

Cu atît mai mare a fost

Miniaturi fotbalistice
• In august, Ia Casa

blanca, va avea loc tur
neul de fotbal „Mahomed 
al V-lea“, la care partici
pă printre altele echipele 
Monaco, Partizan Belgrad 
și Benfica.

• Fotbalistul francez Co
lona este și un atlet des
tul de bun. El sare 1,85 m 
în înălțime, ceea ce nu c 
rău... pentru un fotbalist.

® F.I.F.A. a reprimit In 
cadrul ei Federația austra
liană de fotbal, care fu
sese exclusă acum cinci 
ani, pentru că autorizase 
transferul ilegal al 
jucători austrieci și 
dezi.

unor 
olan-

euro-

a.c..
SCHROIF

Bratislava), 
(Reims),

următoarea echipă 
a Europei: 
(Slovan 
WENDLING
MALDINI (Milan A.C.), 
SCHNELINGER (F.C. 
Kdln) — SOLYMOSSI 
(Ujpest), MASOPUST 
(Dukla Praga) — KOPA 
(Reims), JURION (An- 
derlecht), SEELER
(Hamburg S.V.), EUSE
BIO (Benfica), GENTO 
(Real Madrid). La 1 iu
lie, juriul a... remaniat 
„H“-Ie 
acum 
țișare : 
mes)
(Blackpool), 
(Milan A.C.), TRAPAT- 
TONI (Milan A.C.), 
SCHNELINGER (F. C. 
Kohn) — COLUNA (Ben
fica), MASOPUST (Du
kla Praga) — KOPA
(Reims), EUSEBIO (Ben
fica), RIVERA (Milan
A.C.) și MOULIJN (Fe- 
j enoord).

gînduri...Pe
maselor de iu- 

fotbalului și în 
celor brazilieni, 

spuse de Pele 
așa

Europei care are 
următoarea înfă- 

BERNARD (Nî- 
— ARMFIELD 

M ALDIN I

• Marele juriu 
pean „OSCAR BYRRN", 
compus din 34 de zia
riști de specialitate de 
pe toate continentele, a 
constituit, în ianuarie

stupefacția
bitori ai 
special a 
aflînd cele 
care, la Barcelona 
cum afirmă «France Footbal*  

— ar fi declarat cu zîmbetul 
pe buze dînd semnalul : 
„IN ANUL 1965 EU VOI FI 
LIBER 1".

Declarația uluitoare dată 
de Pele a stîrnit senzații. 
Ciracii lui Bemabeu, de la 
Real-Madrid, cei de la In- 
ternazionale sau Juventus 
au și început să-și frece 
bucuroși miinile, să-și facă 
planuri de viitor. Cine știe...

In Brazilia însă mulți oa
meni spun : „Pele din 1965 
este „liber" să-și aleagă 
clubul unde va juca. Dar 
vai de libertatea lui cînd nu 
va mai putea juca fotbal. 
Să-l ajutăm să vadă acest 
tacru*.

Iată un sfat cu adevărat 
bun și prietenesc 1

Munților

Turi s t i c e
Unui zgîrcit, plecat în excursie.

Din piatră inima vă este... 
De vremi, vă știu încărunțiți... 
Și totuși de-ale voastre creste 
Sini tot mai mulți... îndrăgostiți !

Despre 
și alte

Cheile Bicazului 
„Chei".

Natura toată
Ca să-i aflăm
Azi tot mai des aceste CHEI
Deschid noi PORȚI spre... drumeție I

ne îmbie 
comoara ei...

Unui cabanier ursuz și 
neospitalier.

Gîndeam (privindu-i toți figura) : 
„Mai primitoare e... natura !“

Cînd culmi înalte a urcat
Nu știm dacă făcuse față:
Cuci dînsul nu s-a îndurat
Sâ dea măcar... un semn de viață !

Urnii bulevardier, care preferă 
„turismul*  său.

Eroul nostru, cum se pare,
Se vrea turist pe... Strada Mare !

Unuia cu rucsacul plin de sticle 
cu Fetească.

Venind din munți, pe-același drum,
Amicul are ezitări:
Pe unde... hîc... s-o ia acum,
Că-n. loc de una-s cind.^ cărări !

SIG. HOROVEANU



Ultimele hotăriri ale federației internaționale 
de baschet la congresul de la Beirut

Programul echipei R. P. Romîne la campionatul european masculin de la Wroclaw
• R. P. Bulgaria va organiza ediția 

din 1965 a campionatului european de 
juniori.
• în vederea viitorului campionat 

european feminin care va avea loc la 
Budapesta în 1964 sînt direct calificate 
echipele : U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Bulgaria, R. P. Romînă, R.S.F. 
Iugoslavia, R. P. Polonă și R. P. Un
gară, ca țară gazdă. Pentru celelalte 
3 locuri se vor disputa 3 turnee de 
baraj la Lugano, Bruxelles și Berlin. 
Aceste turnee vor trebui încheiate 
pînă în luna mai a anului viitor.
• Organizarea celei de a XIV-a 

ediții a campionatului european mas
culin (1965) a fost acordată orașului 
Moscova. Pentru cea de a XV-a ediție 
concurează pînă în prezent Finlanda 
și Italia. Cit privește a X-a ediție a 
campionatului european feminin din" 
1966, singura țară care și-a depus can
didatura pînă în prezent este R. D. 
Germană.
• Au fost fixate datele de desfă

șurare în viitoarele ediții ale 
campionilor
— turul I : 
turul II : 12 
nuarie 1964 ; 
rie 1964 ; semifinalele ; 12—26 martie 
1964 ; finala : 13 aprilie — 7 mai 1964 ; 
FEMININ : — turul I : 22—28 noiem
brie 1963 ; turul II : 19 decembrie 1963
— 16 ianuarie 1964 ; semifinalele : 6—- 
20 februarie 1964 ; finala : 23—30 apri
lie 1964.

Recent a avut loc la Beirut con
gresul Federației Internaționale de 
Baschet la care țara noastră a fost 
reprezentată de tov. Ion Tulpan, pre
ședintele F. R. Baschet și tov. Octav 
Dumitrin, secretar general al F.R.B. 
Cu acest prilej s-a alcătuit programul 
viitorului campionat european mascu
lin de la Wroclaw și, totodată, s-au 
luat alte hotăriri importante.
• După cum am anunțat, la cam

pionatul european de la Wroclaw, 
echipa țării noastre va juca în seria 
a Il-a. Ea va întîlni, pe rînd, forma
țiile : R. S. Cehoslovace, Spaniei, R.P. 
Polone, U.R.S.S., Franței, Finlandei 
și, în ultima zi, R. D. Germane. Pri
mele două clasate în fiecare serie îșl 
vor disputa în continuare 
1—4, cele clasate pe locurile 3 
(în serii) îsi 
ș.a.m.d.
• Turneul 

de la Tokio 
Geneva.

® Pentru campionatul mondial fe
minin ce se vă desfășura anul viitor 
în Peru sînt înscrise pînă în prezent 
9 echipe : U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Bulgaria, S.U.A., Brazilia, Pa
raguay, Canada, Chile și Peru.

vor disputa locurile

locurile 
și 4 
5—8

J.O.de calificare pentru
va avea loc în 1964, la

„Cupei 
europeni" : MASCULIN 
22—28 noiembrie 1963 ; 

decembrie 1963 — 16 ia- 
turul III : 6—20 februa-

Actualitatea în șah
CAMPIONUL mondial Tigran 

Petrosian se află pe primul loc îna
intea ultimei runde a turneului inter
național de la Los Angeles. Iată cîte- 
va rezultate din ultimele runde: 
runda a 11-a Petrosian - Najdorf șl 
Gligorici — Panno remize ; Benko — 
Olafsson 1—0; Reshewski — Keres 
1—0 ; runda a 12-a Najdorf — Keres 
1—0; Petrosian — Olafsson remiză; 
Gligorici - Reshewski remiză ; runda 
a 13-a Petrosian — Panno 1—0 ; Ke
res — Olafsson 1—0 ; Benko — Gligo
rici 1—0 ; Reshewski — Najdorf re
miză. Clasament: Petrosian 8 p, Ke
res 7*/ 2 p, Najdorf și Olafsson 7 p, 
Reshewski 6‘/2 p, Gligorici 6 p, Ben
ko și Panno cite 5 p. în ultima rundă, 
programată duminică, se 
șura partidele: Gligorici 
Reshewski — Petrosian, 
Benko, Olafsson — Panno.

TURNEUL zonal de la 
tru campionatul mondial 
apropie de sfirșit. După 16 runde pe 
primul loc se află manele maestru 
maghiar Lajos Portisch cu 12 p, ur
mat de Larsen (Danemarca) — 11 p, 
Robatseh (Austria) 10*/ 2 p, Ivkov (Iu
goslavia) 10 p. Șahistul romîn Mircea 
Pavlov a totalizat pînă acum 7 p. In 
runda a 13-a Pavlov a pierdut la Ha
mann (Danemarca), apoi a remizat cu 
marele maestru Uhlmann, a cîștigat 
la Kanko (Finlanda), iar in runda a 
16-a a făcut remiză cu suedezul 
Johansson.

vor desfă-
— Keres, 

Najdorf —

Halle pen- 
de șah se

De pe pistele de atletism
a Început memorialul rosicki

PRAGA 26 (prin telefon). Azi au 
început întrecerile atletice din ca
drul memorialului Rosicki la care au 
luat startul numeroși atleți din dife
rite țări.

In prima să, atleții romîni Z. Va
meș la 1500 im și Popovski la lun
gime au ocupat locul al treilea iar 
Tudorașcu la 100 m s-a clașat pe 
locul al cincilea. Iată rezultatele din 
prima zi: BĂRBAȚI : 100 m : 1. Fi- 
guerola (Cuba) 10,4 (în serii — 10,1 cu 
vînt în spate). 2. Steane (Anglia) 
10,5. 3, Ozolin (U.R.S.S.) 10,5. 4. Kor- 
dubeț (Ceh.) 10,6 . 5. Tudorașcu (R.P.R.) 
10,7 (în serii. 10,6. 1500 m: 1. S. Va
lentin (R.D.G.) 3:44,7. 2. Salinger
(Ceh.) 3:47,0. 3. Z. Vamoș (R.P.R.) 
3:47,0. L-ungime: 1. Kalocsai (R.P.U.) 
7,58 m. 2. Solciani (Ceh.) 7,36 m. 3. 
Popovski (R.P.R.) 7,30 m. Disc: Weidl 
(S.U.A.) 58,31 m. 2.
58.30 m. 3. Buhanțev
54.31 
46,7. 2. Trousil (Ceh.) 
lak (Ceh.) 48,2. Suliță: 1. Kuznețov 
(U.R.S.S.) 79,92 m. ' “ ' 
76,93 m. 3. Kulcsar 
20 km marș : Bilek
FEMEI : 800 m. 1.
2:08,4. 2. Jakova (Ceh.) 2:11,4. înălțime: 
1. Jezmanova (Ceh.) 1,64 m. Disc: 1. 
Nemcova (Ceh.) 54,45 m. 2. Mertova

(Ceh.) 51,95 m. Concursul continuă 
sâmbătă.

MECIUL POLONIA S.U.A.
Ieri a început la Varșovia meciul 

atletism Polonia — S.U.A. Iată cîteva 
zultate : BĂRBAȚI : prdjlnâ : John Pennel 
(S.U.A.) 5,10 m ; 110 mg : Jones (S.U.A.) 
13,6, 1 500 m : Burleson (S.U.A.) 3:50,0 ;
lungime : Horn (S.U.A.) 7,89 m ; ciocan : 
Cieply (Pol.) 65,28 m ; disc : Humphereys 
(S.U.A.) 59,45 m ; 4x100 m — S.U.A. 39,6 — 
Echipa Poloniei a fost descalificată. FEMEI: 
100 m : Mc Guire (S.U.A.) 11,5 ; 80 mg : 
Piatkovska (Pol.) 10,9 — rec. polonez ; 
greutate : Kovalciuk (Pol.) 14,30 m ; înăl
țime : Montgomery 1,73 m : 4x100 m : Polo
nia 45,6.

După prima zi, 
cu 68—36 iar la 
conduc cu 27—23.

LA BERGEN,
de atletism dintre echipele masculine 
ale Angliei șl Norvegiei. Scor 
133—81 puncte 
englezi. Iată cîștigătoril
400 m garduri: Cooper (Anglia) 51,5 ; 
5 000 ml Andersen (Anglia) 13:55,0;

de 
re-

atlețil americani conduc 
femei, atletele poloneze

s-a desfășurat meciul

m. 400 m.: 1.

Danek (Ceh.) 
(U. R. S. S.) 
Haas (S.U.A.) 
47,9. 3. Mede-

2. Bade (R.D.G.) 
(R.P.U.) 74,88 m. 

(Ceh.) 1 h 31:32,0. 
Muhanova (Ceh.)

final 
în favoarea atleților 

probelor :

200 m ; Jones (Anglia) 21,2 ; 800 m : 
Boulter (Anglia) 1:50,5; 3 000 m ob
stacole : Herriot (Anglia) 8:54,0 ; înăl
țime : Arve Vang (Norvegia) 1,95 m; 
triplu salt: Jensen (Norvegia) 15,60 m; 
suliță : Raslussen (Norvegia) 74,01 m; 
disc: Hollingworth (Anglia) 55,51 in; 
ștafeta 4x100 m : Anglia 40,4; 100 m : 
Jones (Anglia) 10.4 ; 110 m garduri : 
Parker (Anglia) 14,1; 400 m : Metcalfe 
(Anglia) 47,3; 1 500 m : Simpson (An
glia) 3:47,4 ; 10 000 m : North (Anglia) 
29:29,4; ciocan: Payne (Anglia) 61,46 m; 
prăjină : Hovik (Norvegia) 4,40 
lungime : Morbey (Anglia) 7,55 
greutate ; Lindsay (Anglia) 17,68 
ștafeta 4x400 m: Anglia 8:14,0.

BUDAPESTA; Desfășurat pe o
dură tropicală, tradiționalul maraton 
de la Szeged a revenit atletului Heo- 
nicke (R. D. Germană) — în 2h 26'09’’ 
6/10 ; pe locurile următoare s-au clasat 
alți doi maratoniști germani Gericke 
2h 31’ 43” și Schlicke — 2h 32’52”4/10. 
Cehoslovacul Kona a ocupat locul 4, 
în timp ce favoritul principal, Gruber 
(Austria), a abandonat la kilometrul 30.

m ; 
m ; 
m ;

căl-

Campionatele mondiale de scrimă
• ROLAND LOSERT CAMPION LA SPADĂ, IAKOV RÎLSKI — LA SABIE

FOTBAL
• Miercuri s-au disputat două me

ciuri în cadrul turneului internațional 
de la New York (seria a 2-a). Confir- 
mînd succesele de pînă acum, Dinamo 
Zagreb a învins cu 2—0 (1—0) pe 
Ujpest-—Budapesta, prin punctele mar
cate de Jerkovici și Zambata. Echipele 
Wiener Sport Klub și Belenenses—-Por
tugalia au făcut joc egal 1—1 (0—0). 
Au marcat Norbert și Sabrinho. în me
ciul decisiv, care va desemna pe cîș- 
tigătoarea seriei, se vor întîlni duminică 
Dinamo Zagreb și Gomik—R. P. Po
lonă.

• în cupa campionilor Americii de 
Sud, la Assuncion s-a disputat meciul _ 
dintre Olimpia, campioana Paraguayului, 
și Universidad Santiago de Chile. Au 
învins fotbaliștii paraguayeni cu 2—1 
(1-0).

• Echipa daneză Boldklub Copen
haga, aflată în turneu în U.R.S.S., a 
jucat la Tbilisi cu formația Dinamo. 
Meciul s-a terminat cu rezultatul de 
2—2 (1—0). Au marcat Hadager, For
cing pentru oaspeți, Meshi și Datunaș- 
vili pentru gazde.
• Pentru a-și reface situația finan

ciară, o serie de echipe franceze sînt 
nevoite să-și vîndă jucătorii. 
Wisnieski de la Lens a fost vîndut 
echipei italiene Sampdoria din Genoca, 
iar Douis de la Monaco a fost cedat 
formației Juventus din Torino. Antre
norul federal Verriest se teme că în

PE «LOB
cazul cînd lucrurile vor merge și pe 
mai departe așa, naționala Franței va 
rămîne fără jucători.
• Cunoscutul portar brazilian Gilmsr 

a fost grav accidentat în meciul dintre 
F. G. Santos și Partizan Belgrad des
fășurat la Strasbourg. Fotbalistul bra
zilian, care a îmbrăcat de 85 de ori 
tricoul echipei naționale, va fi supus 
unei operații fiind apoi indisponibil încă 
trei luni de zile.

• Noul antrenor al echipei F. G. 
Milan este Luis Camiglia, care a acti
vat în ultima vreme în Spania și Ar
gentina.

Austriacul Roland Losert, un tînăr în 
vîrstă de 18 ani, a cucerit titlul de cam
pion mondial la spadă, învingînd în tur
neul final cu 5—3 pe francezul Dreyfus, 
cu 5—4 pe italianul Saocaro și cu 5—4 
pe sovieticul Kostava. Losert, fiul unui 
antrenor de scrimă din Viena, practică 
acest sport de la vîrsta de 8 ani. Anul 
acesta el a cîștigat proba de spadă și la 
criteriul mondial al tineretului, desfă
șurat la Gând.

Clasamentul final al probei de spadă: 
1. Losert (Austria) 3 victorii; 2. Drcy 
fus (Franța) 1 v; 3. Kostava (U.R.S.S.) 
1 v ; 4. Saccaro (Italia) 0 v.

Proba individuală de sabie a fost 
cîștigată de sportivul sovietic Iakov 
Rîlski, care l-a învins cu 5—0 în meciul 
de baraj pe polonezul Pawlowski. Locul 
trei a fost ocupat de italianul Călăresc,

iar locul patru de maghiarul Bakonyi. 
Noul campion mondial, ofițer în Ar
mata Sovietică, este în vîrstă 
ani. El a început să practice 
vîrsta de 23 de ani.

în sferturile de finală ale probei de 
spadă pe 
t oarele 
9-3; 
9—3 ;
Ungară

de 36 
scrima

de 
la

echipe s-au înregistrat urmă- 
rezultate: U.R.S.S. — Elveția 
R.P. Polonă — R.D. Germană 
Franța —• Austria 7—6; R.P. 
— Suedia 7—6.

In Cupa Galea la tenis
(Agerpres). — Meciurile 
tenis pentru Cupa Galea

Astfel,

»>Cupa Mării Negre" Ia clasele linii și r.D.
ODESSA 26 (prin telefon de Ia tri

misul nostru special). Vineri s-a desfă
șurat a Vl-a regată a importantului 
concurs internațional de iahting, „Cupa 
Mării Negre", la care participă peste 50 
de echipaje din U.R.S.S., R. S. F. 
Iugoslavia, R.P. Polonă, R.P. Bulgaria 
și R.P. Romînă. La clasa finn, primele 
locuri sînt ocupate de Ciuciulov și 
Main,ghin, la egalitate de puncte, ur
mați de Kozlov. Toți trei reprezintă 
U.R.S.S. Pe locul patru se află con
curentul romîn E. Enopian, iar al cin-

cilea loc este ocupat de Dîrdira 
(U.R.S.S.). P. Svoboda (R. P. Romînă) 
se află pe locul 9.

La clasa F.D., primul loc este ocu
pat de echipajul Uniunii Sovietice. E- 
chipajul romîn M. Dumitriu—N. Zama 
se află pe locul 10.

Sîmbătă se dispută ultima regată, la 
ambele țlase.

PAUL ROMOȘAN

ROMA 26 
competiției de 
(zona italiană) au continuat în orașul 
Riocione. Echipa R.P. Romîne conduce 
cu 2—0 în fața reprezentativei R.P. Po
lone. Popovici l-a învins pe Bielanycz cu 
9—11, 6—3, 6—2, și Boaghe pe Kubaty 
cu 4—-6, 6—2, 6—4. Italia a obținut, 
de asemenea, două victorii în meciul cu 
Grecia.

Rezultate din celelalte zone: Newport 
(Belgia) : R.P. Ungară — Olanda 2—0; 
Belgia — Elveția 3—0; Plsen (R.S. 
Cehoslovacă) : Franța — Iugoslavia
3—0; R.S. Cehoslovacă — Monaco 
3—0; Krems (Austria): Austria — 
Luxemburg 3—0; U.R.S.S. — R.F, 
Germană 1—1 (în meciul de dublu în
trerupt din cauza întunericului U.R.S.S. 
conduce cu 6—1, 6—4).

lui Sony Liston măsoară 30 cm (ziarele)
(Agerpres)

P amnul

DIN NOU DESPRE DOPING

printre

care au 
diferite 
se află

resăm îndeaproape de viitorul acestui 
sport in Anglia",

RAYMOND KOPA ACUZA !

răsăritul 
din Is- 
în țările 
sport a

„Jocurilor 
din Senegal. In Franța

Suita de articole publicate de Ray
mond Kopa în ziarul „France Di- 
amanche" au produs multă vîlvă în 
cercurile fotbalistice din Franța. In 
primul din articolele sale, Kopa cri
tică cu vehemență jocul brutal prac
ticat de unii fotbaliști (pe care-i și 
numește) și pe unii arbitri care tole
rează jocul dur. „Aceste fenomene — 
scrie Kopa — contribuie la degenera
rea fotbalului". Apoi, Kopa nu-1 me- 

! najează nici pe Di Stefano, pe care-1 
intitulează îngîmfat, despot, un jucă- 

i tor care-și consideră colegii de echipă 
. 4fept.......vioara a doua". Intr-un alt
' articol, Kopa consideră că „Federația 
I profesionistă de fotbal din Franța în
treține un adevărat tîrg de sclavi. 
Profesioniștii francezi sint sclavii se
colului XX — puțind fi vinduți și 
cumpărați de către patroni. Din pă
cate — scrie în continuare Kopa — 
eu am simțit racilele profesionismului 
pe propria mea piele. Cu ani în urmă, 
tatăl meu m-a vîndut pentru 100.000 
de franci vechi și poate și azi îmi ru
peam ghetele în orașul Angers, dacă 
echipa nu s-ar fi desființat și n-aș 
fi fost cumpărat de Stade de Reims. 
Dar iată că după 6 ani Reims m-a 
vîndut cu 52 de milioane echipei Real 
Madrid. Strașnic tîrg a făcut Kopa, 
și-au zis atunci mulți impresari. Dar 
eu n-am văzut nioi o lețcaie din a- 
ceastă sumă fabuloasă !“

După cele scrise de Kopa, în Fe
derația franceză de fotbal a izbucnit 
un scandal de mari proporții. Intru-

nită în ședință specială, ea a hotărît 
ca Raymond Kopa să fie pus în dis
cuție pentru a „da socoteală pentru 
afirmațiile necontrolate" urmînd să 
fie deferit și justiției. Presa fran
ceză care relatează pe larg „cazul 
Kopa" menționează că celebrul jucă
tor nu se va da bătut și va acuza în 
continuare, pentru că adevărul este 
de partea sa.

PLEDOARIE PENTRU HANDBAL
Cunoscuta revistă engleză „World 

Sports", referindu-se la handbal, sport 
necunoscut in Anglia, scrie 
altele :

„Printre cele 22 de sporturi 
figurat de-a lungul anilor la 
ediții ale Jocurilor Olimpice 
și handbalul. Din păcate, acest sport 
frumos, spectaculos, nu este practicat 
sau cunoscut în Anglia, fi nici nu a 
existat vreodată o organizație națio
nală (federație) engleză de handbal. 
De ce ? Handbalul se bucură azi de 
tot mai mulți simpatizanți. Nu ne re
ferim numai la țările din 
Europei, ci și la alte țări — 
landa și pină in Portugalia, 
Africii. Ba mai mult, acest 
fost inclus in programul 
prietenești" 
handbalul a prins rădăcini și acum 
se află pe drumul afirmării. Numai 
la Paris activează azi peste 6000 jucă
tori și este aproape sigur că la J. O. 
din 1968 — dacă acestea se dispută 
la Lyon — francezii vor introduce 
handbalul in programul oficial. Iată 
de ce avem toate motivele să ne inte-

Un medic danez, dr. Knud Lundberg, 
semnează în ziarul „AKTUELT" din 
Copenhaga un interesant articol în care 
dezbate din nou problema dopingului, 
atît de... actuală în sportul profesio
nist. Autorul articolului scrie printre 
altele: „Intri tn vestiar și cercetind mai 
atent fiecare colțișor vei vedea cu cer
titudine cutiuțe cu inscripția „Amestec 
D. L. A.“. In plus, pe cutiuțe se poale 
citi reclama obișnuită a fabricii, „Ta
blete reconfortante pentru organism", 
tablete care nu sînt altceva decît obiș
nuitele excitante atit de dăunătoare spor
tivului. Cînd medicii au constatat că 
organismul nu are decît de pierdut tn 
urma acestor tablete, dopingul a fost 
interzis pe plan internațional. Dar a- 
ceasta mai mult tn teorie dectt tn prac
tică. deoarece tn Italia, deși „stimulen
tele" sînt interzise, ele mai stnt folosite 
pe o scară destul de largă. Anul trecut 
am văzut finala „Cupei campionilor eu
ropeni" dintre Benfica și Beai Madrid 
șl am rămas convins că jucătorii por
tughezi au fost dopați... E foarte bine, 
remarca un ziar de specialitate din 
Elveția, că dopajul este interzis, dar de 
ce nu se fac controale regulate, de ce 
F.I.F.A. sau U.E.F.A. nu iau o măsură 
hotărită tn această direcție ? Ba mai 
mult, și celelalte federații internațio
nale și tn special cea de ciclism ar 
trebui să sprijine tn mod activ lupta 
împotriva dopajului".

Afaceriștii: —■' In felul ăsta merge treaba mai repede 
spune că n-a pus mina pe bani !

și nici el nu poate

Desen de AL. CLENCIU
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