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din străzile 
un tinăr ni

reușite au fost pînă 
cele conduse de prof. 
Groza Ia Mangalia și

Citiți în pa<f. a 2 a

Spartachiada 
de vară

acest fapt, 
fi interesant

Pe teme 
actuale

Deunăzi, pe una 
stațiunii Eforie Sud 
s-a adresat cu întrebarea s

— Nu știți unde este clubul 
sportiv ?... Azi dimineață, pe 
plajă, s-a anunțat prin stația de 
radioamplificare că la club vor 
fi organizate concursuri de șah 
și tenis de masă. Vin pentru 
prima oară în această stațiune. 
Mă descurc mai greu. O tablă 
indicatoare, un afiș, mi-ar fi 
fost de folos...

Pleeind de la 
ne-am gîndit că ar 
să abordăm o pro
blemă de mare ac
tualitate : cum este 
organizată și popu
larizată activitatea
sportivă cu oamenii muncii a- 
flați la odihnă pe litoral.

Cu aproape două luni în 
urmă, la Constanța, din iniția
tiva clubului sportiv Farul și 
cu sprijinul consiliului regional 
UCFS lua ființă comandamentul 
sportiv al litoralului. Obiectiv : 
organizarea activității sportive 
a oamenilor muncii veniți la 
odihnă.

Cu acest prilej a fost îlnfoc- 
nțit un plan de acțiune, au fost 
stabilite concursuri și competi
ții. S-a trecut totodată Ia ame
najarea bazelor sportive, s-au 
fixat responsabilități.

S-au făcut multe lucruri 
bune. Diminețile, de pildă, in 
stațiuni sînt prezentate progra
me de gimnastică de înviorare, 
iar în unele locuri (Constanța, 
Mamaia. Costincști), iubitorii 
gimnasticii au la dispoziție — 
chiar pe plajă — porticuri, bare 
fixe și paralele. De-a lungul 
plajei au fost amenajate, de a- 
semenea. terenuri de volei.

In același timp, in aproape 
toate stațiunile sînt organizate 
concursuri de inițiere la înot.

Cele mai 
acum 
Elena 
prof. T. Spînu și Ioaneta Lă-
zăreanu la Constanța. La clu
buri și pe terenurile de 
din stațiuni se desfășoară 
ceri între vizitatori sau 
selecționatele stațiunilor 
chipe cuprinse în calendarul 
competițional 
— baschet și 
box. Metalul 
volei, Voința 
etc.). In stațiuni fac popas și 

șahiști fruntași, 
printre care I. Mi- 
titelu, I. Vlad, L. 
Marin, A. Cormoș 
care susțin intere

sante simultane. în sfîrșit, se or
ganizează excursii, fie pe lito
ral, fie în locuri istorice (His
tria, Heracleea), în gospodării 
colective sau se fac plimbări 
cu vaporașele, pe mare.

Comandamentul sportiv al li
toralului cuprinde un număr 
important de activiști sportivi 
și profesori de educație fizică. 
Pentru fiecare s-au stabilit sta
țiunile de care răspund. Priinlre 
atribuții erau și cele referitoare 
la folosirea mnor forme atractive 
de agitație vizuală — panouri 
și afișe, în special. Numai că 
drumul pină la traducerea in 
viață a fost nespus de anevoios. 
Și practic, nu s-a făcut nimic 
în aoeastă privință.

Ceva mai mult. Cu timpul, 
colectivul s-a... rezumat 
Singură persoană : prof. Con
stantin Cîndea. Vrei să 
spre exemplu, ce competiții au 
loc la Eforie Nord ? Ți se răs-

sport 
între- 
între 

și e-

(Spartac și S.S.E 
handbal, Portul —■
— fotbal, Farul —
— tenis de masă

Ia n

afli.
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A, Balczo și echipa R. P. Ungare au cîștigat concursul internațional
de pentatlon modern al R. P

Dan Ionescu și echipa R. P. Romine
interna-Ne-am obișnuit în ultimii ani ediție a concursului 

ca la Călugăreni să se în- țional de pentatlon modem al 
cheie concursurile de pentatlon țării noastre. Era ultima șansă

Mîine, pe stadionul Dinamo.

Romine
I pe locurile II

De o modestie deosebită, 
Balczo ne spunea ieri după 
victorie că l-a impresionat în 
mod deosebit in acest concurs 
buna pregătire a echipei ro- 
mîne, și îndeosebi a lui Dan 
Ionescu. Nu contestăm, desi
gur, aceasta. Dar adăugăm că 
învingătorul întrecerii, Balczo, 
este un sportiv de mare clasă 
internațională (de altfel, dove
dită cu prisosință în concursu
rile anterioare), bun la toate

Concurs motociciist 
de obstacole

Pista de atletism a stadionului ' 
Dinamo din Capitală a fost spe-• 
cial amenajată pentru întrecerea! 
de mîine a motocicliștilor. Alergă
torii de la Dinamo, Steaua, Me-, 
talul, Voința (București), Steagul1 
roșu Brașov, CSO Reșița, Poiana 
Cîmpina, Voin|a Sibiu, Voința Pi-' 
tești -—■ adică tot ce are motoci-! 
clismnl romînesc mai valoros —• 
s au pregătit intens pentru acest 
festival al sportului cu motor. 
Spectatorii vor putea duminică 
dimineață să-i vadă la lucru pa 
Traian Macarîe, Mihai Pop, Mihai 
Dănescu, Ștefan Iancovici, Gh. 
Ion, Puiu Ovidiu și pe alți frun
tași ai motociclismului romînesc.

Întrecerile încep la ora 10. Se 
dispută clasele 125 cmc, 175 cmc, 
2.10 cmc și 350 cmc. Vor avea loc 
cite două manșe.

CONSTANTIN MACOVEI

(Continuare in pag. a 8-a)

„Prima vacanță*
Foto: I. Miclea

tn proba
Dan Icnescu, cel mai bine clasat dintre reprezentanții țării noastre, 

de cros

modern organizate în Capitală. 
Nici de data aceasta tradiția 
n-a fost infirmată, pădurea 
din jurul acestei localități is
torice, reunind pentru ulti
ma oară la start pe 
participanții la cea de a opta

NOUL BAZIN DE ÎNOT
DE LA DINAMO

O noua baza sportivă modernă 
î fost pusă Ia dispoziția îno
tătorilor bucureșteni. Este vor- 
oa de frumosul bazin olimpic 
amenajat în parcul sportiv Di- 
rarno, care are toate caracte
risticile impuse de regulamen- 
:ul internațional : 50 m LUN
GIME, 22 LĂȚIME ȘI 8 CU
LOARE, POSIBILITATE DE 
:ncâlzire a apei în caz 
>E TIMP NEFAVORABIL, IN
STALAȚII DE POMPARE ȘI 
PILTRARE. O deosebită impor- 
anță o prezintă tunelurile care 
aermit urmărirea, filmarea sau 
otografierea mișcărilor efec- 
uate de înotători. Bazinul este 
lotat și cu o tribună cu o ca
tenate de 2 000 de locuri. 
Foto : A. Crișan — corespon- 
lent).
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pe care concurenții o încercau | 
pentru clasarea pe un loc mai = 
bun în clasamentul general in- 5 
dividual, era ultimul prilej = 
pentru ca o performanță bună Ș 
să ofere bucuria unei victorii. | 
Această satisfacție a fost în- . 
cercată in cele din urmă de re- = 
putatul Balczo care, deși con- = 
dus înaintea ultimei probe de = 
concurentul Dan Ionescu, a gă- = 
sit posibilități de a „răsturna** = 
situația, clasîndu-se pe primul = 
loc in clasamentul general indi- = 
vidual. =
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Reportajul noțtru

Jurnal 
de vacanfă

Vacanța a adunat de acum pe 
hîrtia cil pătrățele sau cit linii 
mici a jurnalului intim cîteva 
impresii care se cer știute.

Din clasa I șî pînă în pragul 
maturității, oamenii în pantaloni 
scurțl s-au întors sau pleacă din 
nou pe itinerariile orelor fără clo
poțel

Pe
ței ?

Să
„4
Vacanța a împlinit cîteva 

tămîhi, după calendar. Ea 
însă, pentru mine, mult mai îm
plinită*...

Paginile următoare notează ca 
într-o nouă „Romînie pitorească" 
un itinerar al cîntecului și al 
bucuriei. Geografia vacanței are 
contururi de lumină și schele. Pre-

și fără cataloage, 
unde trec itinerariile vacan-

sap- 
pare

domină exclamațiile. Valea Pra
hovei este asemuită cu o sim
fonie de nuanțe cuprinse între 
„nota j’oasă" a apelor cristaline 
și „acuta" albastrului înalt, care 
aureolează tîmplele pomădate cu 
diamantele dimineții ale munților. 
Caraimanul „privește", sondele 
„se aliniază", schelele „urcă" iar 
trenul „aleargă". Spre alte „bucu
rii"...
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EXCURSII CICLOTURISTICE

Duminică 4 august se or
ganizează trei excursii ciclo
turistice la pădurea și la
cul Căldărușani, Brănești și 
Mogoșoaia.

Plecarea : duminică ora 
8 din fața stadionului Di
namo.

RECORDURILE LUI BALAȘ FIȚI, OMOLOGATE DE FE
DERAȚIA INTERNAȚIONALĂ.

Federația Internațională de 
Haltere a trimis federației noa
stre de specialitate diplomele 
de omologare ale recordurilor 
mondiale de juniori stabilite de 
tînărul BALAȘ FIȚI. Este 
vorba de cele trei recorduri,

In Capitală și la Ploiești, turnee internaționale de baschet pentru 
juniori

La sfîrșitul săptămînii viitoare, orașele București ș? Ploiești vor 
găzdui două importante turnee internaționale de baschet pentru juniori 
și junioare, la care vor participa reprezentativele Uniunii Sovietice, 
R. P. Bulgaria, R. P. Polonă și R. P. Romînă.

Juniorii își vor disputa întîietatea pe terenurile Știința din Capitală. 
De remarcat că primele două echipe clasate în acest turneu se vor 
califica pentru Jocurile Balcanice la baschet juniori, care se vor desfă
șura în localitatea Lom (R. P. Bulgaria), între 28 ougust — 1 septembrie. 

Formațiile feminine vor susține întîlnirile la Ploiești. Data turneelor ? 
9—11 august.

de Ia categoria ușoară : 118 kg 
la împins (stabilit la Paris), 149 
kg la aruncat (obținut la „Cupa 
Dunării", la Sofia) și 362,5 kg 
la trei stiluri, tot la Sofia.

Anul trecut Balaș Fiți a mai 
obținut două recorduri mondiale 
la categoria pană : 142,5 kg la 
aruncat și 357,5 kg

ULTIMELE ÎNSCRIERI 
PENTRU CURSUL DE 

INIȚIERE IN 
ȘTRANDUL

ÎNOT de la 
TINERETULUI

„CUPA ELIBERĂRII'

în total.

înscrierile 
trul de învățare 
tului de la ștrandul Tine
retului din Capitala se 
mai primesc doar azi, 
pînă Ia ora 18, la casele 
ștrandului. Cursul începe 
luni.

pentru cen- 
a îno-

UJ
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Azi $1 mîine se dispută 
la ștrandul Tineretului din 
Capitală, în organizarea co- 

orășenești de specia- 
un important con- 

de înot dotat cu 
Eliberării’*. La a- 

primă competiție or-

misiei 
litate, 
curs 
„Cupa 
ceastă

CU PARTICIPAREA ÎNOTĂTORILOR 
FRUNTAȘI

dispută ganizată pentru înotătorii 
fruntași vor participa spor
tivi de la Steaua, Dinamo, 
Rapid și de la celelalte 
cluburi și asociații cu sec
ții de natatie. 
azi încep la 
cele de mîine

Probele de 
ora 19, iar 

la ora 10.

F 
(/)-

„București...
Muzeul de Istorie a partidului 

ne-a primit cu rezonanța vechilor 
cîntece de luptă. Trecem prin ani 
ureînd spre astăzi, treaptă cu 
treaptă.

Impresia este unică și se poate 
citi pe fețele tuturor colegilor 
cu care ne întîlnim aici: recunoș
tință, mîndrie și emoție.

De la ultima pagină a trecutu
lui elevii au continuat „lecția" în 
mijlocul prezentului.

Brăila, Galați, Bacău, Bicaz» 
Cluj...

„ Pretu tin deni căra mi da
s-a înrudit cu soarele 
tr-un shîj, ca zborul 
spre Soare.

Verbul „a înălța* se 
în întreaga țară ca în tr-un uriaș 
amfiteatru, la catedra căruia stă 
învățătorul nostru scump: PARTI
DUL. Este cea mai frumoasă 
lecție la care am asistat vreo
dată...*

Năvodarii... Marea...
„...E o zi înaltă și curată ca 

privirile colegilor mei*. Astăzi e 
o zi deosebită : au loc întrecerile 
sportive între detașamente. Cele 7 
detașamente s-au antrenat cu se
riozitate. Fac parte din detașa
mentul nr. 1.

Meciul nostru de fotbal cu cel 
din „doi* e în atenția taberei.

roșie 
verii în- 
ciocîrliei

conjugă
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Grație și îndemânare

Marea întrecere sportivă a tine
retului de la orașe și sate, Sparta- 
chiada de vară, ajunsă în fazele 
superioare, continuă să se desfă
șoare cu mult succes în toată țara. 
Denumită, pe bună dreptate, com
petiția sutelor de mii, Spartachiadă 
de vară a tineretului constituie un 
minunai prilej de atragere a ma- 
seior, a întregului tineret, în prac
ticarea organizată a sportului.

Pasionantele întreceri ale tilneri- 
lor, calificați pentru etapele orășe
nești ți raionale ale competiției, 
fae ea sute de stadioane și tere
nuri sportive din orașe și din cen
trele raionale să trăiască zile de 
intensă activitate.

Iată ci te va aspecte 
cerile din Capitală și

de Ia intre- 
din țară.

Campionii raionului Făgăraș

Sărbătoare sportivă pe terenul „Sirena"

TRAIAN BARBALATA T. RĂBSAN

Meciul de volei dintre echipele feminine ale asociațiilor sportive Titanii și Electroaparataj a., fost viu disputat, lată 
o fază a întilnirii

Foto; A. Crișan Gimnaștii asociației S.P.C. executind o piramidă ia întrecerile finale pe raion

Joi, în sala Giulești, doi elevi de 
la „166**, Valeriu Pană și Nar
cis Drag om ir, au deschis prin-

tr-o frumoasă demonstrație finala de 
gimnastică a Spartachiadei de vară, cu 
participarea echipelor din Grivița Roșie. 
Un reușit prolog — cu rondă flick, dublu 
cilindru și elemente spectaculoase de a- 
crobatică — la o întrecere viu dispu
tată !

încă de la ^încălzire** s-a văzut că 
fetele de la „Daciau vizează cu multe 
șanse, locul I. Intr-adevăr, în concurs, 
în special prin tinerele filatoare Ste
fania Taramenco, Maria Dumitriu, Ma
ria Civică și Lucreția Sfîrlogea, pregătite 
de prof. Sebastian Racoviță, ne-au de
monstrat că gimnastica, sport al grafiei 
și îndemînării, are în întreprirderea „Da
cia* 1* multe talente.

' In ultimele zile, bazele sportive din 
Orașul Făgăraș au găzduit întrecerile 
finale din faza raională a Spartachiadei 
de vară a tineretului, la care au parti
cipat cei mai buni concurenți din cei 
peste 13 000 participanți de la etapa de 
mase a competiției. Cu acest prilej s-au 
remarcat o serie de elemente tinere cu 
frumoase aptitudini pentru diferite ra
muri sportive. Bunăoară, menționăm pe 
tînărul Nicolae Metea, care a câștigat 
proba de săritură în înălțime cu rezultatul

■ de 1,70 m ; pe tînăra Elena Maistoru, 
învingătoare la proba de aruncarea greu- 

! tății, cu rezidtatul de 10 m. De aseme
nea, mai evidențiem pe tinerii : Gh. Gra
ma, Gh. Blehuțiu, Ion Riad, C. Zaharia, 

'Maria Zamfir, Dora llălescu, care an cu
cerit titlurile de campioni pe raion la 
întrecerile de viteză, concursurile de tir, 
natalie și ciclism. La întrecerile dc volei 
pe primele locuri s-au clasat echipele 
„Utilajul**, la băieți, și „Carpați**, la 
fete, iar la handbal, atît la întrecerile fe
minine cît și la cele masculine, victoriile 
au revenit echipelor asocial ici sportive 
Car pa (i-Făgăraș.

Acuin, sportivii șî echipele clasate pc 
primele locuri se pregătesc pentru faza 
superioară, etapa interraională a Spar- 
taehiadei de vară, care se va desfășura 
între 4 și 15 august.

I
Finala raională a Spartachiadei de 

vară a tinerelului organizată de clubul 
Metalul a prilejuit întreceri viu dis
putate. Măsurile luate în vederea des
fășurării concursurilor in cele mai bune 
condițiuni au fost încununate de suc
ces. Finalele s-au transformat într-o 
adevărată sărbătoare sportivă. Pe te
renul de volei, pe cel de handbal și de 
fotbal s-au desfășurat meciuri dinte. 
Victoria echipei masculine a F.R.B., 
care a învins la handbal „Titanii** cu 
24—22, a fotbaliștilor de la „Mătasea 
populară** (1—0 cu Electroaparataj), a

Finala de la Giulești ne-a oferit 
însă prilejul să consemnăm și alte 
prezențe i aloroase, ca, de pildă, 

acelea ale sportivelor de la Tableta sau 
Laminorul. Un plus de voință din partea 
acestora ar fi făcut întrecerea și mai a- 
trăgătoare, ar fi pus în dificultate pe 
campioane, gimnastele asociației spor
tive Dacia

Au urmat băieții... Șapte echipe în 
luptă pentru locul I. Prin fața specta
torilor au evoluat tinerii gimnaști de la 
Regionala C.F.R., I.T.B.-Bucureștii Noi, 
Laminorul, C.F.R. București Mărfuri, 
Grivița Roșie.

In fotografie, tînăra Mariana Șețu, 
campioana raionului Făgăraș la între
cerile de ciclism.

L. MIREA-coresp.

handbalișlilor de la Titanii (2—0 cu 
F.R.B.), au fost îndelung aplaudate. 
Cel mai mult a plăcut însă disputa 
dintre „Titanii** și „Electroaparataj**. 
Volțibalistele primei echipe au ciștigat 
la limită: 2—l. La atletism, sfaturile 
antrenorului Dinu Cristea au folosit 
mult. Eugenia Radu și S. Constanți- 
nescu (Metalul), M. Brezuică (Sirena) 
și C. Fălcușan (Titanii) slnt ctștigă- 
torii probelor de alergări.

Pe apa lacului Tei sau desfășurat 
și întrecerile finale la înot. Monica Do-

Ultimii, deși erau mari favorit!, au 
avut de trecut prin multe- emoții. Abia 
în final gimnaștii de la Grivița Roșie 
au reușit să se distanțeze. Mal exact, 
o dată cu evoluția lui Damian Butnaru, 
Constantin Mocanu și Dumitru Dumitru...

Un amănunt inedit: a doua zi la
Grivifa Roșie, în ateliere, băieții 
de la sculărie, turnătorie și a- 

adus la fic
ior de mun- 

sărbătorească.
Mai bucuros 
tovarășii lor

justaj, aflînd de aportul 
toria echipei de tovarășii 
că, le-au făcut o primire 
Deh, ca unor campioni I 
decit tinerii campioni și 
de muncă a fost însă profesorul Petre 
Cimponcru. El i-a pregătit doar pe acești 
talentați gimnaști încă de acum cîțiva ani, 
pe ctnd erau elevi la școala profesională. 
Ani de muncă stăruitoare, perseverență. 
Drumul pîiui la titlul de campion nu 
este niciodată ușor I...

Felicitările noastre călduroase celor 
două echipe campioane și, noi ‘ succese 
în competițiile viitoare I

ÎN PARCUL SPORTIV PROGRESUL
Miercuri după-amiază era t> ani

mație neobișnuită la capătul dinspre 
stadionul Republicii al străzii Dr. 
Staicovici. Sute de muncitori și func
ționari din întreprinderile și institu
țiile raionului, tineri și vîrstnici, se 
îndreptau spre frumosul parc spor
tiv al clubului Progresul. Trecătorii 
obișnuiți credeau că e vreo partidă 
internațională de tenis sau vreun 
meci de fotbal al echipei lui Caricaș 
și Oaidă. Masei de iubitori ai spor
tului i s-au alăturat mulți Spectatori 
ocazionali, care pînă la Urmă n-au 
regretat orele petrecute în parcul 
plin de umbră. Este drept, ed nu au 
vizionat vreo reuniune internațională 
de tenis și nici fotbal cu parteneri

785 de finaliști la Giurgiu
trecută a fost zi... plină 
Victoria din Giurgiu. S-au 
finaliștil la Spartachiada 
orașul și raionul Giurgiu, 
cucerit primele locuri. în 

Duminica 
pe stadionul 
întîlnit aici 
de vară din 
cei care au
etapa precedentă a competiției. Finala 
raională și orășenească a Spartachia
dei a însemnat pentru giurgiuveni o 
adevărată sărbătoare sportivă. între
cerea celor 785 de tineri, dintre care 
153,fete, aEfost urmărită cu viu interes 
de cei peste 3000 de spectatori, mulți 
dintre ei veniți din comunele raio
nului.

brefeanu (Solex) și Ion Gheorghe (Si
rena) s-au clasat pe primele locuri.

Regretabilă a fost atitudinea unor 
jucători de fotbal și handbal care au 
protestat nejustificat la deciziile date 
de arbitri. Comportarea lor nediscipli
nată a umbrit Intr-o oarecare măsură 
eforturile organizatorilor pentru ca în
trecerile să se desfășoare tn cele mai 
bune condițiuni.

AUREL CRIȘAN
. corespondent

La săritura în lungime, una dintre tiner ele patlicipante la finala pe raionul Lenin, 
Steliana Preda, promovată recent în secția de atletism a clubului Progresul,

de joc din ,.A“ sau „B“, dar au asis
tat la întreceri in care lipsa tehnicii 
era suplinită de ardoarea cu care iși 
apărau șansele concurenții. Se între
ceau sportivi fără prea multă expe
riență, printre ei juniori mici, elevi 
din clasele VI și VII și, pe ici, pe 
colo, cîțiva cu tîmple argintii. Erau 
reprezentanții celor aproape 30 000 de 
participanți la etapa de mase a Spar- 
tachiadei de vară a tineretului din 
raionul Lenin, care luptau acum cu 
tot avîntul pentru cucerirea titlurilor 
de campioni raionali la Spartachiadă.

.Asociațiile care au organizat cu tra
gere de inimă — de-a lungul verii — 
întrecerile Spartachiadei au fost răs
plătite acum din plin. Mulți dintre

C. Axlnte (Sfatul popular 
P. lorgulescu 

Giurgiu) — lungime ; CI- 
C. Cucu (Voința Slobozia),

întrecerile au fost pasionante. Atît 
cîștigătorii cit și cei clasați pe locurile 
următoare au dat dovadă de multă 
ambiție. Și acum să enumerăm pe 
cîțiva dintre acei care vor reprezenta 
orașul și raionul Giurgiu în etapele 
superioare ale competiției.

ATLETISM : Gh. Oanca (A.S. Neaj- 
lovul Călugăreni) — 100 m, Gh. Sima 
(Zorile Malu) — 800 m, M. Flocea 
(Gloria Coroana) — 1500 m., Stelica 
Căpitanu (Recolta Arsache) — greu
tate, C. Ciochiz (Voința Slobozia) — 
înălțime, I. Petre (Victoria Giurgiu) — 
100 m. I. (Jristea (Șc. medie Giurgiu) 
— cros, ~ 
Giurgiu) — greutate, 
(Victoria ‘ 
CLlSM:
Ștefan Moțoc (Gloria Comana), D. Ne- 
delcu (Progresul Giurgiu) ; TRINTA: 
I. Negiba (Viața nouă Frățești), I. Pro
ra (Gloria Comana), M. Neacșu (Pro
gresul Vieru), I. Chianu (Voința Slobo
zia). M, Breazu (Avîntul Putineni) ; 
VOLEI : Recolta Arsache — (atît la 
băieți cit și la fete), Progresul Giur
giu — băieți și Cetatea Giurgiu — 
fete ; FOTBAL : Voința Slobozia (2—1 
cu Gloria Comana) și Victoria Giurgiu; 
GIMNASTICA : Recolta Arsache — la 
băieți și fete și Școala medie Giurgiu, 
la fete și băieți ; TIR : Șt. Moțoc (Glo
ria Comana) și D. Nedelcu (Progresul 
Giurgiu) 

sportivii lor, cum era și de așteptat, 
au ajuns în finala pe raion. Se mîn- 
dreau pe bună dreptate activiștii și 
instructorii obștești ai asociațiilor Vul
can, Vestitorul, Relonul, S.P.C. Color, 
Tricotajul roșu, ai căror reprezentanți 
figurau în număr mare printre fina- 
liști.

Dar să vă relatăm cîteva crîmpeie 
din această reușită întrecere.

...Minutul 91 al meciului de fotbal 
dintre echipele Vulcan și Tricotajul 
roșu, ciștigat cu 7—1 (1—1) de Vulcan. 
După ce au primit cupa și strîngerile 
de mîini ale tovarășilor lor de mun
că, căpitanul echipei, lăcătușul Anghel 
Bunica, a ținut să ne spună : „O să 
mai auziți de noi. Ca recompensă 
pentru această victorie, consiliul aso
ciației sportive ne-a înscris echipa in 
campionatul raional**.

Noi le dorim succes și în campio
nat.

Spectatorii, deși răspîndiți pe nu
meroasele terenuri din parc, se aflau 
totuși în număr mare aproape peste 
tot. Suporterii, în majoritate colegi 
de muncă ai competitorilor, își încu
rajau echipele cu multă însuflețire. 
Pe terenurile de volei, de handbal, 
pe marginea pistei de atletism sau a 
gropii de sărituri, pe traseul cursei de 
moto (concurs de îndemânare) ca și 
în sala de haltere aceeași atmosferă 
plină de tinerețe.

La atletism o impresie bună au lă
sat-o juniorii M. Rusovici (12 sec pe 
100 m și 24,2 pe 200), Elena Lupașcu 
(14,5 sec pe 100 m), Steliana Preda 
(4.35 m la lungime), V. Toacă (5,60 m 
la lungime) cu toții componenți de 
cîteva luni al secției de 
clubului. O comportare 
au avut-o și cîțiva atleți 
can (antrenor N. Nicolae)
dele (cîștigătorul cursei de 1500 m) șl 
A. Ștefan (al doilea la lungime).

Evidențieri se cuvin și asociațiilor 
S.P.C. (locul I la handbal și gimnas
tică băieți), Relonul (primul 
handbal fete), Vestitorul și 
(cite doi ciștigători la haltere) 
și activului salariat și obștesc 
bului Progresul care au asigurat buna 
desfășurare a acestei frumoase com
petiții.

atletism a 
remarcabilă 
de la Vul- 
ca M. Pan-

loc la 
Vulcan 
precum 
oi clu-



File de carnet

caiac -canoesă

Cînd antrenorul face concesii

SPORTURI NRUTJCEI

ecranului 
sport, 

Sâ 
cheie

Și

bune 
Stînd 

vorbă

să călărească.

tînăr erou 
care

P.S. Mereu îmi amin
tesc de o deosebit de 
instructivă discuție a- 
vută cu ani în urmă cu 
artistul poporului Geor
ge Vraca, fost (autentic} 
internațional de rugbi. 
Maestrul îmi vorbea des
pre paciunea pe care 
mulți consacrați ai sce
nei și 
pentru 
mișcare, 
încă o 
sului ?

2:32,
piu 500 m: 1. Ileana Cristea (S.S.E. II) 
3:09,5 ; 2. Elena Berbecel (C.S.S.)
3:21,4; 3. Viorica Ioniță (S.S.E. 11) 
3:28,5. Caiac dublu 500 m: 1. S.S.E. II

Mișcarea și scena
de călărie 

în ter
se

Pe terenul 
din Splai, care 
meni consacrați mi 
pare că se numește ma
nej, am asistat cu pri
lejul unui obișnuit an
trenament la un „reci
tal" cu totul inedit.

Conducînd un puisîn- 
ge, pe nume Șeic (ad
mirabil ca linie și nerv), 
călărețul Velicu (din rîn- 
dul sportivilor de la 
Steaua) a executat cu 
o dezinvoltură de meș
ter un veritabil balet, o 
gamă de figuri uimitoa
re. Bisați de o asisten
ță întîmplătoare, com
pusă in majoritate din 
actori, omul și calul au 
mai oferit, fără efort, un 
supliment de măiestrie. 
Caii ceilalți, aflați la 

lucru, au ciulit urechile 
și o clipă mi s-a părut 
chiar că și-au invidiat 
.colegul', care, pe lingă 
dulceața aplauzelor, a 
primit și o porție dublă 
de zahăr.

Dar nu despre aceasta 
voiam s-aduc vorba, ci 
despre actori. Grupul 
asistent la demonstrația 
făcută de Velicu și Șeic 
era compus din actori 
de teatru și film, vi
itorii protagoniști ai e- 
cranizării nemuritorului 
«Neam al Șoimăreștilor". 
Actorii veneau zilnic să 
învețe 
nu de alta dar pentru 
necesitățile filmului. Vo
iau să afle cit de cît, 
chiar și în fugă, secre
tele echilibrului pe cal. 
Mai ales pentru faptul 
că pînă și în film, caii 
nu stau numai ca... sta
tuile ecvestre, ci obiș
nuiesc, cîteodată, să

fugă ori chiar 
sară. Cai sînt...

Pînă aci, toate 
și la locul lor. 
însă tot acolo de
cu Colea Răutu, devenit 
„veteran' al peliculei 

romînești, ne-am gîndit 
la altceva : dacă în ur
mătorul film eroii vor fi 
nevoiți (bateți în lemn 1) 
să înoate, să sară un 
gard sau, ceea ce ar fi 
și mai complicat, s-o 
rupă la fugă, atunci ce 
s-ar întîmpla ? (Deseori 
orele de educație fizică 
și sport din institut se 
uită prea repede...)

E greu și chiar inutil 
să ceri unui actor, ori 
cît de complex pregătit, 
să știe de toate, pe mă
sura imprevizibilelor sale 
roluri viitoare : să con
ducă autentic o locomo
tivă, să execute, ca un 
profesionist, o interven
ție chirurgicală la ab
domen, sau să cosea
scă, cu realism, un lan 
de eecară. Totuși, un 
absolvent de institut ar 
putea (poate că ar și 
trebui) să fi alergat mă
car de cîteva ori pe o 
veritabilă pistă de atle
tism, să fi aruncat, cît 
de cît, un disc și să nu 
strige după ajutor dacă, 
cumva, apa i-a trecut 
de umeri. Ba chiar să 
sară cu parașuta. Nu 

i-ar strica 1 Pe lîngă o 
dezvoltare trupească, 

cum se zice, sportul i-ar 
oferi, atît pe seîndura 
scenei, cît și în lumina 
reflectorului de film, 
mai multă naturalețe, 
mai multă dezinvoltură, 
pînă chiar și mai multă 
grație.

Individual și sporadic

tot mai mulți sînt 
torii care în timpul 
liber trag la vîsle, 
vesc mingea de tenis, 
urcă pe munte. Pentru 
că, la urma urmei, ni
mănui nu i-ar surîde o 
Julietă înțepenită, un 

Vlalcu Vodă mișcînd 
spada ca pe o... mătura 
cu coadă și cu atît mai 
puțin un 
zilelor noastre 
nu respire sănătate 
căruia să-i lipsească 
monia în mișcări.

Regiaoruî, ortcît 
genial ar ii, nu poate 
substitui nici sportul, 
nici antrenamentele. Do
cumentarea, în vederea 
creării rolurilor, e nece
sară și niciodată sufici
entă. Tot așa cum tî- 
nărul interpret degajat 
în mișcări, suplu, ener
gic — prin sport — va 
compune personajul său 
cu și mai multă natura
lețe și forță emoțională 
în prezența unor calități 
fizice dobîndite din 
vreme, decît confecțio
nate ad-hoc șt la repe
zeală.

I. GRIN

Au fost desemnați reprezentanții bucureșteni 
pentru finalele de juniori la

curînd au avut Ioc întrecerile pen
tru desemnarea finaliștilor bucureșteni 
ai campionatului republican de juniori la 
caiac-canoe. Cele 16 probe au fost — 
în maj’oritate — foarte disputate (îndeo
sebi la categoria j’uniorifor mici), fapt 
care dovedește preocuparea antrenorilor 
noștri pentru pregătirea tinerei generații 
de mînuitori ai padclei și pagaei. în 
concursul de pe lacul Herăstrău s-au 
impus reprezentanții Clubului sportiv 
școlar și ai Școlii sportive de elevi nr. 2 
care au cucerit cîte 7 locuri 1, restul 
victoriilor (2) revenind cluburilor Olim
pia și Voința.

Iată care sînt clasamentele primelor 
echipe în „zona11 din Capitală: JUNI-

OARE CAT. I Caiac simplu 500 m: 
1. Carmen Popescu (C.S.S.) 2:42,2 ; 2. 
G&orgeta Ciufu (Voința) 3:00,8 ; 3.
Cornelia Angliei (Olimpia) 3:15,0. Caiac 
dublu 500 m: 1. C.S.S. (Anca Olivier, 
Maria Sersea) 2:37,5; 2. Olimpia (To- 
mescu, Spătaru) 2:56,0; 3. C.S.S. (Ma
ria Dina, Maria Domocoș) 3:00,5. K 4 
500 m : 1. C.S.S. (Sanda lorgulescu, 
Geta Nicolescu, Valentina Șerban, Vio
rica Stoica) 2:17,3; 2. Steaua (C. Pe
trescu, F. Rîuleț. L. Romașcan, S. Jecu) 
2.22,3. JUNIOARE CAT. 11 Caiac sim-

La Mamaia, pe lacul Siutghiol, cu 
citva timp în urmă, lotul republican 
de iahting s-a pregătit în vederea 
unei importante competiții: cea de a 
Vl-a regată a concursului internațio
nal dotat cu „Cupa Prieteniei" care 
a avut loc la Odessa. In acest scop, 
federația de specialitate a încredințat 
pregătirea lotului, antrenorului Mir
cea Băiceanu, tehnician recunoscut 
pentru priceperea și cunoștințele sale, 
u-n specialist de la 
sportivi aveau de
sigur 
văfat.

Și 
mers 
antrenorul 
știut să fie mai exigent cu sportivii, 
să-și impună autoritatea.

In lot insă, în zile de pregătire 
puteau fi auzite astfel de... cereri:

— Nea Mircea, mîine întîrzii și eu 
o oră. Am puțină treabă în Con
stanța.

„înțelegător", antrenorul ceda cu 
ușurință. Mai ales cind era vorba de 
un „băiat 
nu-și mai

Sau :

De aici și pînă la totala discredi
tare a antrenorului in fata sportivi
lor săi n-a mai fost decît un pas.

★

— Am fost animat de intenții bune, 
domnească 
colaborare 
am 
Au

multe

treaba 
bine,

— Nea 
un sfert

de în-

ar fi 
dacă 

ar fi

care tinerii noștri

Am vrut ca în lot să 
o atmosferă sănătoasă, de 
rodnică. îmi dau seama că 
Sportivii nu m-au înțeles, 
de bunătatea mea...

Așa a explicat antrenorul 
Băiceanu, în ședința comisiei 

de

Pe teme educative

bun”, Numai că solicitantul 
făcea apariția in acea zi.

Mircea, diseară stau și eu 
de ceas peste program. 

Mi-au venit niște cunoscuți. Nu 
face să nu schimb cîteva vorbe 
ei...

Antrenorul (deh, inimă largă) 
dovedea din nou înțelegător. Și 
acest caz insă, sfertul de oră 
transforma uneori intr-o... 
albă.

Rezultatul? Repetate absențe de la 
antrenamente (unii sportivi abia au 
realizat o prezență de 50 la sută!) 
și, în general, minimalizarea impor
tanței procesului de pregătire.

Ceva mai mult. La un concurs de 
verificare a lotului, organizat in a- 
junul plecării la Odessa, echipajul 
Costescu-Carapancea a fost eliminat 
din întrecere pentru depășirea star
tului. Departe de a se conforma aces
tei hotărîri, supărat, Costescu a adre
sat arbitrilor insulte.

Ce poziție ar fi trebuit să adopte 
antrenorul Băiceanu? Evident, el avea 
datoria să pună la punct pe acest 
sportiv nedisciplinat; să discute ca
zul său cu ceilalți membri ai lotu
lui. Opinia colectivului ar fi cîntărH 
greu, l-ar fi ajutat pe sportivul că
zut in greșeală să se îndrepte. Dar. 
nu! Cu spiritul său... concesiv, an
trenorul a intervenit pentru ca spor
tivul Costescu să poată participa și 
la următoarele regate.

se 
cu

se
in 
se

noapte

Mircea
regio

nale de iahting, 
„necazurile" avute. 

Poți fi în relații 
prietenești cu spor
tivii fără să-ți 
știrbești autoritatea 

de antrenor, respectul ce trebuie să 
ți-l acorde sportivii,

Sintem împotriva unor relații ri
gide cu sportivii, a 
tante, netovărășești. Dar, în calitatea 
sa de educator, antrenorul trebuie si 
știe să găsească cele mai bune căi 
de apropiere sufletească de sportivii 
pe care ii pregătește.

Ciți dintre antrenorii noștri nu pot 
fi văzuți împreună cu sportivii la 
spectacole artistice, făcind împreună 
lectura presei, 
temă educativă, 
trebuie să aibă 
principială.

Or, trecind cu vederea toate aces
tea, antrenorul Mircea Băiceanu s-a 
comportat ca un slab educator. Și, 
consecințele le-a suportat in primul 
rind el...

(Elena Nosa, Magdalena Botez) 2:51,4; 
2. S.S.E. II (Crina Dorobanții, Georgeta 
Popescu) 2:51,9; 3. Voința (Rodica A- 
drian. Luminița Bremia) 3:00,4. JU
NIORI CAT. I Caiac simplu 500 m :
1. Domițian Popescu (S.S.E. II) 2:16,0;
2. N. Tăbăcaru (Voința) 2:24,5; 3.
Constantinescu (C.S.S.) 2:38,5. Caiac 
dublu 500 m: 1. Olimpia (M. Musat, 
D. Calan) 2:04,0; 2. S.S.E. II (V.
Georgescu, P. Ilristea) 2:16,0 ; 3. S.S.E. 
II (V. Bordeianu, V. Pistol) 2:19,3. 
Caiac dublu 1.000 m: 1. Voința (I. 
Albu. P. Ionescu) 3:33,6; 2. S.S.E. II 
(A. Stanică, G. Crainiciuc) 3:48,0; 3. 
S.S.E. II (C. Tănăsescu, S. Radu) 
3:49,2. A' 4 1.000 m: 1. S.S.E. II (1. 
Marusciac, Z. Dumitrescu, I. Zamfir, 
B. Weinstein) 3:11,5; 2. Olimpia (Dobre, 
Dragomir, Budiștean, Resnak) 3:17,0;
3. Olimpia (Trandafir, Ovezea, Ciulian 
Tarțău) 3:28,0. Canoe simplu 1.000 m: 
1. A. Răduț (C.S.S.) 4:19,0; 2. Gh. 
Colan (C.S.S.) 5:15.0; 3. G. Buruiană 
(C.S.S.) 5:20,9. Canoe dublu 1.000 m: 
I. S.S.E. II (Gh. Nițu, N. Cercelaru) 
4:17,5. Caiac simplu 5.000 m : 1. Ioniță 
Marian (S.S.E. II) ; 2. Mitrca Dorin 
(Olimpia) ; 3. Roland Filipi (C.S.S.). 
JUNIORI CAT. II Caiac simplu 500 m:
1. Virgil Duncan (C.S.S.) 2:23,0; 2. 
Gh. Săndulacbe (S.S.E. II) 2:29,5; 3. 
G. Malace (C.S.S.) 2:34,8. Caiac dublu 
500 m: 1. S.S.E. II (St. Gheorghe, M. 
Sava) 2:15,0; 2. S.S.E. II (G. Ivan, 
A. Ionescu) 2:20,0; 3. C.S.S. (E. Pan- 
țea, E. Georgescu) 2:20,2. Canoe simplu 
CiOO m: 1. Mihai Dincă (C.S.S.) 2:58.0*
2. P. Preoteșescu (C.S.S.) 3:02,8; 3. 
Cr. Dincă (S.S.E. II) 3:18,2. Canoe' 
dublu 500 ni: 1. C.S.S. (A. Dumitru. J. 
Policov) 2:32,0; 2. C.S.S. (I. Gluțu- 
lescu, V. Bogdan) 2:31,8 ; 3. S.S.E. II 
(N. Stanciu, V. Nistor) 3:01,6.

în clasamentul general la caiac-canoe 
pe primul Ioc se situează reprezentanții 
Clubului sportiv școlar București care au 
acumulat cu patru puncte mai mult (212 
față de 208) decît cei ai Școlii spor
tive de elevi nr. 2. Pe locurile urmă
toare : Olimpia 78 p, Voința 33 p, 
Steaua 32 p. Finaliștii bucureșteni vor 
concura, alături de caii ficații celorlalte 
centre nautice din țară, în zilele de 16 
și 17 august a c., la Snagov, pentru a 
desemna pe campionii republicani de 
j’uniori.

în „Regata Prieteniei" de la Odessa

o au 
pentru 

fie oare
a succe-

Ech pa de iahting a R. P. Romine pe locul II

Botoșani s-au desfășurat, timp 
zile, întrecerile etapei regionale

greșit, 
abuzat

atitudinilor dis-

studiind o carte cu 
In esență, antrenorul 
totdeauna 0 atitudine

TIBERIU STAMA

Echipajul M. Dumitriu — N. ZamS a luat o plecare bună, terminind regata a 7-a 
pe locul V.

Foto: P. Romoșan

Etapa regională 
campionatului 
republican

Sîmbătă, în rada portului Iliciovski, 
la 45 km depărtare de Odessa, s-a 
disputat ultima etapă, a Vil-a, din 
„Regata Prieteniei11. Ea a adus impor
tante modificări în clasamentul general. 
Astfel, la clasa Finn, vicecampionnl 
olimpic Ciucilov a adus culorilor Uni
unii Sovietice o victorie de prestigiu. 
Reprezentanții noștri 
Svoboda s-au clasat 
respectiv, 10 din 48

în clasamentul pe 
noastră a ocupat, în final, locul II, fiind 
întrecută doar de lotul olimpic al

E. Enopian și P. 
pe locurile 6 și, 
de concurenti.
națiuni, formația

3. 
islavia; 5. 
; 7. R.S.S.

U.R.S.S. Pe locurile următoare:
U.R.S.S. 11; 4. R.S.F. Iugoslavia; 
R.P. Polonă; 6. R.P. Bulgaria;

o. R.S.S. Armeană etc. InUcraineană;
concurs au luat parte 16 echipe repre
zentative

La clasa F.D., echipajul romîn M. 
Dumitrhi + N. Zamă s a clasat pe 
locul 12 din 40 de echipaje, performanță 
bună dacă ținem cont că cei doi spor
tivi au concurat pe o ambarcație îm
prumutată de la gazde.

de două . .„ .
Ia care au participat 5 echipe campioane 
de raion. Jocurile au avut loc tur-retur. 
La capătul unor partide viu disputate, 
primul loc în clasament a fost cucerii 
de cunoscuta formație Avîntul Frasin, 
care va reprezenta, astfel, regiunea Su
ceava în etapele următoare ale campio
natului.

Primele 
final : 1. 
Dimăcheni,

trei echipe în clasamentul 
Avîntul Frasin, 2. Victoria 
3. Viforul Negoești.

c.
coresp.

ALEXA
regional

orașul Fă-

P. ROMOȘAN

JURNAL DE VACANȚA
(Urinare din pag. 1)

In pauză, cei din „doi" conduceau cu 
3—0.

Resursele noastre sînt departe de a 
fi epuizate. Am schimbat tactica. Half ia 
trebuie să joace ofensiv. (După primul 
gol, halfii noștri s-au retras in apă
rare și jumătatea terenului aparținea, 
astfel, adversarilor).

Acum intră...
La 3—1 am prins aripi.
Cel de'-al doilea gol l-am marcat eu. 

De obicei joc fundaș...
Meciul a luat sfîrșit cu scorul de 3—3.
Celelalte rezultate ale după-amiezii: 

Detașamentul 3 cu 5: 2:1 6 cu 7 i 
3:1.

A doua zi, selecționata taberei Năuo- 
dari-Dig a început pregătirile pentru 
meciul cu tabăra Năvodari-Centrii..."

Bistrița...
„.„Sînteni de cîteva zile aici și com-

petițiile sportive pe care le susținem 
sînt mai atrăgătoare decit toate celelalte 
de pînă acum.

Voleibaliștii au terenurile într-un lu
miniș cu draperii grele de brazi, baschet- 
bali.știlor li s-a rezervat un platou ca 
în povești, cu panourile prinse ca ade
vărate cuiburi in crengile gorunilor, at- 
leții au pistele pardosite cu mușchi iar 
„aparatele" gimnaștilor sînt toate natu
rale (buturugi, ramuri paralele etc.).

Totul e copleșitor de frumos",
Bicaz... Baraj*ui... Altitudine maximă 

80 de metri... De aici, însemnările se 
aliniază în versuri. E o erupție de super- 
lative. De entuziasm.

Iași...
Lecția continuă.
Din nou acasă.
„Aceasta a fost prima parte a vacan

ței...^

TEOFIL BĂLAI

• • *

P.S. Jurnalul acesta de vacanță poate 
aparține elevilor Gheorghe Stoica (din 
el. a Va a Școlii nr. 34 Florcasca), 
Vladimir Hosu (cl. a VI, a Școlii nr. 28), 
Vlad-I’opa Vera fel. a HI-a Școala „Dr. 
Petru Groza11), Cristian Mazilii, (cl. 
a IV-a Școala nr. 171) sau Timlcu Dan 
(cl. a Vlll-a Școala medie nr. 11), Petre 
Cojocarii (cl. a V-a Școala nr. 4) sau 
Doina Ardeleana (cl. a 11-a, Școala me
die nr. 11) — toți din București.

El poate aparține, de asemenea, celor 
200 de elevi clujeni, fruntași la învăță
tură și în sport, care au petrecut o lună 
în tabăra dc la Bistrița, așa cum poate 
aparține celorlalte mii de școlari din pa
tria noastră plecați pc itinerarii similare 
ale vacanței și reîntorși la fel de în- 
cîntați...

• Stadionul „1 Mai“ din 
găraș a găzduit, zilele trecute, jocurile 
din etapa regională a campionatului re
publican de oină, ediția 1963, la care 
au participat echipele Torpedo Zărnești, 
raionul Brașov, Vișteanul Viștea de Jos, 
raionul Făgăraș și Recolta G.A.G. Por
cești, raionul Sibiu. întrecerile s-au des
fășurat sistem turneu, tur și retur.

în prima parte a competiției, echipele 
participante au practicat un joc mai 
slab la „bătaia mingi?1 și s-au dovedit, 
în general, deficitare la capitolul tac
tică. în retur însă ele și-au revenit, au 
jucat mai bine, oferind o scrie de me
ciuri viu disputate. Primul loc a fost 
ocupat de Torpedo Zărnești, care a cîș- 
tigat toate meciurile susținute. în par
tea a doua a competiției, Torpedo a 
realizat 16 puncte din „bătaia mingii11. 
Echipa din Zărnești a cucerit, pentru a 
7-a oară, titlul de campioană a regiunii 
Brașov.

O dispută foarte strînsă s-a dat pen
tru ocuparea locului 2 ; după ce în tur 
a fost întrecută eu 10—6 de „Recolta11, 
în retur formația din comuna Viștea 
și-a luat revanșa, cîștigînd cu 11—5. 
Astfel, ca s-a clasat pe locul 2 la o 
diferență de două puncte, lată, cum 
arată clasamentul final: 
Zărnești 12 p, 
Jos 6 p, 3.

T. B.

lată,
1. Torpedo

2. Vișteanul Viștea do 
Recolta Porcești 6 p.

MIREA
Corespondent

L.



11 II-Ies campionat republican de pollution radio
Sub unul din stejarii din pădurea 

Pustnicul, cîțiva tineri stau aplecați 
asupra aparatelor de radio emisie recep- 
ție. Ieșită prin frunziș, antena cu ro- 
ZCtă, abia se observă. Degetele bat gră-

Juniorii din nou 
în întrecere

După campionatele republicane în
cheiate recent, cei mai tineri rutieri clin 
tara noastră vor lua luni startul într-o 
competiție ele lung kilometraj. Este 
vorba de „Criteriul juniorilor* care se 
va desfășura pe șoselele din împreju
rimile Capitalei, după următorul pro
gram : luni 5 august, șoseaua București
— Ploiești (varianta Buftea), km. 7, 
ora 16,45 — 60 km cu plecare în bloc; 
marți 6 august, șoseaua București — 
Oltenița, km 13, ora 16,45 — 30 km 
contracronometru individual ; miercuri 7 
august, șoseaua București — Giurgiu, 
km 13, ora 16,45 — 100 km cu plecare 
în bloc ; joi 8 august, șoseaua București
— Ploiești (varianta Buftea) km 7, ora 
16,45 — 80 km cu plecare în bloc.

Tinerii cicliști s-au antrenat intens în 
vederea acestei importante întreceri. 
Și-au anunțat participarea juniori din 
Brașov, Ploiești, Brăila, București și 
din alte centre din țară. 

bite în manipulatorul de transmitere: 
ti-ti-ta ta-ti-ti-ta, iar mesajele pleacă 
în eter. Undeva, la cîțiva kilometri în 
desiș, alți tineri, aplecați asupra altor 
stații, ascultă cu încordare și notează: 
YABCD... YG... In „rețea" se lucrează. 
Sînt radioamatorii participant*! la cel 
dc al doilea campionat de poliatlon ra
dio.

Concursul a prilejuit întîlnirea Ia 
București a peste 30 de tineri din 8 
regiuni, care au demonstrat, în cele trei 
probe ale întrecerilor, cîtcva aspecte 
ale acestui sport tot mai răspîndit în 
țara noastră. Prima probă — telegrafie 
— desfășurată la sală, a constat din 
recepționarea a 5 radiograme formate 
din cifre și 5 radiograme formate din 
litere, transmise cu viteze dc 90—130 
semne pe minut. Tot în cadrul acestei 
probe au intrat apoi transmiterea unor 
radiograme, din cifre și litere, prin 
cunoscutul sistem Morse. Echipele care 
s-au comportat cel mai bine prin recep- 
ționări și transmiteri rapide și corecte 
au fost Dinamo 1 București (care a 
obținut la recepționări 120 puncte) și 
Ancora Galați (care a totalizat, la trans
miteri, 240 puncte).

Cea mai interesantă probă — lucrul 
în rețea — s-a desfășurat în pădurea 
Pustnicul. Trei stații de cmisie-reccp- 
ț ie dc mică putere au fost instalate 
în triunghi, la distanță de cîțiva kilo
metri una de alta. Și fiecare echipă (for
mată din trei radioamatori) trebuia să 
transmită, să recepționeze și să noteze 

i în jurnalul de stație un anumit număr 
I de radiograme. Pe locul 1 s-a clasat 

echipa regiunii Ploiești formată din 
Cortun Boris, Constantin Gîrbea și Con
stantin Ispasiu.

A treia probă, marș pe azimut, s-a 
desfășurat tot în pădurea Pustnicul. 
Plecînd dintr-un punct fix, concurenții 
trebuiau ca, orientîndu-se după bu
solă, să descopere cinci puncte de 
control într-un timp cît mai scurt. Tra
seul a avut o lungime de 7 km. Cea 
mai bună performanță a fost obținută 
de sportivul Traian Dragnea — Dina
mo 1 — care a parcurs traseul în numai 
66 minute. în clasamentul general in
dividual al campionatului pe primele 
3 locuri s-au situat: Boris Cortun (Plo
iești) 262,48 p, Gheorghe Drăgulcscu 
(Timișoara) 261,33 p, Constantin Gîr
bea (Ploiești) 246,78 p. Pe echipe, pe 
primele 5 locuri s-au clasat: A. S. Radio
amatorul Timișoara — 835,35 p, Dina
mo I București — 804 p, Radioclubul 
Ploiești 724 p, Radioclubul Brașov — 
672,13 p, Dinamo Bacău 611,30 p.

VIOREL TONCEANU

întilniri atractive în sferturile de finală ale „Cupei Eliberării"

SIMBATA

VOLEI : terenul Sănătatea (Piața Bu
șești), de la ora 17 : Confecția Buc. — 
Voința Constanța (campionatul feminin 
de caliiicare).

NATAȚIE : ștrandul Tineretului, de la 
ora 11 și de la ora 17 : finalele cam
pionatelor republicane de juniori la 
sărituri.

DUMINICA

NATAȚIE : ștrandul Tineretului, de Ia 
ora 11 și de Ia ora 17 : finalele campio
natelor republicane de juniori la sări
turi.

BASCHET : teren „Mătasea Dudești’ 
(sir. Cezar Boliac nr. 7), de Ia ora 
18,00 : Mătasea Dudești — Știința Tg. 
Mureș (campionatul feminin de cali
ficare).

FOTBAL : stadionul Republicii, de la 
ora 17,30 : A.S.M.D. Salu Mare — Știința 
Galați (barajul locurilor 10).

VOLEI : teren Sănătatea, ora 9 : Se
mănătoarea — Stuful Tulcea (campiona
tul masculin de calificare).

■ -----------iUjpa-j.idM'jti =—

PRIMII 10...
— Finala campionatelor individuale •—

Jucătoarele și jucătorii care s-au 
clasat pe primele 10 locuri în finala 
pe țară a întrecerilor echipelor femi
nine și masculine, desfășurate la Re
șița și respectiv Sibiu, s-au calificat 
și în ultimele dispute ale campiona
telor individuale. Iată pe acești spor
tivi : fete — 1. Florica Lăpușan 
(C.F.R. București) 423 p. d. ; 2. Irina 
Vizitiu (Voința Cluj) 413 ; 3. Reghina 
Schenker (Voința Tg. Mureș) 413 ; 4. 
Ana Nedelescu (Voința Ploiești) 406 ; 
5. Elena Lupescu (C.F.R. București) 
396 ; 6. Maria Petrin (Voința Constan
ța) 393 ; 7. Elena Gyarfaș (Voința 
Cluj) 391 ; 8. Maria Stanca (C.S.M. 
Reșița) 389 ; 9. Elena Eremia (C.S.M. 
Reșița) 387 : 10. Ana Rau (Voința 
Cluj) 385 ; băieți — 1. T. Szemany 
(Voința Tg. Mureș) 874 ; 2. C. Soos 
(Voința Tg. Mureș) 861 ; 3. V. Nico- 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiii

Activitatea sportivă de pe litoral 

să se ridice la nivelul cerințelor

(Urmare din pag. 1)

putntte ; „Adresați-vă tovarășului Cîn- 
<3ea...“ Te interesează ci nd va susține 
maestrul I. Mititelu un nou simultan 
la Mangalia ? Ești îndrumat tot către 
tovarășul Cîndea. Vrei să știi cînd este 
organizată o nouă croazieră ? Același 
tovarăș Cîndea este în măsură să-ți 
dea răspunsul.

Cum s-ar spune, un singur om răs
punde îin momentul de față pentru 
întregul colectiv, de toate problemele: 
organizatorice, tehnice, propagandis
tice. Răspunde, este un fel de a spune. 
Pentru că un singur om, se înțelege, 
nu poate face față la atîtea și atîtea 
probleme. Este adevărat, tovarășul pro
fesor C. Cîndea se străduiește să reali
zeze cît mai mult. In aceeași zi, de 
pildă, îl vei întîlni la Constanța sau Ia 
Cos^.ieșii, la Eforie Nord sau Ia Man
galia. Pretutindeni prezența sa se face 
simțită. Un om care nu cunoaște odih
na. Ce fac însă ceilalți membri ai co
mandamentului sportiv ai litoralului ?

Iată, așadar, cum stau lucrurile. O 
acțiune începută bine, cu mult entu
ziasm, este lăsată astăzi aproape la 
voia întâmplării. Ce are de spus, în 
acest sens, consiliul regional UCFS 
Dobrogea ?

Ne manifestăm convingerea că or
ganele UCFS din Constanța, intere
sate, desigur, ca activitatea sportivă a 
oamenilor muncii venițî pe litoral să 
fie nu numai bine organizată ci și 
popularizată într-un mod cît mai a- 
tractiv și mai eficient, va lua măsuri 
corespunzătoare. Concret : prin angre
narea în muncă a tuturor tovarășilor 
care răspund de bunul mers al acti
vității sportive pe lito-ral, de populari
zarea corespunzătoare a acesteia.
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lescu (Petrolul Ploiești) 850 ; 4. A. 
Vrînceanu (Petrolul Ploiești) 843 ; 5. 
N. Vasilat (Unirea Roman) 832 ; 6. I. 
Micoroiu (Olimpia Reșița) 830 ; 7. C. 
Solomon (Ardeleana Alba Iulia) 820 ;
8. V. Stancu (Petrolul Ploiești) 815 ;
9. L. Martina (Voința Tg. Mureș) 810 ;
10. Dumitru C. Dumitru (Petrolul Plo
iești) 808.

Aceștia își vor disputa întîietatea 
cu campionii regionali pentru cuceri
rea celor două titluri individuale. Se 
joacă la probele clasice de 100 bile 
mixte fete și 200 bile mixte băieți, 
întrecerile au loc azi și miine la 
Giurgiu (feminin) și Roman (masculin).

Ne așteptam la mai mult!
Alături 4c campionatele republicane 

ale seniorilor și ale juniorilor, campiona
tul echipelor reprezentative dc regiuni 
ocupă un loc de frunte între competi
țiile noastre de atletism cu caracter in
tern. Dar dacă ținem scamă de faptul 
că întrecerea echipelor regiunilor re flec- 

Mircea Luca (Iași) conduce în cursa de 1500 m pe care o va cîștiga

tă munca desfășurată, pe tărîmul atle
tismului, într o regiune întreagă, capa
citatea organizatorică, posibilitățile de 
selecționare, de pregătire a unui mare 
număr de allcți, trebuie totuși să-i a- 
cordăm întâietate acestei competiții.

O asemenea întrecere de mari propor
ții a fost organizată anul trecut pentru 
prima oară. în ciuda anumitor lipsuri 
evidente, totuși competiția și-a dovedit 
din plin valabilitatea și a arătat cît se 
poate de clar ca dacă ar fi pregătită pe 
îndelete și nu luată așa în pripă, ca 
anul trecut, întrecerile ar cunoaște în- 
tr-adevăr succesul cel mai mare. Aceasta 
cu atît mai mult, cu cît clasamentul ge
neral oglindește preocuparea de zi cu

Z. PAZM AM

zi, pentru ridicarea valorii atletismului 
nostru. Din acest punct de vedere, acti
viștii din fiecare regiune. au toate mo
tivele ca munca lor să primească califi
cativele cele mai bune.

Analiza desfășurării primei ediții a 
campionatului regiunilor a subliniat lip- 

șurile și a indicat direcția în care tre
buie acționat pentru lichidarea lor și 
pentru asigurarea succesului ediției din 
1963. Și pentru aceasta a fost timp sufi
cient ! Este adevărat că cele mai multe 
regiuni și-au anunțat bunele lor intenții, 
în ceea ce privește participarea atleti- 
lor lor, și au și luat unele măsuri or
ganizatorice și tehnice.

Desfășurarea întrecerilor etapei zonale 
ne-a dovedit însă că măsurile propuse 
pentru acest an n-au fost duse pînă 
la capăt, că slăbiciunile manifestate anul 
trecut au continuat să existe și că din 
aceste motive, cărora li se pot adăuga 
încă altele, întrecerile nu s-au ridicat 
la înălțimea cerințelor, a așteptărilor,

Sîmbătă și duminică, în patru orașe 
din fără se vor disputa întîlnirile din 
cadrul sferturilor de finală ale „Cupei 
Eliberării" la box.

La Brașov: oraș București — regiunea 
Brașov ; fițnipulung : Argeș — Banat ; 
Slobozia : regiunea București — Cluj ; 
Galafi: Calați — Crișana.

In întîlnirea de la Brașov, sarcina 
echipei reprezentative a orașului Bucu
rești pare să fie destul de grea. Să nu 
uităm că tînăra formație a gazdelor, în 
formă bună, a eliminat din competiție 
reprezentativa regiunii Ploiești.

O întîlnire atractivă va fi și cea dc 
la Cimpulung dintre reprezentativa re
giunii Argeș și a Banatului. In întîlni
rile precedente, ambele echipe au arătat 
o bună formă și o deosebită voință de 
luptă. Reprezentativa Argeș deși nu a

S-a constatat din nou că nici o re
giune nu a manifestat toată atenția pen
tru selecționarea și pregătirea atlcților 
care aveau să-i compună echipa, că pu
ține au fost formațiile complete la aceste 
întreceri. Ccrcetînd foile de concurs am 
văzut destule cazuri de improvizații la 
diferite probe și în consecință rezultate 
extrem dc modeste, întâlnite — de obi
cei — în concursuri de începători și 
care, în nici un caz, n-ar fi trebuit să 
existe la o competiție dc o asemenea 
amploare.

In Capitală, dc pildă, la ștafeta de 
4x100 ni, echipa raionului Grivița Roșie 
(care sc confundă cu cea a clubului Ra
pid) a prezentat în formație pe aruncă
torul dc suliță Ion Cristea și |>c fon- 
distul Nic. Siminoiu care, cu puțin timp 
înainte, terminase de alergat cursa de 
10 000 iu, iar Steaua și Știința (pentru 
raionul 16 Februarie) deși au numeroși 
vitczișli buni, n-au prezentat nici o 
echipă. Formația Crișanci n-a avut nici 
un reprezentant la 10 000 in și la 20 
km marș. în schimb Maramureșul a folo
sit la 20 km marș pe un tînăr de 19 
ani, deși există o îndrumare a F.R.A. 
care reglementează participarea juniori
lor l.i cursele lungi. Antrenorul Icrd. 
Moscovici a cunoscut acest lucru și 
totuși el n-a ținut seamă nici de indi
cația delegatului federal, obligîndu-și 
elevul să participe la cursă.

Rezultate foarte slabe am notat la : 
1500 m (L. Bundik — Crișana — 4:38,0; 
I. Nicolae — Dobrogea — 4:54,0) ; 
ciocan (Dan Paica — Banat — 14,40; 
Al. Marin — Galați — 19,53) ; 3000 m 
obst. (M. Popescu — Ploiești—12:09,0; 
L. Fiilbp — Crișana — 12:15,2) ; 5000 
m (T. Loloț — Reg. București — 
20:23,5) ; lungime (Ad. Osan — Mara
mureș — 4,95) ; 800 m (G. Bartha — 
Crișana — 2:16,5 ; D. Negreanu — Ol
tenia — 2:22,3) ; 10 000 m (P. Hodorog 
— Argeș — 40:15,6) ; 400 m fete (N. 
Nichițeanu — Oltenia — 79,1). Cum nu 
stă în intenția noastră să facem aici un 
bilanț complet, ne mulțumim numai cu 

prezentat boxeri la trei categorii, a ob
ținut totuși victoria cu 20—16 în întîl
nirea cu reprezentativa regiunii Hune
doara, iar formația regiunii Banat a eli
minat din competiție, cu scorul de. 
23—17, puternica reprezentativă a re
giunii Oltenia.

Cele patru învingătoare din această 
etapă sc vor întîlni apoi în cadrul semi
finalei, în zilele de 10 și 11 august. 
Programul va li alcătuit prin tragere 
la sorți. în caz de egalitate echipa în
vingătoare va fi stabilită în funcție de 
vîrstă (cea mai tânără) ; dacă și aici 
va fi egalitate, va fi declarată învingă
toare formația care pe parcursul întregii 
competiții a prezentat participant la toa
te categoriile etc.

M. TRANCĂ

aceste exemple. Ele sînt mai mult decît 
concludente pentru a arăta lipsa de in
teres a forurilor competente în pregătirea 
acestei acțiuni atît de importante.

în general, rezultatele înregistrate, cu 
foarte puține excepții, nu se ridică la o 
valoare corespunzătoare. în această pri
vință este suficient să arătăm că la 
.,zona“ dc la Oradea (Banat, Crișana, 
Maramureș) în întrecerile masculine n-a 
fost înregistrată nici măcar o singură 
performanță echivalentă normelor categ. 
I dc clasificare sportivă, iar la fete aiv 
fost obținute numai 2 asemenea perfor
mante, ceea ce este extrem dc puțin.

în ccca ce privește organizarea pro- 
priu-zisă a întrecerilor trebuie să ară
tăm că ea a fost la înălțime la Câmpu
lung Muscel, Ploiești, Tg. Mureș, dar a 
lăsat complet de dorit la Oradea. rZona“ 
de la Oradea, deși prevăzută în calen
darul compctițional, a fost pregătită în 
mare grabă, abia în ultima zi de concurs. 
Nimeni din consiliul regional ai UCFS, 
de la Clubul sportiv orășenesc sau din 
comisia regională de atletism nu s-au 
preocupat- dc organizarea concursului. 
Stația dc amplificare n-a funcționat (ad
ministratorul stadionului era în... con
cediu !), obstacolele au fost „cîrpite- 
cu puțin timp înainte de începerea con
cursului, cronometrele au fost nesincro
nizate, a lipsit medicul, iar în tribune n-a 
luat loc nici măcar un singur spectator, 
și asta pentru că întrecerile n-au fost 
popularizate în nici un fel. Am arătat 
toate aceste lipsuri deoarece de la Ora
dea, care a organizat excepțional întîl
nirea internațională R.P. Romînă — 
R.P. Polonă, trebuie să avem mai multe 
pretenții.

Acum urmează finalele, la Constanța ! 
Pînă atunci mai sînt cîteva săptămîni 
bune, timp care trebuie folosit cu maxi
mum de eficiență de către fiecare re
giune, pentru a putea asigura întrece
rilor succesul corespunzător. Consiliile 
regionale ale UCFS, comisiile regionale 
de atletism au datoria să tragă conclu
ziile corespunzătoare din participarea 
echipei respective Ia întrecerile zonale 
și să ia dc urgență măsurile care se 
impun pentru participarea, în continuare, 
la finale.



ȘTIRI... REZULTATE
CFR TIMIȘOARA — VASAS SZEKES- 
FEHERPAR (R.P.U.) 3—0 (1—0)

TIMIȘOARA, (prin telefon). -— Joi 
după-amiază, pe stadionul CFR, s-a dis
putat meciul internațional dintre CFR 
din localitate și Vasas din Szckcsfelicr- 
var (R.P. Ungară). Peste 5000 de Spec
tatori au urmărit această întrecere, ter 
minată cit victoria meritată a gazdelor : 
3—0, prin punctele marcate dc Gîrlcanu 
(min. 6), Manolache (min. 51) și laici 
(min. 82). în general, partida a fost de 
nivel tehnic mediocru. S-au remarcat : 
’lalpai, Mafa, Manolache și Surdan de 
la CFR, Timar, Bugnar și Horvath de la 
oaspeți. Duminică, oaspeții vor juca la 
Reșița cu CSM din localitate iar marți 
la Anina cu o combinată Rcșița-Anina. 
(AL Gross, coresp. reg.).

Tractorul Brașov. Prima partidă a ba
rajului se dispută mîine pe stadionul 
Republicii, începînd de la ora 17,30 și 
opune echipele ASMD Satu Mare și Ști
ința Calați.

MUREȘUL TG. MURES SE PREGĂ
TEȘTE PENTRU TURNEUL

ÎN R.P. BULGARIA

Echipa Mureșul din Tg. Mureș pleacă 
săptămîna viitoare într-un turneu în 
R.P. Bulgaria. Pregătindu-se pentru a- 
cest turneu, mureșenii au susținut un 
meci amical la Tg. Mureș cu Industria 
Sîrmei Cîmpia Turzii. Jocul s-a terminat 
la egalitate: 2—2 (1—1). Au marcat: 
Balint și Gertner pentru Mureșul, Lungu

ASPECTE DIN DESFĂȘURAREA CAMPIONATULUI REPUBLICAN (I)
Campionatul republican recent în

cheiat stârnește încă numeroase dis
cuții în rîndurile iubitorilor fotbalu
lui ca și în cele ale tehnicienilor. 
Este și normal : el a fost urmărit 
cu viu interes, a pasionat pînă la ul
tima etapă și a ridicat o serie de 
probleme pe care amatorii balonului 
rotund nu le uită nici în vacanță...

în rîndurile de mai jos și în nu
merele viitoare, fără a avea intenția 
de a face o analiză completă a cam
pionatului, vom sublinia unele aspecte 
relevate- de campionatul recent în
cheiat,

I n general, ediția 1962—63 a cam
pionatului republican de fotbal 
s-a desfășurat la un nivel su

perior celei precedente.

de-acum pasul așteptat de masele de 
iubitori ai acestui sport ; dar este 
de necontestat că încep să apară 
unele semne de mers înainte. Ca
litativ, campionatul din acest an — 
mai ales cel al categoriei A — s-a 
situat pe o treaptă mai ridicată decît 
ultimele ediții, iar comportarea echi
pei reprezentative și a celei de ti
neret, chiar dacă nu ne-a entuzias
mat, ne-a scutit, în schimb, de „gri
jile" pe care ni le dădea activitatea 
acestor echipe într-un trecut nu prea 
îndepărtat. Cele trei întîlniri susți
nute de echipa A s-au încheiat cu 
rezultate bune : o victorie asupra 
echipei R. D. Germane, un meci nul, 
în deplasare, cu Polonia și o victp- 
rie la Copenhaga, asupra Danemarcei. 
Ultimul rezultat este cel mai îmbucu-

preoeuparea pentru o idee tactică. 
Aproape toate echipele de categoria 
A s-au prezentat mai bine în acest 
an decît în trecut. S-a văzut mai 
clar că o echipă sau alta „urmă
rește ceva" intr-un meci, că jucătorii 
se încadrează în anumite indicații 
tactice, că ei nu mai acționează la 
întîmplare. Sigur, acest lucru nu s-a 
făcut cu toată claritatea, cu consec- 1 
vență și chiar echipe care se încă- ’ 
drau într-o conduită tactică o aban
donau, uneori, pe parcursul jocului. 
Este cert însă că sistemul cu patru 
fundași a cîștigat teren prețios în tre
cutul campionat și că, în cel care va 
începe la 25 august, există premisele 
înregistrării unui progres. Și, cînd i 
spunem aceasta, ne referim și la 
faptul că, recent, federația a organi-

MIINE, ASMD SATU MARE — ȘTZ- 
INȚA GALAȚI, 1N BARAJUL LOCU

RILOR 10

Mîine începe în Capitală turneul <le 
baraj pentru rămînerea în categoria B, 
la care participă echipele clasate pe 
locurile 10 în cele trei serii ale categoriei 
B: ASMD Satu Mare, Știința Calați și

și Chcțan pentru oaspeți. Simbătă 3 au
gust, Mureșul joacă la Tg. Mureș cu 
Știința Cluj. (I. Vulcan, coresp).

• Echipa de categoria A Știința Timi
șoara și-a început marți pregătirile sub 
conducerea antrenorului N. Reuter. Du
minică, Știința va juca amical cu Elec
tromotor, promovată în categoria C.

Curierul nostru
© „Ca amator 

rai foarte mult 
„Sportul popular* 
tulai „ Insemnări < 
riloD*. După cum 
publicat, lucrurile care se învață acolo 
sînt. foarte importante și am convinge
rea că tor servi foarte mult atingerii 
Slipului arătat mai sus**. Aceste rînduri 
nc-au fost trimise de tov. Miron Mircea 
din Turda, 
nostru, cum 
cele învățate 
Și tov. M.j
exemplu:

venit in Turda să antreneze pe fosta 
deRnătoare a Cupei R.P.R., Arîeșul, 
foarte mttlți s-au bucurat spunind că 
fostul „șuteur“ al naționalei, maestru 
al sportului, va pune la punct atacul 
echipei turdene, va crea — prin exer
ciții — trăgătorii la poartă mult doriți, 
dintre elementele tinere și talentate pe 
care le avea In grija. Dar în van au 
fost gindurile noastre pentru că, după 
doi ani de muncă, antrenorul Paczi n-a 
dat Arieșului nici măcar un singur tră
gător bun la poartă-. Și cititorul nostru 
încheie astfel: „Prin urmare, oricîte 
noștințe telinico-tactice vor clștiga 
trenorii la școlile F.R.F., dacă nu 
munci cu tragere de inimă, nu 
ajunge la rezultatele scontate-,

• Corespondentul nostru Viorel Buda 
dm Somcuța Mare ne-a scris de curind

se fotbal m-a bucu- 
inaterialul citit în 
din 23 iulie a.c. inti- 
de la școala antreno- 
i reiese din articolul

Dar, se întreabă cititorul 
pun în practică antrenorii 
în școlile de specialitate ?
Mircea aduce următorul

„Cînd antrenorul Gh. Vaczi a

c ii

au
tor

lor

despre recenta analiză a activității fot
balistice din această localitate. Printre 
alte puncte discutate a fost și compor 
tarea echipei Progresul din Somcuța 
Mare în cadrul campionatului interraio 
nai dc fotbal. După ce s-a evidențiat 
buna comportare a unor jucători ca Do- 
moco.ș, Mircea Marcu, Brănescu, Boldi- 
jar și alții, s-a arătat că 
liști ca Uță, Lupșe care 
de furcă secției de fotbal 
indisciplinei arătate de-a
pionatului. Cu toate că echipa 
zat multe jocuri frumoase și a cîștigat 
partide în fața unora dintre cele mai 
puternice echipe din raion, Progresul 
s-a clasat la sfîrșitul întrecerii pe ulti
mul loc. De ce ? Vina principală o 

sportive 
Pavel, 

s-a

există fotba- 
au dat mult 
ca urmare a 
lungul cam- 

a reali

De ce ? Vina principală 
poartă conducerea asociației 
Progresul (președinte Cristea 
secretar Mihai Oniciuc) care nu 
ocupat de legitimarea jucătorilor și ast
fel toate meciurile au fost pierdute cu 
3—0 !

• „Cupa R.P.R.“, ne scrie cores
pondentul nostru Stan Cristea din Bucu
rești, s-a bucurat și în acest an de un 
succes deplin în regiunea București. 
Dovadă, cele 380 de echipe participante, 
din toate raioanele. An de an, numărul 
formațiilor participante a crescut simți
tor, astfel că în clipa de față sînt an
grenate majoritatea echipelor sătești din 
regiune**.

î Ltză din jocul Progresul — Știința Timișoara, disputat în primăvară pe stadionul „23 August**
Foto: V. Bageac

de Bi- 
UCFS 
tehnic 
munci

Ca urmare a măsurilor luate 
roul Consiliului General al 
și de federație, atît pe plan 
cît și organizatoric, a unei 
mai bine orientate dusă în cluburi și
în asociațiile sportive, a unei activi
tăți instructiv-educative situate la un 
nivel mai ridicat și a eforturilor de
puse de antrenori și jucători, ediția 
recent încheiată a campionatului re
publican marchează un progres, care 
ne îndreptățește să sperăm că, mer- 
gînd pe același drum, de seriozitate 
în pregătire, de disciplină, vom putea 
înregistra succese și mai importante.

în legătură cu acest progres, sînt 
de reținut două aspecte. Mai întîi, 
acela al nivelului jocurilor interne 
și apoi — ca o consecință a acestui 
prim aspect precum și a muncii mai 
bune desfășurate în legătură cu se
lecția și pregătirea loturilor repre
zentative — al rezultatelor pe plan 
internațional. Din capul locului, tre
buie să spunem că e departe de noi 
gîndul că în fotbalul nostru s-a făcut

rător, fiind obținut în cadrul turneu
lui olimpic preliminar și asdgurîn-d se
lecționatei noastre o bună bază de ple_ 
care pentru obiectivul său cel mai 
important : calificarea pentru Tokio. 
Tineretul a repurtat victorii impor
tante asupra echipelor Angliei și Sue
diei și a făcut meci nul, în deplasare, 
cu R.D.G.

zat un curs la ICF, pentru antreno
rii de categoriile A și B, în cadrul 
căruia a fost larg dezbătut sistemul 
cu patru fundași și de la care — 
după propriile lor declarații — an
trenorii au plecat lămuriți asupra 
principiilor acestui sistem.

58218 lei report la concursul nr. 31 etapa din 4 august 1963
® 7 august este data cînd va avea loc un 

uou concurs special Pronoexpres.
Pe lîngă premiile obișnuite în bani pe 

cele 6 categorii, la acest concurs special 
He acordă GRATUIT, din fond special, nu
meroase premii suplimentare în obiecte :

2 autoturisme .Moskvici", motociclete, 
scutere, frigidere, televizoare, aragazuri 
nu butelie, mașini de spălat rufe, aparate 
de radio, sînt numai o parte din aceste 
obiecte care își așteaptă cîștigătorii.

Formula de tragere oferă multiple avan
taje.

Se efectuează 3 extrageri pentru 20 nu
mere.

Depuneți din timp buletinele dumneavoa
stră pentru acest atractiv concurs.

La concursul special Pronoexpres din 26 
iunie au fost atribuite circa 11.000 premii, 
participantul Popescu Sebastian din Bucu
rești obținînd cu această ocazie un premiu 
în valoare de 50.000 lei.

Și dv. vă puteți înscrie numele pe lista 
cîștigătorilor de premii mari.

Agențiile Loto-Pronosport vă așteaptă 1

A.S.M.D. Satu

• Vă facem cunoștință cu programul con- I. Cerno Moro Varna — Ț.D.N.A. (Camp, 
cursului Pronosport din săptămina viitoare R.P.B.).
(nr 32 din 11 august 1963). II. Tractorul Brașov

El se prezintă ostiei : Mare (Baraj cat. B.).

III. Spartak Plovdiv — Lokomotiv Plovdiv 
(Camp. R.P.B.).

IV. Beroe St. Zagora — Dunav Russe 
(Camp. R.P.B.).

V. Spartak Pleven — Lokomotiv G. Orea- 
hovifa (Camp. R.P.B.).

VI. Gen. Zaimov Sliven — Spartak Varna 
(Camp. R.P.B.).

VII. Tatabanya — Vasas (Camp. R.P.U.)
VIII. Pecisi Dozsa — Ujpesti Dozsa (Camp. 

R.P.U.).
IX. Szeged — Komlo (Camp. R.P.U.)

X. Szekesfehervari VT. — Szombathelyi H. 
(Camp. R.P.U.).

XI. Miskolci V.S.C. — Oroszlanyi Bany- 
asz (Camp. R.P.U.).

XII. Egyetertes — Dunaujvaiosi K. (Camp. 
R.P.U.).

Sp. Gyori Mav — B.V.S.C. (Camp. R.P.U.).

Se atrage atenția participanților că me
ciul II Slavia Sofia — Lokomotiv Solia care 
a apărut în fiuturașii și afișele de etapă 
se înlocuiește cu partida Tractorul Brașov 
— A.S.M.D. Satu Mare (baraj categoria 
B) programul concursului nr. 32 din 11 au
gust fiind cel de mai sus.

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT Nr. 30 
28 iulieduminica

rezultate
28 iulie

1963

exacte la con-
1963. Categoria

15.365 lei cu 10 
cursul nr. 30 din 
I —; Categoria ă Il-a —; Categoria a IlI-a 
3,10 variante a 15.365 lei fiecare.

Fond de premii : 105.851 lei.
Pentru concursul nr. 31, etapa din 4 au

gust 1963 se reportează suma de lei 58.218.

LOTO CENTRAL

La tragerea Loto Central din seara^ zilei 
de 2 august 1963 au fost extrase din urnă 
următoarele numere : 4 62 58 6 33 63 51 46 
74 16; Special A : 62 46 33; Special B
74 58 4; Special C 63 51 6. Fond de premii: 
606.299 lei.

Tragerea următoare va avea loc în Bucu
rești la 9 august 1963.

Rubrică redactată de Lctc-Pionosport.

Revenind la campionatul categoriei
A vom sublinia faptul că prima 
sa parte, turul, a fost influențată 

de faptul că unele echipe n-au putut 
să-și arate întreg potențialul, din 
cauză că au jucat fără cei mai buni 
titulari, reținuți pentru pregătirile e- 
chipei naționale, pregătiri care se des
fășurau, astă-toamnă, paralel cu dis
putarea campionatului. în această si
tuație s-au găsit formații de la care, 
în mod normal, se aștepta o impor
tantă contribuție la desfășurarea cam
pionatului la un nivel calitativ su
perior, ca Știința Cluj, Rapid Bucu
rești, Dinamo București, Steaua, Di
namo Bacău, U.T.A. Această stare de 
lucruri a dat posibilitate altor echi
pe. cu valoare mai modestă, ca Fa
rul sau CSMS Iași, să se situeze în 
fruntea clasamentului.

A doua parte a întrecerii (returul) 
a marcat un plus valoric, echipele 
fruntașe luptînd acum cu efectivele 
complete și putînd să-și arate adevă
rata valoare tehnico-tactică.

Cîteva aspecte pozitive, relevate de 
acest campionat, merită a fi subli
niate. Și ne vom opri, în primul rînd, 
asupra preocupării pe caire au avut-o 
cele mai multe dintre formațiile 
noastre fruntașe, de a juca dinamic, 
în viteză, cu o elasticitate crescîndă, 
fapt care creează premisele desfășu
rării jocului modern, în mișcare, cu 
participarea jucătorilor atît la acțiu' 
nile de atac cît și Ia cele de apărare, 
în această privință, pot fi citate echi
pele Dinamo București, Steaua, Pe
trolul, Știința Cluj, Crișana (în retur). 
Progresul București (din păcate, cu 
intermitențe), iar din categoria B, Di
namo Pitești, CSM Sibiu, Industria 
Sîrmei Cîmpia Turzii etc.

Printre aspectele pozitive ale 
campionatului, trebuie relevată 
și infuzia de elemente noi, care 

și-au cîștigat locuri certe în loturile 
echipelor de prima categorie. Fără 
îndoială că acestui campionat îi dato- 
resc consacrarea jucători ca Bitlan și 
Urziceanu (Știința Timișoara), Szabo 
(Știința Cluj), Marin și Pugna (Cri- 
șana), C. Haidu și Pescaru (Steagul 
roșu), C. Dan și Ștefănescu (Rapid), 
Ioachim Popescu și Colceriu (Progre
sul), Sîrbu și Ion Vasile (U.T.A.) etc., 
etc. Unii dintre aceștia au ajuns chiar 
și în Ioturile reprezentative.

In ceea ce privește tehnica indivi
duală, 
Steaua, 
Ploiești 
blu. Și 
tru că 
fruntașe sînt jucători care mai tre
buie să lucreze mult pentru tehnică. 
O remarcă de ordin general pe care 
ținem s-o facem este și aceea că u- 
nele echipe au prezentat jucători cu O 
bună pregătire tehnică individuală, 
dar aplicativitatea acestei tehnici la 
joc a lăsat de dorit.

Este de subliniat., și desfășurarea 
mai regulată a campionatului, în com
parație cu alte ediții. întreruperile 
au fost mai scurte, n-au mai abundat 
etapele în care se disputau doar cîte 
3—4 jocuri. Părerea noastră este însă 
că pe viitor trebuie ținut seama, a- 
tunci cînd se face planificarea datelor 
de desfășurare a jocurilor de campio
nat, de necesitatea ca această compe
tiție să nu se mai termine atît de tîr- 
ziu, în vară, cînd jocurile sînt influ
ențate de căldura excesivă.

cîteva echipe, printre care 
Dinamo București, Petrolul 
s-au prezentat bine ca ansam- 
precizăm „ca ansamblu", pen- ' 
și în sînul acestor formații

Îmbucurător este și faptul că pre. 
gătirea fizică a formațiilor noas
tre a fost bună, la unele dintre 

ele chiar foarte bună, lucru pe care 
l-am subliniat în coloanele ziarului 
nostru chiar de la începutul campio
natului. Ca urmare a bunei pregă
tiri fizice, majoritatea partidelor au 
fost disputate în viteză, au avut di
namism, ritmul jocului aflîndu-se și 
el în curs de îmbunătățire. Asupra 
acestui punct este însă nevoie să no 
oprim puțin, relevînd faptul că se 
consumă încă prea multă energie în 
zona de mijloc a terenului, acolo unde 
se organizează acțiunile, în vreme 
ritmul scade tocmai acolo 
trebui accelerat, adică în 
nalizare.

Nu sînt de neluat în 
progresele făcute în ceea

unde el 
faza de

ce 
ar 
fi-

seamă nici 
ce privește

In sfîrșit, o mențiune pentru dis
ciplină. Spre deosebire de tre
cut, comisia de disciplină a fe

derației a avut mai puțin de lucru, 
numărul eliminărilor de pe teren a 
fost — în special în retur — destul 
de redus. Numai 4 jucători au fost 
eliminați de pe teren de către arbitri,, 
dintr-un total de 91 de meciuri. O notă 
bună pentru cluburi, pentru secții, 
pentru jucători dar și pentru, 
pentru că aceasta 
știut să conducă 
nieră îneîf să nu 
Ia eliminări.

Am notat aici cîteva din aspectele 
pozitive ale campionatului. Poate, prea 
pe scurt. Important însă este să dis
cutăm asupra lipsurilor, care trebuie 
scoase la iveală, dezbătute. Lucru pe 
care-1 vom face în articolele viitoare.

arbitri,
înseamnă că ei au 
de asemenea ma- 
trebuie să recurgă

RADU URZ1CEANU
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Junioara Melania Treistaru 
campioană republicană 

la trambulină
Campionatul republicam de sărituri 

pentru juniori și junioare a început 
ieri la ștrandul Tineretului, prin des- 

■ fușurarea probei de sărituri de la 
trambulină (3 m) pentru fete. Intre- 
cctcci d fost do’niincbtă, (Ltî-t Ici sări- 
turi libere, cit și la cele impuse, de 
reprezentanta clubului Progresul 
București Melania Treistaru (antrenor 
Gustav Fischer), care a totalizat 
108,30 p și a cucerit astfel titlul de 
campioană republicană. Melania Trei
staru s-a impus prin precizia și ele
ganta săriturilor, dovedindu-se un ele
ment cu frumoase perspective. Pe 
locurile următoare în categoria juni
oarelor de 17—18 ani s-au clasat Ga
briela Popescu (S.S.E. 1) 94,96 p și 
Aurelia Manache (Progresul) 93,91 p 
(in afară de concurs). La categoria 
junioare 15—16* ani s-a prezentat o 
singură concurentă, Annelise Kestner 
(S.S.E. Sibiu), care a totalizat 75,76 p.

Trebuie să subliniem ca un fapt 
negativ numărul foarte redus al con
curentelor. Este o constatare care ilus
trează slaba muncă de ridicare a ele
mentelor tinere dusă de antrenori.

O surpriză plăcută ne-au furnizai-o 
săritorii fruntași, care au adus o im
portantă contribuție la organizarea în
trecerilor din prima zi. Alcătuind 
secretariatul, Emilia Negulescu, Nora 
Miess, Pantelimon Decuseară, Mircea 
Condovici și Gh. Baican au asigurat 
buna desfășurare a concursului șl 
anunțarea cu promptitudine a rezulta
telor.

Campionatul republican de sărituri 
continuă azi și miine (de la 
și 17,30) prin 
de sărituri 
sărituri de 
mă (băieți).

de
la

Retorul
„Cupei Federației

Dc miercuri pînă duminică, orașul 
Cluj va găzdui returul „Cupei Federa
ției", competiție de polo organizată pen
tru selecționatele de regiuni. Amintim 
că după meciurile desfășurate în tur, 
cu cîteva săptămîni în urmă, clasamen
tul se prezintă

FINALELE ELEVILOR, 0 FRUMOASĂ PROPAGANDĂ PENTRU NATAȚIE
Organizarea 

republicane 
polo în 
venită.

Nicolae
Școlii profesionale metalurgice din Reșița, 
învingător la 100 și 200 m fluture și com
ponent al ștafetei 4x100 m mixt (Reșița), 

clasată de asemenea pe primul loc.

finalelor campionatelor 
e școlărești de înot, sărituri și 

orașul Arad s-a dovedit bine- 
Făcînd această afirmație, ne gîn-

bras juniori 1 ș.a. în care lupta pentru 
întîietate a solicitat concurenților toată 
capacitatea, iar suporterilor încurajări 
frenetice. Dc altfel, trebuie să precizăm 
că unii concurcnți au realizat perfor
mante remarcabile. Ne referim la IV. 
Tat și Gh. Lowenfeld (Reșița), Maria 
Klosz, Eva Naftali, Eva Nagy (Cluj), 
Șt. Biesz (Arad), Al. Bota, Agneta Ster
ner, VI. Morar, M. Zager, Gabriela Tal- 
pan, 1. Chende (București), Codruța 
Sala (Timișoara) ș.a., fără a omite, bine
înțeles, pe Zoe Reznicenco, autoarea unui 
promițător record la 200 in bras și po 
Anca Trohani, înotătoare mai cunoscute.

Făcînd un clasament neoficial al pri
milor trei clasați în cele 53 de probe 
ale concursului de înot, am constatat că 
pe primul loc s-au clasat elevii bucu
reșteni, fapt normal dacă ținem seama 
că ei au condiții de pregătire mai bune 
decît juniorii din celelalte orașe. Cu 
totul remarcabilă a fost comportarea ti
nerilor reșițeni, care au cucerit 33 locuri

orele 11 
probelor 
(jele) șl 
platfor-

desfășurarea 
la platformă 
trambulină și medii

Constantia Nedelcu, cel mai tînăr concurent 
al campionatelor, elev în clasa a IV-a a 
Școlii medii nr. 34 București. S-a clasat pe 
locul secund la sărituri de la trambulină.

dim atît la condițiile excelente oferite de 
frumosul bazin din Pădurice, cit și la 
faptul că prin desfășurarea întrecerilor 
la Arad s-a realizat o reușită propagan
dă pentru natație în rîndul tineretului 
arădean. Intr-adevăr, pe lingă cei 350 de 
participant la disputele propriu-zise, în 
tribune s-au aflat numeroși alți copii și 
tineri, dintre care desigur mulți au fost 
atrași spre practicarea înotului, sărituri
lor sau a jocului de polo. Propaganda 
s-a realizat în primul rînd datorită dispu
telor deosebit de echilibrate, caracteris
tice multor probe, în care învingătorii

Codruța Sala, absolventa a Școlii 
nr. 2 din Timișoara, viitoare studentă la 
I.C.F. A ctștigat proba de 100 m fluture 
și a făcut parte din echipa Timișoarei, 

învingătoare în ștafeta 4x100 m liber.

I, 14 locuri II și 10 locuri III ! Este, 
desigur, o performantă care face cinste 
antrenorului — prof. Ioan Schuster — a 
cărui muncă serioasă și perseverentă se 
face tot mai simțită. Promițătoare a fost 
și comportarea arădenilor (9 locuri I 
și 25 locuri II). O remarcă specială pen
tru orașul Ploiești, prezent pentru prima 
dată în primele trei locuri ale campiona
tului republican școlăresc (Florian Glăie- 

locul III la 50 m bras).

★

astfel:

1. București I 5 5 0 0 23:14 10
2. București 11 5 3 1 1 25:18 7
3. Cluj 5 2 2 1 23:18 6
4. Crișana 5 2 1 2 23:15 5
5. Banat 5 1 0 4 18:27 2
6. Mure.ș-A. M. 5 0 0 5 9:29 0

dispută jocurile Bucu*zi se
Mureș-Autonomă Maghiară,

In prima 
rești I —

, Banat—București II și Crișana—Cluj.

> 11 ** "

au fost deciși de-abia de zecimi de se
cundă.

Așa s-au petrecut lucrurile în probele 
de 200 111 bras juniori I, 400 ni liber 
junioare I, 100 ni bras fete I, 100 in 
liber juniori I, 50 m bras fete II, 100 m

La sărituri, au fost reprezentate doar 
orașele București și Sibiu, remareîndu-se 
Mihai Munteanu, Valeriu Bălan, Constan
tin Nedelcu, Dan Birtolon, Sacii Curtea- 
nu și Peter Endel. Pe cînd vom avea 
prilejul să remarcăm și elemente din 
Cluj, Baia Mare, Oradea și Arad, orașe 
unde sînt amenajate trambuline ?

l’oliștii bucureșteni au sus(inut două 
meciuri în cursul cărora au făcut o ade
vărată demonstrație de mintiile a balo-

PRIMII PAȘI ÎN

Start ! Sute de copii au 
îniălat să înoate anul 
cesta

a- 
la ștrandul Tineretu
lui din Bacău

Foto : Constantin
Bursuc-Bacău

— Tov. profesor, dar în apă cînd. 
Intrăm?

Uitați-vă cum execut mișcările! 
•“ Tov. profesor și eu ie fac corect... 
— Gata, copii, liniște! încă o dată 

vă rog, după mine, executați! Și 
profesorul Gheorghe Ardeleanu 
luă — pentru a cita oară? — 1, 
4, mina dreaptă, stînga, înainte, 
geți pe lingă corp, întins... Iar

re-
2, 3, 
tra- 
gru-

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4283

pul celor peste
țintă la instructor, execută 
guință mișcările ajutătoare 
dar pe... uscat. După o mică pauză, 
emoții. Primul contact cu apa! Sorin 
Duțescu de 6 ani, cel mai gălăgios 
și curajos înotător pe uscat, se ține 
in spatele frățiorului său Lucian, ori
cum mai mare, are doar 7 ani! Iar 
Cezar Baciu, de 12 ani, se avîntă 
cam mult în largul bazinului. Atenți, 
instructorii voluntari intervin cu 
grijă, la fiece exagerare sau... lipsă 
de curaj.

30 de copii, cu ochii 
cu sîr- 
înotului,

Echipa de polo București,

nului, de sprinturi și de tactică. Din 
păcate, această demonstrație nu a fost 
însoțită de o atitudine modestă, disci
plinată, atît în cursul jocurilor, cît și 
după aceea. Și e păcat, deoarece spor-

campioană republicană școlară
Foto: prof. Sergie Morariu-Arad 

tivii bucureșteni sînt foarte tineri, au 
mari perspective, dar lipsa de modestie 
și îngîmfarea le pot frîna progresul.

D. STÂNCULESCU

iEg-g 4 Jk ■! LHI.
Asociația sportivă Pasteur a 

tărit organizarea unei competiții 
tenis de masă, deschisă juniorilor 
București: „Cupa Pasteur”,

Competiția se va desfășura în
lele de 3 august (de la ora 17) și 4

ho- 
de 

din

zi

„Cupa Pasteur"»
august (de la ora 9) în sala de Ia 
stadionul Republicii.

Pot participa juniori legitimați săli 
nelegitimați din orașul București, 
băieți și fete pe 2 categorii de vîrstă': 
pînă la 14 ani și de la 14—17 ani.

înscrierile se fac la sală în ziua 
concursului (3 august 1963, orele 16),

De la I. E. B. S.
Pentru meciul de fotbal A.S.M.D. 

Satu Mare — Știința Galați din cadrul 
turneului 
ora 17,30 
letele se 
de azi la 
Pronosport, cal. Victoriei nr. 2.

In ziua 
găsi și la

Intrarea
ȘTRANDUL 

NICA PENTRU IUBITORII NATAȚIEI
Pentru a da posibilitate unui număr cî> 

mai mare de sportivi și familiilor lor de a 
învăța și practica înotul, Federația romină 
de natație a hotărît să pună la dispoziția 
acestora ștrandul Tineretului în fiecare du
minică. zi în care nu sînt cursuri și antre
namente de înot.

Biletele se găsesc la casele ștrandului.
Centrul de inițiere la înot pentru 

copii între 5—15 ani de la bazinul Flo- 
reasca își continuă activitatea și în 
luna august.

înscrieri și informații la complexul 
Floreasca, telef. 11.64.06,

clubul 
nu mai

numesc
Vreau
tare mult. $i 

in clasa a Vl-a

Lidia 
să in-

Vestea răspindită cu repeziciune 
printre copiii băcăoani a făcut ca, zi 
de zi, la ștrandul Tineretului alți și 
alți amatori să se prezinte la cursul 
de învățare a înotului. La 
Dinamo, tov. secretar Pintilie 
prididea cu înscrierile.

— Tovarășe, mă 
Moise și am 12 ani. 
văț înotul. Inii place 
să știți că am trecut
numai cu medii de 10. Toate acestea, 
le-a spus pe nerăsuflate, cu obrajii 
îmbujorați și priviri îngrijorate, E 
prea tîrzi-u ? Mă mai primiți ? Iar 
după o scurtă pauză: Am și o su
rioară, Adilica, dar are mimat 7 aut. 
Pe ea o primiți?

Silvia Curteanu de la Școala de 8 
ani nt*. 4, Grigore Alexandru de la 
Școala de 8 ani nr. 9, Cezar Baciu 
de la Școala medie nr. 1 și alți co
pii își așteaptă nerăbdători rîndul la 
înscriere. Iar listele cu 
serii se completează cu 
nume de copii dornici să 
tul.

în actualul sezon, 
cău 1 000 de copii 
și poate nu peste 
cronometrelor vor 
către recorduri!

următoarele 
noi și 
învețe

orașul

noi 
îno-

în
vor învăța înotul 
mult timp acele 
înregistra saltul

Ba-

DECEBAL ȚOCA — coresp.

de baraj categ. B, de mîine 
pe stadionul Republicii, bi- 
găsesc de vînzare începînd 
casele din str. Ion Vidu și

competiției, biletele se 
casele stadionului, 
generală lei 5.
TINERETULUI, DESCHIS

vor

DUMI-

ALEXANDRU INOVAN

La 1 august a.c. a încetat din. viață, 
după o scurtă si grea suferință, Ale
xandru Inovan, redactor al ziarului 
nostru, vechi activist al mișcării spor
tive.

Colegii de redacție, prietenii, citito
rii, toți cei care l-au cunoscut, au pre
țuit la Alexandru Inovam, membru al 
Partidului Muncitoresc Romîn, modes
tia, puterea lui de muncă, spiritul to
vărășesc, pasiunea cu care s-a dedicat 
profesiunii de gazetar sportiv. ț

Amintirea lui Alexandra Inovan ya 
rămîne vie în inimile noastre.

REDACȚIA ZIARULUI „SPORTUL
POPULAR" )

Automobilist) și motocicliști
VA puteți efectua lucrările Ac întreținere și reparafii

și tic spălări—grcsări a autovehiculelor dv. Ia stafiile
dc întreținere ale I. 

Rețineți adresele stațiilor
— Bd. Republicii nr.
— Str. Gheorghe Doja

R. T. A. Ploiești, 
de întreținere auto:
98, telefon 3904 
nr. 215, telefon 3281

A,

*1

I.R.T.A. PLOIEȘTI
A PUS IN CIRCULAȚIE AUTOBUZE PE URMĂTOARELE TRASEE:

PLOIEȘTI
PLOIEȘTI

SNAGOV
CHEIA (r. Teleajen)

Pentru grupuri de turiști, sportivi, elevi etc. se organizează.
la cerere, excursii cu tarii redus (60%) în toată (ara
prin autobazele: Ploiești

lini. sărat și Eiinpina
6 călători, Tirgoviște, Buzău,



De la 2,01 m
la 2,28 m

2,01 m. Acesta a fost 
primul record mondial la 
săritura în înălțime, stabi
lit în anul 1912 de ameri
canul Dorine. Pînă în a- 
rtl 1957, această probă a 
fost dominată de atleții 
americani, care au ridicat 
recordul pînă la 2,15 m 
(Dumas, 1956). în 1957, 
atletul sovietic Stepanov a 
întrerupt, în mod neaștep
tat, șirul recordurilor sta
bilite de săritorii de peste 
Ocean, realizând un răsu
nător 2,16 m.

A urmat „domnia" 
John Thomas, care, 
cursul anului 1960, a co
rectat de 4 ori recordul 
mondial: 2,17 m, 2,178 m, 
2,184 m și 2,228 m.

Din 1961 însă, prin uimi
torul Brumei, nu mai puțin 
de 6 recorduri mondiale la 
săritura în înălțime au in
trat în patrimoniul spor
tiv al U.R.S.S. Iată-le:

ZIMBITL VA ROG!| r"* I a

4 r

1961 :! Brumei ;: 2,23 m
1961 :: Brumei :: 2,24 m
1961 :: Brumei : 2,25 m
1962 :: Brumei :: 2,26 m
1962 :: Brumei :: 2,27 m
1963 :: Brumei :: 2,28 in.

Cunoscutul statistician de 
atletism din Italia, Luigi 
Mengoni, în colaborare cu 
Jan Popper (Cehoslovacia), 
Bernie Cetins 
și Vladimir 
(U.R.S.S.) a 
cent o foarte 
utilă broșură 
titulata „Cartea de buzunar 
a atletismului feminin".

Lucrarea, alcătuită cu o 
deosebită migală profesio
nală, conține cele mai bune 
performanțe la fiecare pro-

(Australia)
Otkalenko 

publicat re- 
interesantă și 
statistică in-

Precauții inutile
Vameșii de pe aeroportul 

din Lima (Peru) n-au 
știut ce să creadă cînd, în- 
cepînd să controleze vali
zele boxerului american 
Eddie Cotton, au găsit 50 
dc kilograme de came si 
60 de kilograme de... apă.

Spunîndu-i-se că și în 
Peru se găsește carne și 
mai ales... apă și că n-are 
rost să plătească taxă pen
tru depășire de greutate, 
Cotton a răspuns :

— Nu contează ! Prin
cipalul este să-l înving pe 
Mauro Mina, care data tre
cută m-a făcut K. 0. din 
cauză că nu mă acomoda
sem cu mîncarea și apa 
din Peru.

Dar, în ciuda 
măsuri de

acestor 
prevedere. 

Cotton a fost din nou 
vins de Mina. Se pare că, 
ceea ce nu i-a priit lui 
Cotton n-a fost aerul, car
nea și apa din Peru, ci... 
pumnii lui Mauro Mina.

în-

bă d in întreaga istorie a 
atletismului feminin și lis
ta completă a performere
lor. Pe copertă apar foto
grafiile a două dintre cele 
mai mari campioane pe 
care le-a cunoscut sportul, 
negresa americană Wilma 
Rudolph și reprezentanta 
țării noastre, 1 olanda Balaș. 
Prefața este semnată de o 
altă glorie a atletismului 
feminin, australianca 
ley Strickland.

în introducerea sa, 
pioana olimpică de la 
sinki și Melbourne 
ționează că printre figurile, 
cele mai proeminente pre
zente în această lucrare se 
află romînca I olanda Ba
laș cu „necrezutele ei per
formanțe, culminate cu acel 
1,91 m, cît măsoară recor
dul său mondial*.

Lista performanțelor și 
performerelor la înălțime 
femei oferă cititorului -nn 
tablou unic nu numai din 
istoria atletismului dar și 
a sportului în general. în 
dreptul primelor 64 de per
formanțe, cu rezultate de 
la 1,80 m — 1,91 m figu
rează un singur nume : 10- 
LANDA BALAȘ ! Statistica 
subliniază chiar: „64 de

Shir-

cam- 
llel- 

men-

performanțe, o singură per
formeră".

Frunzărind broșura gă
sim și alte nume de atlete 
din țara noastră. La 400 m 
este notată Alexandra Sicoe 
cu 54,9 sec (1955) la 800 
m Viorica Grecescu cu 
2:06,8 (1961) și Elisabeta 
Teodorof cu 2:08,3 (1962). 
Figurează, de asemenea,pe 
listă în rindul celor 122 
de atlete luate în evidență 
la 800 m Irina Zegreaiiu 
și Marina Cuțui, ambele 
cu 2:11,1. A intrat în sta
tistică Ana Șerban cu 11,1 
(1957) Ia 80 mg, Viorica 
Vise oprimau cu 6,14 m 
(1962) la lungime, /fna 
Sălugean cu 15,97 m (1961) 
la greutate. Lin Manoliu cu 
54.29 m (1961) (locul 
XII) și Olimpia Cataramă 
cu 51.48 m (1961) la 
disc, Maria Diaconescu care 
deține un foarte onorabil 
loc VI în ierarhia mondială 
a sulițașelor (56,6'1 
1961).

Specialiștii străini 
unanimi în părerea 
zultatele lolandei
reprezintă un adevărat „re
cord absolut" ...

m

sînt
că re-
Balaș

înot pe distante lungi
Tînăra înotătoare ameri

cană Mary Margaret Revel' 
— 1,75 m înălțime și 60 
kg greutate — este o pa
sionată a curselor de mare 
fond. Ea a făcut în acest 
an cinci tentative de înot 
pe distanță, care i-au reu
șit pe deplin.

Mary Margaret Revel a 
traversal Makinac-ul (26 
km.) in 7 ore și 28 de. mi-

nu te, bazinul Algesiras (11 
km) în 3 ore și 31 de mi
nute, Bosforul (6 km) in
tr-o oră și 33 de minute 
și Murea Marmara (80 
km) în patru ore și 53 de 
minute. Ea a realizat și 
un drum dus și întors pe. 
partea dreaptă a Mesinei 
(21 km) in 5 ore și 22 de 
minute.

r ără cuvinte
Desen de Al. Clencin

PRIMUL SUCCES
Ciclistul francez Raoul 

Lebrun care a trecut de un 
an la profesionism nu se 
poate lăuda că a avut prea 
multe succese pînă acum. 
Dimpotrivă. Spre disperarea 
familiei și cunoscuților săi 
în fiecare cursă el reușeș
te să se claseze pe... ulti
mele locuri. Lebrun se gîn- 
dea de acum să-și schim
be meseria cînd, recent, cu 
prilejul unei curse a cu
noscut primul succes.

Nu trebuie să se creadă 
că alergătorul s-a clasat 
cumva pe primul loc. El 
nici nu a aj’uns măcar la 
finiș. Numai că, în timp 
ce rula de unul singur în 
coada plutonului, i-a ieșit 
în față un... cîine de care 
s-a speriat atît de tare în- 
cît a... căzut și s-a rănit. 
$i astfel Lebrun a cîștigat 
primii săi bani din cariera 
de ciclist profesionist... plă
tiți de societatea de asigu
rare, pentru rănile căpă
tate.

îmagine originala 
plecată, de la unghiul pe 
care și l-a ales (în mod 
reflex, desigur) fotorepor
terul R. ONODI. în iu-

țeala cu care s-a petre
cut faza el n-a mai avut 
timp să spună „persona
jului" său ; „Zimbiți, vă 
rog

POSTA MAGAZIN»
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ȚA. — „Bob” Hayes și 
Robert Hayes sînt una și 
aceeași persoană. N-a fost 
simplu să se găsească un 
singur... Hayes care să 
alerge 100 yarzi în 9,1 se
cunde. —

GH. 
NĂDIE. 
trenorul

de

O interesantă experiență la Reghin

Numai doi arbitri la un meci de fotbal?
Din 1881, de cînd au 

apărut pentru prima dată 
în lume pe un teren 
de fotbal, arbitrii... au 
fost subiect de discuției 
La început a existat un 
singur arbitru, în per
soana unuia dintre jucă
torii mai vechi, a căpita
nului uneia dintre echipe. 
Apoi, încetul cu încetul, 
arbitrajul- s-a schimbat, 
ajungind la forma sa de 
astăzi. De la unul sin
gur, s-a trecut la 5 ar
bitri (doi de poartă) 
pentru a se adopta in 
cele din urmă formula 
cu 3 arbitri.

Așa cum spuneam mai 
sus, discuțiile au început 
o dată cu apariția arbi
trilor și s-au înmulțit 
în special după modifi
carea, în 1925, a regulii 
ofsaidului. S-au făcut

aco-
„de 

acest 
fapt

fiind 
de arbitrul 

care, în' 
opera de

tușă. Acum, ar
in diagonală 

înălțime. Cum va 
viitor? Deocam-

nu putem spune, 
vorbim

Pastel estival
Soarele, ce primăvara
A fost musafir cam rar. 
Azi colindă toată țara
Si pe cer e... titular.

Astăzi
Câ se

văd... înaintarea 
mișcă cam încet.

fel de fel de încercări 
pentru modernizarea ar
bitrajului in fotbal, cău
tări în acest domeniu 
existînd în toată lumea.

Pînă acum cîțiva ani 
la noi în țară se arbitra 
cu cej doi tușieri pe o 
singură latură a terenu
lui, cealaltă 
perită 
centru" 
sistem, 
tot pe 
bitrajut 
este la 
fi in 
dată
Putem să vă 
însă despre o interesantă 
experiență care a avut 
loc la Reghin și pe care 
ne-au comunicat-o citi
torii noștri Albert Kocsis 
și Gheorșhe Koos, tim- 
plari la secția de instru
mente muzicale din ca
drul C.I.L. Reghin. Des
pre ce este vorba ? 
Dar mai bine să dăm cu- 
vîntul celor doi 
pondenți ai
„In orașul nostru a fost 
organizat 
bal intre 
Avintul 
Surpriza 
mare: pe
numai doi arbitri în loc 
de trei. Am gindit că al 
treilea nu s-a echipat 
încă, dar pină ia urmă 

a început fără 
de tușă", 
departe, aflăm că 
cavaleri ai fluie- 

Florian Pantea și

cores- 
noștri:

rari ; poteca suie

jiștile-s înverzite, 
Nu se-arată nici un nor, 
Termometrul pasămite 
Parcă vrea să facă... scor.

Pași is
Iar bocancii grei se fac. 
Interii pe cărăruie
Tot pasează... un rucsac.

de fotun meci 
echipele locale 
și Progresul, 
noastră a fost 
teren au apărut

Trenurile, toate pline.
Au pornii spre litoral;
Si gindesc cu toți: e bine 
^ă... plonjezi pe cîte-un val.

Numaî unul se codește 
La bagaje tot mereu : 
Fiind arbitru se ferește 
Să nu facă... henț careu

Oameni ca furnici se-adună 
Pe nisipul dobrogean.
Plaja pare o tribună
Oe... cuplaj bucureștean

Accident în perspectivă ? 
Qică țipă supărat: 
O urzică... nesportivă 
Chiar acum.,. La faultat

far la munte, pe cărarea 
Spre cabana Clăbuceț,

Vară, zilele-ți senine
Mai frumoase ți le cer.
Oăci să știi că ai în mine 
€el mai vajnic... suporter l

meciul 
arbitri

Mai 
cei doi 
rului,
Iuliu Farcaș, s-au așezat 
pe teren ca arbitri de 
tușă în sistemul arbitra
jului în diagonală, dar 
puțin spre interiorul te
renului. Și-au împărțit 
terenul în două și fie
care a fluierat infracțiu-

Dv. vreți... doi? 
TECUSCHI, CIS- 
— Ilie Oană, an- 

Petrolului, are 
45 de ani. El a jucat 
pentru prima oară fotbal 
la Sibiu, de unde a tre
cut la Juventus București 
(Petrolul de astăzi), unde 
avea să activeze neîntre
rupt, ca aripă dreaptă, 
timp de 14 ani. A fost se
lecționat de 5 ori în echipa 
națională.

EGIDIUS GOROS, CO
MUNA TEREMIA MARE.— 
Max Schmelling a fost 
campion mondial de box 
la toate .categoriile, între 
anii 1930—1932. El a cîș
tigat acest titlu învingîn- 
du-i pe Jack Sharkey. 
Cum l-'a pierdut? A fost 
învins tot de... Jack 
Sharkey!

DAN BISCEANU, FILT- 
PEȘTII DE PĂDURE. — 
Nu este gol, cum ați cre
zut dv., cînd mingea de
pășește lina porții cu mai 
mult de jumătate din vo
lumul ei. Așa cum am 
mai arătat, pentru a se 
acorda gol, trebuie ca ba
lonul să fi depășit

altfel, din lot — dar anii 
nu stau pe loc și tre
buie să ne gîndim la o 
altă fațetă a activității 
sportive a lui Voineseu, 
aceea de a pregăti noi 
cadre de portari De pe 
acum el depune de altfel 
o muncă însuflețită pen
tru pregătirea lui Suciți.

JULIAN CARMALIGA, 
TURNU MĂGURELE. — 
Regretăm, dar în primul 
rînd spațiul nu ne per- 

să răspundem la a-

nile comise în jumătatea 
sa de teren. „Cei 
își continuă cititorii 
Ștri scrisoarea, au 
dus de o manieră 
pecabilă. Putem spune 
că a fost cel mai bun 
arbitraj prestat în ultima 
vreme la Reghin".

Care ar fi avantajele 
acestei metode? în pri
mul rînd faptul că cei doi 
arbitri de centru, avînd 
de acoperit o suprafață 
mult 
mai 
joc 
cele 
trajul in diagonală ar
bitrul de centru trebuie 
să fie în același timp 
atent și la semnalizările 
arbitrilor de tușe și la 
joc, 
pot 
des, 
de arbitraj practicat la 
meciul 
arbitru 
alerge 
din cit 
tru de 
duce în diagonală.

mai mică, pot fi 
atenți la fazele de 
și sâ ia deciziile 
mai bune; la arbi-

linia

astfel că greșelile 
surveni mult mai 

în plus, in stilul

de la Reghin, un 
nu trebuie 

nici 40 la 
aleargă un 
centru care

să 
sută 
arbi- 
con-

M. T.

Liston și.
Problema desemnării ar

bitrului pentru cel de al 
doilea meci dintre Floyd 
Patterson și Sonny Liston 

fost rezolvată chiar a 
de ușor. De ce ? Fiind- 
Patterson, considerînd

n-a 
tît 
că 
că la prima întîlnire arbi
trul greșise <]eclaiin<hi-I 
învins prin K.O., în timp 
ce era în curs de a se ri
dica de la podea, făcea 
obiecții la fiecare nou ar
bitru ce .se propunea. In 
cele din urmă alegerea a

•»

porții, în aer sau pe pâ- 
mînt, cu ÎNTREAGA LUI 
CIRCUMFERINȚA. Să fie 
aceasta cauza pentru care 
înaintașii noștri nu mar
chează multe goluri? Este 
prea pretențios regulamen
tul? ..

GRIGORE POPESCU. 
ClMPULUNG MUSCEL. — 
Intr-adevăr, ni se par 
..potrivite" cîteva din fil
mele ' 
dv.: 
MU 
DIN 
Minerul Lupeni: DE PAR
TEA CEALALTA.

ING. N. IONESCU. BU
ZĂU. — 1) Buzăul n-a a- 
vut echipă de fotbal în 
categoria A. Ați... plani
ficat așa ceva? Succes! 
2) Ion Voineseu are 34 
de ani. S-ar putea să mai 
apară în formație la 
Steaua — face parte, de

ni se 
cîteva din 

la care v-ați oprit 
C.S.M.S. Iasi: RA- 
CU NOI!, Petrolul: 
NOU SPRE STEI.E,

tîtea 
mai 
ției). 
pectivul 
știe... 
cer 
dv. !

MIHAI PREDA, HUNE
DOARA. — Birn, care ac
tivează de doi-trei ani la 
Unirea Rîmnicu-Vîlcea. a 
jucat într-un timp la Pro
gresul București, pe postul 
de fundaș.

EMILIAN COLLER, SU
CEAVA. — S-a schimbat 
regulamentul de disputare 
a campionatului mondial 
de șah. Campionul mon
dial nu mai susține un 
meci revanșă cu fostul 
deținător al titlului. A- 
cesta din urmă participă 
direct la Turneul candida- 
ților, care va desemna pe 
„șalangerul” campionului 
mondial. Acest turneu va 
avea loc în 1965. 
știe însă dacă 
își va încerca 
nouă șansă, cu mult mai 
mică fără 
decît aceea 
vut-o...

TIBERIU 
SEIMI — Dv. ne întrebați 
dacă a fost desemnat arbi
trul celui de al doilea 
meci dintre Romînia și 
Danemarca, la fotbal, iar 
în caz contrar o propuneți 
pe " " 
R.S. 
femeie 
din 
încă 
acestei 
să știți însă

întrebări 
domeniul nata- 
altfel, la res- 
concurs. „Cine 

cîștigă”, nu ni se 
nouă răspunsuri, ci

din 
De

Nu se 
Botvinnik 

această

doar și poate 
pe care a a-

ABRAHAM,

Sylvia Gregorova din 
Cehoslovacă, singura 

arbitru de fotbal 
Europa. Nu 
cine va fi 

întîlniri. 
că .

echipele în

se știe 
arbitrul 
Trebuie 

ei nu

• • arbitrii
fost făcută în persoana 
unui arbitru dia Nevada 
pe nume Harri Krausse 
lucrul acesta fiindu-i co 
municat, bineînțeles, și Iui 
Liston.

Acesta a 
ferent din

—Nu 
cine va fi 
este să știe să numere pînă 
la zece !

Și, rlupă cum s-a văzut, 
condiția aceasta a fost e- 
sențială...

dat însă îndi- 
umeri :
mă interesează 
arbitru. Totul

numit Ce 
privește 

eu unul 
pe Sylvia 
a devenit

cauza, 
F.I.F.A.
propunerea dv., 
n-o... invidiez 
Gregorova că u 
arbitru de fotbal. Se gă
seau fel de fel de activi
tăți mai puțin periculoase, 
începînd chiar cu aceea 
de îmblînzitoare de leii

ION POSTAȘU
Desene de N. CLAUDIU
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eoent, cu prilejul celei de a treia ediții a concursului internațional de 
ciclism pe pistă al R. P. Romîne. ne-a vizitat țara secretarul ge- 
RCPâiI al țt — s —~îs T1 r» 15.r»» o cmwaiovl'iii 1-iin nnnti 1 a.t*' n ' —

Mingardi, pe care
pe care o desfășoară această organizație. Dînsul ne-a răspuns prin
de mai jos.

R .Uniunii Italiene a sportului popular" (U.I.S.P.), Giorgio 
l-am rugat să ne relateze cîteva aspecte din activitatea 

articolul

Uniunea Italiană a Sportului Popu
lar (U.I.S.P.) a luat ființă în anul 
1948 și își desfășoară activitatea in 
Italia ca organizație sportivă repre
zentând forțele mișcării muncitorești 
și democratice. Ea își propune, pe 
de o parte, de a angrena un număr 
cît mai mare de tineri și tinere în 
practicarea sportului, iar pe de altă 
parte, de a lupta pentru democrati
zarea structurii organizatorice a spor
tului italian.

înainte de a mă referi însă la ac
tivitatea și la cîteva din problemele 
complexe cărora trebuie să le facă 
față U.I.S.P., se impune să înfățișez, 
măcar parțial, situația sportivă din 
Italia contemporană. In țara noastră 
singurul for care conduce și coordo
nează, prin lege, toată activitatea 
sportivă este C.O.N.I. (Comitetul O- 
limpic Național Italian), căruia îi 

■sînt subordonate toate federațiile 
sportive din Italia: de fotbal, de 
ciclism, de atletism etc. Cluburile 
sportive care organizează competițiile 
și legitimează pe sportivi sînt afi
liate la federațiile de specialitate. La 
nivelul statului, sportul este conceput 
la noi în 
spectacol 
distracție, 
mul, din
o afacere
sume foarte mari. Aproape toate fon
durile bănești de care dispune spor
tul italian sînt cheltuite pentru pro
fesionism și, în consecință, marea 
masă a oamenilor muncii din Italia 

; nu practică și nici nu are posibilita- 
j tea să practice vreo activitate spor-

din Ita- 
sportive 

școli nu

tivă. Peste 4000 de localități 
lia sînt total lipsite de baze 
și echipament sportiv, în 
există o preocupare sistematică pen
tru practicarea sportului, nu există o 
politică sportivă bine definită și Pla
nificată la sate și în marile uzine.

în aceste condiții, U.I.S.P.-ul re
prezintă pe plan politico-sportiv o 
forță de luptă pentru modificarea 
acestor stări de lucruri, pentru schim
barea structurală a concepției de 
sport, în sensul că această activitate 
să devină o problemă socială, ca fie
care om să aibă posibilitatea să facă 
sport, ca statul să sprijine și să sus
țină materialicește dezvoltarea edu
cației fizice și sportului în țară. In 

privește activitatea sportivă, 
a stabilit relații de colaborare 
cu multe federații sportive, 
să semneze convenții prin

cea mai mare parte ca 
sportiv, ca un mijloc de 
Se încurajează profesionis- 
care cauză sportul devine 
care cuprinde interese și

ceea ce
U.I.S.P. 
optime 
reușind
care acestea recunosc activitatea or
ganizației noastre și, uneori, o spri
jină, prin tehnicieni și arbitri. în 
prezent, U.I.S.P.-u] pune accent pe 
discipline sportive ca : atletism, fot
bal, ciclism, natație, volei, baschet, 
motociclism, patinaj și schi. La toate 
aceste sporturi se organizează cam
pionate naționale proprii, eu partici
parea unor selecționate provinciale 
și regionale. An de an organizația 
noastră sportivă depistează elemente 
talentate, care apoi trec la diferite 
federații sportive. Exprimînd în ci
fre activitatea U.I.S.P., remarc faptul 
că, în prezent, avem în evidență 
60 000 de sportivi, 8 comitete regionale, 
38 de comitete provinciale, 3 500 de 
tehnicieni, conducători și arbitri, care

Scurte știri externe
„CUPA GALEA" LA TENIS

a început turneul final al 
de tenis „Cupa Galea". 

U.R.S.S.—

La Vichy 
competiției 
După prima zi în meciul 
R. S. Cehoslovacă scorul este egal 1-1. 
O mare surpriză a furnizat ceho
slovacul Koudelka care l-a învins cu 
6—3; 6—4 pe Metreveli. Iuska
(U.R.S.S.) a eîștigat cu 9—7; 4—6; 6—1 
partida cu Holicek. Italia conduce cu 
2—0 în partida cu Belgia. Bologna l-a 
învins cu 9—7; 1—6; 6—1 pe Kaisin, 
iar Maioli cu 6—1; 6—4 pe Gron-
ckel

205 kg). Locul doi a fost ocupat de 
tînărul Leonid Jabotinski — 530 kg, 
oare totodată a stabilit un nou record 
mondial la „aruncat" cu performanța 
de 165 kg. Vechiul record la acest stil 
era de 164 kg și aparținea america
nului Norberț Schemansky.

Titlul de campion al Spartachiadei 
la categoria semigrea a revenit cu 
rezultatul de 475 kg, 
Scheerman.

halterofilului

TURUL CICLIST AL R. D. GERMANE

FINALELE SPARTACHIADEI 
POPOARELOR DIN U.R.S.S

Finalele Spartachiadei popoarelor 
din U.R.S.S. au continuat la Moscova 
eu desfășurarea ultimelor întreceri 
ale competiției de haltere. La cate
goria grea, pe primul loc s-a clasat 
campionul olimpic Iuri Vlasov cu un 
total de 542,5 kg (185 + 152,5 +

După 5 etape, în Turul ciclist al 
R. D. Germane continuă să conducă 
Klaus Ampler, urmat de Eckstein la 
5:58,0, Rittmeyer la 11:47,0. Ampler a 
eîștigat pînă acum trei etape, printre 
care etapa contracronometru Aue — 
Annaberg (56 km) cu rezultatul de 
lh 36:51,0, întrecînd cu 2:03,0 pe al 
doilea clasat, Eckstein.

își desfășoară activitatea în 1 400 de 
cluburi sportive și polisportive. Din 
rîndul organizației noastre sportive 
au fost promovați tineri ca Mugnaini, 
clasat anul acesta pe locul 4 în „Tu
rul ciclist al Franței" pentru ama
tori, atleta Osvalda Giardi, record
mană a țării la săritura în înălțime, 
semifondistul Spinozzi, Adorni, unul 
din cei mai buni cicliști profesioniști 
italieni, zeci și zeci de alți talentați 
sportivi.

Fără îndoială, insă, că preocuparea 
noastră centrală este aceea de a an
grena în activitatea sportivă un nu
măr cît mai mare de tineri, pentru 
care sportul și cultura fizică să de
vină o necesitate zilnică pentru dez
voltarea fizică, culturală și intelec
tuală. Așa cum arătam mai înainte, 
manifestăm 
depistarea și 
pioni pentru

Din aceste 
ne îndreptăm 
importante 
noastre: este vorba de „Ziua olimpică' 
Și . ’
și munte”. „Ziua olimpică" este un 
ansamblu de competiții de atletism, 
ciclism, înot și volei, organizate pre
tutindeni acolo unde condițiile per
mit, care dau posibilitatea tinerilor să 
intre in contact cu activitatea spor
tivă, să participe pentru prima dată 
la o întrecere Pe terenul sportiv. La 
aceste întreceri simple iau parte ti
neri și tinere între 12—18 ani, nele
gitimați la vreun club sau federație 
sportivă. în anul 1962, în Italia s-au 
organizat 6 300 de astfel de competiții 
în special în mediul rural, la care 
au participat peste 300 000 de țineri 
și tinere. Respectînd oarecum tradi
ția olimpică,' premiile acestor con
cursuri constau din trei medalii și 
diplome pentru primii clasați.

Anul trecut peste 8 000 de băieți 
și fete au fost cuprinși în activitatea 
sportivă ce s-a desfășurat în tabere, 
organizate la munte .și la mare, 
ceastă acțiune diferențiindu-se 
„Ziua olimpică” prin aceea 
loc sub conducerea unor 
luntari sau profesori de educație 
zică.

Un capitol important 
noastre 
naționale, in care domeniu am rea
lizat lucruri importante.' Astfel, echipe 
federale ale U.I.S.P., precum și spor
tivii individuali aparținind organiza
ției noastre au participat la competiții 
internaționale organizate fie în Ita
lia, fie în străinătate. Avem relații 
strinse cu organizațiile similare din 
Franța, (F.S.G.T.), din Elveția, 
(S.A.T.U.S.), cu organizațiile sportive 
din țările socialiste. Ne bucură mult 
faptul că între sportivii noștri și 
sportivii din Romînia au 10c în mod 
regulat întîlniri prietenești, care sînt 
de un real folos pentru noi.

Avem convingerea că obiectivele pe 
care ni le-am propus și pentru* care 
luptăm vor fi înfăptuite și vom . fi 
bucuroși ca, cu un alt prilej, să in
formăm pe prietenii rdmîni despre 
alte succese, și mai importante, ale 
Uniunii Italiene a Sportului Popular.

mult interes și pentru 
creșterea de noi 
sportul italian, 
două direcții spre 
activitatea reies și 
acțiuni ale organizației— - -

„Sportul țn taberele de la mare 
munte”.

cam-

care 
două

că 
activiști

al activității 
îl constituie relațiile inter-

întîlnirea de atletism disputată la 
Hanovra între echipele masculine ale 
S.U.A. și R. F. Germane s-a încheiat 
cu scorul de 141—82 puncte în 
voarea atleților americani, care 
eîștigat 18 din cele 21 de probe 
cluse în programul meciului.

în prima zi a întîlnirii s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 100 m : 
Hayes (S.U.A.) 10,2 ; 110 m garduri : 
Jones (S.U.A.) 13.6 ; 400 m plat : Carr 
(S.U.A.) 45,4 ; 800 m : O’Hara (S.U.A.) 
1:49,3; 5000 m : 
14:04,2; lungime : 
7,92 m ........
m; ciocan : Hali 
Humphreys (S.U.A.) 56,78 m ; ștafetă 
4 x 100 m : 1. S.U.A.' (Jones, Moon, 
Drayton, Hayes) 39,7 ; 2. R. F. Ger
mană) 39.8. Iată învingătorii probelor 
desfășurate în ziua a doua : 200 m : 
Hayes (S.U.A.) 20,6 ; 1500 m : Groth 
(S.U.A.) 3,42,4 ; 10 000 m : Kubicki
(R.F.G.) 29:26,6 ; 400 m garduri : Caw
ley (S.U.A.) 50,1 ; 3 000 m obstacole : 
Traynor (S.U.A.) 8:44,4 ; înălțime :
Stuber (S.U.A.) 2,01 m ; triplu salt : 
Boston (S.U.A.) 15,76 m ; suliță : Co- 
velli (S.U.A.) 80,71 m ; greutate : Da-

fa- 
au 
in-

Norpoth (R. F. G.) 
Boston (S. U. A.) 

prăjină : Pennel (S.U.A.) 5,00 
(S.U.A.) 59,45 m ;

vis (S.U A.) 17,89 m ; 10 km marș ; 
Zinn (S.U.A.) 46:40,8 ; ștafeta- 4x400 m: 
S.U.A. 3:02,8 (cea mai bună perfor
manță mondială a anului).

RECORD MONDIAL EGALAT 
LA 2000 M

Cu prilejul unui concurs de atletism 
desfășurat la Cambrai, Michel Jazy a 
egalat recordul mondial pe care-1 de
ține în proba de 2 000 m. El a parcurs 
distanța în 5:01,6.

CAMPIONATELE BELGIEI
Rezultate înregistrate în campiona

tele de atletism ale Beligiei : mascu
lin : 100 m : Poels 10,9; 200 m : Pen-
nevaert 21,8; 800 m : Mertens 1:52,2; 
1500 m : Roelants 3:49.1 ; 5000 m : Al- 
lonsius 
30:17,6; 400 m garduri: Geeroms 53,8 ; 
3000 m obstacole : ~
înălțime : Timmerman 1,90 m ; lungi
me : Salmon 7,40 m ; prăjină : Coppe- 
jans 4,46 m (record belgian) ; triplu 
salt : Herbrant 14,50 m. Feminin : 100 
m : Schueremans 12,8 ; 200 m : Schue- 
remans 26,2; 800 m : Roggemans 
2:18,6 ; înălțime : De Pauw 1,49 m ; 
lungime : Broek 5,30 m ; disc : Be- 
yens 37,42 m ; suliță : Hollander 36,96 
m.

14:33,8; 10 000 m: Clerckx

Roelarits 8:56,6 ;

a-

In
seini fond fi fond din Fran- 
la se află in primele locuri 
ale clasamentelor europene, 
lată doi dintre cei mai va
loroși sportivi francezi Ro
bert Bogey și Michel 
nard.

acest an alergătorii de

Ț. S. K. A. MOSCOVA A CiȘTIGAT
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" LA BASCHET MASCULIN

„Cupei 
baschet

GIORGIO MINGAKDI 
secretar general al U.I.S.P.

Meciul retur pentru finala 
campionilor europeni" la 
(masculin) dintre ȚSKA și Real Ma
drid s-a disputat la Moscova, în fața 
a 15 000 de spectatori. Baschetbaliștii 
sovietici, care pierduseră primul joc cu 
69—86, și-au luat revanșa, obținînd 
victoria cu 91—74 (48—34). Echipa
ȚSKA avea un avans de 20 de puncte 
cu 8 secunde înainte de sfîrșit, dar 
două lovituri de pedeapsă au permis 
spaniolilor să reducă scorul. Cel mai 
eficace jucător al echipei sovietice a 
fost Voronin, care a marcat 17 puncte.

Fotbal pe glob
■ECHIPELE Gornik Zabrze (R. P. Po

lonă) si West Ham United (Anglia) 
s-au înlîlnit în primul meci al finalei 

.turneului internațional de fotbal de la 
New York. întîlnirea s-a terminat cu 
scorul de 1—1. Fotbaliștii englezi au 
condus la pauză cu 1—0 prin golul , mar
cat de Borne. In cea de-a doua repriză, 
echipa poloneză a dominat și în minutul 
67 centrul atacant Pohl a înscris punc
tul egalizator. Au asistat 10 000 de 
spectatori. Returul va avea loc la 4 
august.

IN MECI retur contând pentru pre
liminariile turneului olimpie de fot
bal, la Helsinki, echipa U.R.S.S. a în
vins cu scorul de 4—0 (2—0) echipa 
Finlandei. în primul joc desfășurat la 
Kiev, fotbaliștii sovietici repurtaseră 
victoria cu scorul de 7—0.

SELECȚIONATA olimpică de fotbal 
a Japoniei, care întreprinde un turneu 
în Europa, a jucat la Odesa cu repre
zentativa U.R.S.S. Au eîștigat fotbaliș
tii sovietici cu scorul de 8-0 (3-0) prin 
punctele marcate de Husainov (3), 
Voronin (2), Ivanov, Korolenkov §1 
Malafeev.

ÎN FINALA Cupei de fotbal a R.S. 
Cehoslovace, Slovan Bratislava a în
vins eu 9—9 (3—0) pe Dinamo 
Praga.

Concursul internațional de pentatlon modern al R. P. Romine
(Urmare din pag. 1)

cele cinci probe, de un calm și de o 
stăpinire de sine excepționale, care 
își datorează victoria constanței cu 
care a concurat, cîștigînd două probe 
(scrima și crosul) și clasîndu-se bine 
și la celelalte trei. Numai o „serie” 
mai slabă la tir ne-a privat de posi
bilitatea de a „vedea" un rezultat 
general final de peste 5000 p. Pe 
echipe, victoria a revenit reprezen
tativei R.P. Ungare.

Sportivii noștri nu s-au lăsat nici 
ei mai prejos. De ia probă la probă 
ei au concurat tot mai bine, reali- 
zînd in final o performanță meritorie: 
locul II în clasamentul pe echipe, 
după R.P. Ungară, dar înaintea se
lecționatelor R.S. 
diei. Au existat 
tăți ca punctajul 
cursului să fie și 
unele defecțiuni 
desfășurării întrecerii au împiedicat 
aceasta. Și mai bună este performan
ta lui Dan Ionescu: el a eîștigat 
o probă, s-a clasat pe locul II în 
alte două, a sosit pe locul V la cros, 
clasîndu-se astfel pe locul secund 
în clasamentul general individual, la 
o mică diferență de Balczo. Cu rezul
tatul de 4894 p, precum și cu punc
tajele realizate la fiecare probă în

Cehoslovace și Sue- 
suficiente posibili- 

de la sfîrșitul con- 
mai consistent, dar 
ivite de-a lungul

parte, Dan Ionescu este primul din- mult de 7 secunde pentru a cîștigă 
tre pentatloniștii noștri care îndepli
nește norma olimpică pentru anul 
1963. \
Este rîndul altor pentatloniști să-l (R;P. Ungară), cu timpul de 14:57,2. 
„imite” pe Ionescu și sihtem convinși 
că invitația noastră nu va rămîhe 
fără... răspuns! ‘

In ce privește clasamentele finale, 
remarcăm că echipele R.P. Ungare, 
R.P. Romîne I, Cehoslovaciei și Sue
diei sînt reprezentate în primele zece 
locuri ale clasamentului general in
dividual cu cite cel puțin doi con- 
curenți. Oarecum surprinzător 
faptul că din echipa Suediei cel 
bine s-a clasat Hans-Gunnar 
jenwall, o tînără speranță a pentatlo
nului suedez, 
pe „bătrinul”

Iată acum, 
mei probe a 
Sportivii au avut de parcurs un tra
seu accidentat în lungime de 4000 
m, pentru timpul de 15 minute acor- 
dindu-se 1000 p, iar pentru fiecare 
secundă peste sau sub acest barem 
- 3 p, 
manța 
Balczo, 
14:14,0 
făcut și Gh. Tomiuc, component 
reprezentativei secunde a țării noa
stre, căruia i-au „lipsit" ceva mai

,Pîrtia” este așadar deschisă.

proba. Tot cu un rezultat care dă 
dreptul la mai mult de 1000 de puncte 
a terminat cursa și Bela Șarfalvi

Deoarece ambele echipe cîștigaseră 
cite un meci la aceeași diferență de 
puncte (17), a fost nevoie de o a treia 
partidă. Tntilnirea a avut loc tot la 
Moscova și a fost cîștigată de echipa 
ȚSKA cu scorul de 99—80 (48—32), cane 
cîștigă în felul acesta „Cupa campio
nilor europeni" la baschet masculih 
pe anul 1963.

In jocul decisiv, baschetbaliștii so
vietici au condus cu 66—49 în minutul 
27 și cu 77—53 în minutul 32. Cel măi 
bun realizator al echipei ȚSKA a fost 
Volnov cu 26 de puncte marcate. ȚSKA 
Moscova cucerește pentru a doua dară 
cupa oferită de ziarul parizian „L’E- 
quipe". De altfel, toate cele 6 ediții 
ale acestei competiții au fost cîștigate 
de echipe sovietice: SKA Riga, de 
3 ori, ȚSKA de două ori șj Dinamo 
Tbilisi o dată.

(Agerpres)

este 
mai 
Lil-

care l-a lăsat in urmă 
Bo Jansson.
pe scurt, „filmul" ulti- 
concursului — crosul.

în plus sau în minus. Perfor- 
cea mai bună aparține lui 

care a realizat timpul
— 1060 p. O cursă bună

de 
a 

al

p;
Pi 

p; 2. 
I 2664 
p; 5.

14;47.7 - 1039 p; 
- 1009 p; 4. Lil- 
961 p; 5. Ionescu 
6. Ferm (Suedia) 
echipe: 1. R.
Suedia 2691 p;
p; 4.

. R.P.

P.
3.

R. S. Ceho- 
Romînă II

celei de afinale ale
concursului internațio- 

al R P.
INDIVI-

IONESCU 
Liljenwall

Iată rezultatele tehnice ale probei 
dei 'cros': individual' I. Balczo 14:40,0— 
1060 p; 2. Tomiuc 
3. Șarfalvi 14:57,2 
jenwall 15:13.6 — 
15:18,6 - 946 
15:23,0 - 931 
Ungară 2865 
R.P. Romînă 
slovacă 2604 
2229 p.

Rezultatele 
opta ediții a
nai de pentatlon modern 
Romîne sînt următoarele: 
DUAL: 1. Balczo 4985 p; 2. 
4894 p; 3. Mona 4588 ; 4. 
4564; 5. Șarfalvi 4520 ; 6. Polak 4426;
7. Kurhajek 4350; 8. MARINESCU
4333 ; 9. TOMIUC 4320; 10 Jansson 
4232. ECHIPE : 1. R. P. Ungară
(Balczo, Șarfalvi, Mona, Moczar) 
14 093 p; 2. R.P. Romînă I (Ionescu, 
Marinescu, D. Țintea, C. Lichiardopol) 
13 312; 3. R. S. Cehoslovacă (Polak, 
Kurhajek, Kosinar, Matula) 12 776; 4. 
Suedia (Liljenwall, Jansson, Ferm, 
Lindstrom) 12 481; 5. R.P. Romînă II 
(Tomiuc, Ștefănescu, Pușcaș, C. Țin
tea) 11 369 p.

Ia liege

Au început 
campionatele mondiale 

de ciclism
BRUXELLES 1 (Agerpres). — Joi, pe velo

dromul din Liege, au început campionatele 
mondiale de ciclism. In programul primei 
zile au iigurat preliminariile probei de 
urmărire individuală (masculin și feminin) 
și viteză femei. In preliminariile probei de 
viteză (200 m), cel mai bun timp — 14 sec, 
a fost realizat de Kiricenko (U.R.S.S.) și 
Dunn (Anglia). S-au mai calificat pentru 
sferturile de finală Savina (U.R.S.S.), Ermo
laeva (U.R.S.S.), Rowbotham (Anglia), Na- 
sens (Belgia), Smith (Belgia), Rusworth 
(Anglia). Semifinalele probe» feminine de 
urmărire vor reuni cuplurile : Reynders (Bel
gia) — Tihomirova (U.R.S.S.) și Burton (An
glia) — Ribacenko (U.R.S.S.). Printre cicliștii 
calificați în sferturile de finală ale probei 
masculine de urmărire (amatori) se afiă 
Moskvin (U.R.S.S.), Josefowicz (R. P, Po
lonă), Jensen (Danemarca) și Van Loo (Bel- 
gia).
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