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Actuala ediție a Spartachiadei 
dc vară a tineretului a însemnat 
pentru unele asociații sportive a- 
parținînd dc clubul raionului Tu
dor Vladimircscti, Olimpia, un a- 
devărat reviriment în privința ac
tivității de mase. Numeroase sînt 
acele asociații din raion care cu 
ocazia Spartachiadei 
nu numai că au 
angrenat un mare 
număr dc oameni 
ai muncii în prac
ticarea sistematică a
sportului, dar s-au întărit și din 
punct de vedere organizatoric și 
au ridicat pc o treaptă superioară 
activitatea de mase, dînd posibi
litate multor tineri să treacă la 
sportul dc performanță.

Printre asociațiile sportive a 
căror activitate s-a lărgit conside
rabil cu ocazia Spartachiadei se 
numără și Mătasea Dudești. A- 
ceastă asociație sportivă, fruntașă 
pc raion (președinte C. Stan), a 
organizat întreceri în cadrul Spar
tachiadei la nu mai puțin de 9 
discipline. Atletismul, sport ne
glijat aici în trecut, a luat locul

ce i se cuvine. La probele 
gări, sărituri și aruncări s-au 
trecut 211 tineri, dintre 
număr „record44 dc fete, 
comportare demnă de remarcat au
avut voleibaliștii și handbaliștii 
de la „Mătasea*. în scriptele clu
bului Olimpia, printre echipele ca- 
-----------------  lificatc pentru etapa 

a 111-a a competi
ției, figurează și 
formațiile de volei 
și handbal (băieți și 
fete) de la „Măta

sea44. In obținerea acestei frumoa
se performanțe un merit au și 
instructorii voluntari ai asocia
ției, L. Rădulescu, la volei și I. 
Bordeianu, la handbal. întreceri
le Spartachiadei au însemnat 
pentru t, Mătasea Dudești44 și un 
prilej de a-și mări numărul spor
tivilor legitimați. Recent au fost 
legitimate 11 voleibaliste.

T. RĂBȘAN
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La „Chimia" Govora

600 de participant 
la campionatul asociației sportive
Pînă în vara acea

sta membrii UCFS de 
la «Chimia* Govora 
participau la puține 
competiții sportive de 
mase. Una dintre 
competițiile cele mai 
accesibile, campiona
tul asociației, nu era 
cunoscut în această 
organizație a UCFS. 
Dar, recent lucrurile 
s-au schimbat în 
bine. După încheie
rea cu succes a pri
mei etape a întrece
rilor Spartachiadei de 
vară a tineretului, a- 
sociația sportivă Chi
mia Govora (preșe
dinte N. Belcic) a 
trecut la organizarea 
propriului ei campio
nat.

Cum era și de aș
teptat, competiția s-a 
bucurat de succes. 
La prima ediție a 
campionatului asocia

ției sportive Chimia 
Govora au participat 
600 de muncitori, ti
neri și vîrstnici, din 
toal*j secțiile între
prinderii. Cele mai 
reușite concursuri 
s-au desfășurat la 
fotbal, atletism, po
pice și volei. Au mai 
avut loc întreceri la 
handbal și tir.

Cu ocazia compe
tiției, membrii UCFS 
de la «Chimia* au a- 
dus un aport consi
derabil și în întărirea 
bazei materiale a a- 
sociației lor. Ei au 
depus sute de ore de 
muncă voluntară pen
tru amenajarea unei 
baze sportive care 
cuprinde printre al
tele terenuri de fot
bal, volei și baschet. 
Un sprijin consistent 
a primit consiliul a-

sociației, în amena
jarea bazei sportive 
șl din partea condu
cerii uzinei.

Și acum să vă pre
zentăm pe primii 
campioni ai asociației 
Caimia Govora.

La atletism: G> Co- 
▼roscu (100 și 200 m 
plait), C. Flojrescu 

(12,50 m la aruncarea 
greutății), I. Lazăr 
(41 m la suliță), M. 
Covrescu (6,30 m la 
lungime). Tir : T. Grl- 
gore. Popice : G. Bu
cătarii. Volei : echi
pa secției .caustică**. 
Handbal : echipa ser
viciului administrativ. 
Fotbal : echipa sec
ției .calcinată".

I. FEȚEANU- 
corespondent

După două probe, situație neschimbată 
în fruntea clasamentului

Se spune despre pentatlo- 
niștii fruntași că sînt cei mai 
multilateral pregătiți dintre 
sportivi. Fără îndoială, nimeni 
nu poate contesta aceasta. După 
o probă de îndelungat efort

pentatlon modern al țării noas- de liderul concursului, ma- 
tre, a pus din nou la încercare ghiarul Balczo. Acesta din ur- 
priceperea și pregătirea spor
tivilor. Participanții au fost îm- , 
părțiți în patru grupe (cîte 5 
sportivi în fiecare) avînd de

mă a „tras" două serii de cîte 
49 p, dar s-a poticnit serios 
în oea de a 
realizat decît

treia, cînd nu a
43 p ! Totuși, cu

De la stingă : Dan Ionescu (R.P.R.), Andras Ualczo (R.P.U.), IV. Marinescu (R.P.R.), Istvan Mona 
(R.P.U.), Polak (R.S. Cehoslovacă), Bo Janssen și II. G. Liljenwall (Suedia) și Peter Kurhajek 
(li. S. Cehoslovacă).

Vizați de Neagu Rădulcscu

fizic și psihic (scrima), iată o a 
doua — de maximă concentrare 
pe o scurtă durată de timp, 
care cere concurentului o mare 
stăpînire de sine, calm desă- 
vîrșit, precizie : tirul. Iar cele
lalte trei nu sînt, desigur, eu 
nimic mai „ușoare" decît aces
tea două !

Așadar, tirul, proba a doua 
a concursului internațional de

Â * ■■■'

Pe OU...

efectuat o tragere cu pistolul 
(20 de focuri).

S-a pornit „tare" chiar de Ia 
început, coneurenții din grupa 
întîi avînd să se dovedească 
pînă la urmă cei mai puternici 
și din rîndul lor fiind desemnați 
ocupanții locurilor 1 și 2. Aceș
tia au fost Peter Kurhajek 
(R. S. Cehoslovacă) și Dan Io- 
nescu (R. P. Romînă), clasați 
în această ordine. Bun trăgător 
de pistol viteză, component al 
reprezentativei cehoslovace, 
Kurhajek a obținut un rezultat 
excepțional : 198 p. din 200 po
sibile. în primele două serii 
de cîte 5 focuri el a realizat un 
„rodaj" bun (cîte 49 p) pentru 
ca în ultimele două manșe să 
obțină 100 din 100. Realizînd 
în seria a treia 50 puncte, Dan 
Ionescu este cel de-al doilea 
concurent din cei 20 prezenți 
în poligon care obține acest 
rezultat. Cu puțină atenție în 
plus (mai ales în seriile I și 
IV) Ionescu putea obține un 
rezultat și mai bun și, cu 
aceasta, locul întîi în clasamen
tul general după două probe. 
Pentru că, în prezent, doar 22 
de puncte îl despart pe Ionescu

cele 188 puncte realizate, Balczo 
se află deocamdată în fruntea 
clasamentului. „secondat" de 
Dan Ionescu.

Rezultate tehnice : TIR — in
dividual 1. Peter Kurhajek 198 
p — 1060 p; 2. Dan Ionescu 
192 — 940 ; 3. Dumitru Țintea 
191 — 920 ; 4. Istvan Mona 
(R.P.U.) 190 — 900 ; 5. Zoltan 
Polak (R. S. Ceh.) 189 — 880 ; 
echipe 1. R. P. Ungară 2620 
p ; 2. R. P. Romînă I 2540 ; 3. 
R. S. Cehoslovacă 2460. După 
două probe : individual 1. Balc
zo 1860 p ; 2. Ionescu 1838 ; 3. 
Mona 1696 ; 4. Jansson 1610 ; 
5. Kurhajek 1516 ; 6. D. Țintea 
1512 ;... 13. Marinescu 1340 ;
.. .15. Tomiuc 1256 p ; .. .17. 
Pușcaș 1152 ; 18. C. Țintea 
1064 p.

Astăzi, de la ora 12, în bazi
nul de la ștrandul Tineretului 
este programată proba de nata- 
ție (300 m liber), iar miercuri 
în cartierul Floreasca (între 
străzile Glucozei și Rahmani- 
nov, stația Băneasa-Ancuța de 
pe linia tramvaiului 5 sau ca
pătul autobuzului 35) — proba 
de călărie.

CONSTANTIN MACOVEI

In aceste zile de caniculă, oa
menii muncii asaltează nume
roasele ștranduri ce le stau la 
dispoziție. Aici, după orele de 
muncă și în zilele de odihnă, 
ei petrec clipe minunate, bucu- 
rîndu-se din plin de cei trei 
factori curativi — apa, aerul și 
soarele.

In această ambianță plăcută 
sportul este binevenit. Da 
altfel, terenurile de sport din 
incinta ștrandurilor constituie 
o adevărată invitație. Tineri și 
vîrstnici pot fi văzuți partic.i- 
pînd la pasionante întreceri 
de la care nu lipsesc nici su
porterii. ..

Dată fiind importanța orga
nizării unei cit mai bogate acti
vități sportive în cadrul ștran
durilor, ne-am deplasat în cîteva 
din cele mai frecventate ștran
duri bucureștene pentru a vedea 
modul cum conducerile ștran
durilor se ocupă de organiza
rea. în bune condițiuni, a ac
tivității sportive.

ACOLO UNDE EXISTĂ 
O PERMANENTĂ 

PREOCUPARE...

.. .Prima „stație" a itinera
rului nostru a fost Complexul 
cultural-sportiv studențesc de La 
Iacul Tei. în aceste zile, aici 
tși petrec vacanța aproape 4 000 
de studenți. Colectivul de orga
nizare a vacanței s-a îngrijit din 
timp de punerea la punct a nu
meroaselor baze sportive care 
împînzesc complexul. Acest lu
cru a permis folosirea din plin, 
a tuturor terenurilor și amena
jărilor sportive.

Pe lîngă activitățile culturai- 
artistice, programul zilnic al 
complexului prevede interesante 
acțiuni cu caracter sportiv : în
treceri de fotbal și volei între 
selecționatele diferitelor insti
tute, concursuri de înot (com
plexul are și un centru de ini
țiere) demonstrații de box, scri
mă, schi Pc apă, precum și con
cursuri distractive („Cel mai 
bun aruncător la panoul de 
baschet", „Cel mai bun trăgător 
la poarta de handbal sau fot
bal", „Cel mai bun ridicător 
de haltere"). Nu lipsesc nici 
concursurile „Cine știe, cîștigă" 
sau ■„Drumeții veseli".

★
.. .Și la Palatul pionierilor 

am constatat aceeași preocu
pare. Colectivul de profesori 
și instructori de aici dove
dește o largă capacitate orga-

TIBERIU RADU
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PENTRU UN RUGBI MODERN, DESCHIS, SPECTACULOS
Aprecieri după prima jirmătate a campionatului

După un sezon care nu le-a cruțat deloc eforturile, 
rugbiștii noștri se găsesc acum în plină vacanță 
competițională.

Ca de obicei, tradiționalul răgaz estival constituie 
un prilej pentru formațiile noastre fruntașe, de a 
trece în revistă «plusurile* și «minusurile* arătate în 
campionat, de a analiza cu atenție rezultatele ob
ținute, de a evalua șansele și posibilitățile de care 
dispun pentru a face față cit mai bine părții a doua 
a competiției majore interne a sportului cu balonul 
oval 1

Practic, s-au consumat pînă acum 11 etape din 
«ediția 1963' a campionatului republican de rugbi 
și au mai rămas de disputat încă o dată pe atitea, 
în sezonul de toamnă.

Este al doilea an de cînd în lupta sportivă pentru 
titlul de campioană a Republicii Populare Romîne — 
la «jocul în 15' — se confruntă nu mai puțin de 1? 
echipe.

Noi, cei care cunoaștem nu de azi de ieri pro
blemele sportului cu balonul oval, ne reamintim că 
tn urmă cu ani, campionatul țării la rugbi de-abia 
dacă întrunea, uneori, 6—7 echipe bucureștene, între 
care exista un mare decalaj ca nivel de joc și posi
bilități. Pentru a justifica q asemenea situație unii 
«teoreticieni* de pe atunci afirmau cum că nici n-ar 
fi bine să existe un număr mai mare de echipe 
fiindcă... interesul pentru campionat și calitatea 
competiției s-ar dilua, chipurile. Pe scurt, rugbiul avea 
de făcut față unor asemenea condiții în acele vremuri 
incit însăși prezentarea unei formații la partida 
programată oficial constituia o problemă, fapt oglindit 
chiar de sistemul întocmirii clasamentului la rugbi,

care acorda un punct pentru... simplul act de pre
zență în arena sportivă. Prin tradiție și astăzi clasa
mentul se întocmește la fel ca pe vremuri, dar a 
venit timpul — socotim — să se studieze de cătr® 
specialiști problema îmbunătățirii regulamentului de 
întocmire a clasamentului, eliminînd prevederile ana
cronice și punîndu-1 de acord cu cerințele etapei ac
tuale de dezvoltare a rugbiului nostru.

Drumul străbătut de rugbiul romînesc, de la numărul 
Infim al echipelor bucureștene din trecut, la cel al 
sutelor de formații existente astăzi în întreaga țară, 
de la cifra... microscopică a spectatorilor care asistau 
la jocuri cu ani în urmă, la miile de oameni care 
populează acum tribunele la partidele cheie ale cam
pionatului, este concludent pentru procesul general de 
dezvoltare a mișcării sportive în Republica Populară 
Romînă.In ce privește desfășurarea primei părți a campio
natului republican de rugbi pe anul în curs socotim 
că observațiile care au fost înserate de presa noastră 
au abordat o serie de probleme esențiale ale com
petiției. Intrucît, însă, redacția «Sportului popular' 
ae-a solicitat să facem considerații pe aceeași temă, 
nu ne rămîne să venim decît cu unele adăugiri 1«1 
ceea ce s-a scris pînă acum.

MIHAI NICULESCU 
vicepreședinte al Federației 

romîne de rugbi
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Discuție pe marginea acțiunii de inițiere 
a oamenilor muncii în practicarea sportului!
în regiunea Galați, ca ți in cele- 

hke regiuni ale tării, organele fi or- 
ganîzațîile UCFS desfășoară — cu spri
jinul larg al activiștilor obștești — o 
intensă muncă de inițiere a maselor de 
«•meni ai muncii și îndeosebi a tine
retului în practicarea diferitelor ramuri 
sportive. Profesori de educație fizică, 
antrenori, instructori obștești și sportivi 
fruntași depun în comun o activitate sus- 

I ținută de atragere a maselor de oameni 
I ai muncii pe stadioane, de inițiere a a- 
• cestora în „tainele" sportului. Datorită 
; acestei munci, în ultima vreme sportul 

mase a cunoscut în regiunea Galați 
Un puternic avint. La Spartachiadele d® 
Saună și de vară, la campionatele p» a- 
•ociație, la crosuri și la alte întreceri 
de mase numărul participa n ții or spo- 

| icște neîncetat, o dată cu calitatea dis- 
i puie!or.

Recent am vizitat regiu
nea Galați și am avut — 
pe această temă — o in
teresantă discuție cu cîți- 

;ya activiști sportivi. Geea- 
j ce este mai important vom 
I desprinde din rîndurile care

o largă selecție a elementelor dotate 
pentru natația de performanță. Antre
norii Dumitru Mititel u și Dumitru Sîrbu 
(Galați) și Mihai Gheorghe (Brăila) au 
și început munca de pregătire cu ele
mentele depistate cu ocazia concursurilor 
populare și a centrelor de inițiere*.

Să completăm cu noi date informațiile 
furnizate de tov. Ion Marinescu. Gele 
11 centre de inițiere se află în Galați, 
Brăila. Focșani, comuna Tulcești etc. 
La aceste centre inițierea tineretului este 
asigurată de un profesor de educație 
fizică, doi antrenori și 49 de instruc
tori voluntari. Paralel cu acțiunea de 
inițiere a tineretului în practicarea îno
tului și cu angrenarea acestuia în com
petiții se desfășoară și o intensă muncă 
de pregătire a instructorilor obștești. 
Anul acesta au absolvit cursurile 26 
de instructori. In luna august alți 20

IN REGIUNEA GALAȚI 
SE POT OBȚINE NOI SUCCESE!

centre. Toți așteaptă „condiții optime*. 
In regiunea Galați există numeroase 
piste de atletism pe care s-ar putea 
desfășura o bogată activitate atletică. 
Iar aceasta nu este legată neapărat de 
un stadion olimpic cu pistă de 400 m, 
cu garduri de dimensiunile cerute de 
regulament, etc. Pentru centrele de ini
țiere și concursurile populare se pot 
amenaja în curțile școlilor sectoare de 
aruncări și sărituri, pot fi folosite pis
tele stadioanelor pentru alergări. Ele
mentele depistate cu acest prilej vor fi 
îndreptate spre secțiile de performanță 
unde vor găsi toate condițiile. Pentru a- 
ceasta trebuie însă tragere de inimă 
și se pare că tocmai acest lucru lipsește 
multora din cei aproape 500 de profe
sori dc educație fizică din regiunea Ga
lați. Ce părere are secțiunea de învă- 
țămînt a Sfatului popular regional Galați?

După cum se vede, în re
giunea Galați au fost obți
nute o serie de importante 
succese în ceea ce privește 
angrenarea maselor de oa
meni ai muncii, a întregului

tineret, în practicarea sportului. Ele se 
datoresc și acestor centre de inițiere 
în sport. îndeosebi în ceea ce privește 
natația se merge pe un drum bun și în 
curînd vor apărea și primele roade. At
let ismul, deși a obținut unele rezul
tate, nu este la înălțimea așteptărilor. 
Cauzele le-am arătat. Rămîne ca acti
viștii organelor raionale și ai celui re
gional UCFS să desfășoare o mai vastă 
muncă de angrenare a tuturor instruc
torilor voluntari, a antrenorilor și pro
fesorilor de educație fizică, în desfă
șurarea activității de inițiere a oamenilor 
muncii în practicarea atletismului. In 
regiunea Galați există create posibilități 
pentru a se obține noi succese în dez
voltarea bazei de mase a sportului și 
ele trebuie să fie din plin fructificate !

urmează.

APROAPE 7000 DE NOI
ÎNOTĂTORI

Io rîndurile amatorilor de sport există 
i 4c mai multă vreme o nedumerire : 
I cam »e poate ca din Galafi și Brăila, 
i orașe așezate pe malul Dunării, să nu 
M ridice înotători de valoare ? Pentru 
« da răspuns la această întrebare cei 
In cauză găseau... valuri de scuze. Tov. 

! Ion Marinescu — președintele comisiei 
; regionale de natație — privește însă as- 
! Uz! altfel lucrurile :

„Este adevărat că în această pri- 
j vin (3 am avut ani de-a rîndul serioase 

lipsuri. Acum însă lucrurile se vor re
media. In bazinul acoperit și pe Du
năre vor fi pregătiți numeroși tineri 
talentați. Lipsa principală a muncii 
noastre consta tocmai în faptul că nu 
aveam în această ramură sportivă o 
puternică bază de mase. Datorită celor 
11 centre de inițiere au învățat să înoa
te numai în acest an 1340 de copii și 
tâacri. Pînă la sfîrșitul sezonului vor 
absolvi centrele de inițiere încă 1000 
de înotători. Cu ocazia concursurilor 
populare de înot au luat startul 2540 
de tineri și tinere, iar în zilele care ur
mează numărul lor va crește cu încă 
1000. lată deci că desfășurînd o in
tensă muncă de inițiere a tineretului în 
practicarea înotului am reușit să asigu
răm o bază de mase care să ne permită 
depistarea talentelor. Fără îndoială că 
acțiunea de inițiere a oamenilor mumii 
In practicarea înotului va continua și, 
peste cîțiva ani, această bază de mase 
va crește în așa fel îneît să ne permită

de instructori obștești își vor încheia 
cursurile de pregătire și vor pomi să-și 
unească munca cu a celor existenți.

Sînt desigur serioși pași înainte care 
vor contribui la angrenarea unui număr 
sporit de oameni ai muncii în practi
carea înotului și la scoaterea acestor 
orașe dunărene din anonimat în ceea 
privește natația de performanță.

DAR ATLETISMUL?

ce

Și pentru dezvoltarea atletismului 
vădit preocupare. în centrele de inițiere 
din Galați (3), Brăila (2), Focșani (1), 
Tecuci (1) au fost pregătiți numeroși 
tineri pentru probele atletice. O serie 
de profesori, antrenori și instructori 
(printre care și C. Teclu, N. Dordea, 
0. Rusinoiu, N. Vîlcea) muncesc cu 
entuziasm pentru a destăinui amatorilor 
de atletism „secretele" diferitelor probe. 
Dar situația — așa cum ne mărturisea 
și tov. prof. Dumitru Stanciu, vicepre
ședinte al consiliului regional UCFS 
Galați — nu este nici pe departe satis
făcătoare. în regiunea Galați există 3 
profesori absolvenți ai ICF cu specia
lizare atletism, 3 antrenori de atletism, 
aproape 200 de instructori și 456 de 
profesori care predau educația fizică 
în școli. Sînt deci aproape 700 de cadre 
care ar putea contribui la dezvoltarea 
atletismului desfășurînd o muncă sîr- 
guincioasă în centrele de inițiere în at
letism și în organizarea întrecerilor 
populare. Dar... Din 85 de instructori 
existenți în orașul Galați activează doar 
8 ( !), iar marea majoritate a profesori
lor de educație fizică ignorează aceste

s-a

In Capitală

Etapa a lll-a a Spartachiadei în plină desfășurare
In raionul 30 Decembrie din Capi

tală întrecerile Spartachiadei de vară 
a tineretului au dat loc unor dispute 
foarte dîrze și spectaculoase. Din cei 
peste 45000 de tineri care au luat star
tul în marea 
mai rămas în 
Aceștia 
etapa a

și-au 
doua

competiție sportivă, au 
întrecere... cîteva sute, 
disputat întîietatea 

— interasociații —

dintre ei se întrec, 
în etapa a treia.

r*r*

în 
iar

în

ni e 
de

Petre (Sănătatea) 14,8 
Alexandrina Petre (Să- 
sec. ; GREUTATE: A- 
(P.T.T.) 7,50 m ; LUN- 
Dumitraș (Sănătatea)

Otopeni și M.E.E. Cîștigătorii finale
lor de atletism sînt : FETE: 100 M : 
Alexandrina 
sec.; 200 M : 
nătatea) 31,0 
driana Stoica 
GIME : Ana
4,10 m. ; ÎNĂLȚIME: Ana Dumitraș 
(Sănătatea) 1,20 m ; BÂIEȚI : 100 M : 
V. Cioplea (Sănătatea) 12,4 sec. ; 
200 M : V. Tomescu (I.C.S.I.M.) 27,0
sec. ; 400 M : V. Ciomari (P.T.T.) 57 
sec. ; 800 M: O. Caradici (P.T.T.) 
2:30,0 ; 3000 M : Gh. Pop (Sănătatea) 
10:25,0 ; GREUTATE : C. Lungu 
(P.T.T.) 10,60 m. ; LUNGIME: M.
Cioplea (P.T.T.) 5,80 m. ; ÎNĂLȚIME : 
Gh.
1,58

Oprescu (Prototipuri Otopeni) 
m.
Iată clasamentul întrecerilor de
BĂIEȚI : 1. Construcția 272 p. ;

3. Proiectantul
1. Sănătatea 248 p. ; 2. 
; 3. Proiectantul 211 p.

cei mai 
prezent,

Primele titluri de campioane 
raionului le-au cîștigat echipele 
volei Construcția (masculin) și Sănă
tatea (feminin), care în finale au dis
pus cu 2—0 de formațiile Victoria 
M.I.A. și, respectiv, Combinatul Poli
grafic București. Sportivele de la aso
ciația Sănătatea s-au dovedit a fi la 
fel de bune și în întrecerile de tir, 
cîștigînd titlurile de campioane raio
nale. S-au impus în mod deosebit tră
gătoarele Maria Negulescu, Marcela 
Pavlovici și Maria Such.

Finalele concursului de atletism au 
fost dominate de sportivii 
Sănătatea și P.T.T. Alături

tir :
2. Sănătatea 255 p. ;
247 p. FETE :
Tribuna 242 p.

HRISTACHE NAUM

asociațiilor 
de aceștia,

bună pregătire au demonstrat atle-O
ții și atletele din asociațiile Proiec
tantul, Academia R.P.R., Prototipuri

• Asociațiile sportive de pe lingă 
clubul Metalul au desfășurat o rod
nică activitate cu prilejul organizării 
etapei I, ca și a celei de a doua — 
pe grupe de asociații. De aproximativ 
3 săptămîni, pe terenurile și în sălile 
de sport ale asociațiilor Antrefrig, 
F.R.B., Sirena, ÎNCERC I și II, Gra
nitul, Mătasea populară etc. întrecerile 
din cadrul Spartachiadei sînt la or
dinea 
ciații 
volei, 
Titlul
disputa echipele Titanii și F.R.B. (la 
volei), F.R.B. și Solex (Ia handbal 
masculin), Electroaparataj — Solex și 
Mătasea populară — F.C.M.E. (la fot
bal). La handbal feminin au rămas 
în întrecere formațiile Viitorul Mase 
plastice și F.R.B., care astăzi își vor 
disputa titlul de campioane

zilei. In etapa pe grupe de aso- 
au luat parte 42 de echipe de 
25 de fotbal și 16 de handbal, 
de campioane raionale și-1 vor

Inițiative valoroase
In raionul Făurei raionale.

In ultimul timp consiliul raional 
UCFS Făurei, în colaborare cu 
organizațiile U.T.M. și cu spri
jinul profesorilor de educație fizică 
a organizat numeroase centre pen
tru inițierea copiilor în unele ra
muri sportive, ca gimnastica, hand
balul, atletismul și înotul.

Rezultase bune au fost obținute 
îndeosebi la școala medie din lo
calitate unde atletismul și jocul 
de handbal sînt îndrăgite tot mai 
mult de elevi. In fiecare duminică, 
pe stadionul din localitate micii at- 
leți participă la pasionante între
ceri. In prezent au fost luate mă
suri pentru organizarea a trei noi 
centre de învățare a înotului, pen
tru copii, în comunele Jirlău, Vișanl 
și Drobu.

Pentru a asigura cadrele necesara 
centrelor pentru copii, biroul consi
liului raional UCFS Făurei a 
organizat la Școala profesională a- 
grlcolâ din Ianca un curs de in
structori voluntari din riadul ele
vilor. O dată cu terminarea anului

invâțdmînl SS elevi au primit 
carnete de Instructori voluntari, 
in prezent își destășoarâ activl-

(Urmare din pag. 1)

ln- 
A- 
de 
(o

multor tineri din asociațiile

noi
popicari 

(și-a 
un

In aceste zile la ștrandul din Iași
Fot®: I. Ghețiu

sistem tur-retur, 
S-au ți» ut hi

la vulei). Trico- 
înfiinut o sectie (1,46 m la înălțime), D. Marinescu —

Centrul școlar Mihai Bravu — 1,80 m 
raionale organî- înălfime, Bădița Răducanu — Spartac 

— jn-

de 
Și 
iar 
tatea în cadrul asociațiilor din ra
ion. Dintre aceștia 23 sînt instruc
tori pentru atletism, 19 pentru volei, 
26 pentru fotbal și 15 pentru hand
bal. In raionul Făurei activitatea 
celor mici se află în plină desfă
șurare. In fiecare comună a raio
nului sînt organizate zile de tabără 
în cadrul cărora profesorii de edu
cație fizică organizează concomi
tent și jocuri sportive. O prețioasă 
contribuție în această direcție o 
aduc comitetele comunale ale 
U.T.M. care au mobilizat membrii 
U.T.M. să sprijine activitatea tabe
relor de pionieri și școlari.

Inițiativa consiliului raional 
UCFS Făurei în direcția inițierii 
in diferite ramuri de sport a co
piilor merită extinsă și in alte ra
ioane și asociații sportive.

C. NICULESCU — coresp.

aparținlnd 
Bâlcescu), 
a Sparta

© Sportivii din asociațiile 
de clubul Unirea (raionul Nicolae 
calificați pentru etapa a IlI-a 
chiadei de vară a tineretului, sînt în plină
întrecere. Zi de zi, bazele sportive ale 
clubului sînt solicitate pentru concursurile 
raionale. Pînă în prezent s-au disputat fi
nalele la volei, handbal, popice, baschet 
și notație.

Iată cîteva rezultate : Volei — băieți — 
Autobuzul—I.T.B. Lînăriei 2—1; fete — Fio
la—Dîmbovița 2—0. Handbal — băieți — 
Chibritul—Talpa 20—17. Baschet — băieți 
— Electrificarea—Danubiana 65—45. Naia- 

băieți — T. Mocioiu (I.P.M.) 1,15 la 
liber, fete — Ștefania Turna (Danu- 
1,59 la 100 m liber. Popice — băieți 
Vlăsceanu (Viscoza) 227 p.d. (30 lo

vituri în plin 30 la izolate), fete — 
drina Mușatescu (I.C.L.B.) 161 p.d.

întrecerile continuă. In aceste 
aliniază la start atleții, luptătorii, 
cliștii, cicliștii etc.

tie - 
100 m 
blana) 
— A.

Alexan-

zile se 
motoci-

La clubul Olimpia, competițiile de mase 
la loc de frunte

Dintre asociațiile care au înregistrat 
serie de succese cu prilejul Spartachia- 

deâ am mai reținut A.S. Textila (a 
ființat secții de atletism și popice), 
vîntiil Alimentar (a legitimat 20 
jucători la popice). Timpuri 
secție nouă de popice și 4 
ligitimați), Flacăra Anticorosîv 
amenajat în incinta întreprinderii 
teren de volei și o arenă de popice și 
a legitimat 11 tineri 
tajul Bela Bremer (a 
de tir) ele.

de tineri și înlesnesc depistarea de ele
mente talentate, care să fie promovate 
în secția de atletism a clubului. Numă
rul acestora — după numai trei con
cursuri — este de 15. Printre atleții 
juniori cu frumoase perspective de a 
deveni fruntași ai acestui sport se nu
mără V. Dumitrescu — A.S. Aurora — 
(a cucerit recent titlul de campion re
publican de juniori categ. 1 la triplu- 
salt cu 14,14 m). Florina Milialcea — 
A.S. Macul roșu (4.62 m La săritura în 
lungime), Viorica Jana — Macul roșu

★
Dintre campionatele

zate de clubul Olimpia, cele de atletism (7,60 m la aruncarea greutății 
și volei au un pronunțat caracter de 
mase. La special campionatul raional de 
atletism — în curs de desfășurare — 
a deschis 
raionului drumul spre sportul de per
formanță. Organizate 
primele trei concursuri 
luna iunie și începutul lui iulie, urmînd 
ca luna viitoare să înceapă returul. La 
primele trei reuniuni au luat startul 
aproape 500 de atleți din 20 de aso
ciații. Printre participant i se află peste
300 de juniori și junioare.

Aerate întreceri atrag în pracrirarra 
regulată e «Ieri fraud «n un număr mare

conți uc 
Centrul 
urmați

nioare cat. a Il-a) și alții.
înaintea returului în clasament 

atleții de la asociația sportivă 
șeolar Mihai Bravu (3128 p)
de atleții de la Timpuri noi (2838 p) 
și Spar tac (2100 p).Au dovedit preocu
pare față de atletism și asociațiile 
sportive Aurora, Flacăra roșie și Re
colta. Faptul că întrecerile campiona
tului raional de atletism se bucură de 
succes — număr mare de concurenți, 
o serie de rezultate mulțumitoare — 
nu-i scuză cu nimic pe tovarășii din 
cons O*») clubului raional Ol impia rare 
au.,, sărit peste atletism atuaei tind

au organizat etapa a Il-a pe grupe de 
asociații din cadrul Spartachiadei pe 
considerentul că toți cei care au partici
pat la prima etapă a Spartachiadei se 
vor întrece și în campionatul raional 
de atletism.

La volei, pentru titlurile de campioane 
raionale s-au întrecut 
băieți și J.2 de fete, 
cheiată recent a dat
echipelor ‘J.S.P.E. — 
I.P.A.C.H. Ja fete.

Din campionatul de
două aspecte: 1. Sportivitatea cu care
și-au disputat echipele întîietatea (de-a
lungul întrecerii nu s-a comis nici o 
abatere de la disciplină, comisia raio
nală nu a primit nici o contestație); 2. 
Interesul major manifestat de către aso
ciații față de competiție — au fost 
extrem de puține cazuri de neprezeutări 
(pentru noul campionat care va începe la 
toamnă vor participa un număr și mai 
mare de echipe — 24 la 
la fete).

O contribuție însemnată 
fășurare a campionatului 
Mareu (președintele comisiei i 
de volei) precum și instructorii 
tari G. Crețu (I.S.P.E.), N. Ciuperci 
(I.P.A.G.H.) și N. Popișteanu (Tim
puri noi).

18 formații d© 
Competiția în- 
cîștig de cauză 

la băieți și

băieți și 18

la buna des- 
au adus M.

raionale 
i v olun-



Activitatea sportiva 
în ștrandurile bucureștene

(Urmare din pag. 1) 

nizatorică. Concret : atît dimineața 
cît și după-amiaza, concomitent cu 
orele de baie și plajă, sutele de 
pionieri și școlari care poposesc în 
parcul Palatului au la dispoziție te
renurile de volei, baschet și fotbal, 
pistele pentru alergări. Se nasc ad- 
hoc întreceri intre detașamente sau 
tabere locale care de care mai dis
putate. O inițiativă foarte valoroasă : 
cei mai mulți copii care vin aici, 
învață nu numai „abc”-ul înotului, 
dar pătrund și in tainele unor iocuri 
SDortivo.
...Șl ACOLO UNDE NU EXISTĂ SPIRIT 

ORGANIZATORIC, INIȚIATIVE
...Ștrandul I.C.A.B. de la lacul Tei 

este unul din cele mai căutate de că
tre bucureșteni. In duminica cînd 
l-am vizitat noi au poposit aici 
peste 30 000 de oameni ai muncii. 
Dar nici unul dintre ei n-au putut 
folosi terenurile sportive ale aces
tui ștrand. De fapt, acest lucru se 
întîmplă ’încă de la deschiderea se
zonului. Fiindcă atit resortul spor- * 
tiv din cadrul I.C.A.B. cit și condu- j 
cerea ștrandului (responsabil tov. j 
R. Petrescu) nu au luat măsurile ; 
care se impuneau. în a doua juma- i 
tate a lunii iulie, terenul de volei, > 
cel de tenis de cimp cît și cele re- ( 
zervate fotbalului se mai găsesc încă 
în stare de paragină. Lipsesc mingi, 
plase, rachete. N-a existat preocu
parea ca toate acestea să fie procu
rate din timp. In atari condiții nu 
se poate vorbi de un plan de activi
tăți sportive, cu toate că vizitatorii 
ștrandului și-au manifestat dorința 
(și nu o dată) de a folosi din plin 
aceste terenuri. în dorința de a face 
totuși sport, unii vizitatori au... mutat 
terenurile în apropierea plajei. Ceea 
ce, desigur, nu este firesc.

...Aceeași stare de lucruri se poa
te constata și la ștrandul Floreasca I 
(responsabili, tov. D. Rîbu și I. Miu). 
Dovedind mult formalism, cei care 
se ocupă de administrarea acestui 
ștrand s-au limitat la punerea la dis
poziție a unui teren pe care doar 
stîlpii de volei amplasați în mijlocul 
acestuia îl indică a fi de sport. în 
schimb, există multă grijă pentru ca 
vizitatorii să respecte plaja. Culmea 
este că din 5 în 5 minute, la stația , 
de radioamplificare se anunță că vi
zitatorii pot face sport numai pe 
terenul special rezervat...

Și alte ștranduri subordonate ad
ministrației I.C.A.B. „strălucesc” prin 
pasivitate, lipsă de interes in direc
ția organizării activităților sportive.

★
Sezonul ștrandurilor va mai con

tinua cel puțin o lună de zile. So
cotim că în acest timp se pot aduce 
substanțiale îmbunătățiri in direcția 
amenajării unor baze sportive în in
cinta ștrandurilor, a organizării în mod 
cît mai atractiv a activității sportive.

Pentru un rugbi modern, deschis, spectaculos
(Urmare din pag. 1)

Din martie și pînă la sfîrșitul lunii iu
nie, aa fost martorii unor partide viu dis
putate, în care tenacitatea luptei pentru 
o poziție cît mai bună în clasament a ca
racterizat majoritatea echipelor, transfor- 
mînd, considerăm noi, campionatul într-o 
întrecere sportivă dîrză, urmărită cu in
teres. In multe cazuri calculul de pe hirtie 
a fost dezmințit de rezultatele strînse, în
registrate între formații teoretic diferite 
ca valoare : Rulmentul Bîrlad — Dinamo 
3—3, Știința Cluj — C.S.M.S. 3—3, Gloria — 
Progresul 9—9, sau chiar scoruri surpriză 
Știința Cluj — Grivița Roșie 6—3, Dinamo
— Grivița Roșie 17—12, Unirea — Știința 
Cluj 13—6.

Unii observatori mai superficiali ar fi 
poate tentați să atribuie hazardului această 
aurisă grafică a rezultatelor înregistrate în 
prima parte a actualei ediții a campio
natului.

In realitate însă, — sintem siguri ca na 
greșim în aprecieri — aveam de-a face 
ca o- creștere a valorii unor formații care 
ptnă nu de mult se situau în partea de 
jos a clasamentului (Progresul, Gloria, Rul- 
■mM Bîrlad) ca și a altora, recent pro
movate în campionatul republican. Pe de 
altă parte am sesizat, asistînd la meciuri, 
o creștere a maturității tehnice la multe 
echipe tinere. S-a observat la majoritatea 
formațiilor o creștere a potențialului de 
luptă, o sporire a rezistenței în regim de 
•fort mărim, aceasta crr un rezultat al 
promovării cu mai mult curaj a elemente
lor tinere, de perspectivă (Manea — Steaua, 
Balcon, Trandafir eseu, Iatan — G zi vi ța 
Roșie, Mea, Moromete, Baciu, Rahtopul, 
JHiciittescu — Dinamo, Wedelcu, Opresc a
— Unirea etc.).

□ problemă care se discută tot mai fr«c* 
vent în rîndurile cunoscătorilor jocului cu 
balonul oval este aceea a caracteristicilor 
.școlii romînești* de rugbi. Ne-au furnizat 
oare prrtidele campionatului din anul 
acesta elemente noi în această privință? 
Astăzi chiar experții cu prestigiu do peste 
hotare sînt de acord că rugbiul romîaesc 
se caracterizează prin viteză în acțiune, 
combativitate, joc colectiv pe înaintare, 
valorificarea potențialului ofensiv al Mnlei 
a 111-a. La acestea am adăuga noi consta
tarea în ce privește placajul, care a devenit 
la multa din echipele noastre un procedeu 
ofensiv și nu numai defensiv, datorită com
bativității cu care este efectuat, dar — bine-* 
înțeles — fără a depăși limitele regula
mentului. Toate aceste atribute au fost re
liefate într-o serie de partide din prima 
parte a campionatului nostru de rugbi.

Capitolul căruia considerăm însă că tre

INTR-O TABÂRÂ PIONIERESCÂ 
DIN VALEA JIULUI

Omul în uniform*, cu geantă de piele 
galbenă, sună la ușa apartament ului II, 
blocul 15 de pe strada p-rincipală a 
Uricaniului.

— Poșta, tovarășe Cri șan. V-am adus 
o scrisoare.

— Să văd. A, desigur. E din Lunca 
Florii. Nu știi că Vasilică al meu este 
acolo. în tabără.

Intrînd în apartament tovarășul Crișan 
își chemă soția și desfăcu plicul pri
mit. începu să citească. „Dragă mămică 
și tăticule. Au trecut trei zile de cînd 
mă aflu în tabără. Atît eu cît și ceilalți 
pionieri din Uricani ne simțim foarte 
bine aici. Nu ne lipsește nimic. Minca- 
rea este foarte bună. Mi-am făcut mulți 
prieteni aici. Fă sărut. Pe curt nd. Fa- 
silică*.

Ternii tund de citit atît tovarășul Crt- 
șan cît și soția sa și-au pus, după cum 
era și firesc, întrebarea : „De ce o fi 
așa de scurtă scrisoarea lui Vasilică ?“

De fapt aceeași întrebare ne-am pus-o 
și noi în drum spre Lunca Florii. Și 
răspunsul nu a fost greu de aflat. E 
așa de frumos aici ! Dimineața la careu 
este urcat pavilionul taberei în sunetele 
argintii ale trompetelor. Pe urmă încep 
feluritele activități pionierești. Zilele 
nu seamănă una cu alta. Fiecare oferă 
ceva nou, interesant. Singurul lucru co
mun, care rămîne zilnic în program, e 
doar plaja și baia pe care copiii o fac 
Ia rîul Tăii, de lîngă tabără. Nici chiar 
cursurile de inițiere în înot nu lipsesc 
Cu multă pasiune se ocupă de acestea 
profesorul de educație fizică Ion Ciortea. 
Cît despre micii săi elevi, sînt de spus 
numai cuvinte de laudă. In numai cîteva 
zile ei au făcut progrese însemnate : au 
învățat să facă pluta și principalele miș
cări de brațe de la „liber44. Nu credeți ? 
îutrebați-l chiar pe Vasilică. El este unul 
din principalele ajutoare ale tovarășului 
profesor. Vă poate spune atît de multe 
în special despre fete care sînt „tare 
fricoase în apă44.

Aproape în fiecare zi pionierii pornesc 
în excursii în împrejurimi. Ba, mai 
deunăzi au plecat pînă la cabana Au- 
șelu. Și, închipuiti-vă, nu au luat trenul 
forestier, ci au preferat să meargă pe 
jos, prin pădure. Cînd s-au întors înapoi 
erau, e drept, osteniți, dar nu s-a plîns 
nimeni. Băieții au fost chiar în stare să 
încingă țin meci de fotbal, continuînd 
astfel mult disputatele întreceri dintre 
selecționatele orașelor din Valea Jiului 
reprezentate în tabără. Pînă acum su
premația o deține Petrila. Pretendenți 
serioși la titlul de campioană pc tabără 
se anunță cei din Lupeni. Să vedem ce va 
spune finala ?

Și întrecerea celor mai mici șahiști 
se află în plină desfășurare. De remarcat 
aici victoriile categorice obținute de

buie să 1 se acorde atenție, pnntru a se 
remedia o serie de deficiențe este acela 
al jocului compartimentului de atac.

Acțiunile liniilor de treisferturi ale ma
jorității echipelor continuă să fie stereo- 
tipe, lipsite de eficiență. Șarjele sînt încă 
lente, păcătuiesc prin sensul lor lateral, 
steril.

O analiză mai de amănunt a modului 
cum s-au comportat echipele noastre, în
deosebi cele fruntașe, scoate la iveală de 
asemenea și un fenomen de inconstanța a 
unor formații ca Progresul, Grivița Roșie, 
Steaua. Și Dinamo în prima parte a sezo
nului a manifestat aceeași lipsă, redresîn- 
dn-ee însă către sfîrșit, cînd a practicat 
un joc deschis, ofensiv, vădind o amelio
rare a stilului liniei de atac.

Progresul, de pildă, a deținut șefia cla
samentului mai multe etape consecutive.

Faza dintr-un derbi al campionatului republican : meciul Steaua —• Dinamo. 
Susținut de coechipierii săi, Al. lonescu, Manea, Bărbălău și Blăgescu — ju
cătorul Merghișcscu (cu spatele) se pregătește să prindă balonul după o acțiune 

în apropierea liniei de 22 a dina moi i știi or.

Așa începe o zi de activitate în tabără : cu înviorarea

Vasilică. Desigur nu trebuie să-i uităm 
nici pe atleți, nici pe voleibaliști. Deși 
abia au început, întrecerile lor sînt pline 
de speranțe.

Pe lîngă sport și excursii copiii par
ticipă și la alte activități interesante. 
Seară de seară se organizează concursuri 
de cîntece și recitări. Și cîte lucruri 
frwm>ase nu se pot asculta aici' Mari
nei» Cazam, fiică de gaterist din Lenea, 
e cunoscută în țoală tabăra pentru măies
tria ei de solistă. La fel de bine 
cîntă și Maria Sabău din Vulcan și 
Aurora Muscoi din Lupeni. Pentru con
cursul de „cel mai bun solist de mu-zicl 
populară46 se anunță deci participante 
multe și talentate.

Și acum să ne întoarcem la întrebare... 
Credem că este lesne de înțeles de ce 
Vasilică și ceilalți pionieri din tabăra 
de la Lunca Florii scriu părinților scri
sori atît de scurte; chiar dacă ar fi

Echipa a demonstrat o mai atentă pregătire 
fizică generală, o sporire a cunoștințelor 
tehnice de compartiment și, în general, o 
îmbunătățire a omogenității, altă dată 
principalul capitol deficitar. Apoi, neaștep
tat, în .duelul’ cu primele echipe ale cam
pionatului (Grivița Roșie și Steaua, în 
principal). Progresul a capotat. A interve
nit aici o greșită orientare de a încredința 
unuia și aceluiași jucător sarcina de a 
transforma Loviturile de picior : Petre Ni- 
culescu. Or, neavînd totdeauna o formă 
constantă, acest jucător a determinat, în- 
tr-o bunâ măsură, înfrîngerea echipei sale. 
Totodată, trebuie arătat că, în cazul echipei 
Progresul, într-o serie de partide jucătorii 
ei s-au comportat slab, comițînd greșeli 
elementare de tehnică sau, în alto ca
zuri, manifestînd predilecție pentru ac
țiuni individuale (Ghiuzelea, Ene Dumitres
cu, Sorin Niculescu și alții).

Foto; I. Mihăică 

numai să admire minunatele priveliști 
din împrejurimile taberei, tot nu le-ar 
ajunge timpul !

R. BOGDAN

LA COSTINESTI - ÎN ORĂȘELUL 
STUDENȚILOR...

Co-stinești, ora 6,30. In cele aproape 
200 de corturi din vecinătatea mării n-a 
mai rămas nimeni. La această oră, toți 
cei 1 000 de studenți se adună zilnic 
pe plaja însorită a stațiunii pentru a 
participa la programul de înviorare. Un 
bun început pentru o nouă zi de activi
tate sportivă în tabără.

Ce urmează ? Mai întîi, cîteva ore de 
plajă. Aici, preferințele diferă. Unii 
optează pentru un original joc de polo 
cu mingi de diverse dimensiuni și culori, 

bălții practică voleiul, handbalul, sau încing 
S ,,miuță“ de fotbal. In plus, prin grija 
conducerii taberei (director, lector uni

La fel, Grivița Roșie. Fosta campioană a 
dat multe emoții suporterilor ei datorită 
unei comportări inegale, aproape de la 
etapă la etapă. Cu totul necorespunză
toare a fost comportarea din meciul de la 
Cluj, cu Știința (pe care l-a și pierdut); 
de la Iași cu C.S.M.S. unde a cîștigat 
foarte dificil și apoi în meciul cu Dinamo, 
cînd a cedat aproape fără drept de apel.

Steaua, liderul actual, n-a practicat 
nici ea, totdeauna, un joc ferm, sigur, cu 
care echipa este creditată de ani de zile. 
A jucat slab în partida de la Iași (gaz
dele, dacă ar fi avut un transformer, ar 
fi putut obține o victorie răsunătoare, chiar 
la scor...) lăsîndu-se apoi dominată (acasă) 
în jocul cu Rulmentul Bîrlad.

Ce rezultă de aici? Că antrenorii echi
pelor noastre fruntașe nu au lucrat tot
deauna după criterii științifice, n-au avut 
în vedere aplicarea celor mai noi elemente 
din tehnica modernă.

Rugbiul romînesc a obținut în ultimii 
ani succese de mare prestigiu. Mai ales 
victoriile asupra reprezentativelor Franței 
și Italiei atîrnă greu în balanță. Rugbiul 
nostru a ajuns să fie cunoscut și apreciat 
în întreaga lume. Echipe din Australia sau 
Noua Zeelandă, din țari a căror tradiție 
rugbistică este îndeobște cunoscută, și-au 
manifestat dorința de a susține întâlniri cu 
formații romîneșii.

Se pare însă că unii dintre antrenorii 
cOto pregătesc în cluburi jucători pentru 
reprezemativa țării, amețiți do aceste 
succese, au slăbit atenția în direcția per
fecționării tehnice a elevilor lor. In multe 
din etapele acestui campionat, echipe și 
jucători fruntași au renunțat la jocul mo
dem pe înaintare, cînd toți cei 8 jucători 
trebuie să lucreze rapid, cu acțiuni dez
voltate în adîncime reușind să se interca
leze spectaculos și eficace pe zonele li
niilor învecinate. Este indicat și jocul 
strîns, de apărare, dar numai atunci cînd 
situația impune neapărat această tactică. 
A abuza, a permanentiza, a face un sis
tem din aplicarea grămezilor ordonate sau 
deschise, a recurge invariabil la loviturile 
de picior înseamnă, la urma urmei, a face 
o proastă propagandă rugbiului (vezi prima 
repriză a meciului R. P. Romînă — Italia) 
așa cum s-a mai întâmplat.

Iată de ce se impune ca in viitor antre
norii noștri să imprime continuu echipelor 
pe care le pregătesc orientarea către un 
joc permanent ofensiv, singura de altfel 
în măsură să asigure frumusețea și spec
taculozitatea sportului cu balonul oval șl, 
în ultima instanță, victoria. Așadar, să 
renunțăm la jocul închis, stereotip, static 
și să punem în practică principiile jocului 
de rugbi modern, cu pase, în continuă 
mișcare.

și spălatul cu apă rece de izvor...
Foto: Gri gore Prepeliță

versitar, dr. Dan Lemnete de Ia LM.F. 
București și asistent Eugen Nagy de la 
Institutul pedagogic Timișoara) a prins 
viață o frumoasă inițiativă : doritorii să 
învețe înotul au prilejul ca, într-nn in
terval de numai 12 zile de tabără, să 
deslușească destul de bine „a.b.c.*-ul 
acestei ramuri sportive. Instructori — 
cîțiva studenți de la I.C.F. cu speciali
zarea natație, sau de la facultățile do 
educație fizică ale institutelor pedago
gice. Printre aceștia : Gheorghe Danciu, 
Natalia Jur eseu, Radu Mușat și Fiarei 
Smoleanu. Așadar, acțiunea pentru câști
garea de noi simpatizanți ai natației a 
găsit și aici un teren deosebit de pro
pice.

Activitatea sportivă continuă spre sea
ră, după ore de somn sau de lectură» 
atunci cînd briza mării se face simțită 
mai mult. Sălile clubului sînt pur și 
simplu asaltate de către studenții în
scriși la concursurile de șah și tenis du 
masă. în același timp, amatorii de vo
lei, handbal și fotbal își dau întîiniru 
pe baza sportivă a taberei. întrecerile 
lor nu încetează decît seara tîrzin. (Mm 
păcate pentru amenajarea actualei ba«u 
sportive s-a făcut prea puțin. Organele 
locale au amînat (nejustificat !) punerea 
la punct a terenului de handbal și bas
chet. Porțile pentru handbal, de pildă» 
au fost aduse abia de cîteva zile, iar 
stîlpii pentru baschet n-au fost instalați 
nici pînă în prezent...

In ce privește oglindirea activității 
sportive, trebuie arătat că gazeta de 
perete a taberei este totdeauna în ac
tualitate. Prin intermediul ci poți eu>- 
noaște pe cei mai buni sportivi din 
tabără. De pildă, pe înotătorii Zewo Păd- 
tineanu și Fasilica Ilie, pc șahiștii Cris
tian lonescu și Fictoria Fidrașcu, pe vo
leibaliștii Ioan Teodor și Doina Nicw- 
lescu. și alții.

0 caracteristică : cîștigătorii întrece
rilor organizate în seria 1 au fost de ceb® 
mai multe ori studenții bucureșteni. 
Poate că în seriile următoare, ierarhia 
fruntașilor va suferi unele modificări. 
Ce părere a'eți, tovarăși studenți din 
Timișoara, Cluj, Brașov și Galați ?...

Paralel activitatea sportivă, c««a
de 3—4 ori în cadrul unei serii, studenții 
participă la excursii. Trei autocare caro 
le stau permanent la dispoziție îi poartă 
prin stațiunile de odihnă, prin locurile 
istorice (Histria și Liermdea), la gospo
dăriile agricole colective fruntașe din 
regiune (Negru Vodă, Topraisar, Valea 
Neagră etc.).

Cum s-ar spune, la Costinești în cela 
12 zile de odihnă activă, organizată me
todic, nimeni n-are timp să se plicti
sească. Dimpotrivă, timpul trece pe ne- 
gîndite. în total. Costiueștiul va primi 
și în acest an 5 000 de studenți și stu
dente din toate centrele universitare ala 
țării. 5 000 de studenți care asemenea 
altor mii sau chiar zeci de mii aftați ia 
tabere organizate la munte, mutțumese 
din inimă Partidului pentru grija părin
tească ce le-o poartă

TIBERIU STAMA



Primele impresii din orașul viitoarei Olimpiade
De vorbă cu ing. PETRE CIȘMIGIU

CIȘMIGIU a fost pentruCunoscutul specialist rouîn, ing. PETRE
SEZ io săptămîni oaspetele sportivilor niponi, ca invitat al Federației de tir 
= din Japonia. în tot acest timp antrenorul Petre Cișmigiu s-a ocupat de 
z=z pregătirea trăgătorilor japonezi de la pistol viteză și precizie, în vederea 
— J.O. Cum este și firesc, cele aproape două luni și jumătate petrecute în 
= îndepărtata Japonie i-a.u oferit specialistului nostru posibilitatea de a 
= cunoaște îndeaproape multe din problemele legate de pregătirile ce se 
== fac în vederea Olimpiadei, atmosfera orașului care va găzdui a XVID-a 
= ediție a Jocurilor, bazele sportive pe care se vor desfășura întrecerile 
= și o bună parte din viitorii noștri adversari.

SSNT PRINCIPALELE

U r mați-le exempl u I!

S-A DESFĂȘURAT ACTI- 
DE PREGĂTIRE CU TRA- 
JAPONEZI 7

La reîntoarcerea în țară am stat de 
vorbă cu tov. P. Cișmigiu rugîndu-1 
6ă ne împărtășească cîteva din impre
siile sale culese în această lungă câ- 

' lătorie.
— CUM 

VITATEA 
GATORII

— înainte de toate aș vrea să mul
țumesc și pe aecastă cale gazdelor 
mele care m-au primit deosebit de 
călduros și de ospitalier și mi-au pus 
Ia dispoziție cele mai bune condiții 
de lucru. Cred că vizita mea în Ja
ponia a fost rodnică. M-am ocupat in 
principal de antrenamentele trăgăto
rilor de pistol viteză. Lotul olim
pic cuprinde 9 sportivi la această 
probă. Am remarcat la elevii mei o 
mare seriozitate, foarte multă dîrze- 
nie, tenacitate, perseverență și înde- 
mihiare, de altfel caracteristică acestui 
popor. Tinerii sportivi japonezi învață 
foarte repede și aceasta, desigur, 
bucură pe orice profesor, mai ales că 
sint și extrem de ascultători. După 
cîteva săptămini de pregătire rezulta
tele „vitezi.știlor" japonezi au făcut 
salturi vizibile, iar înaintea plecării 
mele, la un concurs de verificare, s-au 
înregistrat performanțe de 589 p, ceea 
ce, evident, este foarte bine. Cu tră
gătorii de la precizie am lucrat mai 
puțin, dindu-Ie doar cîteva 
metodice.

— CUM SE PREGĂTESC 
TIVII JAPONEZI 
PIADA ?

— Foarte serios 1 
I tensitate și volum

PENTRU

jndicatii

SPOR- 
OLIM-

Se lucrează eu in- 
foarte mare, im

— CUM APRECIAȚI ȘANSELE 
TRĂGĂTORILOR JAPONEZI?

— Destul de mari ! Specialiștii ja
ponezi scontează pe 4 medalii olim
pice. Optimismul lor este justificat. 
De altfel și la alte ediții ale J. O. tră
gătorii acestei țări s-au numărat prin
tre fruntași. Să-i amintesc doar pe 
Osaka (locul IV in 1956) și pe Yosihi- 
kawa (locul IU in 1960) la pistol pre
cizie. Oricum, toată atenția la trăgă
torii japonezi ! îmi permit să 
cest sfat și ooncurenților de 
ramuri sportive...

— IN CE STADIU ATI 
PREGĂTIRILE PENTRU 
PIADA?

— Cred că nu exagerez spunînd că 
întreaga populație a capitalei Japo
niei, și trebuie să spunem că ea depă
șește 10 000 000 de oameni, trăiește cu 
intensitate marele eveniment sportiv. 
Un vizitator weavizat ar putea jura 
că Jocurile au Ioc ebiar în... acest an. 
Atit de „olimpică" este atmosfera la 
Tokio. Să vă dau cîtcva amănunte. De 
pe acum desfășoară o activitate fe
brilă peste 250 de salariați ai comi
tetului de organizare, in afară de su
tele de activiști ai federațiilor. Anul 
viitor Olimpiada va fi deservită de 
aproape... 15.000 de oameni ! Municipa
litatea orașului depune eforturi în
semnate pentru a termina in timp util 
lucrările faimoaselor „șosele suspen
date", care vor descongestiona i|n mare

dau a- 
la alte

GĂSIT 
OLSM-

— CARE 
BAZE SPORTIVE ALE CELEI DE A 
XVIII-A OLIMPIADE?

— Centrul de greutate al Jocurilor 
se plasează la complexul sportiv 
„Meiji Park", aflat la 2,5 km de satul 
olimpic. Aici se găsește Stadionul Na
țional (care va găzdui festivitățile de 
deschidere și de închidere ale Jocu
rilor, întrecerile de atletism și probe 
de călărie), bazinul și sala de gimnas
tică Metropolitan (gimnastică, polo 
pe apă), stadionul Chiohibu (fot
bal) și Casa presei cu un hotel de 1000 
de locuri, încă in construcție.

In imediata apropiere a satului 
olimpic se află complexul sportiv 
Yoyogi, euprinzind bazinul olimpic de 
înot, cu tribune pentru 15 000 de 
locuri, o sală de baschet și una de 
haltere. Mai departe, la 10 km, com
plexul Komazawa, cu săli de lupte 
și de volei, un stadion pentru antrena
mentul atleților și al fotbaliștilor, un 
teren pentru hochei pe iarbă etc. Ce
lelalte locuri de desfășurare ale dife
ritelor sporturi din cadrul J. O. sînt 
răspîndite in limitele orașului. Dar 
participanții vor trebui să și iasă din 
Tokio. Probele de caiac și canoe sînt 
programate pe lacul Sagamiko (la 60 
km de oraș), ciclismul va avea loc la 
Hachioji (40 km) iar proba completă 
de călărie Ia 145 de kilometri de To
kio, în localitatea Karuizawa.

— CE PROBLEME TEHNICE RI
DICA TRANSPORTUL ȘI ACLIMA
TIZAREA 7

— Destul de serioase. Europenii au 
de străbătut cale lungă (multe mii de 
kilometri) pînă în Japonia. Diferența de 
orar creează de asemenea dificultăți. 
Intre Tokio și București este o dife
rență de 8 ore, ceea ce schimbă com
plet reginul de viață al sportivilor. 
Cred că un efect negativ va avea, asu
pra stării psihice a participanțiior 
viața extrem de trepidantă a orașului, 
zgomotul și circulația aglomerată ca 
nicăieri. Toate acestea trebuie luate în 
considerație în cadrul pregătirilor, 
pentru a micșora pe cit se poate han
dicapul față de concurgnții japonezi. 
Sînt convins că printr-un studiu amă
nunțit toate aceste chestiuni vor putea 

• fi rezolvate.
★

I-am mulțumit tov. Petre Cișmigiu 
și l-am rugat ca în cadrul viitoarelor 
„Breviare" să mai fie., oaspetele nos
tru. Mai are încă atîtea de povestit. .

Interviu luat de R. VILARA și V- 
CHIOSE.

medie 4—6 orc pe zi. Numeroși spor
tivi japonezi colindă, pur și simplu, 
lumea ca să-și cunoască adversarii, să 
afle probleme metodice noi, chestiuni 
organizatorice etc. La tir, japonezii 
vor face un lung turneu de concursuri 
in Europa, avind in proiect și vizita- 

noastre. Tirul rominesc, ca 
alte sporturi, este bine cu- 
foarte apreciat în Japonia, 
sînt și campionii tirului din 

televiziunea

SATUL

rea țării 
și multe 
noscut și 
Cunoscuți 
țara noastră. De altfel, 
din Tokio a prezentat, într-una din 
emisiunile sale, și pe recordmanul 
nostru Ștefan Petrescu.

ediții ale 
situat, de

Se verifică țintele după unul din antrenamente. Trăgătorii japonezi sînt numai 
ochi și urechi, la observațiile antrenorului Petre Cișmigiu.

măsură transportul rutier, neînchipuit 
de aglomerat Ia Tokio.

— CUM SE PREZINTĂ 
OLIMPIC 7

— Spre deosebire de alte 
Jocurilor, satul olimpic este
data aceasta, chiar în... centrul orașu
lui. Cum Tokio are mai multe centre, 
intr-unui din acestea se află și satul 
olimpic, avind 230 case individuale și 
15 blocuri de tip european, cu spațiu 
corespunzător și numeroase zone 
verzi. Orășelul Olimpiadei poate primi 
8 060 de... locuitori.

Ciochină confirmă...
Șerban Ciochina a înscris sîmbătă încd 

o victorie internațională în palmaresul său 
pe 1963. La Praga, în cadrul tradiționa
lului .Memorial Rosicki", el a sărit din 
nou peste 16 metri la triplu salt. Pentru a 
doua oară în acest sezon Șerban Ciochină 
îndeplinește norma olimpică pe întregul 
an. Și încă un amănunt se impune : CA 
ȘI IOLANDA BALAȘ, RECORDMANUL NOS
TRU N-A CUNOSCUT INFRINGEREA LA NICI 
UNA DIN ÎNTRECERILE LA CARE A LUAT 
PARTE IN ACEST AN.

Lista mondială a „lăcustelor' se prezintă 
•etfel la ora actuală :

M3* Schmudi (Polonia)

16,60
16,45
16,39
16,34
16,29
16,23
16,15
16,13
16,13
16,11
16,09
16,09
16.07
16,04 Jaskolskl (Polonia)
16.01 Palarinski (Bulgaria)
16,00 Van Pao-c«s ța. P. Chineza).

Zolotariev (U.R.S.S.) 
Kreer (U.R.S.S.) 
Atiabiev (U.R.S.S.) 
Fedoseev (U.R.S.S.) 
Lazarenko

Tomlinson 
Rueckborn 
Kravcenko 
CIOCHINA
Malcherczik (Polonia) 
Demetriev (U.R.S.S.) 
Bedukadze (U.R.S.S.) 
Mihailov (U.R.S.S.)

(U.R.S.S.) 
(Australia) 
(R.D.G.) 
(U.R.S.S.) 
(ROMINIA)

îndeplinit norma olimpică pe 1963
absolut, Gheorghe Enache continuă să 
ochească sute Și sute de... farfurii, 
pentru a desluși și mai bine traiec
toriile lor nestatornice prin aer.

HICOLAE MARTINESCU (Dinamo 
București)

Părerile unor spe
cialiști cum că în 
sportul luptelor cla
sice măiestria vine Ia 
capătul a mulți ani de 
muncă și experiență, 
au fost infirmate de 
tînărul Niicolae Mar- 
tinescu, o adevărată 

revelație a sportului mondial. „Des
coperit" de antrenorul gălățean Ște
fan Babin, cu prilejul unei competiții 
de mase, colectivistul vînjos și dîrz 
a impresionat de la început prin re
marcabilele sale calități fizice.

în 1961 a participat la primele ItF» 
trecerii oficiale și meciul său cu redu
tabilul Gh. Popovici a rămas memo
rabil. în anul următor, Martinescu 
debutează în campionatele mondiale, 
ocupînd la Toledo (S.U.A.) un ono
rabil loc V. în sfîrșit, în 1963 la „mon
dialele" de la Helsingborg, sportivul 
romîn cucerește medalia de argint, 
după ce o vizase foarte serios pe 
aceea de aur.

îndeplinirea normei olimpice tre
buie să constituie pentru Niicolae 
Martinescu un imbold 
că si mai susținută.

pentru o mun-

SONIA IOVAN [Știința București)

Prezentă de mulți 
ani în rîndurile elitei 
gimnasticii mondiale, 
profesoara Sonia Io- 
van confirmă și în 
acest sezon talentul și 
valoarea sa. Pregăti
rea minuțioasă și sîr- 
guința la antrena

mente i-aiu permis Soniei să-și însu
șească exerciții cu un mare grad de 
dificultate, la nivelul cerințelor mon
diale ale gimnasticii feminine. In felul 
acesta Sonia Iovan și-a îndeplinit de 
două ori norma pe 1963, întreeînd-o 
chiar și pe cea a anului olimpic. 
Gimnastica, asemenea baletului, pia
nului sau vioarei, nu rabdă în pre
gătire nici o zi de răgaz. Virtuozita
tea se obține, se desăvîrșește și se 
păstrează prin perseverență. Sonia 
Iovan, cu două medalii olimpice în 
vitrina sa de trofee sportive, știe de
sigur toate acestea. Mai ales că ea 
speră să adauge colecției sale încă 
una.

VASILE NICOARĂ (Steaua București]

GHEORGHE ENACHE 
regii]

Din 300 de talere 
care i-au zburat prin 
fața armei, Gheorghe 
Enache n-a cruțat 
nici unul ! Record 
mondial, și încă ab
solut. De acum încolo 
el va putea fi în cel 
mai bun caz. -.. ega
lat.

Cu prilejul aceluiași concurs, Ena
che a realizat „în trecere", la 200 de 
focuri, 200 de talere doborîte, 
plinindu-și cu strălucire norma 
pică pe 1963.

Succesul său se datorează în
măsură unor îmbunătățiri serioase pe 
care le-a adus tehnicii de tragere, îm
bunătățiri studiate de ani și ani de 
către acest sportiv 
Fără să se oulce pe

(Steaua Bucu-
Numele lui Vasile 

Nicoară este binecu
noscut în rîndurile 
caiaciștilor de pe con
tinent. Sportivul nos- 

s-a impus în 
1961, la Poznan, 
a cucerit o me
de argint la

înde- 
olim-

mare

serios și tenace, 
laurii unui record

De pretutindeni
• înotătorii suedezi se pregătesc cu asiduitate în vederea întrecerilor olim

pice de Ia Tokio. Cu prilejul unui concurs desfășurat în localitatea Bastad. stu
dentul Per-Ola Lindberg a redevenit recordman al Europei în proba de 100 m 
liber realizînd timpul de 54,3 sec. Precedentul său record (55,5 sec, stabilit în 
1961) fusese întrecut de francezul Gottvalles (55,0 sec în 1962) și de englezul 
McGregor (54,4 sec în 1963). Un al doilea record european a fost realizat de 
tînăra Anna Cristina Hagberg (15 
curs distanța în 1:02,0 și a întrecut cu 0,4 sec recordul englezoaicei IFilkinson.

Alte rezultate valoroase: 200 m liber: Mats Svensson 2:02,0 (recordul euro- 
t rec ut la 800 m în 9:17,9),

ani) tot în proba de 100 m liber. Ea a par-

pean 2:01,7); 1500 m: llans Rosendahl 17:40,2 (a 
Svensson 17:55,6.
• Săritorul în lungi

me, finlandezul Pentt' 
Eskola, poate fi socotit 
revelația sezonului 
letic 1963. In acest 
el a realizat un nou 
cord al țării sale

al- 
an 
re- 
cu

8,04 m. Eskola este 
născut la 16 iulie 1938, 
are 1,81 m înălțime și 
73 kg. A început atle
tismul la 20 de ani, fn 
1958, surind 6,84 m. 
De atunci rezultatele

sale au progresat con
tinuu: 1959 — 6,90;
1960—7,27; 1961—7,39; 
1962—7,86. Anul aces
ta a avut
8,15 m, 
corăbii.

o săritură de 
ou vînt fa-

a avut locCortina d’Ampezzo
a secției de bob din comisia 
federației italiene dc._ sporturi 
Cu acest prilej a fost stabilit

de pregătire.cantonament
pista olimpică <lc la Corii-

intra într-un 
De îndată ce 
na va fi înghețată vor începe coborîrile 
de antrenament. Boberii italieni speră ca 
la Innsbruek să-și reediteze succesele de 
la ultimele olimpiade.

• La 
o ședință 
tehnică a 
de iarnă, 
programul de pregătire al hoherilor ita
lieni pentru J.O. de la Innsbruek. La 
1 septembrie cei mai buni sportivi vor

• Recordmanul mondial la săritura cu prăjina, americanul John Fennel 
(de două ori 5,10 m în acest sezon) se antrenează zilnic cite trei ore și jumătate. 
In cadrul antrenamentului efectuează sprinturi, gimnastică fi tot felul de exer
ciții cu haltere. Sărituri, la antrenament, nu face 
mină.

• Federația franceză 
de schi a stabilit lotu
rile naționale din care 
vor fi selecționați vi
itorii olimpici pentru 
Innsbruck. Coborîre și

dealt o singură dată pe suptă-

dalie 
campionatele europene. De atunci, 
valoarea lui tehnică a crescut con
tinuu, Nicoară impunîndu-se printre 
cei mai buni caiaciști de viteză din
lume. Victoriile sale din acest an la 
„Regata Hanovra" și la „Regata Sna- 
gov“ sînt concludente, fiind repurtate 
de o manieră categorică. Nicoară și-a 
îndeplinit norma la dublu, în echipaj 
cu Haralambie Ivanov, precum și la 
caiac 4, împreună cu Ivanov, Artimev 
și Conțolenco, La caiacul de 4 pe 1000 
m. norma (3:19,0) a fost îndeplinită 
de trei ori : mai întîi 3:16,0 apoi 3:18,0 
iar recent, la Regata Snagov, 3:18,2. 
Bine. Dar și mai bine ar fi fost — 
credem — dacă aceste trei perfor
manțe erau realizate în ordine.. > 
inversă.

japonezi vizează
4 medalii de aur

înotătorii japonezi și-au început de 
doi ani pregătirea pentru Jocurile 
Olimpice. In 1961 un mare număr de 
antrenori au urmărit întrecerile de 
natație din întreaga țară și au selec
ționat pe cei mai talentați dintre ti
neri. In momentul de față antrena
mentele selecționaților se desfășoară 
cu maximum de intensitate și, după 
cum a declarat antrenorul federal 
Masaharu Taguchi, dacă lucrurile se 
vor desfășura șl în continuare ca 

acum, înotătorii japonezi vor 
cuceri 4 medalii olimpice de

pînă 
putea 
aur.

Din
Australia-Japonia, înotătoarea niponă 
Satoko Tanaka a corectat de trei ori 
recordul lumii la 200 m spate, iar 
Eiko Takahashi a doborît recordul 
mondial la 220 yarzi fluture. 20 din 
cei 22 înotători și înotătoare care au 
participat la această întrecere și-au 
îmbunătățit recordurile personale.

In' momentul de față, 130 de sportivi 
se pregătesc sub conducerea celor mai 
buni specialiști japonezi. Din rîndul 
acestora vor fi selecționați, mai tîrziu( 
concurenții pentru J.O. In orice caz. 
după cum spune antrenorul federal, 
pînă la sfîrșitul anului 1963 înotătorii 
japonezi îi vor depăși pe cei ameri
cani!

luna februarie, de la întîlnirea

Fiollat; coborîre 
lom femei: M. 
ray, A. Famose, 
Goitschel, M. Goitschel,

C. Prince, C. Terraillon.

și sla-
Bocha-

C.

slalom bărbați:
Arpin, F. Bonlieu,
Killy, L. Lacroix,

J. Melqui- 
Perii lat, G.
Stamas, E.

cursului, „elevii* vor face lecții de con
versație și vor fi inițiali în cunoașterea 
diferiților termeni sportivi.

Mauduit, 
tond, G.
Perrot, P.

• l-a Universitatea Sophia din Tokio 
va începe in aceste zile un curs special 
pentru interpret'd care for funcționa In 
timpul Jocurilor Olimpice. Iu timpul

M. 
J. 
G.
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Cînd se-mplinește un vis • ••
Au promovat in categoria A'

Uie Datcu s-a impus ca titular 
loarta echipei naționale... pe tă- 
, Cronicarii de fotbal n-au fost 
iiei cu el, nu i-au rezervat men- 
i speciale. E adevărat că aproape 
existat formație în care să nu fi 
înserat cu verzale sau cursive 

acter de literă pentru eviden- 
) dar atîta tot. Datcu este un 
ar economic. Nu face nici „ro- 
onade” spectaculoase, nici plon- 
te „in extremis", dintr-un colț 
•altul al porții. Are însă grijă să 
plasat întotdeauna unde ar putea 
ipară mingea. Ei, și dacă se în- 
>lă uneori ca buclucașul balon ro- 
l să-1 „fenteze“ (de exemplu, în 
iul de la Chorzow cu Polonia) a- 
i se necăjește, caută alte un- 
ri... tot pe tăcute.
ie Datcu nu-ți 
ochii", dar nici 
primește... prea 
■ goluri. Poate 
evoluția sa a 

rt mai ștearsă 
lin cauză că
au făcut epocă portari ca Pav- 

:i, Mircea David, Voinescu și 
care furau ochii spectatorilor 
expansivitate, prin traiectorii ae-

i cu punct terminus neprevăzut 
alturi de panteră...
Jtcu este însă un moștenitor cu 
te. Calitățile sale incontestabile 
erg spre eficacitate, spre sigu- 
ă cu cit mai puțină risipă de ges- 
inutile. Prezența lui intre barele

ii echipei naționale a coincis cu 
i_Victorii (3—2 cu R.D.G. și tot
cu Danemarca și 1—1 cu Po- 

a) și nu se poate spune că Ilie 
contribuit

jri.
nci minute

cu R.D.G.
?ei noastre, ștergindu-și liniștit 
spirația de pe față.
Cum a fost, Ilie?
După primele 20 de 
pentru ei și eu nici 
gea. O clipă 
te debutul lui 
mala. Dar...

ziua în care
ai țării îmbrăca 

tricoul de campion republi- 
stat

trenorul Gorgorin, 
— De ce tocmai 
— Pentru că,

în mod, deosebit. 
la el?

intr-un fel, lui îi 
datorez cel mai mult faptul că sînt 
maestru al sportului, portarul echipei 
naționale. Eu am început să joc fot
bal în 1950, la Constructorul, la „nea” 
Bacinschi, împreună cu Mindru, Țîr- 
covnicu și alții, Dar, în ianuarie 1956 
renunțasem. Vreo șapte-opt luni n-am 
fost decit un sirguincios funcționar 
al Camerei de comerț. Prin iulie a 
venit tov. Gorgorin la mine:

Măi Ilie,1 cum vine asta? Tră- 
fotbalul?
Ce să fac, maestre? N-am ta- 
(suprema performanță atinsă 
atunci fuseseră jocurile susți- 
în campionatul regiunii Ploiești,

Dinamo Pite ști-o formație echilibrată,

dezi

Reportajul nostru

în fotbalul no-

lent
pină 
nute 
în poarta Metalului Cîmpina)!

— Hai la noi, la 
C.P.C.S. ! Eu am 
încredere în 
Vom vedea
— Și m-am

Mai in glumă,

la stabilirea acestor

după terminarea par-
1-am găsit în cabina

mi-a 
Mindru

minute era 
n-atinsesem 
trecut prin 

in echipa

pe cel mai mare 
pentru aion

i oară
am 

uri.
Ieri, 

:i mi
mai dragi visuri. Al doilea tri- 
de campion, care îmi aduce și 
ul titlu de maestru al sportului, 

tinăr, alergind după acest ne
apărat balon rotund, nu între
ite undeva, in viitor, calitatea de 
stru,..? Azi m-am gindit la o 
ime de oameni care m-au aju
tă ajung pină aici. La unul, an-

de vorbă vreo două

am 
se

împlinit 26 
împlinește

de ani, iar 
unul dintre

mai 
încet, încet dar foarte 
C.P.C.S. am trecut la 
și de aci la Dinamo 

spatele lui Nelu Nun- 
Traian 

în 
de

în serios. Și 
greu, de la 
Dinamo Obor 
București. In 
weiller m-a pus antrenorul
Ionescu. La Dinamo București, 
două campionate am jucat 35 
meciuri. Unul mai greu decit altul.

— în care ai jucat cel mai bine?
— In 1962, la Ploiești,
— Dar cel mai slab?
— Spre regretul meu, 

petiție internațională, la 
C.C.E., cu Galatasaray.

— Și acum o întrebare care nu te 
privește personal: care este calitatea 
esențială a echipei în care joci ?

de a învinge 
de la fundașul 

stingă.
ei?
vă supurați că

cu Petrolul

intr-o com- 
Istanbul, in

o bună pregătire fizică

— Dorința imensă 
care străbate echipa, 
dreapta la extrema 

slăbiciunile 
rog să nu
vi le destăinui. Acum, după 
consecutivă a celui de al

— Dar
- Vă 

n-am să 
cucerirea
doilea titlu obligațiile au crescut și 
slăbiciunile am vrea să le remediem 
înainte de a fi aflate — toate — 
de către adversari. De asta și începem 
pregătirile chiar miine (n.n. luni 22 
iulie). Noul campionat și în deosebi 
viitoarele întilniri internaționale (in 
C.C.E., de pildă), am vrea să le in- 
timpinăm cu cit mai puține părți 
slabe. Dorința mea și a tuturor com- 
ponenților formației noastre e să 
avem o comportare valoroasă in 
„Cupa campionilor europeni".

— Succes! Și mâi ales nu uitați 
că aceasta este și dorința tuturor ce
lor ce îndrăgesc fotbalul în țara 
noastră.

VALENTIN PĂUNESCU

I-olul echipei Dinamo Pitești. Sus, de la stingă la dreapta : Radu, Badea, V. Alexandru, Haimovlci, Nicolau (din con
ducerea secției), Ștefan Vasile (antrenor), Corneanu, Dumi trescu, Țurcan, llarbu. Jos: Stănoaie, Constantinescu, Lovin, 
Niculescu, C. Ionescu. In fată: Matache. (Lipsesc din fotografie: Vulcan, Varga, Florescu și Circiumărescu).

★ ★
Dinamo Pitești se numără din nou 

printre partenerele de întrecere ale 
lui Dinamo București, Steaua, Știin
ța Cluj, Petrolul, Rapid etc., în ca
tegoria A.

Se părea, Ia începutul campionatu
lui categoriei B, că drumul pitește- 
nilor spre categoria A va fi mai 
ușor, mai ales avînd în vedere expe
riența jocurilor din campionatul tre
cut și nivelul de pregătire al jucăto
rilor. Dar lucrurile nu au stat chiar 
așa.

Să urmărim echipa de-a lungul 
campionatului.

In primul rînd trebuie arătat fap
tul că Dinamo Pitești a început cam
pionatul cu aproape aceiași jucători 
cu care promovase în categoria A în 
anul 1961 și sub conducerea acelui
ași antrenor, Ștefan Vasile.

1X2X1X21

La început, preocuparea principală 
a constat în omogenizarea echipei și 
ridicarea nivelului tehnic al jucători
lor. Plecînd de la ideea că pregăti
rea fizică este un factor hotăritor 
în rezolvarea celorlalte sarcini, antre
norul și-a concentrat apoi atenția în 
această direcție, reușind să asigure 
jucătorilor un potențial corespunză
tor de muncă, o bună pregătire fi
zică. Au fost aplicate îndrumările 
federației privind intensitatea și du
rata antrenamentelor, ridicarea cali
tativă a fotbalului practicat de echi
pă, în care sens antrenorul a muncit 
perseverent pentru a imprima jo
cul în viteză și o bună tehnică indi
viduală. La toate acestea s-a mai 
adăugat și promovarea în echipă a 
unor elemente tinere, cu perspectivă, 
din echipa de tineret și juniori ca 
Matache, Badea, Dumitrescu, Cîr- 
ciumărescu, care au adus un plus 
de combativitate formației.

Și acum citeva statistici interesan
te. Din cele 26 de jocuri, echipa Di
namo a cîștigat 12 pe teren propriu 
și patru in deplasare (Ia Tr. Seve
rin, 
talul 
ciuri 
Și a
că acasă a cîștigat toate jocurile, cu 
excepția meciului nul (0—0) cu Uni
rea Rm. Vilcea, iar în deplasare a 
pierdut 6 din 13 jocuri. In clasamen
tul golgeterilor echipei primul loc 
îl ocupă Lovin cu 24 de goluri mar-

Alexandria, Roșiori și cu Me
la București), a făcut 4 me- 
nule (din care 3 în deplasare), 
pierdut 6, în deplasare. Rezultă

parti- 
scurtă

ntru a veni în ajutorul 
iți lor, facem mai jos o 
:re în revistă a partidelor cu
ie în programul concursului Pro- 
ort nr. 31 din 4 august.
Zenit Leningrad — SKA Rostov 

impionat U.R.S.S. — Oaspeții sînt 
iți pe locul 4 avînd un singur 
■t avans față de gazde, clasate 
ocul 7. Leningrădenii au prima 
i, însă echipa din Rostov joacă 
în deplasare și poate obține un 

t.
Dinamo Kiev — Ararat Erevan 

impionat U.R.S.S. — Deși gazdele 
ă un îoc modest, totuși sînt fa
le in intilnirea cu echioa ar
ia.
Budaț Spartacuș — K. Lombik, 

lionat categoria B. R.P.U. — Am- 
echipe fac parte din grupa de 
și sînt de valori apropiate. Gaz
au prima șansă.
Szekesfehervari MAV — Papa. 

nt promovate din categoria C, 
ele formații au ca punct forte 
ările. Prima șansă aparține gaz- 
r, oaspeții 
cace.

E.V.T.K.
o echipă 
au prima
Traktorgyar — Pecsi B.T.C. ~ 

meci deschis, care opune două 
pe care au fost fruntașele seriilor 
categoria C.
Zalaeger TE — Mosommagyara 
Ambele formații activează în 

a vest și sînt de valori anro- 
;. Prima șansă aparține gazdelor.

avind o linie de atac

— Esztergom. întîl- 
recent promovată, gaz- 
șansă.

8. Gyulai Kistext.
Meci de debut în categoria B a două 
echipe de

Șansele 
pe gazde, 
exclus.

9. Nagybatony — Debreceni Dozsa. 
Gazdele, care au fost liderul grupei 
de nord a categoriei C, pot debuta cu 
o victorie în categoria B.

10. Egri Dozsa — Baglyasalja. Meci 
deschis oricărui rezultat.

11. Szolnoki MAV — Budapesti 
Spartacuș. Szolnoki are avantajul te
renului, insă 
exclus.

12. Szegedi 
Elore. . Meci 
tat.

Sp. Lokomotiv Sofia — Lokomotiv 
Moscova. Camp, internațional feroviar. 
O întîlnire echilibrată între două e- 
chipe de forțe apropiate. Un meci nui 
apare ca cel mal plauzabil.

• Două autoturisme „Moskvici”, 
2 premii speciale A, a cîte 32.129 lei 
fiecare, peste 5000 premii în obiecte 
și bani iată bilanțul tragerii speciale 
Loto-Central din 19 iulie a.c.

Participanții Vasile Niculescu ?* 
Constantin Sisu, ambii din București, 
sînt fericiții cîștigători ai autoturisme
lor.

Demn de semnalat este faptul că 
participantul Constantin Sisu a ob
ținut 
sfert!

Nu 
oferă

valoare aproximativ egală, 
terenului indică favorite 

insă un meci nul nu este

un meci nul nu este

VSE — Bekescsabal 
deschis oricărui rezul-

valorosul premiu pe un bile*

uitați! Tragerile Loto-central 
permanent șanse importante de

a obține premii mari. Participați cu 
regularitate la acestea pentru ca și 
dv. să puteți face parte din rîndu- 
rile cîștigătorilor.

• Ing. Gh. Blindu din str. Moroasa 
bloc 12 Reșița reg. Banat este cîștigă- 
torul celui de ai doilea autoturism 
la concursul Sportexpres trim. II.

Cu un bilet procurat de la factorul 
poștal din comuna Licurici, raion Gi- 
loțt, reg. Oltenia, el a obținut acest 
valoros premiu.

Primul autoturism a fost cîștigat de 
participantul Ionescu Gh. din Galați, 
deci pină în prezent 2 autoturisme 
atribuite de Sportexpres trim. II.

Așteptăm și Pe al treilea cîștigător 
de autoturism !

Concursurile Sportexpres nu își dez
mint atractivitatea și popularitatea de 
care se bucură în riridurile partici- 
panților.

cate, urmat de C. Ionescu cu 16 șî ’ 
Constantinescu cu 8. Circiumărescu, , 
Niculescu și V. Alexandru au marcat 
cîte 3 iar Halagian și Burcea cîte, 
două.

Lacă bilanțul rezultatelor echipei 
Dinamo Pitești este pozitiv, mai ales 
privit prin prisma promovării în ca
tegoria A, trebuie să spunem că in ’ 
sinul acestei echipe s-au manifestat 
și unele lipsuri. Astfel, în unele 
jocuri linia de atac a manifestat o 
ineficacitate exasperantă iar apăra-' 
rea (cu excepția lui Barbu și V. / 
Alexandru) a fost deseori penetrabilă. 
Acțiunile ofensive, contraatacurile,1 
au fost construite în majoritatea ca-, 
zurilor lent, nu s-a mărit ritmul în 
fazele de finalizare. Unii jucători 
ca Lovin, Constantinescu, C. Iones
cu, Niculescu au fost inconstanți iar 
legătura între compartimente s-a 
realizat de multe ori slab. Pe alocuri ‘ 
Lovin și Constantinescu au manifes
tat indisciplină.

Pentru noul campionat in afara . 
problemelor de pregătire sub toate 
aspectele, se impune cu. asociația 
sportivă Dinamo Pitești, secția de 
fotbal, cu ajutorul organelor locale ' 
UCFS, să intensifice munca de edu-' 
cație, pentru a întări conștiința spor
tivă și cetățenească a jucătorilor, aju- 
tîndu-i astfel să obțină noi succese.

ALEXANDRU
corespondent

MOMETE
regional

,’i

ȘTIRI... REZULTATE.

PREMIILE 
CONCURSULUI PRONOEXPRES 

NR. 30 DIN 24 IULIE 1963

Categoria Il-a 4 variante a 12.197 
lei; Categoria IlI-a 30 variante a 
1.751 lei ; Categoria IV-a 248 variante

272 lei ; Categoria V-a 963 variante
70 lei ; Categoria Vl-a 4189 variante 
33 lei.
Deoarece

variantă de 
rent acestei 
categoriei a

a
a
a

nu s-a omologat nici o 
categoria I fondul afe- 
categorii a fost repartizat 
Vl-a.

Huorlcă redactată de Loto Prono
sport.

UNIREA RM. VILCEA — LOTUL DE 
JUNIORI 3—2 (1—2)

RM. VILCEA (prin telefon). 0 reu
șită demonstrație de 
poate fi caracterizată 
formațiile Unirea Rm. 
goria B) și prima echipă a lotului re
publican de juniori. Meciul s-a soldat 
cu victoria la limită a localnicilor: 
3—2 (1—2). în prima repriză juniorii 
au practicat un joc mai legat, Cu pă
trunderi rapide pe aripi, fapt ce a sur
prins apărarea vîlceană. Treptat, insă, 
ei slăbesc alura, dînd posibilitate gaz
delor să atace insistent șî să învingă. 
Au înscris : Rădulescu, Marin și Bim 
pentru Unirea, respectiv, Udroaica (2). 
în deschidere: lotul B (juniori) — 
lotul C (juniori) 2—2 (1—1).

Lotul de juniori a prezentat formația : 
Cruț — Naglii, Tîmpănaru, Anisci — 
Petrovici, Gheorghiță — Udroaica, Țară- 
lungă (Dobrin), Pojani (Oprișan), Oble- 
nteneu, Panici.

D. ALEXANDRU și I. PREDIȘOR 
corespondenți

cumfotbal. Iată 
întâlnirea dintre 

Vîlcea (din cate-

4 
»1
iI

susține la 11 august cu S.V.K. Subotiț» 
(R.S.F. Iugoslavia), Minerul din locali
tate a jucat duminică în compania for- , 
inatiei ASMD Satu Mare. Băimărenii au / 
cîștigat cu 4—1 (2—0), prin golurile/ 
marcate de Vaida (min. 15 și 35), Șuta ; 
(min. 57 și 87). Pentru ASMD a marcat -. 
Milea în min. 70 (S. Vasile, corespon- Ș 
dent).

I7TA sS/-A RELUAT PREGĂTILILE

ARAD (prin telefon). — Formația lo-» 
cală UTA și-a reluat pregătirile în ve
derea campionatului categoriei A. Texti- j 
liștii au jucat amical cu echipa Strungul « 
din campionatul orășenesc, cîștigînd cai j 
13—0, prin golurile marcate de Țîrlea î 
(4), Chivu (3), Comisar (3), Farcaș - 
(2) și Floruț. UTA a prezentat formația: 
Ion Vasile (Coman) — Bebșan (Beș- 
cuca), Capaș (Neamțu), Neanițu (Czako)
— Mețcaș (Comisar), Tudose (Sîrbu)
— Leac (Selimesi I), Chivu, Țîrlea, 
Comisar (Floruț), Farcaș. Joi, UTA sus-1 
ține un nou meci amical, cu Vagonul 
sau Teba.fSf, lacob, coresp.).



ATflTli: ILrV.O  ......... —- --
întreceri viu disputate 

la campionatul școlarilor 
Zoe Reznicenco: 2:59,9 pe 200 m bras!

ARAD 29 (prin telefcln de la trimi
sul nostru). 350 de înotători-școlari 
din București, Reșița, Timișoara, Tg. 
Mureș, Sibiu, Cluj, Oradea, Ploiești, 
Lugoj, Baia Mare și Arad și-au dat 
întîtnire în pitorescul bazin din Pădu
rice pentru a-și disputa întîietatea în 
cadrul campionatelor republicane șco
lare. Cele cîteva sute de tineri spec
tatori creează prin entuziasmul lor o 
frumoasă ambianță întrecerilor, sti- 

i muțind pe tinerii c< - curenți la rezul
tate remarcabile. întrecerile, începute 

;■ duminică dimineață, au prilejuit în
registrarea a trei noi recorduri repu- 

; Wicane. Cel mai valoros dintre ele 
este acela obținut de Z e Reznicenco 
în proba de 290 m bras. Concurînd în 
afară de concurs, ea a fost cronome
trată in timpul de 2:59 9 — nou re- 

; cord republican de junioare cat. a Il-a. 
! Luirid startul în proba de 200 m flu
ture, înotătorul reșițean Nicolae Tat 
a realizat timpul de 2:42,2 — nou re
cord republican de juniori cat. I. Cel 
de -al treilea record a fost realizat în 

! proba de 100 m fluture (fetițe, cat.
13—14 ani) și aparține înotătoarei Ag- 
neta Sterner, care a fost cronometrată 
tn 1:23,6.

Rezultate tehnice: JUNIORI 17—18 
'ANI. 299 m bras: L. Marcovici (Timi
șoara) 2:58,0. Gh. Lowenfeld (Reșița) 
2:58,6. D. Racoveanu (București) 3:06,6; 
200 m fluture: N. Tat (Reșița) 2:42,2—- 
nou record R.P.R. juniori cat. I, D. 
Orosz (Oradea) 3:07.9; B. Băjenaru 
(Buc.) 3:17,1; 400 m liber: D. Lăză- 
rescu (Buc.) 5:21,4. E. Ady (Tg. M.) 
5:28,6, F. Nagler (Sibiu) 5:32,6; 100 m 
bras: I. Kende (Buc.) 1:21,0, D. Petres
cu (Buc.) 1:27 1; D. Cumță (Reșița) 
1:27,6: 100 m liber: T. Spingold (Ora
dea) 1:04,6, D. Iăzărescu (Buc.) 1:04,7, 
I. Unc (Arad) 1:04,8; 200 m mixt ind.: 
A. Bota (Buc.) 2:44,8; N. Tat (Reșița) 
2:46,6, I. Kakasi (Cluj) 2:53,1; 1500 m 
liber: Gh. Morar (Cluj) 20:37,1, N. Tat 
(Reșița) 20:43,0, Gh. Zamfirescu (Buc.) 
22:15,5; 100 m spate: Al. Bota (Buc.) 

’1:08,5. M. Potoceanu (Reșița) 1:09,7, 
Gh. Lowenfeld (Reșița) 1:14,3.

JUNIORI 13—16 ANI. 4x100 m mixt: 
București II 5:47,2: 100 m spate: I. 
Colțea (Reșița) 1:15,4, V. Ilean (Cluj) 
1:17,6, C. Lungu (Buc.) 1:18,1; 100 m 
bras: Gh. Malarciuc (Buc.) 1:29,4, A. 
Spptereanu (Buc.) 1:20,5, L. Costa 
(Tina) 1:23,1.

I.

A

In luna 
bogat program

, ® Săptămîna aceasta începe returul
«tapet de zonă a campionatului repu
blican de polo, rezervat juniorilor. La 
Oiuj se vor întrece echipele din zona 
« II-a (Voința Cluj, Mureșul Tg. Mu
reș, C.S.M. Cluj, Olimpia Baia Mare 
și Știința Cluj), iar Ia Oradea, parti
cipantele la zona a IlI-a (Industria Li
nii Timișoara, Constructorul Lugoj, 
CSrișana Oradea, I.C. Arad, Rapid 
Oradea și C.S.O. Timișoara). Meciu
rile se vor desfășura în zilele de 31 
iulie, 1, 2, 3 și 4 august. Partidele zo
nei I se dispută în Capitală cu par
ticiparea formațiilor Clubul sportiv 
ijootar, S.S.E. 2, Rapid, Steaua, Pro
gresul și Dinamo. Finalele vor avea 
toc între 13—18 august la Tg. Mureș,

tfMMi BE INIȚIERE 1N ÎNOT
EA BAZINUL FLBREAS4A

Ceairai da kățiMe la iaat pa* Ir* copii 
A*. S—l* oo4 do la Mul rioroasco Iți 
(>»alinuri activitatea și ta luna august, ta- 
uertori jl înlormalH la complexul Floieasca, 
Maiou ll.S1.0S.

O întrecere de amploare in comuna Pietrari
Recent, în comuna Pietrari, raionul 

Horezu, s-a desfășurat tradiționala 
competiție polisportivă aflată la cea 
de a IlI-a ediție. La startul celor 
cinei ramuri sportive, prevăzute în 
programul întrecerilor, s-au aliniat 
în afară de sportivii comunei gazde 
și tineri din Bodești, Stoienești, Pău- 
șești-Otăsău și Bărbătești.

, în. vederea acestei competiții, spor
tivii din Pietrari au făcut pregătiri 
minuțioase. S-au organizat întreceri de 
selecție pentru alcătuirea loturilor,

CAT. 13—14 ANI. 4x100 m mixt: Re
șița 5:24,2, Timișoara 5:50,6, București 
5:58,8; 100 ni fluture: Z. Giurasa (Re
șița) 1:19,1, A, Bain (Reșița) 1:26,4, I. 
Preda (Buc.) 1:29.6.

CAT. 11—12 ANI. 50 m spate: St. 
Biesz (Arad) 39.0, E. Selemfiemd 
(Cluj) 41,7, M. Hohoi (Reșița) 41,8: 50 
m bras: O. Nicolae (Buc.) 46,8. D. Mâ- 
cinic (Arad) 47,5, Fr. Glăieșu (Ploiești) 
49,1; 4x50 m mixt: București 2:47,0. 
Arad 2:51,3. Tg. Mureș 2:57 0.

JUNIOARE 17—18 ANI. 200 m bras: 
M. Klosz (Tg. M.) 3:06,2, S. Lupuțiu 
(Arad) 3:16,6, E. Szekeli (Sibiu) 3:26,6; 
400 m liber: A. Trohani (Buc.) 5:44,1, 
E. Nagy (Tg. M.) 5:44,6, C. Rocin (Re
șița) 6:53,8; 100 m liber: E. Nagy (Tg. 
M.) 1:15,2, M. Tărnâuceanu (Buc.)
1:18.9, M. Dimescu (Buc.) 1:20,9; 200 m 
mixt ind.: A. Trohani (Buc.) 3:03,2; E. 
Reti (Cluj) 3:14,6, S. Lupuțiu (Arad) 
3:17,7; 100 m spate: M. Dimescu 
(Buc.) 1:22,4, E. Reti (Cluj) 1:26,8, E. 
Nagy (Tg. M.) 1:27,2; 100 m fluture: 
C. Sala (Tim.) 1:21,8, A. Trohani (Buc.) 
1:30,1, M. Klosz (Tg. M.) 1:33,8.

JUNIOARE 15—16 ANI. 100 m 
spate: C. Baiaban (Buc.) 1:18.3, G. 
Tărnăuceanu (Buc.) 1:24,6, T. Kokai 
(Cluj) 1:27,5; 100 m bras: Z. Rezni
cenco (Buc.) 1:26,1, M. Pastor (Tg. M.) 
1:29,5: M. Cavalioti (Reșița) 1:29.9.

CAT. 13—14 ANI. 100 m bras: E. 
Naftali (Tg. M.) 1:35,5, A. Toma (Tg. 
M.) 1:35,6. M. Midan (Buc.) 1:36,2, 
4x100 m mixt: București 5:59.4, Cluj 
6:33,8, Arad 7:50,9; 100 m fluture: A. 
Sterner (Buc.) 1:23,6 — nou record 
R.P.R. — fetițe cat. 13—14 ani, E. Naf
tali (Tg. M.) 1:25,6, M. Kulcear (Cluj) 
1:32 6.

CAT. 11—12 ANI. 50 m spate: A. 
Andrei (Reșița) 40,2, C. Secui (Arad) 
42,2, D. Mezuica (Reșița) 42,9; 50 m 
bras: M. Ionescu (Buc.) 43,5, C. Secui 
(Arad) 43,6, M. Mosoni (Cluj) 44,6: 
4x50 m libdr: Reșița 2:58,4, Arad 
3:01,5. București 3:01,7.

SĂRITURI — trambulină: junioare: 
M. Vereș (Sibiu) 44.09 p. E. Aronescu 
(Sibiu) 43.28 p, E. Kesser (Sibiu) 
33,12 p.

POLO: Reșița — Cluj 4—3, Ora
dea — Lugoj 7—0, București — Tg. 
Mureș 15—1, Arad — Baia Mare 14—1.

întrecerile continuă.

D. STANCULESCU

august:
competijional

între echipele clasate pe primele trei 
locuri în cele trei zone.

• între 1 și 4 august se desfășoară 
la București finala campionatului de 
sărituri pentru juniori. La întreceri 
participă 40 de concurenți, dintre care 
doar 9 provinciali.

• Finalele campionatelor republi
cane de juniori, la înot, sînt progra
mate tot la București, între 8—11 au
gust.

• Returul competiției de polo pe 
apă dotată cu „Cupa federației" se 
dispută la Cluj, între 6 și 11 august.

• La 18 august începe și returul 
campionatului de calificare la polo. 
Cele mai importante întreceri pro
gramate în această lună sînt desigur 
acelea din cadrul concursului inter
national care se va desfășura între 
16 și 18 august. Au fost invitați îno
tători din R. P. Ungară, Austria, R.D. 
Germană, R. S. Cehoslovacă și R.S.F. 
Iugoslavia.

• Spre sfîrșitul lunii (24—25 august) 
se dispută etapa a IlI-a a concursu
lui republican, rezervat echipelor se
lecționate de regiuni. Reprezentativele 
masculine vor concura la Cluj, iar cele 
feminine Ia Arad.

s-au reamenajat terenurile de volei 
și fotbal, sectoarele de aruncări și 
sărituri, popicăria etc. Totodată, con
siliul asociației Victoria Pietrari a 
popularizat pe larg competiția. In 
ziua întrecerilor erau prezenți la baza 
sportivă a comunei aproape 2900 de 
spectatori din Pietrari și comunele 
învecinate.

Primele concursuri au fost cele de 
volei și fotbal, la care s-au înscris 
nouă formații. între meciuri și in 
pauzele lor s-au organizat întreceri 
de atletism, popice și diferite jocuri 
distractive. La atletism cel mai bine 
s-au comportat tinerii Gh. Tita (Vic
toria Pietrari) și N. Dumitrescu

Marginalii la
Sfîrșitul acestei săptămîni a fost 

marcat de două importante întreceri: 
campionatele republicane de contra
timp (sîmbătă) și fond (duminică). 
Confruntarea celor mai buni alergători 
din țara noastră a prilejuit — la con- 
tra-timp — o serie de rezultate bune, 
îndeosebi faptul că alergătorii tineri 
au asaltat cu curaj (grație bunei lor 
pregătiri) pozițiile fruntașe, are da
rul să bucure.

• Campionatele de la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute au fost foarte impor
tante și pentru faptul că ele repre
zintă ultima verificare a rutierilor no
ștri înaintea campionatelor mondiale 
din Belgia. împreună cu celelalte con
cursuri (mai ales cele internaționale) 
campionatele republicane au avut me
nirea să cristalizeze părerea specialiș
tilor atît în ceea ce privește lotul pe 
care-1 vom deplasa cît și forma în 
care se află cicliștii. In această pri
vință numai contra-timpul a avut un 
cuvînt de spus. Aici s-a remarcat for-

(Recolta Stoienești) ciștigători la vi
teză și săritura în lungime. Rezul
tate bune au mai obținut și atleții 
I. Roibu (Păușești), G. Mânu și C- 
Gunie (Pietrari) și M. Jena (Stoie
nești) La popice a ieșit ciștigător 
G. Albu (Pietrari) urmat de G. 
Croitorescu (Stoienești). Echipele aso
ciațiilor Victoria Pietrari și Recolta 
Stoienești au cucerit primele locuri la 
volei și respectiv la fotbal.

în clasamentul general primul ioc 
a fost ocupat de asociația Victoria 
Pietrari (170 pct.). Pe locul secund 
s-a clasat Recolta Stoienești (113 pct.).

ALEXANDRU MOMETE, coresp.

campionatele republicam
ma bună a lui Constantin Dumitrescu 
și a tinerilor Ion Ardeleana, Gh. Bă- 
dără, C. Ciocan și Fr. Gera. La juniori, 
Emil Rusu a dovedit că merită din 
plin încrederea care i s-a acordat. în 
ceea ce-1 privește pe Ion Cosma el a 
mers satisfăcător, dar — ca și C. Du
mitrescu de altfel — nu este încă pe 
deplin pus la punct cu pregătirea. An
trenorul Nicolae Voicu are insă la dis
poziție în momentul de față un lot 
capabil să satisfacă exigențele.

• La campionatele mondiale vom 
prezenta o echipă în cursa de 100 km 
contra-cronometrului. în mod normal, 
la selecționarea în această formație 
pot să aspire Constantin Dumitrescu, 
Ion Cosma, Gh. Bădără, Ion Ardelea- 
nu și Emil Rusu. Luați în ordinea va
lorii Ia această probă și mai ales a po
tențialului maxim pe care îl pot atinge 
în perioada campionatelor mondiala, 
șanse certe au primii patru cicliști. Se 
obiectează însă că Ion Ardeleanu fiind 
mai mic ca înălțime nu oferă „plasă" 
bună celui care vine după el. De a- 
ceea se opinează pentru selecționarea 
lui Rusu sau Cosma în locul lui Ar
deleanu. Este desigur o părere care 
privește media egală a înălțimii celor 
patru cicliști candidați la formarea e- 
chipei ; Dumitrescu, Cosma, Bădără, 
Rusu. Rămîne de văzut însă dacă acest 
argument are mai multă greutate decît 
cel al valorii rutierilor, știut fiind că 
Ardeleanu este în prezent al doilea 
om al nostru la probele de contra
timp.

• Proba de fond n-a putut să ne 
dea indicii asupra formei sportive a 
unuia sau altuia dintre rutieri. Rit
mul lent, „tacticile" aplicate și lipsa 
fazelor dinamice au făcut ca acest 
campionat să nu se situeze la nivelul 
așteptat. în timpul desfășurării pro
bei ne-am amintit că în străinătate so 
aplică în probele de șosea (îndeosebi 
în cele pe etape) o serie de noutăți 
regulamentare. Astfel, in „Cursa Pă
cii" din acest an, organizatorii au in
clus în regulament bonificații de timp 
la cățărare. De asemenea se pot in
troduce și la sprinturile intermediare. 
Aceste stipulațiuni ale regulamentului 
pot aduce un reviriment în cursele pa 
șosea. Alergătorii vor fi stimulați de 
bonificațiile de timp acordate la cățâ- 
rare și sprinturi intermediare și — pe 
de o parte — se vor pregăti intens 
pentru munte și sprint, iar — pe de 
alta — vor iniția acțiuni dinamice da 
evadare pentru cucerirea bonificațiilor. 
Firește, aceste bonificații se aplică 
numai la clasamentul general. Suge
răm federației de specialitate și orga
nizatorilor de întreceri cicliste o dis
cuție asupra utilității acestor bonifi
cații de timp și —■ în cazul cind 
vor ajunge la concluzii pozitive — 
aplicarea lor în curse.

• Campionatele republicane de ju
niori s-au bucurat din nou de o ma
sivă participare. Titlurile au fost cu
cerite tot de juniori din provincie: 

Automobiliști și motociciiști
Vfl puteți eicctua lucrările de întreținere și reparații 

și de spălări—gresari a autovehiculelor dv. ia stațiile 
de întreținere ale I. R T. A. Ploiești.

Rețineți adresele stațiilor de întreținere auto:
— Bd. Republicii nr. 98, telefon 3904
— Str. Gheorghe Doja nr. 215, telefon 3281

ÎPfimtU St/ONIII IIIRISTIC BE VÂRÎ

I. R. T. A. PLOIEȘTI

I
A MS IN tlMUflțlt AHKMHIZE PE mÂTMREEE TRASEE:

— PLOIEȘTI — SNAGOV

— PLOIEȘTI — CHEIA (r. Teleajen) 
J Pentru grupuri de turiști, sportivi, elevi ele. se organizează, 
; la cerere, cicursii cu tarii redus iu toata țara
; prin antohazele. Ploiești — 6 călători, Tirgoviște, Buzău, 
IRffl. Sârat și (impina

Informații suplimentare la autobazele menționate și la I.R. TA.

Ploiești, str. Poștei nr. 6, telefon 1456 și 1369

Emil Rusu (CSM Cluj) la contra-tirr 
și C. Gonțea (Torpedo Brașov) la fon 
întrecerile au scos în evidență mum 
sîrguincioasă care se desfășoară pe< 
tru pregătirea tinerelor cadre ale c 
clismului nostru. înt»-un material p< 
blicat anterior am evidențiat activit 
tea unor asemenea antrenori. Ne fi 
cern datoria de a adăuga pe aceas 
listă și pe antrenorul brăilean Ștefi 
nidis, care a dat și continuă să d< 
ciclismului nostru talente autentic 
Remarcabilă este activitatea secției < 
ciclism Torpedo Brașov care a cucer 
anul acesta — prin Gh. Suciu și < 
Gonțea — două titluri de campioni c< 
publicării de juniori.

Și acum cîteva evidențieri dintre < 
lergători, juniori participanți la ac< 
ste campionate : C. Ivan (Dinamo), 
Ghitea (Olimpia), R. Calagiu (SSE 1 
Gh. Toader (Voința) — la contra-tim| 
D. Panaitescu (Steaua), Ion Păunoi 
(Dinamo), M. Gociman (Steaua), II 
Roder (CSM Cluj) — la fond. Desigt 
că lista juniorilor evidențiați poate 
mai mare. Ne vom face datoria ca 
viitoarele întreceri cicliste rezerva 
juniorilor s-o completăm cu noi num

• Fără voia noastră comentarii 
acestor campionate trebuie să ait 
și relatări despre comportări negativ 
Juriul întrecerilor i-a scos din clasi 
mente (în campionatul de conta 
timp) pe cicliștii Aurel Șelaru (D 
namo), M. Rîndașu (Voința Ploiești 
V. Bacsko (Tg. Mureș), C. Porumb (D 
namo), E. Pap (Chimia Făgăraș) cai 
au folosit „plasa" unui ciclist sau 
unei motociclete. La aceștia trebuie i 
dăugat și N. Ciumete. Toate aceste 
constituie abateri grave de la conduit 
pe care trebuie s-o aibă un ciclis 
Ele nu sînt numai infracțiuni ale r< 
gulamentului ci și abateri de la dtsc 
plină, de la etiea sportivă, și cai 
vădesc o slabă educație. Cluburile i 
asociațiile sportive din care fac pari 
vor trebui să discute comportarea s 
cestor cicliși și să ia măsurile cai 
se impun. Mai ales din mentalitate 
alergătorilor tineri va trebui stîrpit 
diin rădăcini această atitudine.

• Un alt aspect negativ, pe cai 
tangențial l-am atins și în cronic; 
este acela al tacticii defensive intri 
buințate în campionatul de fond d 
o serie de alergători fruntași. Ion Ai 
deleanu, G. Moiceanu, C. Dumitresci 
Ion Stoica, N. Niculescu, N. Ciumei 
și alții au transformat campionatul îr 
tr-o adevărată plimbare, prin fapti 
că s-au suspectat la infinit. Rezult: 
tul 1 O serie dintre ei au venit Ia 
minute după învingător și alții la 13 
Greșeala le-a fost pe loc „răsplătită1 
Socotim însă că atitudinea lor esl 
condamnabilă și pentru faptul că 1 
loc să contribuie cu forțele pe cai 
le au la dinamizarea cursei au făci 
— dimpotrivă — tot ce le-a fost p< 
sibil pentru a încetini alura...

H. N.
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oința Tg. Mureș învingătoare 
mpionatul masculin de calificare 
sftrșitnl săptămînii trecute au avut

Brad întrecerile de zonă ale cam- 
ului masculin de calificare in ca- 
a A. După meciuri viu disputate, pe 
1 loc s-a clasat Aurul Brad cu 6 p.

MIHAI SUSAN 
corespondent

cererile primei etape ale ^zonei" de 
are de la Cluj au fost cîștigate 
inamo Oradea II. Clasament:l. Di-
Oradea II 4 p, 2. Voința Satu 
4 p, 3. A.S.A. Cluj 2 p, 4. Trac- 
Brașov 2 p.

PAUL RADVANY 
corespondent

minică s-a desfășurat la București 
il dintre formațiile S.P.C. și Voința 
Iureș. Echipa mureșeană a cîștigat 
la cu scorul de 60—57 (28—29).

CR. POPESCU 
corespondent

Din coiful ringului
ORADEA. 28 (prin telefon). Peste 

1000 de spectatori au fost prezenți, pe 
stadionul Voința, la întîlnirea dintre 
echipele regiunilor Crișana și Mara
mureș din cadrul „Cupei Eliberării". 
Prezentîndu-se mult mai bine pregă
tiți boxerii din formația gazdelor au 
repurtat o victorie confortabilă cu 
25—13 p.

Iată rezultatele înregistrate : cat. 
cocoș: V. Orosz (C) meci’ nul cu T. 
Szabo (M) ; pană : N. Costișor (C) 
pierde prin abandon în fața lui V. 
Hreniuc (M) ; semi-ușoară : Fr. Lovas 
(C) b.p. C. Ivan (M) ; ușoară : F. Cer- 
bu (C) b. abandon rep. II G. Hoția 
(M) ; semi-mijlocie : G. Tîmpescu (C) 
b.p. Fr. Silaghi (M) ; mijlocie-ualcă: 
I. Nyiri (C) b.K.O. rep. II V. Mureșan 
(M) ; mijlocie : C. Kontsak (C) pierde 
la puncte S. Nagy (M) ; semi-grea: 
Șt. Șchiopu (C) b. abandon rep. I. Fr. 
Bereski (M). La categoriile muscă și 
grea, I. Nica șl, respectiv, I. Harș 
din echipa Crișanei au cîștigat prin 
neprezentarea adversarilor. (ION 
OPREA-coresp.).

Pe scena teatrului de vară din Bu
zău, în fața unui public numeros, s-a 
disputat duminică seara o frumoasă 
gală de box, în cadrul căreia s-au 
întîlnit Voința din localitate și repre
zentativa orașului Brăila. Cele mai 
frumoase partide au fost cele de la 
categoriile ușoară și mijlocie mică, 
în care au evoluat sportivii I. Breazu 
(Buzău) — Gh, Victor (Brăila) și N. 
Dumitru (Buzău) — G. Serbina (Bră
ila). Dovedind o mai bună pregătire 
fizică și tehnică localnicii au învins 
la puncte. De fapt și victoria finală 
Je-a aparținut tot lor cu rezultatul 
de 14—4. Iată celelalte rezultate :

Șt. Lazăr (Buzău) b.p. C. Morăruș 
(Brăila), I. Jipa (Brăila) b.p. I. Cis- 
maru (Buzău), C. Stan (Brăila) b.ab. 
G. Zamfir (Buzău), C. Diaconescu 
(Buzău) b.ab. N. Minzu (Brăila), I. 
Vișoiiu (Buzău) b.p. N. Drogeanu (Bră
ila), P. Stoica (Buzău) b.p. N. Di- 
midon (Brăila), M. Lazăr (Buzău) b.p. 
C. Gutui (Brăila). (O. NICULESCU- 
coresp.)

:ampionatul republican pe echipe reprezentative de regiuni
a caracterizat 
de la Cîmpu- 
ne-a spus de-

organizare perfectă 
furarea întrecerilor 
Muscel. După cum 
il federal, tov. Valerin Prodea, fo-
Sportive locale au făcut eforturi 

lu- 
cele

bite, străduindu-se ca toate 
: să fie puse la punct pînă la 
nici detalii.
5 rezultatele înregistrate în 
zile de concurs : BĂRBAȚI :

I. €omșa (B) 10,9; M. Mureșan 
1,0 ; 200 m : D. Comșa (B) 22,6; 
ureșan (B) 22,9 ; 400 m : II. Stei 
50,8 ; A. Vlădoianu (B) 53,2;
t.- H. Stef (0) 2:00,5 ; A. Vlădo- 
(B) 2:01,4 ; A. Domocoș (B) 

> ; 1500 m : I. Moraru (B) 4:04,9 ; 
ticuruș (B) 4:10,8 ; 5000 m: V. 
ruș (B) 16:21,6; I. Balotescu (B) 
3; 10000 m: L. Szfike (B)
,2; A. Goanță (A) 36:15,8; 110 mg: 
rolea 15,2; G. Zickeli (B) 15,4; 
imitrașcu (A) 16,1 ; 400 mg : I,

cele
100

înălțime : A. Arvai (B) 1,88 ; 0. Popescu 
(0) 1,80; A. Berbece (A) 1,80; pră
jină : M. Ilăuțoiu (A) 3,00; greutate: 
I. Vorovenci (A) 13,52; V. Sălăgean 
(B) 13,46; Gh. Vorvata (B) 13,35; 
disc: V. Sălăgean (B) 50,50; I. Samoș- 
ca (B) 40,18; I. Vorovenci (B) 40,06; 
suliță: II. Wentzel (B) 63,66; S. Cătă- 
neanu (0) 53.03; ciocan: V. Țibulsclii 
(A) 47,09; F. NOsner (B) 45,07; 4x100 
m : Brașov 44,6; 4x100 m : Brașov
3:313; Oltenia 3:34,6; FEMEI: 100 m: 
G. Moga (A) 12,7 ; W. Guicss (B) 13,0; 
S. Anghelescu (B) 13,1 ; 200 m: G. 
Moga (A) 26,7; W. Guiess (B) 27,1;

Gabor (B) 58,4 ; A. Neghină 
800 m: A. Neghină (A)

400 m : V.
(A) 62,0;
2:26,0; F. Pop (B) 2:31,0; 80 mg: 
S. Anghelescu (B) 12,6; A. Vitalvos
(B) 12,8; V. Suică (A) 13,0; lungime: 
.1. Balea (B) 5,49; M. Stoichiță (0) 
5,25; J. Nistor (0) 5.11; L. Onciul 
(A) 5,08; înălțime: N. Balca (B) 1,55;

Discuții pe marginea campionatului masculin

Cheia succesului:
Pe toți cei care au ur

mărit evoluția jucătorilor 
în etapele premergă
toare finalei pe țară i-a 
surprins neplăcut rezul
tatele obținute ]a Sibiu 
de cele șase echipe ca
lificate în ultimul act al 
ca mpionatului; 
popicari doar 
pășit granița 
p.d. și numai 
registrat cifre 
p.d. Duminică

pregătirea

El. Cataramă (A). 31,25 ; 4^4.100 m :
Brașov 51,1.

în urma întrecerilor desfășurate, clasa
mentele generale ale zonei de la Cîmpu- 
lung

1.
2.
3.

Muscel 
Brașov 
Argeș 
Oltenia

Aminate din cauza unei ploi torențiale 
întrecerile zonei de la Iași (Bacău, Iași, 
Suceava) nu s au 
form programului 
zultatele le vom 
nostru de joi.

se prezintă astfel:
310 p (199 b + 111 f)
241 p (153+88)

155 p (103 + 52).

putut desfășura con- 
stabilit. De aceea, re
publica în numărul

din 38 de 
15 au 
celor 

doi au 
peste 

la prînz, 
după terminarea compe
tiției, am cerut mai mul
tor specialiști să ne spu
nă părerea asupra com
portării nesatisfăcătoare a 
majorității finaliștilor.

PETRE BREBEANU, 
președintele secției Pe
trolul Ploiești, actuală 
campioană a țării: „Ni
velul întrecerilor a fost 
mai ridicat decit in anul 
trecut. Totuși rezultatele 
sint, în 
Motivul: 
F.lectrica 
tențioase.

general, slabe, 
pistele arenei 
sint foarte pre- 
Consider că 5

Jucătorii
după

echipei Petrolul Ploiești, la citeva minute 
ce au îmbrăcat tricourile de campioni.

Foto : Tr. Ioanițescu

6 
popicari ploieșteni au reușit să treacă 
de 800 p. d., pentru că au avut mai 
multe jocuri pe arene grele”.

ION MICOROIU, fost campion mon
dial, antrenorul 
Reșița: „Sportivii 
Ploiești și Voința 
stil, uniform, o < 
Ceilalți, bineînțeles cu 
cepții, au defecțiuni în 
sării bilei. Rezultatele 
toare sint datorate insă 
și durității pistelor".

din cei

formației Olimpia 
de la Petrolul 
Tg. Mureș au un 

concepție de joc. 
unele ex- 

tehnica lan- 
nesatisfăcă ■ 

și denivelării

Despre turneul loturilor
R. D. Germanareprezentative m

Cristescu

Foto: I. Mihăică
asupra

ra șcu (A) 
3000 m

6;

campion al Capitalei la prăjină cu un rezultat de
4,21 m — record personal

Bărboi (A) 
Brînză (B) 

D. Nicolae (A) 10:24.4; 20 
arș: I. Baboie (B) 1.44:09,6; I.
(A) 1,47:03,5; lungime: C. Buică 

>,59; 1. Zamfirescu (0) 6,55; 6.
(B) 6,43; triplu: II. Wentzel 

3,81 ; I. Dumitrașcu (A) 13,63;

V. Pulpea (A) 1,44; M. Geantă (0)
1. Tomcscit (O) 1,40; greutate:

și 
A. 

Sălăgean (B) 15,23; E. Scherer (B) 
(A) 11,7 7; disc: 

01. Gataramă (A) 47,49; A. Sălăgean 
39,76; L. Oros (B) 37,62; suliță: 
El. Neacșu (A) 41,62; M. Ciurea (B) 
41,23 — rec. pers.; L. Stoof (B) 32,94;

13,04; El. Neacșu

ACTUA LITATI
a Sibiu a avut loc etapa a IIl-a 
ipionatului republican de dirt- 
In prezența a peste 4 000 de 

(ori cei mai valoroși alergători 
iră s-au întrecut oferind dispute 
mie. 
irul;
3) Și 
de;
; 4-7 Al.
(Voința), R. Jurcă (Steaua) și 
loldoveanu (Dinamo) 4 puncte, 
amentul după
faze arată
(Metalul) 22 

eseu (Steaua)
(Steaua) 18 puncte; 4. C. Ra- 
(Metalul) 18 puncte; 5. M. 

idrescu (Metalul) 17 puncte; 6 
seu (Voința) 9 puncte.

de
de

nu-

Clasamentul probei este
1—2. Gh. Voiculescu 

M. Alexandrescu (Metalul) 
3. Ion Cucu (Metalul) 5

Pop (Unirea), AL

desfășurarea a- 
astfel: 1. ION 
puncte; 2. Gh. 

20 puncte; 3. R.

• La Brăila a avut loc faza 
zonă a campionatului republican 
viteză. La întreceri au asistat 
meroși spectatori. Startul probelor a
fost bine populat, motocicliștii de la 
Dinamo Galați, Energia Focșani, 
Automobilul Buzău, Metalul Bucu
rești și Voința București asigurind 
concursului un nivel satisfăcător. Iată 
rezultatele înregistrate; „Manet" — 1. 
M. Zidaru; 2. N. Beneat; 3. N. Țîrlion; 
125 cmc: 1. N. Felea; 2. A. Carabăț; 
3. Al. Geană; 175 cmc: 1. N. Felea;
2. Stan Nicolae; 3. A. Carabăț; 250 
cmc: 1. N. Felea; 2. Paraschiv Luca;
3. N. Ghițău; 350 cmc: 1. N. Felea;
2. V. Gaspar a ti; 500 cmc: 1. N. 
Felea.

IPUflU și I. 1ONJESCU, coresp. I. SPIC1U— antrenor

Se apropie campionatele europene. 
Dornici de o comportare cit mai bună, 
pe măsura prestigiului de care se 
bucură voleiul rominesc în Europa, 
voleibaliștii noștri se pregătesc intens. 
Din planul de pregătire face parte și 
recentul turneu întreprins de loturile 
noastre de băieți și fete in R. D. 
Germană.

Timp de o săptămînă sportivii ro- 
mîni au susținut în compania voleiba
liștilor din R.D.G. 8 întilniri, în ora
șele Leipzig, Torgau, Eilenburg și 
Berlin.

La înapoiere am stat de vorbă cu 
prof. Ștefan Roman și prof. N. Mu
rata, doi dintre antrenorii care’ se 
ocupă de pregătirea echipelor noastre, 
pentru a aEla unele amănunte 
comportării celor două loturi.

„Turneul din R.D.G. — ne 
maestrul emerit al sportului Șt.
— deși scurt ne-a fost deosebit de 
util. Băieții au susținut 4 întilniri în 
timp de 7 zile și aceasta ne-a ajutat 
să verificăm stadiul de pregătire a 
echipei în condiții asemănătoare unei 
competiții oficiale. Pe lingă aceasta 
am întîlnit în voleibaliștii din R.D.G. 
un adversar foarte 
mul timp a făcut 
bile. Din 
cu prima
întîlnirea 
ale celor 
nouă. Pe 
(în special o revenire de formă față 
de evoluțiile precedente), turneul ne-a 
arătat că mai avem incă mult de lu
crat mai ales la capitolul pregătirii 
fizice. Dacă în primele două meciuri 
sportivii noștri au jucat bine, remar- 
cindu-se în special Derzei, Fieraru 
și Chezan, în ultimul meci echipa n-a 
mai rezistai. In al doilea rind dife
rența de pregătire a jucătorilor a in
fluențat in mod direct comportarea 
generală a echipei. Drăgan, venit după 
operație, Bărbuță, după examene, ca 
să dăm doar două exemple, au incă 
mult de lucrat. De fapt acestea sint 
problemele principale spre care trebuie 
să ne îndreptăm atentia : pregătirea 
fizică și omogenizarea lotului**.

spunea 
Roman

bun, care î'n ulti- 
progrese
meciuri

remarca- 
sustinute 
două iar 
secunde

cele trei
echipă am cîștigat
dintre garniturile 

două loturi ne-a revenit tot 
lingă unele aspecte pozitive.

Din relatările antrenorului Roman 
s-a desprins faptul că și în jocul liniei 
a doua, mai ales în fața unui atac 
puternic cum a fost cel al gazdelor, 
s-au manifestat anumite slăbiciuni 
spre care vor trebui îndreptate 
gătirlle viitoare.

Bilanțul rezultatelor obținut de 
este favorabil voleibalistelor

pre-

fete 
din 

R.D.G. care au cîștigat 2 din cele 3 
întilniri. Dar nu aceasta contează în 
principal ci comportarea jucătoarelor 
noastre, stadiul de pregătire a echipei 
pe care o așteaptă alte confruntări 
deosebit de importante.

„Ca și la băieți, după cum ne-a spus 
antrenorul lotului feminin, pTof. N. 
Murafa, sportivele noastre au întîlnit 
o echipă care se afirmă tot mai puter
nic. Avînd jucătoare înalte, bine pre
gătite fizic, reprezentativa R.D.G. a 
făcut progrese inseminate și are unul 
dintre cele mai bune atacuri din Eu
ropa. Iată de ce întilnirile susținute in 
compania acestei echipe au fost foarte 
folositoare pentru actuala perioadă de 
pregătire**.

Ce s-a desprins în urma acestui 
turneu? 1. Lotul feminin cuprinde 
sportive cu o pregătire încă insufi
cientă (studentele în special, aflate în 
sesiune de examene, nu s-au putut 
antrena). 2. Lovirea mingii de sus ca 
și serviciul se execută încă slab. 3 
In atac jocul se bazează prea mult pe 
forță (doar meciul doi, pe care l-au 
și cîștigat a făcut excepție). 4. Pre
gătirea fizică este încă deficitară. Tre
buie să se continue lucrul cu o inten
sitate sporită.

Fără îndoială că în perioada urmă
toare volumul de antrenamente va fi 
sporit, că atenția antrenorilor se va 
îndrepta spre remedierea lipsurilor 
manifestate în turneul din R.D.G. 
Pentru aceasta voleibalistele noastre 
vor trebui să respecte programul de 
antrenament al prof. N. Murafa și 
prof. N. Tărchilă, pentru ca în scurt 
timp să se ajungă la omogenizarea 
lotului și la o formă bună, așa cum 
au manifestat în acest turneu Lia Va- 
nea, Elisabeta Goloșie și Ileana En- 
culescu.

FERDINAND POPESCU, antrenorul 
lotului republican la băieți: „Majori-, 
tatea jucătorilor au venit la Sibiu eu 
o pregătire insuficientă. C. Radulescu; 
I. Victor, Dumitru C. Dumitru și alțl 
popicari fruntași mi-au lăsat impre
sia că și-au neglijat antrenamentele 
în ultima vreme. Bilele și popicele au 
fost de bună calitate. Pistele insă au 
solicitat excesiv pe sportivi".

NICOLAE IVANOVICI, arbitrul 
principal al competiției: „După pă
rerea mea nu s-au înregistrat rezul
tatele scontate. S-a jucat nervos iar 
pistele au constituit un obstacol grete 
de trecut”.

Ne oprim aici cu impresiile spe
cialiștilor. Din cele de mai sus reiese 
clar că pistele arenei Electrica au 
supus pe popicari la un serios exa
men, triindu-i după gradul pregătirii 
lor. Unii antrenori și jucători insft 
au pus rezultatele slabe numai pe 
seama arenei. Nu putem fi de acord 
cu aceștia. Cu atîț mai surprinzătoare 
pare explicația lor cu cit singuri au 
avut prilejul să-și dea seama - ur- 
mărindu-1 pe Tiberiu Szemany — c& 
in aceleași condiții, jucătorii bine pre
gătiți au obținut rezultate mari. Cel 
care au afirmat că Szemany a fost 
în formă de „zile mari”, realizînd 
la Sibiu 874 p. d-, se înșeală. Popi
carul din Tg. Mureș a înregistrat a- 
nul acesta și la Arad, la Reșița, Me
diaș, București și pe alte arene di® 
țară rezultate valoroase. Cheia suc
ceselor: antrenament intens la canalul 
preferat, dese exersări pentru rezol
varea unor figuri la „izolate” și o 
viață sportivă exemplară. Avînd o 
temeinică pregătire metodică (a stu
diat pină și un amănunt căruia mulți 
nu-i dau nici un fel de atenție și 
anume luarea bilei în așa fel îneît 
să fie scutit de o eventuală acciden
tare din cauza bilelor care vin pe 
jgheab), 
ușurință
cînd de-a lungul celor 200 de bile 
același canal. A jucat atit de frumos 
îneît nici un spectator nu a părăsit 
sala cît timp a tras. Bine ar fi fost 
dacă toți sportivii l-ar fi asistat, pen
tru că aveau multe de învățat. Dar...

Evoluția 
many — în 
C. Soos și 
punctele de
care susțineau că dificultățile arenei 
i-au împiedicat să realizeze rezultate 
pe măsura posibilităților lor. Evolu
ția popicarilor evidențiați mai sus 
a dovedit că totul se poate rezolva 
printr-o bună pregătire.

Szemany a descoperit cu 
particularitățile pistei, ju-

jucătorilor Tiberiu Sze- 
special — V. Vrînceanu, 

V. Nicolescu au infirmat 
vedere ale unor sportivi

TR. IOAN1ȚESCU

l

C. ALEXE



Vă prezentăm echipa MOTOR JENA
Prima adversară a echipei Dinamo București 

in „Cupa campionilor europeni" la fotbal

în urma tragerilor la sorți, Motor 
Jena — campioana R. D. Germane — 
<aste adversara echipei Dinamo 
Bu-curești în primul tur al „Cupei 
campionilor europeni". Prin rezul- 

I talele obținute și, în special datorită 
I modului în care a cîștigat campionatul 

(6 puncte avans față de cea de a doua 
clasată Empor Rostock), Motor Jena 

l și-a cîștigat in ultimul timp o frumoasă 
1 reputație. De-a lungul celor 26 de

dintre reprezentativa țării noastre cu 
echipa R. D. Germane: portarul
Fritzsche, rapida extremă Rolande 
Ducke și impetuosul centru atacant 
Peter Ducke. Dar iată, pe scurt „căr
țile de vizită" ale jucătorilor de la 
Motor Jena :

PORTAR: Herald FRITZSCHE - 
născut în 1937 — a fost selecționat 
de 5 ori in echipa reprezentativă A, 
de 6 ori în echipa B, de 12 ori în 
echipa de juniori.

10 ori în echipa de juniori. Diethard 
STRICKSNER - 1938 - 7 t, 1 j. 
Hilmar AIIEERT - 1936 - 2 B, 4 t, 
12 j.

MIJLOCAȘI : Hein HERGERT -
1936 - 1 A, 6 B, 2 t, 2 j; Walter 
EGLMEYER - 1935 - 4 t.

ÎNAINTAȘI : Dieter LANGE - 
1940 - 5 B, 3 t, 8 j. Franz ROHRER
- 1937. Peter DUCKE - 1941 - 12 
A, 5 j. Horst KIRSCH - 1933. Roland 
DUCKE — maestru al sportului — 
19 A, 5 B.

Jucători de rezervă : H. J. OTTO —
1937 — 5 j. Siegfried WOITZAT—1933
- 1 A. Peter ROCK - 1941 — It. 
H. MOLLER - 1937 - 13 A. 8 B, 3 t. 
8 j. (Acest jucător deosebit de va
loros nu a jucat în retur, fiind ac
cidentat. In cazul cînd se va resta
bili el va reintra în postul de inter 
stingă). Antrenorul echipei Motor, 
Georg Buschner, fost și el interna
țional, a declarat recent că pri
vește cu o deosebită atenție jocul cu 
Dinamo București. în timpul verii 
echipa nu și-a întrerupt antrenamen
tele, jucînd în „Cupa Rappan" unde 
a avut o comportare modestă. Aceas
ta datorită în mare parte faptului 
că din echipă au lipsit internațio
nalii Fritzsche și frații Ducke, care 
se află în pregătire în vederea me
ciurilor din „Cupa Europei” cu for
mația R. P. Ungare. „Oricum insă — 
a declarat Buschner — pe aceștia 
contăm in meciurile din C.C.E.".

După cum se vede, adversarii echi
pei Dinamo București au o certă 
valoare. Un motiv în plus pentru 
dinamoviști să privească cu multă 
seriozitate meciurile din C.C.E și 
să se pregătească în consecință.

(i. o.)

Pe portarul Fritzsche care a evoluat recent tn echipa R.D. Germane la București 
Iii veți revedea tn Capitala țării noastre tn formația campioanei R.D. Germane, 
Motor Jena lată-l in fotografia noastră pregătindu-se să rețină balonul. (Fază 

din meciul R.P.R. — R D.G. 3—2).
Foto: T. Chiorcanu

etape, Motor Jena a pierdut doar FUNDAȘI i Heinz MARX - 1939
4 meciuri, de 5 ori a terminat la — de 6 ori în echipa de tineret, de
egalitate, iar pe celelalte 17, le-a 
cîștigat.

Motor Jena este o echipă tinără. 
Cînd afirmăm acest lucru nu ne 
gîndim numai la virsta jucătorilor, ci 

i și la trecutul echipei în prima cate- 
i gorie a țării. Motor (echipa uzi
nei de aparate optice din Jena) a 

.promovat in campionatul primei ca- 
: tegorii în anul 1958. De atunci, for- 
l mația opticiemlor s-a clasat me- 
i reu printre echipele fruntașe, iar 
! în anul 1961 a cîștigat „Cupa R. D. 
Germane". In „Cupa cupelor" a eli
minat în primul tur echipa Swansea 
<5—1 și 2—2), fiind apoi învinsă 
de Atletico Madrid.

După cîștigarea campionatului din 
I acest an unul din ziariștii revistei 
|de specialitate „Die Neue Fussballwo- 
' che" caracteriza pe scurt echipa 
Motor Jena: „O formație cu un poten
tial excelent de joc, cu fotbaliști ti
neri, cu o bună pregătire fizică. 
Acestea au fost calitățile esențiale 

' care i-au adus titlul. In apărare, 
i echipa practică un joc sobru, ermetic. 
I In atac sînt folosite in special aripile 
rapide și centrul atacant".

Echipa din Jena are cîteva indi
vidualități deosebite, „oameni de 

I bază" și în reprezentativa R. D. 
! Germane. Este vorba de jucătorii 
1 care s-au evidențiat și în meciul

Pregătiri pentru campionatele 
mondiale de ciclism

Cicliști din U.R.S.S., Iugoslavia și 
Suedia au participat la Moscova, la 
un concurs de verificare în vederea 
campionatelor mondiale din Belgia. 
Proba contra cronometrului pe echipe 
a fost cîștigată de reprezentativa 
U.R.S.S. (Melihov, Kapitonov, Cerepo- 

1 viei, Olizarenko) care a parcurs dis- 
! tanța de 100 km in 2hl7:28,0. Cursa 
i cu start în bloc, disputată pe traseul 
I de la Kurkino, a revenit lui Iuri Me
lihov, cronometrat pe distanța de 
148,800 km cu timpul de 3h40:33,0 (me- 

i die orară 40,500 km). Pe locul doi, 
| la o secundă, s-a clasat Kapitonov iar 
j pe locul trei, la două secunde Oliza- 
I renko. Primul din echipa Iugoslaviei 
I a fost Valcic (locul 9) în 3h43,0. Din 
echipa Suediei, cel mai bun rezultat 

țl-a obținut Ripfel (locul 14) în 
i 3h44:14.0.

Trăgătorii de talere 
au plecat în R. D. Germană

Ieri dimineață, lotul nostru de ta
lere aruncate din șanț a părăsit 
Capitala plecînd în R. D. Germană 
unde trăgătorii romîni vor avea un 
antrenament comun cu trăgătorii 
gazdă, iar apoi un concurs. Au făcut 
deplasarea concurenții I. Dumitrescu, 
Gh. Enache și A. Ionescu, sub con
ducerea antrenorului Gr. Ioanide.

Petrosian și Keres - învingători la tos Angeles
NEW YORK 29 (Agerpres). Turneul 

internațional de șah de la Los An
geles a luat sfîrșit cu victoria marilor 
maeștri sovietici Tigran Petrosian și 
Paul Keres, clasați la egalitate cu cîte 
8,5 puncte fiecare. în ultima rundă 
(a 14-a) Keres l-a învins în 35 de mu
tări pe marele maestru iugoslav Sve- 
tozar Gligorici, ceea ce i-a permis să-1 
ajungă în fruntea clasamentului pe 
campionul mondial Petrosian, care a 
făcut remiză cu Reshewsky. La egali
tate s-au terminat de asemenea par-

fidele Najdorf .— Benko și Olafsson 
— Panno.

Clasament final : 1—2 Petrosian, Ke
res (ambii U.R.S.S.) 8,5 puncte ; 3—4. 
Najdorf (Argentina), Olafsson (Islan
da) 7,5 puncte ; 5. Reshewsky (S.U.A.) 
7 puncte ; 6. Gligorici (Iugoslavia) 6 
puncte ; 7—8. Panno (Argentina), Ben
ko (S.U.A.). Petrosian a cîștigat în 
acest turneu patru partide, a pierdut 
una și a remizat 9, în timp ce Keres 
a cîștigat 6 partide, a pierdut trei și 
a obținut 5 remize.

Baschet

Rapid București pe locul III 

la Porto San Giorgio
PORTO SAN GIORC4O 29 (prin te

lefon). Duminică seara, în nocturnă, s-au 
desfășurat ultimele partide din cadrul 
turneului internațional de baschet femi
nin. J ucind pentru locurile 3—4, forma
ția romînă Rapid București a învins 
Steaua roșie Belgrad ou 50—47 (27—23)

Cele mai bune jucătoare au fost Era 
Ferencz și Ilanelore Spiridon.

în finala turneului s-au întîlnit Aka- 
demik Sofia și Spartak Sokolovo Braga. 
După o partidă pasionantă, care a ne
cesitat două prelungiri, baschetbalistele 
bulgare au cîștigat cu scorul de 69—62 
(30—45, 52—52, 58—58). Clasament 
final : 1. Akademik Sofia, 2. Spartak So
kolovo Praga, 3. Rapid București, 4. 
Steaua roșie Belgrad, 5. Standa Milano,
6. Blue Star Amsterdam.

Echipa Rapid se întoarce în Capitală 
în cursul zilei de joi.

De pe pistele de atletism
A. Spiridon, Oh. Plăcintaru $1 A. Barabaș Invin^fifori

in concursul atletic din Cehoslovacia
Duminică, în localitatea Stara Bo

leslav de lingă Praga, atleții romîni 
A. Spiridon, Gh. Plăcintaru și A. 
Earabaș au participat la un concurs 
internațional de atletism in care au 
ocupat primele locuri.

La săritura în înălțime Al. Spiri
don s-a clasat pe locul I cu perfor
manța de 2,05 m, intreeîndu-i pe 
cehoslovacii Valența (2,02 m) și Kry- 
bus (1,95 m). La 1.000 m juniori Gh. 
Plăcintaru s-a clasat pe primul loc 
cu timpul de 2:28,6 (record republi
can de juniori). El a fost urmat de 
cehoslovacii Mikulik (2:29,1) și Rojko 
(2:29,1). A treia victorie romînească 
a fost realizată de Andrei Barabaș, 
care în cursa de 3000 m a sosit pri
mul cu rezultatul de 8:25,4. El a în
trecut pe atleții englezi Strong (8:25,6) 
și Shoffield (8:48,2).

CAMPIONATELE FRANȚEI...
Rezultate înregistrate în campiona

tele de atletism ale Franței desfășu
rate la Paris : bărbați : 110 m gar
duri! Duriez — 13,9; 100 m Piquemal 
10,5; 200 m — Delecour 20,8; 400 n>
— Boccardo 46,7; 800 m — Lurot 
1:48,7; 5 000 m — Bogey 14:10,8; 3 000 
m obstacole — Texereau 8:56,0; înăl
țime — Fournier 2,00 m; triplu salt
— Battista 15,54 m; lungime — Ma
thieu 7,55 m; prăjină — Houvion 
4,87 m (nou record francez); greutate
— Colnard 17,96 m (nou record fran
cez); ciocan — Husson 61,58 m; suli
ță — Syrowatski 73,52 m; femei: 80 
m garduri — Cougno 11,0; 100 m — 
Bouix 11,8; 200 m — Lurot 24,5;
800 m — Dupreux 2:35,0; lungime — 
Huillery 5,99 m ; înălțime — Laureau 
1,72 m (nou record francez); greutate
— Bretelle 13,02 m; disc — Bretelle 
47.40 m; suliță — Denyas 44,10 n».

...ȘI ALE UNGARIEI

s-au desfășurat simbătă și dumi
nică la Budapesta. Iată cîteva rezul
tate : 100 m : Mihalfy 10,5; 400 m:

FOTBAL
TURNEUL DE LA NEW YORK

Duminică, la New York, s-au în
cheiat și jocurile din grupa a doua a 
turneului internațional desfășurat în 
această localitate. In meciul decisiv, 
care avea să desemneze cîștigătoarea 
seriei, s-au întîlnit formațiile Gornik 
Zabrze (R.P. Polonă) și Dinamo Za
greb (R.S.F. Iugoslavia). Desfășurind 
un joc foarte bun, îndeosebi în prima 
repriză, fotbaliștii polonezi au termi
nat învingători cu scorul de 4—0 (3—0), 
prin golurile înscrise de Lubansky (2), 
Czok și Musialek. La încheierea jocu
rilor grupei a doua clasamentul are 
următoarea înfățișare : 1. Gornik 8
p ; 2. Dinamo Zagreb 7 p ; 3. Wiener 
Sport Klub 7 p ; 4. Ujpesti Dozsa Bu
dapesta 6 p ; 5. Belenenses (Portuga
lia) 5 p ; 6. Valladolid (Spania) 5 p ;
7. Helsingborg (Suedia) 3 p.

La 31 iulie și 4 august Gornik va 
susține un dublu meci cu echipa en
gleză West Ham United, cîștigătoarea 
grupei I. La 7 august urmează ca în- 
vingătoarea din aceste două meciuri

Csutoras 48,1; 5000 m Siito 14:08,0; 
200 m g. : Csany 23,6 (rec. egalat), 
greutate: Varju 18,69 m; suliță: 
Krasznai 73,48. Femei: 100 m :
Marko 11,7; 400 m Kazi 57,4; Klei- 
berne (Kontsek) 52,45 m

TRIESTE. Campionatele Italiei : 
Ottoliria 10,4 pe 100 m; Boschini 
59,71 la ciocan; Camaioni 15,68 m la 
triplusalt; Conti 14:42,6 la 5000 m; 
R. Galii 1,95 m la înălțime; Meconi 
17,96 m la greutate.

HAMBURG. Aterbery 51,0 pe 400 
m garduri ; Norpoth 14:03,6 pe 5 000 
m; Toeppner 7,42 m la lungime; 
Lehmann 3:45,6 pe 1500 m; Yang 4,80 
m la prăjină ; Lenze 11,8 pe 100 m 
femei; Hausmann 51,83 m la disc.

COPENHAGA, DANEMARCA - 
FRANȚA (femei) 53—64. Denise Gue- 
nard (F) 10,9 pe 80 m garduri; 
Hardrup (D) 11,7 pe 100 m și 24,2 pe 
200 m.

KRAKOWIA. Juskowiak 10,6 pe 100 
m; Schmidt 7,67 m, Majchrowitz 7,41 
m la lungime; Piatkowski 55,19 m 
la disc; Cieply 64,55 m la ciocan; 
Gorecka 11,8 pe 100 m; Bieda 1,70 m 
și Salacinska 1,70 m la înălțime; 
Krawcewicz 51,49 m la suliță. Sobotta 
24,2 pe 200 m; Piatkowska 11,0 pa 
80 m garduri; Nowak 2,04 m la înăl
țime.

GRUDZIADZ. Baran 2:21,4 pe 1000 
m; Begier 55,84 m la disc.

TORHOUT. Charles De Backere 
71,24 m la suliță (nou record belgian).

BERLIN. Flamm 10.4 pe 100 m; 
Hilckbom 7,51 m la lungime; Laufer 
4,60 m la prăjină; Baumann 61,27 m 
la ciocan; Gundula Diel 11,6 pe 100 
m și 10,9 pe 80 m garduri; Schwalb» 
53,00 m la suliță.

Scurte știri externe
S-A ÎNCHEIAT OLIMPIADA 

STUDENȚEASCĂ DE ȘAH

A luat sfîrșit cea dc-a 10-a ediție 
a Olimpiadei studențești de șah care s-a 
desfășurat în localitatea Budva (Dalma
ția). Pe primul loc s-a clasat echipa 
studenților din R. S. Cehoslovacă, care 
a totalizat 24 puncte. Au urmat-în cla
sament Iugoslavia — 23,5 puncte ; R. P. 
Bulgaria — 22 puncte; U.R.S.S. — 
22 puncte; S.U.A. — 19,5 puncte; 
Olanda — 17,5 puncte; R. P. Mongolă 
și R. P. Polonă — cîte 15 puncte; R. P. 
Ungară — 13 puncte și Italia — 5,5 
puncte.

REGATĂ INTERNAȚIONALĂ 
DE CAIAC-CANOE IN DANE

MARCA

Regata internafională de caiac-canoe 
desfășurată pe lacul Byngby de lingă 
Copenhaga s-a încheiat cu următoarele 
rezultate: caiac 2 (1000 m) Petersson- 
Utterberg (Suedia) 3:25,0; canoe 1: 
Khimitij (U.R.S.S.) 4:22,3 ; caiac simplu 
(500 m) Morozov (U.R.S.S.) 1:45,2;
caiac simplu (1000 m) Hansen (Dane
marca 3:47,5; caiac dublu femei (500 
m) Seredina, Knevesiuk (U.R.S.S.) 
1:48,8; ștafeta caiac 4x500 m (simplu) 

'U.R.S.S. 7:46,3; caiac dublu (10 km) 
Tiukov, Grișin (U.R.S.S) 44:26,3.

PE GLOB
să întâlnească pe Dukla Praga, ci 
a cîștigat ediția de anul trecut a tt 
neului internațional de fotbal de 
New York.

SELECȚIONATA CLUBURILOR 
U.R.S.S. — FERENCVAROS 

BUDAPESTA

Zilele trecute selecționata cluburi 
U.R.S.S. a susținut un meci de ve 
ficare cu campioana R.P. Ungare 
anul 1963, Ferencvaros Budapesta. F 
baliștii sovietici au cîștigat acea 
întîlnire cu scorul de 6—2 (3—0). P< 
tru echipa sovietică au înscris : Gui 
rov (3, unul din 11 m), Malafeev, Kr; 
nițki și Voronin, iar pentru oasp 
— Novak și Albert. Iată echipa sov 
tică : Iașin, Dubinski, Dikarev, K 
neev, Krutikov, Voronin, Korolenk< 
Metreveli, Iyanov, Gusarov, Husain 
(în repriza întîi). în repriza a dc 
Iașin, Ivanov și Gusarov au fost înl 
cuiți de Bauje, Malafeev și Krasniț

Din bazinele de înot...
NEW YORK: In ziua a doua 

concursului de natație de la L 
Angeles, înotătoarea americană Do 
de Varona, în vîrștă de 16 ani, a s: 
bilit un rtou record mondial în pi 
ba de 100 m spate cu timpul 
1:08.9. Vechiul record era de 1:09,0 
aparținea înotătoarei Lynn Bur 
(S.U.A.).

PARIS: Cu prilejul campionate! 
de înot ale Franței au fost stabil 
două noi recorduri franceze. Je 
Pommat a parcurs 200 m fluture 
2:23,2, iar Marcel Louvet a re-li: 
in proba de 400 m mixt timpul 
5:22,1. Proba de 100 m liber a reve 
lui Alain Gottvales in 56,1. Crist; 
Caron a obținut timpul de 1:10.4 
proba feminină de 100 m spate.

NEW YORK : Olandezul Herm 
Willemse a cîștigat pentru a pa 
oară campionatul mondial de in 
desfășurat la Atlantic City. El 
parcurs distanța de 42 km în 10 
30:5,0, întrecînd cu o oră pe cel de 
doilea clasat.

PARIS: Bayon 18:31,6, Lui
18:58,0 pe 1500 m liber; Christoi 
1:02,5, Raffy 1:03,8 pe 100 m spa 
Kiehl 1:13,3 pe 100 m bras (nou 
cord); Pommat 1:01,9 pe 100 m fiu 
re; Vannacker 2:24,3 pe 200 m HI 
femei; C. Caron 2:34,8 pe 200 m s, 
te; A. Mirkowitch 1:21,8 (nou recoi 
M. Pialat 1:21,9 pe 100 m bras.

BUDAPESTA : Sereny 2:28,8 pe 
m fluture; Maria Balla 1:11,9 pe 
m spate (nou record); Lenkey ! 
pe 100 m liber; Tolgyessy 1:06,3 
100 m liber.

BASTAD : Mats Svensson 12.0
200 m liber (nou record); Hans 
sendahi 17:40,2 și M. Svensson 17: 
pe 1500 m liber.

„CUPA GALEA" LA TENIS

La Riccionc, în finala zonei italiei 
competiției de tenis „Cupa Galca", 
prezentativa Italiei a întrecut cu 4 
selecționata R. P. Romîne. Singura 
torie pentru echipa romînă a fost : 
nută de Popovici, care l-a învins 
6—4, 8—6 pe Berloni. Iată rezult: 
finalelor disputate în celelalte z< 
Neuport (Belgia) : Belgia-R. P. U 
ră 3—2 ; Plscp (R. S. Cclioslovai 
R. S. Celioslovacă-Frânța 3—2; Ki 
(Austria): U.R.S.S.-Austria 4—1. I 
pele cîștigătoare ale zonelor respei 
se vor întîlni în turneul final, cari 
avea loc în curbul la Vichy (Frai

AU LUAT SFÎRȘIT CAMPIONAT! 
MONDIALE DE SCRIMĂ DE

GDANSK

Duminică s-au încheiat la Gdi 
(R. P. Polonă) campionatele moni 
de scrimă. Ultima probă — sabie p 
chipe — a fost ctștigată de reprezer 
va R. P. Polone, care a învins cu ! 
selecționata U.R.S.S. De remarcat c 
sfirșitul asalturilor prevăzute de re. 
mont, rezultatul era egal 8—8 (62 
tușe). A fost necesar astfel un mec 
plimentar tn care polonezul Paulo, 
l-a întrecut cu 5—1 pe Mahlivanov 
locul trei s-a clasat R. P. Ungară

(Agerprc


