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In aceste zile, la Institutul 
de Cultura fizica...

cn al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P.Romînă

8 pagini 25 bani

STȚ1ATIVE I AȘTEPTAM NOI RECORDURI!
Au mai rămas cinci zile pînă 

la primul start, cel din. seriile 
cursei de 110 m garduri, din ca
drul întrecerilor finale ale cam
pionatelor republicane indivi-

stierilor “
irința de a da posibili- 
ncitorilor forestieri să 
sportul în mod organizat, 
regional UCFS Suceava 

arare cu comitetul regional 
consiliul sindical regional 
Î.F. Suceava a trecut la 
rea pentru prima oară a 
ici dotată cu „Cupa fo- 
>r“.

forestierilor" se organi- 
atletism, trîntă, haltere, 

olei și are 4 etape de des-

apa I pe grupe sportive 
: exploatare, sectoare, sec- 
oslo) care constituie baza 
: a acestei competiții.
le a ll-a, pe asociații 
, a IlI-a pe raioane șl a 
ala pe regiune.
eliția se organizează în 
i 1 august — 30 octom- 
a avut o. perioadă de pre- 
titre 15—30 iulie — cînd 
it popularizarea întreceri- 
,i luat măsuri organizato- 
iu făcut înserjeri și s-a 

baza materială necesară, 
lupa forestierilor" pârtiei- 
Itori din economia fores- 
parținînd raioanelor V. 
Cîmpulung, Gura Humo- 
ălticeni și Rădăuți.
ate etapele se vor acorda 
e organizatori premii.

iLEXA-coresp. regional

Din sumar:

SPARIACMIADA Of ml 
A TINERETULUI

Raid anchetă
PRIN STAȚIUNILE 

DE ODIHNA 
$1 TRATAMENT 

DE PE VALEA O1IUI UI

Ilustrată
din Poiana Brașov

NICOLAE POPOVSCHI

duale de atletism pe anul 1963. 
Cum este și firesc, evenimentul 
acesta este așteptat cu cea mai 
mare nerăbdare de atleții care-și 
vor măsura forțele pentru cu
cerirea tricourilor de campioni 
republicani, de antrenorii și 
profesorii de educație fizică 
care i-au pregătit pe sportivi, 
de spectatorii clujeni, recunos- 
cuți ca iubitori ai atletismului.

Aceasta este a Xl-a ediție a 
campionatelor de seniori care 
are loc în orașul de pe malurile 
Someșului și, de fiecare dată, 
concursurile s-au bucurat de o 
organizare bună și au putut cu
noaște un frumos succes. Sîn- 
tem convinși că ediția din acest 
an a campionatelor nu va face 
excepție de la această... regulă.

în ceea ce privește disputa a- 
tleților noștri, la care vor lua 
parte, în calitate de invitați, și 
o serie de renumiți atleți din 
S.U.A., avem toate motivele să 
credem că ea se va desfășura la

(Continuare tn pag. a 7-a)

Ore

Pe 
tura

iaten.se de studiu, tntr-un cadru foarte 
dionului Republicii...

de sport este un 
continuu. Viitorii

aleile Institutului de Cul- 
Fizică, în sălile și pe te

renurile lui 
du-te-vino
candidați Ia concursul de admi
tere studiază, se pregătesc. 
S-au grupat ad-lioc și recapi
tulează materia. Stau ore în
tregi in bibliotecă și conspec
tează. Fac exerciții de acomo
dare cu pista și sectoarele de 

«aruncări și sărituri ale stadio
nului Republicii pe care, exact 
peste O lună, vor trăi emoțiile 
examenului. Au uitat că soa
rele dogorește. Studiază cu 
perseverență, preocupați de un 
singur lucru: să treacă cu bine 
concursul...

Pe o bancă, sub un umbrar, 
două fete stau față-n față. Au 
alături mape doldora de cărți.

adecvat: tribunele sta-

să-mi repeți compazi-— Vrei
ția chimică a mușchilor?...

Cea întrebată răspunde cu 
multă siguranță.

Apoi rolurile se schimbă.
— Vorbește-mi despre func

țiile ficatului...
Subiect 

viitoarea 
metodic, 
camdată: 
o

frumos pe care 
candidată îl dezvoltă 
documentat. Deci, deo- 
1—1... Le intrerupem

vă numiți?
Bălășoiu... 
atras spre acest

oi membri ai UCFS

Breviar olimpic
Aspecte din desfășurarea 
campionatului republicau 

de fotbal (II)

Despre comportarea 
echipelor noastre 

In concursul 
internațional 

de pentatlon modern 
ai R. P. Romine

Am început 
școală din 

ajuns acum
la o

și am 
de categoria I seni-

dv.7 ne adresăm ce-

clipă:
— Cam
— Mariana
— Ce v-a 

institut?
— Sint gimnastă. 

Ca pionieră, 
Ploiești 
sportivă 
oare.
- Si 

leilalte.
— Georgeta Zaharia... 

practicat atletismul. Tot 
Ploiești, la Voința. Discul și 
greutatea. Doresc mult să in
tru în institut.

Am 
in

încotro se îndreaptă 
luptele noastre ?

Se va realiza
Ia săritura 
cu prăjina 
un rezultat 
de 5,15 m?

ațiile spor- 
lin raionul 
duc o in- 

luncâ de a- 
a noi ti- 
vîrstnici pe 

ile de sport.
în ultimul 

proape 1800 
eni ai mun

cil și-au completat 
adeziunile, deve
nind membri ai 
UCFS. Ei și-au 
manifestat dorința 
de a practica di
ferite discipline 

sportive. Consiliile 
asociațiilor Avân
tul Glărănești, GAC 
Podul Turcului,

GAC Berești etc., 
au luat măsuri 
pentru organizarea 
unor concursuri și 
campionate rezer
vate noilor mem
bri ai UCFS.

EUGEN TEIRAU 
coresp.

La începutul acestui an, cînd s-a declanșat acțiunea pentru dobo
rârea recordurilor regionale, antrenorii și atleții din regiunea 
Brașov și-au propus să îmbunătățească 30 de astfel de recorduri. 
Și iată că după cîteva luni de intensă activitate angajamentul brașo
venilor a fost nu numai îndeplinit ci și depășit !

In etapa zonală a campionatului regiunilor, de 
la Cîmpulung Muscel, atleții brașoveni au stabilit 
noi recorduri regionale : FETE: 400 m: Viorica 
Gabor 53.4; suliță Iî: Marilena durea 41,23; 
4x100 m: 51,1; BĂIEȚI: 110 mg: I. Carolea 15,0; 
înălțime: A. Arvai 1,88: 4x400 m: 3:34,5; disc I: 
I. Samoșca 40,18; ciocan I: I. Samoșca 37,81.

Sîmbătă, în cadrul unui concurs desfășurat Ia 
Brașov, Viorica Gabor a stabilit două noi recorduri 
republicane de junioare: 500 m 1:16,6 (v.r. El. 
ITaișer 1:17,2—1960) și 600 m 1:36,7 (v.r. L. 
Păuleț 1:36,8—1959) iar juniorul cat. a II-a 
A. Domocoș a realizat un record regional la 1000 
m (2:40,2). Rezultate promițătoare au mai reali
zat: H. Wentzel la suliță (66,30 m), D. Comșa 
la 100 m (10,8) și 200 m (22,3), Ana Sălăgean 
Ia greutate (15,54 m).

C. GRUIA-coresp. regional

TIBERIU STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

încep jocurile balcanice 
de tenis
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început de august în orașul de sub Feleac

Din frumuseți le Patriei

.. -Mare, cîl o minge de foi- 
I bal la un meci de „pitici", luna
t se rostogolea Pe gazonul caru-
■ lui, umplînd ou lumină gălbuie
B parcul Universităfii din Cluj.

Aici se putea scrie liniștit 
| despre porumbeii orașului care

par în serile de aur niște fugare 
) contururi, ori despre frumusețea

vacantei studențești.
Poate tot aici (pentru că în

totdeauna s-a putut scrie seara 
ta marginea orașului) s-au aș- 

I temut însă și aceste rînduri :
„Subsemnafii studenji St. 

) Gheorghe și Emil Dumitrescu, de 
la Institutul politehnic, vindem 

* poeziile de mai jos cu prețul 
Cde Un leu bucata ca să putem 

isprăvi cursurile universitare, 
a chiar dacă ajungem cu univer

sitatea sergenți de stradă, in
s' sojitori de trenuri, șomeri, ca șl 
* multi colegi de-ai noștri...**
I Era pe vremea cînd în macu

latura vremii se scria cu litera 
late pe pagina întîi despre vi- 
zifa reginei mama la un spital : 

I „Cu acest prilej, mărinimoasa
0 Majestate a dăruit nenorocijilor
• trei coșuri cu fructe"...

Dacă cineva ar fi avuf cu- 
riozHafea să numere bucată cu 
bucată zemoasele daruri ale 
„majesfătii sale", ar fi văzut că 
numărul acestora era cu mult

mai mic decît cel al castelelor 
și palatelor regale care, adunate 
umil cu altul, rotunjeau cifra 
de 143.

Tot pe vremea aceea o bună 
parte din cei 4.142 de studenfi 
ai Clujului (dintre care cei ca 
nu scriau poezii nu puteau spera 
nici măcar la leul colegilor $1. 
Gheorghe și Emil Dumitrescu) se 
îndeletniceau „în timpul liber" 
cu ocupații care se întindeau 
din sala de așteptare a gării 
în sala de așteptare a primăriei. 
Adică de la geamantan la mă
turoi. Atunci existau la Cluj 3 
cămine cu 501 locuri și 7 facul- 
tăji cu cîteva zeci de burse.

Lucrurile s-au schimbat după 
23 August 1944 cînd a început 
să facă daruri MAIESTATEA SA 
POPORUL.

Și darurile acestea se transcriu 
citet în cifre simple :
• NUAAAI UNIVERSITATEA 

„BABEȘ BOLYAI" ARE AZI 8 
FACULTĂȚI CU 8.500 DE STU- 
DENȚI, DINTRE CARE 50% SÎNT 
BURSIERI.
• 1500 DE CADRE DIDAC

TICE (ÎN LOC DE 200 CÎTE 
ERAU ÎN 1938) SE PREOCUPĂ 
DE FORMAREA INTELECTUALI
LOR DE MÎINE Al ȚĂRII.

• NUMAI ORĂȘELUL STU
DENȚILOR — RECENT CON

STRUIT — ASIGURĂ CAZAREA = 
A 3520 DE UNIVERSITARI, IAR =
CANTINA - RESTAURANT A =
COMPLEXULUI ARE 4500 DE =
TACÎMURI PE MASĂ ÎN FIE- =
CARE ZI. =

• CASA DE CULTURĂ A STU- =
DENȚILOR ARE O SALĂ DE 5
SPECTACOLE CU 1.000 DE =
LOCURI, BIBLIOTECA UNIVER- =
SITĂȚ1I CUPRINDE 1.600.000 DE =
VOLUME, CARE POT FI RĂS- S
FOITE ZILNIC DE 2.000 DE CI- =
TITORf, DIN CEI PESTE 12.000 =
DE STUDENȚI CÎȚ1 NUMĂRĂ =
CELE 22 DE FACULTĂȚI ALE =
CELUI DE-AL DOILEA ORAȘ =
UNIVERSITAR AL ȚÂRII. Ș

• ÎN LOC DE 3 CĂMINE =
CU 501 PATURI DE FIER — SÎNT =
ACUM 22 CU 5.500 DE SAL- =
TELE MOI, IAR ÎN LOC DE 4 =
CĂMĂRUȚE PENTRU „SUPIȘTI" =
— 6.500 DE LOCURI LA MASA =
CU CÎTEVA FELURI.

Și dincolo de geografia în- = 
noită a orașului, dincolo de că- S 
rămida nouă a edificiilor și de = 
ferestrele cu perdele, de după 5 
care alunecă pe alei frînturi de Ș 
muzică, dincolo de acestea, își = 
întinde cărările pardosite cu ni- S

TEOFIL BĂLAI S
S

, (Continuare tn pag. a 3-a)
Valea Cerbului

Foto: Alex. Beldia/
ca
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SI-AU DESEMNAT CAMPIONII-
4

Finalele Spartachiadei de vară a raionului Tudor Vladimirescu... Începe defilarea sportivilor

VEȘTI TURISTICE

i Duminică dimineața, pe terenul 
^Bumbacul", sute de spectatori au 
ifost prezenți la întrecerile finale din 
(cadrul Spartachiadei de vară, raio- 
jnul Tudor Vladimirescu. Printre fi- 
«laliștij tineri muncitori de la I.O.R. 
<i 7 Noiembrie, Flacăra roșie și Au- 
£:ra, Timpuri Noi și Unirea, I.C.F.F.

Inul etc.
Au început întrecerile... S-au pre

zentat mai întâi la start atleții. 
Sprinteri^ aruncători, săritori. Spec
tatorii au aplaudat mult frumoasa 
cursă de 100 m în care muncitorul 
JP. Marinescu de la Flacăra roșie 
uvea să sosească pe locul I. La lun
gime, colegul său, Marin Udrea a- 
'dăugă un nou titlu de campion în 
«palmaresul asociației sportive a ti
nerilor pielari...

Viu disputate au fost și întrecerile 
•ide handbal Protagoniste : echipele 
Spartac și Bumbacul. La fete, spor
tivele de la Spartac au cucerit vic
toria cu 7—5. în schimb, la băieți, 
îtextiliștii au fost mai buni : victorie 
leu 18—7. La volei, campioane: echipele 
■fipartac (fete) și Timpuri Noi (băieți). 
■ Cu mult interes au fost urmărite 
Și întrecerile de ciclism. în proba 
de biciclete oraș (5 ture), tînărul 
Dușan Dobrc de la Anticorosiv a în
cheiat victorios cursa, după o luptă 
«trînsă, clarificată abia pe ultima 

Iturnantă ! La „semicurse" (7 ture),

Aspect din finala feminină de handbal.
Bumbacul

Gh. Conslantinescu de la Flacăra ro
șie, făcînd dovada unei bune pregă
tiri a condus autoritar începînd din 
partea a doua a cursei.

Printre ceilalți campioni se nu
mără Lucia Priseearu (Spartac) și 
Nicolae Lei (Aurora) la natație, echi
pa I.S.P.E. la baschet băieți, for
mația Spartac la popice, Ana Mor- 
govan (FI. roșie) și A. Leinweller 
(Spartac) la tir, echipele Aurora 

„Eroine" : sportivele de la Spartac jî 
(7-5.)

Foto: I. Mihăică
(băieți) și Unirea (fete) Ia gimnastică 
etc.

Un clasament neoficial — cu cei 
mai mulți campioni și deținători de 
locuri fruntașe — situează pe primul 
loc pe sportivii de la Flacăra roșie, 
îi urmează cei de la Spartac, I.O.R. 
și Timpuri Noi..

A fost o finală reușită pentru care 
organizatorii (clubul sportiv Olimpia) 
merită felicitări !

ion KILOMETRI PE BICICLETA

Vasile Horișcă și Ion Dorobăț, rec
tificatori la fabrica de rulmenți din 
Bîrlad, și-au petrecut o parte din con
cediul lor de odihnă, făcînd excursii 
Pe biciclete.

Cei doi cicloturiști au parcurs 1017 
kilometri pe itinerarul: Tecuci—Mără- 
șești—Adjud—Onești—Tg. Secuiesc—
Brașov—Poiana Narciselor—Valea Pra
hovei și alte localități. Ei au avut 
prilejul să cunoască o serie de rea
lizări ale regimului nostru democrat- 
popular și să admire frumusețile na
turale ale patriei noastre.

ELIADE SOLOMON-corsep.

COLECTIVIȘTILOR LE PLACE 
TURISMUL

7 000 de colectiviști din regiunea 
Timișoara au participat in acest an 
la diferite excursii. Ei au vizitat băile 
Lipova, Buziaș, Victoria, Herculane ?i 
alte localități de interes turistic.

De asemenea, in cadrul raionului 
s-au organizat și excursii cicloturis
tice în grup, la care au participat 
peste 400 de tineri.

EMIL GROZESCU-coresp.

NOI BAZE TURISTICE

De curînd s-a deschis o nouă bază 
turistică în Munții Făgărașului: ho

In aceste zile, la Institute 
de Cultură Fizică...

(Urmare din pag. 1)

Așadar, două ploieștence, două 
sportive se pregătesc în aceste zile 
să dea asaltul pentru intrarea în in
stitut.

Și ca ele sînt zeci și chiar sute 
de studenți și studente. In incinta 
stadionului, de pildă, am făcut cu
noștință cu Ion Plrvulescu, atlet la 
Știința, coleg de probă cu Savin și 
Astafei; cu Rodica Pelmuș, sora cu
noscutului sabrer de la Steaua dar 
care, spre deosebire de fratele ei a 
îndrăgit natația; cu Maria Răducanu, 
voleibalistă la „Sănătatea”; cu hand- 
baliștii Radu Cristea din București 
și Marin Șagă din Sebeș Alba și cu 
mulți alții.

Două cuvinte despre Gheorghe 
Frunză, schior. Un flăcău chipeș ve
nit tocmai de pe frumoasele meleaguri 

telul turistic „Negoiul", cu o 
citate de 120 de locuri. Noua 
constituie un punct de plecare 
tru turiști spre creasta Făgăr; 
Drum de acces: din stația 
Porumbacul de jos, pînă la < 
rie, distanță de 13 km, durata d 
lui pe jos cea 3 ore.

De la Glăjărie, potecă marca 
triunghi albastru, pe Măgura, 
mea Puha și apoi Culmea Șe 
pînă la hotelul turistic „Negoiui 
rata de 4—5 ore (de la Glăjărit

De asemenea, s-a deschis o 
bază turistică pe Valea Oltului, 
de satul Boița, jar din stația ( 
Valea Fratelui o jumătate de or; 
mers pe jos,

ILIE iONESCU-coi

OȚELARII HUNEDORENI 
1N EXCURSIE

In fiecare săptămână, asoci 
sportive în colaborare cu eon 
sindical locali organizează pentr 
țelarii și constructorii huned 
excursii în locurile cele mai pit< 
din munții Retezat.

In cursul acestui an, au parii 
la astfel de excursii cea 4 OOt 
persoane petrecând zile de neuite 
mijlocul naturii.

NICU SBUCHEA-co

ale Câmpulungului Moldovenesc, 
dăjduind ca din toamnă să se 
mere printre viitorii studenți ai 
stitutului, Gheorghe Frunză se 
dește încă de pe acum la pri 
concursuri pe pîrtiile din Par 
Să arate profesorilor și colegilo- 
știe, să dovedească cît de mu 
indrăgit acest sport al curajulu 
îndemînării.

In total, în această serie (a d 
se pregătesc pentru concursul de 
mitere aproape 300 de candidați, 
au în față 25 de zile de muncă 
tensă — în săli și amfiteatre, în 
boratoare și pe terenurile de s; 
Conducerea institutului le-a < 
condiții optime de pregătire, 
pus la dispoziție cadre didactice 
o bogată experiență. A făcut 1 
pentru deplina lor reușită.

î Se poate face mai mult sport!
. T-\in Rm. Vilcea, șosele „ca-n palmă" ne poartă spre pitoreștile stațiuni
' I ) Călimănești, Olănești, Căciulata și Govora. Pe porțiuni, uneori destul 

de lungi, Oltul — deseori tumultuos — însoțește caravanele de mașini 
|»i motociclete. E fermecătoare, în aceste zile de vară, Valea Oltului. Mii de 
(oameni ai muncii sosiți aci din toate colțurile țării se bucură de daru
rile naturii : verdeață îmbelșugată, aer reconfortant, soare și.... vestitele 
«pe minerale, aducătoare de sănătate. Sînt zile de concediu bine me- 

î ritat, de odihnă și tratament, de muzică și veselie, de mișcare în aer 
j liber. Profesorii de cultură fizică medicală sînt acum, poate, cei mai 
i ocupați oameni din aceste localități.

Am întreprins de curînd o scurtă vizită prin stațiunile de pe Valea

foitului și ne-am oprit pe rind la :

...OLĂNEȘTI
1 Vizavi de clubul stațiunii, la tere- 
mul sportiv amenajat de curînd, for- 
<otă mare. Două echipe de volei 
«lcătuite din oameni ai muncii ve- 
«uți la odihnă și tratament (repre- 

' tentând, bineînțeles, pavilioane dife
rite) încinseseră o partidă pasionantă. 
Alături, popieăria — care se vedea 
cît de colo că nici nu-și terminase 
«tagiul de rodaj — găzduia o între
cere în toată regula. Bila dobora cu 
^rec^zie popicele, provocînd explozii 

e bucurie.
„Mă simt foarte bine aci — ne-a 

declarat ajutorul de maistru țesător 
Ion Buică, de la întreprinderea „Trai- 
nica"-Tîrgoviște — și, pentru con
dițiile ce ne sini create, mulțumesc 
din inimă partidului. Trebuie să vă 
■pun că deși am venit în stațiune 
®entru tratament, totuși găsesc timp 
•— după cum vedeți — și pentru 
»racticarea sportului. Medicii nu nu
mai că îmi dau voie, dar chiar îmi re
comandă (ca de altfel și celorlalți to
varăși sosiți la Olănești) să practic
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sportul. îmi place, în afară de popice, 
voleiul, și m-ar interesa, de aseme
nea, și un concurs de tir, însă pînă 
acum, consiliul asociației sportive în
frățirea nu a dat 
curs propunerilor 
noastre".

Pe Valea Oltului, 
competiția la or
dinea zilei este 
„Cupa stațiunilor", 
organizată din ini
țiativa consiliului raional UCFS
Rm. Vilcea. întrecerile au loc 
la fiecare sfîrșit de săptămină.
Ea Olănești, reprezentativele de po
pice, volei, tenis de masă și șah, 
alcătuite din salariații instituțiilor 
din localitate, precum și din oamenii 
muncii veniți la odihnă și tratament, 
au fost definitivate numai după ce 
„sportivii" au trecut printr-o serioasă 
selecție. Etapa I a competiției a găz
duit-o asociația sportivă din Călimă- 
nești, cea de a Il-a a avut loc la 
Olănești, iar ultima se va disputa 
la 18 august, la Govora.

„Sînt foarte bucuros, spunea mon- 
torul Spirea Grafu de la șantierul de 
montaje electrice din Petroșani, că 
conducerea asociației sportive din lo
calitate (președinte tov. dr. Nicolae

Baltă) ne dă tot concursul pentru a 
lua parte la întâlniri sportive cu ca
racter distractiv. Mie îmi place să 
joc volei și am participat la întîl- 
njrea cu stațiunea Govora. Am pier
dut, cc-i drept, partida, dar nimeni 
nu s-a supărat. Principalul scop, a- 
cela de a participa la o activitate 
recreativ-sportivă, a fost atins".

...GOVORA BĂI
Concursuri de tenis de masă, șah 

și excursii. Acestea erau prevăzute 
la rubrica „sport" în planul de ac
țiune al clubului „Mihail Sadoveanu" 

Prin stațiunile de odihna și tratament 
de pe Valea Oltului

în perioada 1—30 iulie. Din păcate 
însă, activitatea la aceste ramuri 
sportive s-a desfășurat fără o orga
nizare temeinică și astfel nu s-a atins 
scopul dorit, acela de a atrage în 
practicarea sportului cît mai mulți 
salariați ai întreprinderilor din loca
litate și pe oamenii muncii veniți 
aici la odihnă. Președintele consiliu
lui asociației sportive, tov. Bădescu, 
nu depune suficient interes atunci 
cînd organizează întrecerile sportive. 
Nu mai vorbim de faptul că acestea 
sînt destul de rare.

Activitatea sportivă în stațiunea 
Govora-băi poate fi înviorată. Este 
nevoie însă ca consiliul asociației 
sportive, și îndeosebi președintele a- 
cestuia să muncească cu mai multă 
tragere de inimă, să dovedească mai 

mult spirit de inițiativă. Pentru că, 
în fond, de aceea a fost ales preșe
dinte al asociației.

CĂLIMĂNEȘTI:
„Medicii interzic 

sportul"
Călimăneștiul este — fără discuție 

— cea mai frumoasă stațiune de pe 
Valea Oltului. Era după-amiază cînd 
am sosit în stațiune. Pe străzi, tineri 
și vîrstnici se plimbau. Terenurile de 
volei (două la număr) și popieăria 
din parcul Ostrov erau însă... pustii. 
La club, ce-i drept, o oarecare ani
mație. Se juca șah (sînt mulți șahiști 
aci, lucru firesc dacă ținem seama 
de faptul că responsabilul secției de 

șah a asociației 
Oltul este •— ce 
coincidență — dr. 
Botvinic !)

— Dar sporturi 
în aer liber se 
practică de către 
cei veniți la trata

ment ? — l-am întrebat pe tov. Victor 
Cornea, președintele consiliului spor
tiv orășenesc.

„La Călimăneștâ vin oameni sufe
rinzi de diferite boli stomacale, de 
aceea unii dintre medici interzic 
practicarea sporturilor, cu excepția 
jocului de șah."

Este interesant de redat însă pă
rerea unui medic specialist în afec
țiuni gastrice. Iată ce ne-a declarat 

Nu de mult instructorii culiural-sportivi din stațiunile de odihni 
tratament din întreaga țară (și firește, și cei de la Călimănești, Goi 
și Olănești) au participat, la Sinaia, Ia un fructuos schimb de experte 
Cu acest prilej s-au discutat și probleme privind impulsionarea activi 
sportive în stațiuni. Considerăm că ar fi în interesul dezvoltării sportulu 
stațiunile deje Valea Oltului ca instructorii cultural-sportivi să descl 
din cînd în cînd carnetele cu însemnări din susnumita consfătuire și 
pună in practieă indicațiile primite la Sinaia.

R. CALARAȘANU

dr. Nicolae Baltă, președintele 
siliului asociației sportive de la 
nești: „Mă surprinde faptul ci 
Călimăneștâ practicarea sportului 
interzisă de către unii medici < 
sosiți Ia odihnă și tratament, 
timp cît cei care practică sportu 
fac exces, nu depun efort prea ir 
mișcarea în aer liber este foarte 
lositoare. Un joc de volei (de pi
— fără miză, ci cu caracter dist 
tiv — sau excursii de scurtă dui 
nu sînt de Ioc contraindicate".

„Călimăneștiul ne dă mult de f
— ne relata tov. Fluture, tehni 
la consiliul raional UCFS Rm. 
cea. Cu tot sprijinul pe care ase 
țiile din Călimăneștâ l-au primit 
partea consiliului raional UCFS, 
tuși activitatea sportivă în ace 
stațiune continuă să bată pasul 
loc."

Oamenii muncii veniți la Căli 
nești își spun pe bună dreplate 
trebarea: de ce nu au posibilit; 
să participe la acțiuni cu cara 
sportiv-recreativ 1 La Călimănești 
există oare condiții ca și sportu 
se ridice la nivelul celorlalte t 
vități ?

în această stațiune, spre deose 
de alte stațiuni de pe Valea Olti 
își desfășoară activitatea nu 
puțin de patru asociații sporti 
Cozia, Oltul, Știința și Forestie 
Ar fi firesc deci ca aci, viața sj 
tivă să pulseze intens, ca atît lo 
nicii, cît și oamenii sosiți în stați 
să aibă suficiente posibilități pei 
practicarea sporturilor dorite, 
păcate, pe acei care conduc act 
tatea sportivă Călimănești nu-i ] 
ocupă prea mult această proble



TABARA DE LA BRAȘOV
i de aproape 20 de zile, frumosul 
lortiv Dinamo din Brașov a fost 
taberei de juniori organizată în 
vacantei de Federația romînă de

le tineri voleibaliști, dintre care 
fete, au avut prilejul să-și îin- 

iscă cunoștințele voleibalistice, 
lesăvîrșească pregătirea. Activita- 
aică a taberei, judicios întocmită, 
ăzut cite două antrenamente în 
u fost aprofundate procedee tch- 
JÎ în atac și în apărare, de ase- 
au fost îmbogățite cunoștințele

■e.
e practice, împletite cu cele teo- 
și-au atins pe deplin țelul. Așa 

e amintea tov. T. Tănase, direc- 
aberei, cea mai mare parte a spor- 
a plecat acasă cu un bagaj spo- 
cunoștinte și multi dintre aceștia 

ițea fi folosiți cu succes în echi- 
le categorii superioare. Printre a- 
I. Dobre (Progresul București), 

■u (Rapid București), M. Rauch, 
stiani, G. Bartha (Tractorul Bra- 
N. Furtună (C. Lung), Enikd 

(Baia Mare), Monica Popa 
, Cristina Arghiropol și Virginia 
(Constanța), Sonia Finichiu 

rești), Doina Belgea (Timișoara), 
Săndulescu (Ploiești),

'eseu ' ~

Aceasta înseamnă că timpul petrecut de 
tinerii voleibaliști în tabăra de la Bra
șov a fost folosit din plin.

Trebuie să amintim că în programul 
taberei de vacanță au fost prevăzute, 
în afara orelor de pregătire numeroase 
seri literare, vizionări dc filme, au 
fost vizitate muzeele din Brașov și or
ganizate o serie de excursii în frumoa
sele împrejurimi ale orașului de la 
poalele Tîmpci. Tinerii voleibaliști s-au 
arătat tot atît de îndemînatici la „asal
tul" Postăvarului ca și la răspunsurile 
date în cadrul concursului ghicitoare 
pe tema „Poezia lui Emîneseil*,  în care 
Corina Prodan (București), Doina Suciu 
(Brașov) și Cristina Arghiropol (Con
stanța) au cîștigat concursul în dauna 
echipei băieților din care au făcut parte 
V. Pleu (București), C. Novac (Bacău) 
și Ir. Niculescu (Craiova). De mult 
succes s-au bucurat serile distractive, în 
care s au prezentat scurte programe de 
recitări și cînteee, evidențiindu-se în 
mod deosebit bucureștenii Corina Pro
dan și V, Picu, Lavinia Militaru (Tg, 
Jiu), I. Copaci (Timișoara).

Juniorii din tabăra de la Brașov au 
avut multe de învă|at de la T. Tănase, 
P. Brașoveanu, Șt. Stroe și E. Scarlat, 

Aceștia

Ilustrată din Poiana Brașov
' „Salutări din Paiona Brașov, vă 
trimit Dinamo București, Steaua, Ra
pid”...

...Am plecat spre locul de unde 
ne venise ilustrata. La Poiana Bra

era formată din Popa, Constanti- 
nescu, Datcu, Nunweiller IV, Erie II, 
Ștefan, Halagian — iar aceea a „ne- 
căsătoriților" din Uțu, Pîrcălab, Varga, 
Selimeși, Frățilă, Unguroiu, Țircov- 
nicu.

Maria 
(București) și alții, care

ălat lucruri frumoase iu timpul

Sînt speranțe, ne spunea tov.
tase, ca 4 băieți și 3 fete să fie
tmați In loturile de tineret.

P. Brașoveanu, Șt. Stroe 
conducătorii antrenamentelor, 
s-au străduit să transmită cunoștințele 
lor tinerilor voleibaliști, iar aceștia, la 
rîndul lor, au depus o muncă asiduă 
pentru a învăța cit mai mult și cît mai 
bine.

CAROL GRUIA-ooresp. regional

Campionatul do marc load al juniorilor

h. Radu (Olimpia București) 
învingător în

— »

prima etapă

multor echipe 
concediul de Pe margine

lăturu (în mijloc) spectator la partida dintre Crainiceanu și Raksi

timpul după preferință. Avem deci 
prilejul să aflăm pasiunea lor nr. 2, 
prima răminînd, bineînțeles, tot fot
balul...

Ralcsi și Crăiniceanu joacă șah, ar
bitrați de Tătaru. Crăiniceanu prinde 
regele adversarului intre tură Și re
gină, anunțind un imparabil...

,..„Gol“ ii ia înainte Tătaru.
Votnea citește. Privim titlul cărții! 

„Toate pînzele 
ran.

sus” de Radu Tudo-

cu plăcere cărțile lut 
fiindcă atunci cind

— Iți place ?
— Da. Citesc 

Radu Tudoran,
scrie „nu ține mingea". Adică, pentru 
a spune că s-a făcut noapte, nu um
ple 10 pagini de hîrtie...

La o masă, antrenorul Gheorghe 
Ola completează cu scris mărunt 
caietul de antrenamente.

Ceva mai 
noștințe de 
Năsturescu. 
un aparat
Muzică ușoară. Interpret: Constantin 
Drăghici. Melodia ; „Serenada tine
reții".

— Vă place muzica ușoară?
— Cind e bună 

Macri. Nu putem 
unii cintăreți de-ai 
dinadinsul să 
Modugno".

E ora să 
luăm rămas

încolo intilnim două cu
la Rapid, pe Maori și 
Ascultă Bucureștiul la 

minuscul, cu tranzistor!.

șov. Aici fotbaliștii mai 
își petrec in comun 
odihnă.

Primul pe care l-am 
antrenorul echipei 
Ionescu. Mergea 
care urcă de la

— încotro?
— La stadion. .

întîlnit a fost 
„Dinamo", Traian 

grăbit pe șoseaua 
cabană spre hotel.

echi- 
lăsat 
prin

□rd de participare la cea de a 
ediție a campionatului de 

fond al juniorilor ; 82 de tineri 
zi din Brăila, Brașov, Cluj, 
rfureș. Ploiești, Timișoara și 
ești au luat startul în prima 

desfășurată ieri după amiază 
șeaua București — Ploiești (va- 

Buftea).
'tul s-a dat de la km. 7. In 
caniculei se rulează foarte ra- 

Sprintul de la Buftea agită și 
nult plutonul. învingător — Gh. 
>veanu (Voința Ploiești), ur
le C. Gonțea (Torpedo Brașov), 
[otentan (C.S.M. Cluj) și M. 
1 (S.S.E. Timișoara). Tinerii ci- 
continuă să ruleze în același 
susținut și astfel Ia borna kilo- 
■ă 37 plutonul întoarce grupat 
roasele tentative de evadare în- 
ase de sportivii bucureșteni. 
'eni și cei ploieșteni sînt însă 
ite de grosul plutonului, care 
Cază cu hotărîre. Sprintul de 
['tea este cîștigat de data aceasta 

Lascu (C.P.B.) urmat de Gh. 
(Torpedo Brașov). Pină la so- 

datorită dîrzeniei cu care fie- 
soncurent își apăra șansele, nu 
te nici una din tentativele de 
re, astfel că asistăm la un 
în bloc.
ingător GH, RADU (Olimpia

Acum se face ora 
primului Și băieții cind joacă fotbal 
uită și de masă.

Intr-adevăr, pe stadionul străjuit 
de brazii Poienei, fotbaliștii se stră
duiau să strecoare mingea prin des
chizătura minusculă a unei porți de 
hochei. Se întreceau două formații, 
purtînd nume sugestive; „căsătoriții" 
și „necăsătoriții”. Echipa „căsătoriților"

CAMPIONATILOR RLPUBLICANf
au luat startuliștii bucureșteni 

tică în faza de zonă a cana
tului republican de iahting, la 
e finn și snaip.
)ă șapte ore de întrecere, ju- 
i anunțat clasamentul general : 
.A FINN — 1. FI. Agarici (Ști- 
4865 p; 2. P. Purcea (Progresul)
3. S. Budișteanu (Progresul)
4. R. Mînăstireanu (Pr.) 2562;

i. Petrescu (Pr.) 2279 ; 6. A. Ho- 
nu (Pr.) 2121; 7. St. Lungu
ța) 1717; 8. L. Vasiliu (Știința)
S-au calificat direct în finală 

roboda și M. Dumitriu (de la 
esul) componenți ai lotului 
. CLASA SNAIP — 1. T. Mi- 
■ P. Romoșan (Pr.) 4015 p; 2. 
lăvodaru — G. Borțeanti (Pr.) 

D. Podeănu
E. Grozea — M.

3367; 5. D.
Coman (Pr.) 3349 ; 6. 

.sarion — I. Guran (Știința) 2958; 
Predescu — L. Predșscu jr. (Pr.) 
8. O. Mițchievici — T. Doctor 
2927 ; 9. M. Anastasescu — L>.

1 (Știința) 2217,

3. V. Gelles 
ța) 3640 ; 4. 
lancea (Știința) 
iu - I.

București), cronometrat la capătul 
celor 60 de km, cu 1 h 35:27. El a 
fost urmat, în același timp, de CON
STANTIN IVAN (Dinamo București), 
GH. SUCIU (Torpedo Brașov), CON
STANTIN GONȚEA (Torpedo Bra
șov), D. LASCU (C.P.B.), NICOLAE 
COMANIȚA (Petrolul Ploiești) și un 
grup de aproape 60 alergători.

Astăzi se desfășoară, pe șoseaua 
București — Oltenița, etapa a II-a 
contratimp individual1 (30 km), iar 
miine pe șos. București — Giurgiu 
etapa a IlI-a 100 km. cu plecare în 
bloc.

Jocul continuă cu voie bună, 
sărat cu glume, 
strins sumedenie de spectatori, 
turiști. Aplaudă și încurajează 
pele ca la un joc adevărat. Au 
ștrandul, funicularul, plimbarea
poiană ca să guste, „un pic de fotbal ‘. 
De altfel, cred că dacă s-ar încinge 
un joc de fotbal în cine știe ce pă
dure nestrăbătută de picior omenesc, 
tot s-ar găsi cițiva spectatori...

Invitația la masă a lui Traian Io
nescu a avut succes și, iată-i pe fot
baliști pornind in monom, cu etn- 
tecul înainte, spre „Poiana Ursului”. 
Din drum se abat, pentru cîteva mi
nute, la micuful ștrand. Ce plăcut e 
să te scufunzi in apa rece, înainte de 
masai

La cabană, fotbaliștii de la „Steaua” 
au fost „mai vrednici". Au terminat 
masa și acum fiecare iși petrece

da, ne răspunde 
suferi insă cind 
noștri țin cu 

interpreteze „a
tot
la

TR IOANIȚESCU

(Urmare din pag. I)

șipul spălat de graba Someșului și cu 
catifeaua ierbii — stadionul. Apoi, 
Paircul Universității...

Marginea aceasta a orașului e cen
trul după-amiezelor sportive. Aici își 
duc în toate anotimpurile anului viafa, 
elevii lui Moina și Arnăufu, „ucenicii" 
care au preluat ștafeta din mîna tri
pletei Cherebefiu — Fieracu — Agîr- 
biceanu și foarte calmii și imperturba
bilii „maeștri" ai doctorului Luca.

Sportivii Clujului universitar, alb-al- 
bașfrii tuturor disciplinelor sportive, 
au cartierul general în acest decor cu 
plopi și blocstarturi.

Vacanța lor e o vacanfă cu tricouri 
umede ți ou cronometre. Fiecare se
cundă cînfăreșfe o parte știută din 
înălfimea ștachetei lui Cornel Porumb; 
un centimetru precis din săritura Vio
rica! Viscopoleanu și un anume ritm 
în pașii lui Plăcintaru, acest adversar 
declarat al iui Vamoș și al recordu
lui său.

De altfel, subiectul principal de dis
cuție în Clujul acestui anotimp de va
canță sportivă este atletismul.

Toată lumea știe că în zilele de 10 
și 11 august va avea loc aci campio
natul republican de atletism și pentru 
moment prietenii stadionului au re
nunțat să mai aștepte vești de la So- 
vata, unde doctorul Luca a programat 
colocviul cu vacanfa al „unsprezece- 
lui“ clujean. .

Se fac pronosticuri, se discută șan
sele, se așteaptă ou justificat interes 
evoluția celor 9 atleți din totul ame
rican invitați la actuala ediție a cam-

coborîm 
bun de

N«

— Aveți 
rilor?

ceva de

in Brașov, 
la fotbaliști, 
transmis citito-

— Desigur. Salutări din Paiona 
Brașov. Iar pentru la toamnă le pro
mitem un fotbal de calitate, bogat 
in... goluri; prin antrenamentul de 
aici sperăm să mai umplem din ..go
lurile” anului trecut.

SANDU MARIAN 
Foto : ION POPOVICI

La 28 septembrie: campionatele 
juniorilor

Campionatele republicane de tir re
zervate juniorilor și junioarelor, care tre
buiau să aibă loc în zilele de 21—23 
septembrie, se amînă pentru 28-—30 
septembrie.

pionatului, dintre care numele record
manului mondial la sărtiura cu prăjina 
John Pennel și recordul său (5,136 m) 
sînt binecunoscute.

Dar nu numai în Parcul universității 
este animație. La celălalt capăt al ora
șului, la capătul dinspre Someșeni, se 
naște o nouă bază sportivă a Clujului. 
Parcul sportiv, cu aleile încă netermi
nate, ai cărui viitori spectatori se află 
în aceste 
cuprinde 
renuri de 
lucrărilor
primăvara viitoare un nou și atrăgător 
loc de înfîlnire pentru prietenii spor
tului din Cluj.

Animația sfăpînește teatrul de des
fășurare a apropiatului campionat de 
atletism : stadionul din parcul 
iui.

Cele 30.000 de locuri sînt 
acum reținute.

Reamenajările sînt în curs, 
acum, gropile de sărit au fost 
în fața tribunei centrale, pista 
aranjată, se fac ultimele verificări 
materialelor sportive.

Ș,i,. în sfîrșil, un cadru general 
care Se succed secvențele sportive 
Clujului acestui anotimp : la Sparta- 
chiada de vară din acest ap au fost 

' antrenați peste 40.000 de tineri, din 
școlile, întreprinderile și ■ instituțiile 
Orașului de sub Feleac. *■' 'v

l-am întîlnit pe cîțivă dintre aceștia, 
pe entuziaștii a căror vacantă nu este 
o vacanță cu plasa da prins , fluturi în 
mîna stingă, ci o vacanță a preocupă
rilor, aplaudate uneori doar în cîteva 
minute la capătul unul timp în care îi 
însoțesc tricoul umed și acele impera
tive ale cronometreior.,,

zile cu lopata în mînă, va 
două terenuri de fotbal, fe- 
volei, baschet, tenis. Mersul 
și planurile promit pentru

Oră de audiție muzicală. Ascultă: Macri și Năsturcscu

orașu-

de pe

De pe 
mutate 
a fost 

ale

în 
ale

Regiunea Cluj, cea de a IV-a semilinalislă 
în „Cupa Eliberării"

Ai. Tecuceanu (Buc.); semigrea: D.
Pavel (Cluj) b. dese. II C. Duculeșcu 
(Buc ); grea: I. Szentanay (Cluj)cîș- 
tigă fără adversar.

sferturilor 
de finală ale „Cupei Eliberării", s-au 
întîlnit în orașul Slobozia, reprezentati
vele regiunilor Cluj și București. în- 
tîlnirea a luat sfîrșit cu scorul de 21 16
în favoarea clujenilor, care s-au cali
ficat astfel în semifinală. Iată rezulta- , 
lele înregistrate; ' _ e Marti august, ora 19,30, pe

Caț. muscă: Ch. Vincze (Cluj) b.p. hStadionul Ciulești va avea loc o intece- 
M. OJteanu (BuC.); cocoș: L, Koșzegi ganță gală de box; pentru verificarea 
(Clnj) b.âb. I Gh. Voicu (Buc.); pană: țț apîd, care urmează să se de-
ĂlexV1 Murg (Cluj) b ab. II Fl. lâncu pjașeze în 11 S. .Celipșlovacă. Cu ocazia 
(Buc.); semiușoară:. A. Murg . (Cluj) 
b. (lese. Ill I. Andrei (Buc.); ușoară: 
fet. Martbn' (Cliij)J m.iî. Gh. Stăneăcu 
(Buc); semiînijt.: A. Kiraly (Cluj) 
b. 'ații lî C-tin f’râtescu (Buc ); miji, 
mică: Al. Bora (Cluj) m.n. M. Dina
(Buc.); mijlocie: D. Șandru (Cluj) b.p.

Sîmbătă seara, în cadrul
! finală ale

CALA PE CIULEȘTI

zilei feroviarilor; din R.Ș.C., sportjvii 
noștri vor susține două întîlniri in.com
pania echipei Lokomotiv Decin:
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Vedere din avion a stadionului Național din Tokio

URMATI-LE E?
9

Și-au îndeplinit normele olimpice
Cu ocazia unei „piste de 
desfășurată recent pe lacul 
o serie de canotori și-au

con- 
Sna- 
înde- 
înre- 
schif

• 
trol” 
gov, 
plinit normele olimpice. Ei au 
gistrat următoarele rezultate:
2+1: ION PETROV (Dinamo),
GHEORGHE RIEFELD (Știința) + 
OPREA PAUNESCU 
(norma este 7:33,0);
MANOIL STRATAN 
TUDOSE (Dinamo) 
schif 4 f.c.: ȘTEFAN PONGRATZ, 
NICOLAE RADU, EGOR SOMOV- 
SCHI, ILIE HUSARENCO (Dinamo) 
6:29,5, (6:34,0); schif 2 visle: FEODOR 
LARION (Știința), CORNEL CIOCOI 
(Olimpia) 6:47,0, (6:48,0). Pină la 
șitul anului aceste norme vor 
trebui să fie îndeplinite încă o 
în condiții de calm plat. O 
ocazie pentru aceasta o vor 
campionatele europene de la Copen
haga.

diale 
mulți 
normele olimpice 
participarea la Tokio. Printre aceștia 
sînt: IONEL DRÎMBĂ (Steaua), TA- 
NASE MUREȘANU (Știința Bucu
rești) la floretă și sabie ehipe, A- 
TILA CSIPLER (Știința București)

(Dinamo) 7.’32,0 
schif 2 f.c.: E- 
și GHEORGHE 
7:04,5, (7:11,0) ;

sfîr- 
mai 

dată, 
bună 
oferi

La recentele campionate mon
de scrimă de la Gdansk, mai 
sportivi romini și-au realizat 

prevăzute pentru

In cele cîfeva săptămîni cît a fost oaspetele sportivilor niponi, antre
norul ing. PETRE CIȘMIGIU a avut posibilitatea să cunoască îndea
proape bazele care vor găzdui întrecerile celei de a XVIII-a Olim

piade. Pentru aceasta l-am invitat pe tov. Cițmigiu să prezinte cititorilor 
nojfri aceste baze, pe care vor evolua ți sportivii romîni.

CENTRUL OLIMPIC ME1JI va fi 
„coloana vertebrală” a întrecerilor 
olimpice. El cuprinde o serie de baze 
principale, deja existente, printre 
care și „Stadionul Național". Cen
trul olimpic Meiji este situat în dis
trictul Yoyogi, in centrul 
Japoniei, ța 2,5 km depărtare 
Olimpic.

Pe o suprafață de 48 ha 
următoarele baze sportive: 
Național”, 
politan, bazinul acoperit de înot Me
tropolitan, stadionul de fotbal 
chibu, stadionul de basebal și 
trul presei.

Fiind plasat într-o zonă a 
talei cu o circulație extrem de in
tensă, pentru ușurarea transportului 
concurenților de la Satul Olimpic la 
acest centru, organizatorii construiesc 
o autostradă superioară. In felul a- 
cesta transportul va ți făcut in nu
mai cîteva minute.

STADIONUL NAȚIONAL („Națio
nal stadium”). Va găzdui ceremo
niile de deschidere și de închidere 
ale Jocurilor, întrecerile de atletism, 
finala turneului de fotbal și „Cupa 
Națiunilor" la călărie. Stadionul se 
află în cure de extindere a tribune
lor (pregătite să primească 80 000 
de spectatori) și de amenajare a di
feritelor instalații, a pistei și a te
renului de joc. Se apreciază că lu
crările vor fi gata luna viitoare, 
Stadionul Național fiind gazdă, în 
octombrie, a întrecerilor din cadrul 
„Săptămînii preolimpice".

Compoziția pistei a fost una din 
preocupările principale ale organi
zatorilor. Pentru a se găsi soluția cea 
mai bună, au fost făcute numeroase 
studii și încercări în privința com
poziției. Cele mai bune rezultate 
le-a dat o rocă vulcanică roșie, arsă 
Și măcinată mărunt, care are o elas
ticitate remarcabilă. Pista are 8 cu
loare pe toată lungimea 
va permite desfășurarea 
alergările de 
curenți.

Terenul de 
prevăzut cu 
drenaj, care va asigura o rapidă e- 
limlnare a apei în caz de ploaie. 
Terenul este acoperit eu un gazon 
mărunt și foarte des.

capitalei 
de Satul

se află 
'Stadionul 

sala de gimnastică Metro-

viteză, cu

joc, ca și 
un sistem

Chi-
Cen-

Capi-

ei, ceea ce 
finalelor la 
cîte 8 con-

pista, este 
special de

la floretă echipe, OCTAVIA 
TIL A (Steaua) la sabie echip 
SZABO (Steaua) la floreti 
dual. In afara acestora norn 
fost îndeplinită și de floreti 
ENE (Progresul Buc.) cîșl 
din acest an Criteriului M 
Tineretului de la Gând.

• Concursul internațional 
tatlon modern de la Bucure; 
bogățit cu. încă un sportiv 
olimpicilor noștri. Este vorba 
trul sportului DAN IONESCL 
care la capătul unei lupte 
cinci zile cu faimosul cam; 
ghiar Andras Balczo, și j

Caiacul <

A fost construit pentru jocuri de 
rugbi, dar n-a mai fost folosit multă 
vreme și s-a degradat. Aci vor avea 
loc meciurile turneului de fotbal. 
Pentru aceasta stadionul va fi refă
cut. Terenul va fi reprofilat, i se va 
face o instalație de drenaj și va fi 
gazonat. De asemenea, vor fi rea- 
menajate tribunele, care vor putea 
cuprinde 20 000 spectatori. Intrucît 
fotbalul nu se bucură de prea niulță 
popularitate in Japonia, organizatorii 
sint convinși că cele 20 000 de locuri 
ale tribunelor vor fi 
destulătoare,

CENTRUL PRESEI 
Kaikan”). Dat fiind
al ziariștilor care vor urmări între
cerile olimpice, organizatorii se pre
ocupă, în mod special, pentru asigu
rarea celor mai bune condițiuni de 
muncă a reprezentanților presei, ra
dioului și televiziunii. La mai puțin 
de 100 m de stadionul olimpic se 
amenajează „Casa Tineretului Japo
nez" care, în timpul J.O., va fi fo
losită ca „Centru al presei”. Aici vor 
fi amenajate birouri, camere pentru 
teleimprimatoare, telefoane etc.

pe deplin în-

(„Nipon Seinen 
marele număr

acestora se mai pot 
pentru încă 3 700 de

cuprinde o sală mică 
pentru încălzire, ves- 

odihnă, dușuri,

100 dc atleți sovietici 
la Tokio

In cadrul unui interviu acordat 
corespondentului ziarului „La Ga- 
zetta dello Sport" din Milano, 
LEONID HOMENKOV, membru în 
Consiliul Federației internaționale 
de atletism, a arătat că la J.O. 
de la Tokio echipa sovietică va cu
prinde aproape 100 de atleți și at
lete, cîte trei la fiecare probă i<n- 
scrisă în programul Jocurilor. Se
lecționarea acestora se va face pe 
baza rezultatelor ce vor fi înre
gistrate la întrecerile „Spartachia- 
dei popoarelor din U.R.S.S.".

Pregătirea în vederea participării 
la Olimpiadă va fi făcută în ca
drul cluburilor și asociațiilor spor
tive, candidații olimpici fiind în
drumați și controlați îndeaproape 
de antrenorii federali. Cei mai 
buni dintre acești atleți (25 de 
bărbați și JO fQUiei) vop lua parte, 
in Juna octombrie a acestui atu, Ia 
întrecerile din cadrul „Săptămînii 
preolimpice" de la Tokio. Ultima 
verificare în vederea J.O. o va 
constitui întâlnirea din iulie 1964, 
de la Los Angeles, dintre echipele 
S.U.A. și Uniunii Sovietice.

In ceea ce privește întrecerile de 
la Tokio, L. S. Homenkov așteap
tă de la doi atleți — in mod spe
cial — victoria olimpică. Este vorba 
de Valeri Brumei (săritura în îlnăl- 
țime) și Igor Ter-Ovanesian (sări
tura în lungime) care pot cuceri 
medalia olimpică de aur și sînt ca
pabili să stabilească noi recorduri 
mondiale. In afara acestora mai sînt 
încă mulți alții care pot învinge 
la Tokio!

Fără îndoială că, la ora acti 
din cele mai valoroase ecli 
noastre de caiac este „patrul 
din Vasile Nicoară, Haralambi 
Nicolae Artimov și Andrei C 
Pe Nicoară l-am mai prezenta 
lor noștri, subliniindu-i buna 
tehnică, puterea de luptă. II 
BIE IVANOV, partener al să 
bele de dublu și patru, s-a s 
un canotor de valoare interna 
cursul acestui an. EI este — 
ritatea caiaciștilor și canoiști 
— originar din Delta Dunării, 
din clubul Steaua și este 
N. Navasart. împreună cu Nic 
nov și-a îndeplinit norma ol 
caiac-dublu pe 1000 metri. In 
caiacul nostru dc dublu a repi 
frumoase victorii international 
gata Ilanovra în R.F. German 
recent, la Regata Snagov.

De la stingă la drei

IN VÎRI
A mal trecut o lună de cîm 

rea pentru Jocurile Olimpice a 
cea dc a doua etapă a acești 
obiectiv central stau acum nor 
trebuie să fie îndeplinite pini 
octombrie 1963.

Trccînd în revistă situația 
lor noastre olimpice constatai 
lîngă realizările obținute, ex 
rătnîneri în urmă. Unele chi 
serioase. Este deci cazul să 1< 
aici, fiindcă zilele nu așteapti 
mîine se va da startul în pi 
treceri la Tokio.

• Dacă înotătorii noștri au 
și inaugurarea bazinului olimț 
Dinamo pentru a 
lor, înseamnă că 
Deocamdată însă

începe 
timpul 
trebuie

fie

are 
fo- 

este 
ne-

folosită 
dar la

Stadionul este prevăzut cu diferite 
încăperi anexe (vestiare, săli de du
șuri, săli pentru încălzire, un bazin 
de 25 m și camere de odihnă pentru 
150 de persoane) și cu 8 instalații 
de reflectoare pentru întrecerile des
fășurate in nocturnă.

SALA DE GIMNASTICA („Tokyo 
Metropolitan Gimnasium”). A fost 
construită în anul 1956. Construcția 
acoperă o suprafață dreptunghiulară 
de cca 12 000 m. p. Există tribune 
fixe cu 5 300 de locuri dispuse in 
patru etaje, pe laturile mari ale să
lii, și la un singur nivel pe laturile 
mici. In afara 
instala tribune 
spectatori.

Clădirea mai 
(cca. 600 m.p.)
tiare și camere de 
un dispensar, o secție specială pen
tru televiziune etc. Pardoseala sălii 
este executată dintr-o compoziție spe
cială de cauciuc și plută, denumită 
„Dex-o-Tex". Pereții sint placați cu 
o vată specială, astfel incit sala 
o acustică perfectă, fiind deseori 
losită pentru concerte. Ziua, sala 
luminată direct, fără să mai 
voie de lumină artificială.

Pină acum sala a fost 
pentru competițiile de judo,
J.O. va găzdui întrecerile de gim
nastică. In vederea acestora par
doseala existentă va fi acoperită cu 
dușumele din scindări.

BAZINUL ACOPERIT („Metropo
litan Indoor Swimming Pool”). Se 
află în imediata apropiere a sălii 
de gimnastică. Construcția acoperă o 
suprafață de 13 400 m.p. Are un ba
zin de înot (9 culoare) de 20x50 m 
și 2,20 m adîncime și un bazin pen
tru sărituri de 
25x22,50 m cu 
m. Tribuna, de 
așezată pe una 
bazinului. Sub tribună sînt amenajate 
vestiare, camere de odihnă, dușuri, 
birourile administrației etc. Pereții 
sălii au ferestre mari care asigură o 
iluminare perfectă în timpul zile;.

Acest bazin va fi gazda meciurilor 
de polo, cu excepția finalei.

STADIONUL DE FOTBAL („Prin
ce Chichibu Memorial Football Field”).

formă octogonală,
o adîncime de 5 

3 000 de locuri, este 
din laturile mari ale

De pretutindeni • De pretutindeni • De pretutindeni
• A fost alcătuit lotul haltero

fililor niponi pentru J.O. Din lot 
fac parte, printre alții: cat. cocoș: 
Hiroshi Fukuda, 20 de ani, 335 kg și 
Shiro Schinoseki, 19 ani, 332,5 kg; 
cat. pană: Ioshinobu Migake, 23 de 
ani, 375 kg; cat. ușoară: Kenji 
Onuma, 32 de ani, 387,5 kg și Kyo- 
suke Fujiwasa, 23 de ani, 377,5 kg; 
cat. mijlocie: Hiroshi Yamazaki, 25 
de ani, 410 kg și Hitoshi Ouchi, 19 
ani, 407,5 kg. Sportivii japonezi vor 
participa anul acesta la campionatele 
mondiale de la Stockholm (7—13 sep
tembrie).

• Lotul 
pentru J.O. 
prinde echipa de hochei, 2—3 pati
natori de viteză, echipaje la bobul 
de 2 și 4 persoane, 6 săritori de la 
trambulină, 9 schiori fondiști 
care 4 femei) și 3 la probele 
Nu s-a luat încă o hotărîre 
tivă in privința echipei de 
modem de iarnă.

olimpic al R.P. Polone 
de la Innsbruck va cu-

(dintre 
alpine, 
defini- 
biatlon

• La Congresul 
C.I.O. de la Nairobi 
(Kenia), din toamna 
acestui an, unul din
tre cele mai impor
tante puncte, înscrise

pe ordinea de zi, este 
alegerea orașului care 
va găzdui Olimpiada 
anului 1968, Alegerea 
trebuie făcută asupra 
unuia din cele 
orașe care

depus 
Buenos 
gentina), 
(S.U.A.),
ța) și Mexi- 
(Mexic).

can
Aii

Lyc

• Federațiile de lupte din R.D.G. și

’ patru 
și-au

R.F.G. au 
echipă comună pentru J.O. de la Tokio. In vederea 
desfășura două meciuri, de selecție (unul în R.D.G., celălalt în R.F.G 
de egalitate de victorii, întâie doi luptători, se vor disputa atîtea înt 
va fi nevoie, pină ce va fi decis un învingător.

• Locațiunea biletelor pentru 
Ia sfîrșitul acestei luni.

• Alegerea orașu
lui care va adăposti 
„Olimpiada albă” din 
1968 se va face cu 
ocazia reuniunii C.I.O.

hotărît să ale 
formării echipi

întrecerile olimpice de la Tokio i

din 28 
de la 
lista 
figurează șase
Grenoble

Galgary
Lahti (Finlan 
Placid (S.U.r 
por o (Japonie 
(Elveția).

ianuarie 1964, 
Innsbruck. Pe 

„candidat Hor” 
orașe: 

(Franța),
^JJHnHnuHHiiiHiuiiiiiiiniHHniiiiiiiiHinniHniiiiiiHiiHHiiiiiiiiiHinHiniBiiHiiniiniiiiiiiiiiiiHiHiJiiiiiiiinHinniiiiBiiiiiiiiiiniînniiiiiiiiniiiiiiiiiBiiBiiiiiiiiiiii-iiiiHiiiiiiiiiiiiiiînnniiiiiiniiiiiijiiiHniiniJiiniMiiijninHnHiiinHiHiinnniiJHiiiiiiiiiiiHDiinHiHni
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Aspecte din desfășurarea campionatului republican (n>

PLUL!
i de valoare din 
sdia și Ceho- 
vacia, a ocupat 
ul doi in cla- 
nentul general cu 

rezultat de 
4 p, superior cu

p normei o- 
ipiee pe 1963. 
n același timp 
n Ionescu a in- 
>linit și puncta-
î pentru fiecare din cele cinci 
be in parte. Considerăm că prin- 
j pregătire minuțioasă, 5000 de 
icte nu vor constitui pentru Dan 
eseu o graniță prea greu de de- 
lit.

ubului Steaua
Ceilalți doi componenți ai caiacului 
patru sînt cunoștințe mai vechi ale 
torilor noștri: NICOLAE ART1MOV 
ANDREI CONȚOLENCO, aceiași care 
im doi ani, la campionatele europene 
la Poznan, au cucerit titlul de cei 

i buni de pe continent pe distanța 
500 metri, în proba de dublu, 
antrenorul Navasart s-a orientat bine 
ituind acest „cvartet", în care per- 
manțele superioare se datoresc omo- 
lității tehnice cît și celei sufletești, 
cum și puterii de luptă și conștiincio- 
iții exemplare în antrenament a celor 
rp component!. La Regata Ilanovra, 
ina mare confruntare a noului echipaj, 
.îtivii noștri au realizat timpul de 
8,3 întrecînd echipajul R.F.G. La 
;ata Snagov ei au mers din nou sub 
tina olimpică, obținînd timpul de 
8,2 și întrecînd echipajele: R.D.G.

doi campioni olimpici), R.S.F.S.R., 
gariei (cu foștii campioni mondiali 
>ian și Mcszaroș).

Ivanov, Artimov, Conlolenco

SULIȚEI
regret că, exceptînd pe Zoia Rczni- 
:o (la 0,2 sec. de norma pentru 
3 la 200 m bras) toți ceilalți înotă- 

străbat încă într-un ritm nepermis 
lent lungimile bazinelor. Se gîndesc 
; ci și antrenorii lor că au mai 
as doar trei luni de sezon compe- 
mal în aer liber ? Este puțin proba- 
ca normele să poată fi îndeplinite 

revelion 1
» Destul de multe regiuni din tară 

impresia că... nu consideră nece- 
să aibă reprezentanți în echipa noas- 
care va participa la J.O. din Japo- 
Altminteri nu se explică faptul că 

i acum, deși au trecut cîteva luni 
a publicarea normelor olimpice, n-am 
t posibilitatea să înserăm în pagi- 
ziarului numele vreunui sportiv din 

unile BANAT, CRIȘANA, DOBIÎO- 
k, GALAȚI, BACĂU, OLTENIA. IIU- 
JOARA ș.a. Dar nici alte regiuni, 
ăror reprezentanți figurează pe tabe- 
cclor cu normele îndeplinite, nu 
fi scutite de critici. CLUJUL cu 
ai trei sportivi, MUREȘ-AUTONO- 
MAGHIARĂ, BRAȘOVUL și 1AȘUL 

cîte unul, aduc un aport cu totul 
semnat la alcătuirea lotului olimpic 
lomîniei. Ne amintim ță după J.O 
.a Roma, s-au luat angajamente so- 
e privind pregătirea tutui marc 
ăr de sportivi capabili să participe 
succes la ediția din 1961 a marii 
ceri. Se parc însă că ele au fost 
c... Pînă cînd ?

Pînă acum, în tyatc probele fernî- 
de aruncări, cîte o sportivă a 

sat normele olimpise. Iu schimb, în 
ele masculine, locurile pe care ar 
ebuit să scriem numele atleților cu 
ia îndeplinită continuă să rămînă... 
atc. Așadar, fetele au luat-o 
tea băieților ! Veți spune poate 
olitețea obligă pe bărbați să acorde 
tale femeilor. In cazul în speță, 

mi este vorba de polițele ci, pur 
implu, de slaba pregătire a alun
ilor noștri, de un nivel scăzut al 
sti-iei. încercați să le-o lua|i înainte 
>r, tovarăși aruncători. N-o să se 
•e nimeni. Nici măcar fetele 1

IIlIlllllllIlllIllIIIIIllIIIIIIIlIlUiniIlllIlIllllIHIlllIllIlU

Prima parte a discuțiilor noastre asupra campionatului trecut a relevat 
o serie de aspecte pozitive, care au justificat afirmația că în com
parație cu ediția trecută campionatul pe 1962—63 a însemnat un pro

gres.
In rîndurile de față, vom încerca să desprindem unele aspecte teh- 

nico-tactice, legate de deficiențe în joc ale formațiilor noastre. Ne vom 
ocupa, firește, de unele probleme generale, fără a avea pretenția de a 
epuiza tema, pentru a veni in sprijinul antrenorilor, a căror muncă pen
tru pregătirea viitorului campionat a și început de o săptămină.

==

Inconstanța, lipsă mai veche a 
echipelor noastre, a continuat să 
se manifeste și în acest campio

nat. Și nu ne referim numai la ideea de 
inconstanță pe care o sugerează jocul 
rezultatelor șl, ca o consecință nor
mală, oscilațiile din clasament, ci 
mai ales la INCONSTANȚA ÎN JOC, 
ÎN COMPORTARE. Dacă formații ca 
Dinamo Buc. (cu excepția finalului de 
campionat), Steaua, Crișul Oradea, 
Dinamo Pitești au avut o linie de com
portare fără sinuozități, în schimb al
tele au „excelat" prin comportări 
contradictorii chiar de la o etapă la 
alta. Putem cita aici pe U.T.A., Pe
trolul Ploiești, Steagul roșu Brașov, 
Știința Timișoara, Știința Cluj, Ra
pid, Metalul Tîrgoviște, Tractorul 
Brașov, C.F.R. Timișoara, Minerul 
Baia Mare, știința Craiova și altele.

Legat de acest aspect, vom nota și 
un altul: aproape toate echipele noas
tre au jucat bine „acasă" și slab în 
deplasare. Clasamentele întocmite pe 
baza punctelor acumulate pe teren 
propriu și pe teren străin sînt eloc
vente. Din ele rezultă că majoritatea 
formațiilor noastre, atît la A cît și la 
B, și-au rotunjit zestrea de puncte în 
jocurile susținute „acasă". Realizări 
bune în deplasare au doar cîteva e- 
chipe, printre care Dinamo București, 
Steaua, Siderurgistul Galați, Dinamo 
Pitești, Crișul Oradea, adică echipele 
fruntașe ale seriilor. Buna lor situație 
în clasamente apare astfel direct legată 
de faptul că știu să joace și în de
plasare. După cum echipele cu cele 
mai puține puncte obținute pe teren 
străin sînt codașe ale clasamentului; 
două dintre ele, la categoria A, Cri- 
șa-na Oradea (3 puncte) și Minerul Lu- 
peni (0 puncte în deplasare) au și re
trogradat.

Echipele noastre continuă încă să 
adopte, în mare măsură, ideea 
nesănătoasă și — după cum s-a 

văzut de nenumărate ori — nefructu- 
oasă a JOCULUI ÎN APĂRARE 
ATUNCI CÎND JOACĂ ÎN DEPLA
SARE. Fenomenul, destul de evident 
și la categoria A, s-a manifestat mai 
pregnant în categoria B, unde s-a ri
dicat adesea la rangul de sistem. 
Multe echipe, cu un bun potențial, 
joacă „acasă" normal, iar afară se apă
ră cu cîte 7—8 jucători, așteptînd go
luri doar de la acțiuni sporadice, de 
contraatac. Printre formațiile la care 
a apărut această caracteristică cităm 
pe Minerul Lupeni, Dinamo Bacău, 
UTA, Farul, CSMS Iași, Foresta Făl
ticeni, Flacăra Moreni, Rapid Focșani, 
C.F.R. Roșiori, Metalul Tr. Severin, 
C.S.M. Mediaș, ASMD Satu Mare 
etc.

Desigur, jocul în apărare își are 
rostul său. Dar, la noi, multe echipe 
SE ORGANIZEAZĂ PENTRU APĂ
RARE, ÎN DETRIMENTUL JOCULUI 
OFENSIV, ceea ce contrazice ideea 
jocului constructiv, elastic, specific 
fotbalului modern.

Scriam sîmbătă că sistemul cu pa
tru fundași a cîștigat teren în acest 
campionat. Trebuie să arătăm însă că 
majoritatea formațiilor noastre au do
vedit nesiguranță în aplicarea acestui 
sistem. Nu e mai puțin adevărat însă 

Fază din meciul Steaua—Crișana Oradea (4—2) disputat în primăvară pe stadionul „23 August**  din Capitală; atac 
bucure șt con la poarta oaspeților^

Foto: I. Mihăică

că nici din partea colegiului central 
al antrenorilor n-am înregistrat ac
țiuni operative, la momentul oportun, 
care să-i ajute pe antrenori. Simtin- 
du-se această nevoie. în cadrul cursu
lui de perfecționare a antrenorilor, 
ținut recent la București, discutarea 
sistemului cu patru fundași a ocupat 
un loc important. Unele echipe au în
ceput să joace cu patru fundași dar, 
după un timp, au trecut la sistemul 
cu trei fundași, pe care-1 cunoșteau 
mai bine. Iar altele interpretează me
canic ideea celor patru fundași, ți- 
nîndu-i mereu într-o linie rigidă. Nu 
de puține ori patru fundași marcau 
doar doi atacanți I

Ornai mare atenție trebuie acor
dată lucrului pentru PERFEC
ȚIONAREA TEHNICII ȘI A- 

PLICĂRI1 El ÎN MOD CORESPUN
ZĂTOR LA JOC. Pentru îmbunătăți
rea tehnicii, la care mulți jucători de 
categoria A și chiar din loturile re
publicane sînt încă deficitari (Mano- 
lache, Ivan, Hălmăgeanu, Răcelescu 
ș.a.), antrenorii trebuie să lucreze mai 
mult. Ar trebui lucrat, la antrenamen 
te, în specia.) în condiții apropiate de 
joc sau în condiții de joc, ar trebui 
folosite mai mult aparatele ajutătoare, 
ar trebui stimulate antrenamentele 
din proprie inițiativă ale jucătorilor, 
în acest campionat, unii jucători au 
dovedit forță și îndemînare sub nivelul 
cerințelor. De asemenea, au continuat 
să se manifeste DEFICIENȚE ÎN 
CEEA CE PRIVEȘTE TRASUL LA 
POARTĂ (ca frecvență, tărie si pre
cizie), jocul cu capul, execuția pase
lor din viteză.

Avem jucători destul de buni teh
nicieni, dar care nu înțeleg că nive
lul tehnic ridicat nu este cu adevărat 
pus în valoare decît în mișcare și nu 
din poziție statică. Jucători ca Varga, 
Voinea, Remus Lazăr, Oaidă, Ciosescu, 
Voica, Dumitriu II, Pop, Matei, Gram 
și alții, buni tehnicieni, nu-și valori
fică îndeajuns această calitate toc
mai din cauza preferinței către jocul 
static. Alții nu-și valorifică posibili
tățile din cauză că joacă discontinuu, 
folosesc mișcări suplimentare. în 
afara celor citați mai înainte, mai 
putem nota aici pe Hălmăgeanu, Pe- 
tescu, Ivansuc, Năftănăilă, Dridea, 
Ion Ionescu, Kraus, pentru a nu da 
decît exemple din categoria A. Cu o 
mai mare preocupare a antrenorilor 
și mai multă înțelegere din partea 
jucătorilor respectivi, randamentul a- 
cestora ar fi cu totul altul.

In general, jocul colectiv s-a îm
bunătățit, dar acest lucru a apă
rut mai pregnant în apărare și 

mai puțin în atac. La multe echipe se 
remarcă o concentrare a jocului spre 
același jucător, ceea ce duce Ia tipi
zare, la monotonie și la nereușită. Așa 
este cazul cu Constantin la Steaua, 
Varga la Dinamo, Sasu la UTA, Matei 
la CSMS, Dridea la Petrolul, Ionescu 
la Rapid, Gram la Bacău, Szakacs III 
la Crișana, Manolache la Știința Ti
mișoara, Adam la Știința Cluj etc. 
Rolul atît de important al coordona
torului nu trebuie interpretat în 
sensul șablonizării acțiunilor, al con

centrării stereotipe a acțiunilor spre 
unul sau același jucător, după cum 
nici rolul de realizator nu trebuie în
țeles în sensul îngust că marcarea de 
goluri trebuie așteptată numai de la 
același și același om.

La multe echipe s-a remarcat o in
suficientă sincronizare a jocului indi
vidual cu cel colectiv, ceea ce a dus 
la dezacord, la frînări ale acțiunilor. 
Cuplurile Constantin—Raksi, Varga— 
Pircălab sau Floruț—Țîrlea au fost 
exemple bune de colaborare, după 
cum, în finala Cupei R.P.R., jucătorii 
Badea, A. Munteanu și D. Munteanu 
au făcut o reușită demonstrație a îm
binării jocului individual cu cel co
lectiv.

Așteptăm mai mult de la jucătorii 
noștri și sub aspectul CONTRIBU
ȚIEI LOR PERSONALE, AL INIȚIA
TIVEI ÎN JOC. Ei nu trebuie să aș
tepte să li se spună ce trebuie să facă 
pe teren, aplicînd indicațiile în mod 
mecanic, ci să se orienteze și singuri 
pe teren, să-și cultive personalitatea, 
să cunoască o gamă variată de rezol
vări ale fazelor de joc pe care le în- 
tîlnesc în situațiile ce se pot i’vi con
form sarcinilor postului respectiv.

Jocuri
LOTUL DE JUNIORI — PANDURII 

TG. JIU 3—1 (0—1)
TG. JIU (prin telefon). — Duminică 

a evoluat în orașul nostru o echipă de 
juniori a taberei de la Rm. Vîlcca, în 
compania proaspetei promovate în ca
tegoria G, Pandurii Tg. Jiu. Juniorii, 
practicînd un joc foarte frumos, în spe
cial în repriza a doua, cînd au făcut 
dovada unei excelente pregătiri tehnice 
și fizice, au învins prin golurile marcate 
dc Fcren|iu, Oprișan și Miko. Pentru 
Pandurii a înscris Băloi. (Gh. Fonie- 
Zescu-coresp.).

ȘTIINȚA TIMISOARA—ELECTROMO
TOR TIMIȘOARA 5—3 (3—2)

TIMIȘOARA (prin telefon). — Stu
denții s-au comportat satisfăcător doar 
în primele 30 de minute cînd scorul a 
fost 3—0. Apoi, Știința a jucat confuz, 
fără voință, dovedind serioase lipsuri 
în ceea cc privește pregătirea fizică și 
disciplina. Arbitrul Osiac a eliminat în 
min. 65 pe Manolache (Știința) și Cerveni 
(Electromotor) pentru loviri intenționate, 
iar Lereter, ieșit nemotivat de pe teren, 
a fost înlocuit cu... portarul Curcan ! 
Electromotor a avut o comportare care 
arată frumoase perspective.

Au marcat: Lereter (min. 4 și 30), 
Manolache (min. 21), Bitlan (min. 68), 
Răcelescu (min. 86) pentru Știința, Căta 
(min. 35), Sîntimbreanu II (min. 38), 
Ilîrșova (min. 83, autogol) pentru Elec
tromotor. (Al Gross-coresp. reg.).

STEAGUL ROȘU BRASOV — METROM 
BRAȘOV. 7—0 (4—0)

BRAȘOV (prin telefon). — Conti- 
nuîndu-și pregătirile în vederea turneu
lui pe care îl va întreprinde în Uniunea 
Sovietică, Steagul roșu a susținut sîm- 
bătă un meci de verificare (două re
prize a cîte 30 dc minute) în compa
nia formației Metrom, campioana regiu
nii Brașov, promovată în categoria C. 
Jocul Steagului roșu a satisfăcut: echipa

De-a lungul campionatului au
mai reieșit și alte lipsuri ca
de exemplu : lipsa din ce 

în ce mal simțită de jucători de va
loare pe posturile de fundași, insufi
cientă înțelegere de căi. e extreme a 
limitelor jocului lor în apărare și în 
atac, defecțiuni în înțelegerea de că
tre mijlocași a coordonării acțiunilor 
lor în condițiile sistemului cu patru 
fundași, slaba sincronizare a jocului 
celor doi atacanți centrali, rezultatele 
slabe în rezolvarea fazelor fixe.

Am notat aici o serie de deficiențe 
observate de-a lungul campionatului. 
Nu încape îndoială că antrenorii 
le-au sesizat și ei, mai ales că unele 
dintre ele au fost discutate și în ca
drul unei recente analize desfășurate 
la nivelul colegiului central ; de ase
menea, sîntem convinși că cele arătate 
în legătură cu aspectele negative ale 
campionatului trecut nu vor rămîne 
simple însemnări pe hîrtie ci, în pe
rioada de pregătire pentru noul cam
pionat, în care am intrat, se va lucra 
cu toate forțele pentru remedierea 
lor.

Nivelul superior al viitorului cam
pionat se asigură de pe acum.

RADU URZICEANU

amicale
a acționat organizat și eficace înscriind . 
prin Meszaros (2), Nccula (2), Sere- 
dai, Năftănăilă, Campo.

STEAGUL ROȘU: Adamache (Ilaidu)- 
Pescaru (Zaharia), Jenei (Postolache),.. 
Nagy (Filimon)-Sercdai (Goga), Szi- 
geti (Pescaru)-Campo (Bcrekr.ri) 
Năftănăilă (min. 53 Dodu), Necula, 
Meszaros, Selimessy II. Jucătorii din * 
paranteze (în afară de Dodii) au intrat 
din min. 46.

• Steagul roșu pleacă azi în U.R.S.S. 
uimind să joace la Voroncj, Kiev și 
Rostov. (C. Gruia-corcsp. reg.).

UNIREA RM. VILCEA — ȘTIINȚA 
CRAIOVA 2—1 (1—1)

RM. VILCEA (prin telefon). Cele 
două echipe au făcut o utilă verificare 
a potențialului de joc. Studenții s-au 
arătat superiori din punct de vedere 
tactic în prima repriză, pentru ca în 
cea de a doua gazdele să acționeze pe 
un front larg și să creeze numeroase 
faze la poartă. Au marcat: Mateescu 
(min. 20), Ma'in (min. 89) pentru 
Unirea și Petca (min. 27 din 11 m) 
pentru Știința (D. Roșianucoresp.).

MUREȘUL PLEACĂ MIERCURI 
ÎN R. P. BULGARIA

TG. MUREȘ (prin telefon). înaintea 
plecării în turneul din R. P. Bulgaria, 
Mureșul a susținut un meci de verifi
care cu Știința Cluj. în vervă deosebită 
de joc, mureșenii au repurtat victoria 
cu 3—1 (2—0). Au marcat: Balint 
(min. 3 și 65), Gyiîrfi (min. 34) pen
tru Mureșul și Szabo (min. 73) pentru 
Știința.

Mureșul pleacă miercuri în R.P, Bul
garia unde va susține trei partide. 
(/. Pufcurt-coresp.).

MINERUL BAIA MARE — CRIȘUL 
ORADEA 4—1 (1—0)

BAIA MARE (prin telefon). Minerii 
au primit vizita Crișului Oradea, nou 
promovată în categoria A, de care au 
dispus la un scor concludent.

CHIMIA VICTORIA — RAPID 
BUCUREȘTI 0—5 (0—4)

ORAȘUL VICTORIA (prin telefon). 
Rapid București a susținut în localitate 
un joc în compania formației Chimia, 
de care a dispus — după un meci fru
mos — cu 5—0 prin golurile marcate 
dc Dumitriu II (2), Kraus (2) și 
Greavu. Rapid a aliniat formația: Todor 
(Andrei)-Crea vu (Neacșu), Motroc 
(Lupcscu), Macri (Greavu )-Ștefăne seu 
(Jamaischi), Langa-Dumitriu II (Kraus), 
Dinu, Ionescu (Georgescu), Georgescu 
(Gherghina), Kraus (Codreanu). (Tiberiu 
Maniu-coresp.)

MĂGURA CODLEI — DINAMO 
BUCUREȘTI 1—10 (0—3)

CODLEA (prin telefon). Dinamo 
București, campioana țarii, a făcut o 
frumoasă demonstrație dc fotbal. Golu
rile au fost marcate de Varga (4), Fră- 
țilă (3), Unguroiu (2) și Țîrcovnicu. 
Campionii au aliniat formația: Uțu-
Popa, Conslantincscu, Ștefan-Țîrcovnicu, 
Nunwciller VI-Ene II, Varga, Unguroiu, 
Frățilă, Halagian. (Petre Căpățînă- 
eoresp.).



NAVOMODELISM Marginalii la Concursul International de pentatlon modern al R. P. Romine

Micile nave au ieșit în larg-
Timp de trei zile — vineri, sîmbătă 

Și duminică — la Galați, pe un mic 
lac de lingă Brateș, s-a desfășurat 
campionatul republican de navomo- 
deie. Timp de trei zile din „portal" 
improvizat lingă un mic ponton au ie
șit în... larg vasele flotei liliputane a 
navomodelelor. Spectacolul ce-1 oferă 
un asemenea concurs este emoționant. 
Una după alta velierele se indepăi'r 
tează de start, aplecate pe o parte, 
cu pînzele aproape de oglinda apei, 
bătind cu pupa hula ușoară a lacului. 
Apoi ies în larg autopropulsatele, vase

■ de toate categoriile echipate cu micro- 
motoare. Pot fi văzute aici cargouri 
și petroliere, vase de pasageri lucrate 
la seară pînă în cele mai mici amă
nunte, spărgătoare de gheață și al
tele. Navighează alături în adevărate 
escadre. Intr-un loc special amenajat, 
modelele de viteză „zboară* *4, în cir- 
cuit stîrnind în urma lor roiuri de 
stropi, iar în rîndul spectatorilor ex
clamații de uimire. Și, în șfîrșit, pot 
fi urmărite telecomandatele, catego- 

i ria cea mai nouă, vasele cele mai mo
derne. înzestrate cu aparatură spe
cială. Ele sînt dirijate printr-o întorto- 
chiată linie de geamanduri, de pe mal, 
de către constructori, pe calea unde-

Pentru meciul de fotbal ȘTIINȚA' 
GALAȚI—TRACTORUL. BRAȘOV de joi 
8 august de pe stadionul Republicii 
— meci în cadrul turneului de baraj 
al echipelor de cat. B locul 10 — 
biletele se pun în vînzare începînd 
de mîine la casele din str. Ion Vidu 
și Pronosport din calea Victoriei 
nr. 2.

în ziua competiției biletele se voț 
găsi și la casele stadionului.

Intrarea generală lei 5,

★
Centrul de inițiere la înot pentru co. 

pii între 5—12 ani de la bazinul Flo- 
reasca își continuă activitatea și în 
luna august. înscrieri și informații la 
complexul Floreasca, telefon 11.64.06.

i lor.
întrecerile campionatului au cuprins 

cinei probe. întrunind 38 de concurenți 
din șase regiuni : București, Hunedoa
ra. Brașov, Iași. Galați, Mureș-Autono- 
mă Maghiară și București oraș. Prima 

i probă a campionatului au format-o 
velierele cu cele două clase, „M“ in- 

' ternațional și „10“ internațional. Pe 
primele trei locuri s-au situat: 1. 
ȘTEFAN POP (A. S. Preparația Petri- 
la) 38 p; 2. Marian Stanică (A. S. A- 
vîntul Reghin) 37 p; 3. Gavrilă Tîrîlă 

(A. S. Viitorul Bîrlad) 36 p. — în cla
sa „10“ internațional iar in clasa „M“, 
NICOLAE BACILA (A. S. Cetatea 
Giurgiu) 39 p; Vasile Paraschiv (A. S. 
Ancora S.N.G.) 37 p; Mircea Busuioc 
(A. S. Cetatea Giurgiu) ,36 p. A doua 
probă — autopropulsate — a fost ciș*  
tigată de GHEORGHE ANGHEL (Ști
ința Galați) cu modelul vasului Tran
silvania, urmat de Dan Voiculescu (Pa- 
lațpl Pionierilor București) cu o navă 
de linie și Marian Apostol (Cetatea 
Giurgiu).

■Proba cea mal slab*  reprezentată ■ a 
fast viteza, unde concurenții au foșt, 
în general, insuficient pregătiți. Sin
gurul model dernn de remarcat eră 
cel construit de LEONTIN CIORTAN 
(A. S. Preparația Petrila). La teleghi
date, pe locul I ș-au clasat VSEVO
LOD ROMANESCU și NEAGU BAR- 
DOȘ (Grivița Roșie București), pe lo
cul II Tiberiu Kiss și Leontin Ciortan 
(A. S. Preparația Petrila) iar pe locul 
III Mircea Busuioc.

Deosebit de interesante au fost mo
delele prezentate în cadrul categoriei 
machete de vitrină. Locul I a fost cîș- 
tigat de GHEORGHE ANGHEL CU o 
minunată machetă de clipăr (vas cu 
pînze, cu patru catarge), locul 2 reve
nind concurentului Mircea Busuioc, 
care a prezentat macheta unuia dintre 
vasele lui Columb — Santa Cruz — 
iar locul 3 concurentului Francisc Je- 
lenici (Casa de cultură a raionului N. 
Bălcescu, București cu macheta unei 
corvete din secolul XIX, denumită 
Huron.

Pe echipe, campionatul a fost cîș- 
tigat de navomodeliștii regiunii HU
NEDOARA, urmați de cei din regiu
nile București și Galați.

VIOREL TONCEANU

Despre comportarea echipelor noastre
Materialele publicate in ziar in perioada 

desidșuiărti celei de a opta ediții a con
cursului lnternaționsl d© pentatlon modern 
al R. P. Romine n-au putut cuprinde, de
sigur, toate aspectele privind comportarea 
participanților, îndeosebi a celor douâ e- 
Chipe ale noastre. Tocmai de aceea, ne 
propunem ca în rîndurile de mai jos să 
ne referim, mai pe larg, la evoluția pen- 
tatloniștilor romîpi, ținînd seama că nu 
peste mult timp ei vor avea de trecut cel 
mal gr©u' examen *. campionatele mondiale 
din Elveția.

Uiniăxind programul competițional din a- 
cest an al pontatloniștîlor noștri, un lu
cru se desprinde clar : prima noastră e- 
chipă a avut asigurată mai mult decît ori- 
cînd în ultimii ani o bogată suită de con
cursuri interne și internaționale, inaugurată 
cu .Cupa 1 Mai'. Au urmat concursul in- 
ternctffcnal de la Erevan, campionatul R. P. 
Romii?©, concursul internațional de la Bu
dapesta, cel din R. D. Germană și — în 
sfîrșiT — concursul internațional organizat 
săptămână trecută în Capitală. Această 
ultimă întrecere, a reprezentat un moment 
deosebit pentru pentatloniștii noștri, deoa
rece concursul de la București a încheiat 
etapa I din perioada corapetițională a anu
lui 1963, și tocmai de aceea el s-a aflat 
nu numai în centrul atenției antrenorilor, ci 
și a sportivilor, dornici de a se prezenta 
la acest .colocviu' bine pregătiți, gata să 
obțină rezultate meritorii.

De alfel, privind în ansamblu comporta
rea echipelor noastre, putem spune că ea 
a fost mulțumitoare, că, în mare măsură/ 
scopul general propus a fost îndeplinit. A- 
vem în vedere, în primul rînd, faptul că 
Dan Ionescu, component al primei echipe, 
a îndeplinit norma olimpică pentru acest 
an concurînd destul de contant, iar în al 

doilea rînd faptul că echipa I s-a apropiat, 
în general, de performanțele planificate, 
planificare care a ținut seama de progre
sul pe plan mondial la toate probele. Pu
tem afirma că planul competițional din pri
ma jumătate a acestui an, bogat și judicios 
alcătuit, și-a spus un cuvînt serios la a- 
tingerea actualului nivel de pregătire a 
lotului nostru. De la un concurs la altul 
echipa noastră a progresat continuu, ajun- 
gînd la performanțe de nivelul celor bine 
cotate pe plan mondial cum, de altfel, s-a 
Intîmplat și la concursul recent desfășurat.

Fără îndoială, rezultatele obținute puteau 
fl și mai bune, dacă toți componenții echi
pelor noastre foloseau întreaga lor putere 
de concurs, dacă unii nu se lăsau cu ușu
rință influențați de un insucces sau succes 
de moment, pierzînd din vedere rezultatul 
final al probei și al concursului.

Să urmărim .filmul' comportării sportivi
lor noștri de-a lungul celor cinci prob© ale 
concursului.

SCRIMA. Sistemul de desfășurare a pro
bei a permis echipelor participante ca, îa- 
tîlnind fiecare p© flecare de două ori, »ă-șl 
verifice în mod considerabil potențialul de 
luptă, fiecare formație avînd de susținut, 
consecutiv, nu mai puțin de opt întilniri 1 
Punctajul realizat de prima noastră echipă 
(2354) poate fi apreciat, desigur, ca bun. 
Dar dacă ne gîndim că în această echipă 
figurează buni scrimeri, cu o pregătire teh
nică superioară (Marinescu, Ionescu, Li’ 
chlardopol) exigențele sporesc, firește. Nu
mai lipsurile la capitolul rezistență speci
fică și la acțiunile de mare intensitate pe 
o durată de timp mal mare explică de ce 
Dan Ionescu nu a terminat pe primul loc, 
după ce la încheierea turului avea trei vic
torii avans 1 Nicola© Marinescu continuă 
să-și îndrepte prea mult atenția spre o tușă 
primită, noglîjînd că mai are de susținui 
alte zeci de întîlniri. El nu a reușit încă 
să se convingă că stilul de luptă defensiv 
nu 1 se potrivește de loc, deși a avut pri
lejul să constate că ori de cite ori a por
nit decis la atac a înregistrat numai vic
torii. Față de nivelul său de pregătire, 
Crlstu Lichiardopol a concurat mulțumi
tor. El trebuie insă să lucreze pentru 
.timp", să devină mai rezistent.

TIRUL. Această probă ne-a adus satisfac
ția unui rezultat superior tuturor celorlalte 
anterioare, care ne dă speranțe în altele... 
Și mai bune, cît mai apropiate de perfor
manțele înregistrate la antrenamente. Io
nescu și D. Țintea ne-au arătat că poi 
lupta de la egal la egal cu pentatloniști 
de clasă internațională, iar Tomiuc, cu 
cele 185 p realizate, se îndreaptă și el 
spre cifra de 190 p, atît de mult... visată 
de pentatloniști. Pe echipe am fi putut ob
ține o medie de 189—190 p dacă Marines
cu, după primele două serii de 47, nu ar fi 
.căzut’ la 44 și 41, cu totul sub posibilită
țile lui. Și Balczo a avut o poticnire seri
oasă în seria a treia, dar el a găsit re
surse de redresare, obținînd în ultima se
rie un rezultat bun. Cu mai multă atenție, 
Lichiardopol, Pușcaș și Ștefănescu (ultimul 
deși a obținut cel mai bun rezultat al său) 
puteau să realizeze performanțe de peste 
185 p.

NATAȚIA. Ne bucură că ne apropiem de 
baremul de 4 minute (pentru care concu
rentul primește 1000 p), dar desfășurarea 
probei ne-a arătat încă o dată saltul evi
dent înregistrat pe plan mondial in acea
stă direcție. Aceasta înseamnă că, pe vi
itor, trebuie să ne propunem un timp și 
mai bun. Pentru ca pentatloniștii noștri să 
realizeze aceasta, se Impune ca ci să-și 
îmbunătățească lucrul cu picioarele, să 
lucreze mult pentru perfecționarea tehnicii 
întoarcerii (cu atit mai mult cu cît proba 
se va delășura pe viitor într-un bazin de 
25 m), să realizeze ca mișcarea brațelor în 
apă să fie mai energică, cu mai multă 
forță și viteză.

CALARIA. Ne bucură, desigur, că echipa 
noastră a cîștigat proba, dar și mai eloc
vent ni se pare însă modul inteligent în 
care majoritatea sportivilor noștri au rezol
vat dificultățile ridicate de traseu. La ni
velul cailor — excelenți toți — se impunea 
totuși ca unii dintre concurenții romîni (D. 
Țintea, Cristu Lichiardopol și Ștefănescu) 
să nu comită greșeli tactice și de condu
cere a cailor. In condițiile noi preconizate 

de regulament, dorința de a câștiga proba 
,1a timp" poate să-l pună pe concurent în 
situația de a fl penalizat cu multe puncte, 
ducînd astfel la un rezultat contrar celui 
scontat. Deci goana după .timp' nu-și are 
justificarea și de acest lucru trebuie să 
țină seama toți pentatloniștii noștri.

CROSUL. Probă care decide configurația 
clasamentelor și care solicită din plin •- 
fortul fizic al sportivilor, crosul a confir
mat și d© data aceasta buna pregătire a 
majorității compouenților echipelor noastre. 
Dintre cep 8 sportivi s-a evidențiat, în pri
mul rînd, Tomiuc, care în acest an s-a im
pus în toate concursurile la care a parti
cipat ca un specialist al acestei dificile 
probe. Bine au „mers" de asemenea, Mari
nescu și Ștefănescu. Dan Ionescu, avînd în 
față perspectiva locului I, a reușit în acesf 
concurs să se întreacă pe sine, realizfad 
un apreciabil salt, care se cere, desigur, 
consolidat printr-o muncă perseverentă, ta 
special printr-o mai mare intensitate a e- 
fortului.

★

Participarea la campionatele mondiale din 
Elveția ridică în fața sportivilor noștri sar
cini majore, impune 0 pregătire temeinică, 
folosirea la maximum a timpului care a 
mai rămas pînă la acest eveniment. Deoa
rece scrima este singura probă în care 
concurenții realizează performanța în luptă 
directă cu adversarii, este necesar ca la 
antrenamente să se insiste mai mult pen
tru imprimarea unui stil de luptă ofensiv, 
bazat pe folosirea unor acțiuni mai variate, 
executate cu finețe, cil schimbări de ritm, 
cu accent pe elementul surprindere. La tir, 
pentatloniștii vor trebui' să lucreze serios 
pentru o mai mare omogenitate^ a .seri
ilor", printr-o concentrare maximă a aten
ției, indiferent de condițiile de concurs. 
Pentru proba de înot e necesară o mai 
mare pregătire specifică, realizată ații prin 
creșterea volumului cît, mai ales, a inten
sității lucrului. Fără îndoială, proba de că
lărie impune în prezent pentatloniștilor o 
mai bună pregătire sub toate aspectele (nu
mărul obstacolelor a crescut simțitor). Daci, 
multă grijă pentru pregătirea tehnico-tacti- 
că, atenție deosebită poziției șl stabilității 
în șa, modului de abordare a obstacole
lor, conducerii calului pe traseu. La cros 
va trebui să se lucreze mult pe pistă, pen
tru dezvoltarea rezistenței și vitezei, iar în 
teren variat să se pună în continuare ac
centul pe perfecționarea tehnicii alergării 
(coborîrea pantelor, trecerea obstacolelor 
etc.) și îmbunătățirea capacității de do
zare a efortului de-a lungul distanței, în 
funcție de dificultățile traseului.

Performanțele mari cer întotdeauna și 
eforturi mari. Pentatloniștii noștri trebuie 
să participe cu toată conștiinciozitatea, cu 
tot simțul de răspundere, cu toată convin
gerea la munca de pregătire, căci numai 
astfel își vor realiza obiectivele propus».

prof. ION MUREȘANU 
antrenor coordonator 

al lotului de pentatlon modem 
CONSTANTIN MACOVEI

De la I. E. B. S.

Telecomandatul „Miorița" în probă. 11 urmăresc constructorii: Vsevolod Romanescu și Neagu Bardoș
Foto: St. Ciotloș 

t-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pronosport • Pronoexpres • Pronosport
Concursul Pronosport ai săptămînii în 

curs (nr. 32 din 11 august) pune în 
fața participanților partide din cam
pionatul categoriei A al R.P Bulgaria, 
campionatul A și B al R.P Ungare șl 
un meci de baraj al echipelor din ca
tegoria B a țării noastre, clasate pe 
locui 10 în cele trei serii ale acestei 
categorii

Facem, mai jos pentru documentarea 
participantilor o succintă prezentare a 
acestor Intîlniri.

1) Cerno More — T-D.N.A. T-D N.A. 
apare ca favorită avînd în vedere va
loarea lotului de care dispune și per
formantele realizate în edițiile prece
dente ale campionatului,

■ A Tractorul — A.S.M.D Un meci de 
iha re luptă, deschis oricărui rezultat.

3) Spartak Plovdiv — Lokomotiv 
Plovdiv. Derbiul orașului Plovdiv opune 
pe campioana ediției precedente Spar
tak, unei formații mai slabe. Prima 
șansă aparține de drept campionilor.

ă)' Beroe — Dunav. Axîndu-și îh de
plasare jocul pe apărare oaspeții pot 
obține un rezultat de egalitate, însă 
nu trebuie neglijată în calcule, do
rința de afirmare a gazdelor.

5) Spartak Pleven — Lokomotiv G.O. 
Beneficiind de avantajul terenului și 
de experiența mai bogată pe care o au, 
gazdele vor reuși să treacă de fero
viari, care sînt la primul lor meci în 
categoria A.

fi) Gen. Zaimov — Spartak Varna 
Echipe de forțe apropiate. Avantajul 
terenului dâ prima șansă gazdelor, 
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deși acestea sînt recent promovate 
în A.

7) Tatabanya — Vasas. Minerii antre
nați de Grosics, sînt foarte greu de 
învins pe teren propriu. Deoarece — 
după toate probabilitățile — foștii cam- 
loni nu vor alinia formația completă, 
ei pot spera cel mult la un meci nul.

8) Pecsi Dozsa — Ujpestl Dozsa. Uj- 
pesti, recent înapoiată din turneul de 
la New York, prezintă semne de obo
seală. Ea va întîlni o echipă de o 
valoare mai slabă, însă cu un lot odih
nit. In aceste condiții, un meci des
chis oricărui rezultat.

9) Szeged — Komlo. Intîlnire echili
brată între douâ echipe de valori a- 
propiate.

10) Szekesfehervari — Szombathelyl H. 
Confruntare între o retrogradată din 
A și o formație a fostei serii de vest. 
Gazdele au prima șansă.

11) Miskolcl V.S.C. — Oroszlanyi 
Banyasi. Gazdele, una din cele mai 
puternice formații ale fostei serii de 
est, pornesc ca favorite.

12) Egyetertes — Dunaujvarosi K. 
Prima șansă aparține gazdelor.

Sp) Gvori M.A.V. — B.V.S.C. Echipei 
din Gyorl îl acordăm prima șansă 
într-o întîlnlre cu o formație de va
loare apropiată. l.j-,

O Miirie, 7 august are loc tragerea 
concursului special Pronoexpres,

Importante. premii în bani și nume
roase obiecte ațribulte.; GRATUIT din- 
tr-un fond special, avînd în frunte ■ 

2 autoturisme „Moskvici", așteaptă să 
fie distribuite.

Șanse deosebite de cîștigj Se efec
tuează 3 extrageri, în total 20 de nu
mere.

Ați depus buletinul dv.? Astăzi e ul
tima zi cînd mai puteți face acest 
lucru.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr. 31 

din 31 iulie 1963

Categoria a II a: 3 variante a cîte 
16.256 lei;

Categoria a III-a : 36 variante a cite 
1.458 lei;

Categoria a IV-a: 166 variante a 
cîte 406 lei;

Categoria a V-a : 651 variante a cîte 
103 lei;

Categoria a Vl-a: 3.500 variante a 
cite 39 lei.

TRAGEREA CONCURSULUI SPE
CIAL PRONOEXPRES DE MlINE 7 
AUGUST 1963 VA AVEA LOC ,tN

BUCUREȘTI, GRĂDINA DIN CA
LEA VICTORIEI NR. 117—119, ÎN- 
CEPlND DE LA ORELE 19.,

Rubrică redactată de Loto-Prono
sport. y,,!

Automobiiiști și motociciiști
va puteți cicctua lucrările de întreținere și reparații 

$1 de spălări—grcsărl a autovehiculelor dv. la stațiile 
de Întreținere ale I. D T. A. Ploiești.

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

PENTRU SEZONUL TU RISTIC Di VARA
I.R.T.A. PLOIEȘTI

A PUS IN CIRCULAȚIE AUTOBUZE PE URMĂTOARELE TRASEE:
— PLOIEȘTI — SNAGOV
— PLOIEȘTI — CHEIA (r. Teleajen) 

Pentru grupuri de turiști, sportivi, elevi etc. se organizează, 
la cerere, cicursii cu tarii redus (t>0<^) in toată țara 
prin autobazele: Ploiești — fi călători, Tirgoviștc, Buzău, 

. Rm. Sărat șl Cimpina
informații suplimentare la autobazele menționate și la I.R.T.A.

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



Tă invităm sfl vizionați expoziția:

„Bucureștiul văzut de fotoreporteri44
Cu cîteva zile în urmă, în sala 

„Nicolae Cristea” din str. Brezoia- 
nu nr. 23 a fost deschisă o expoziție 
care reține în mod deosebit atenția 
prin ineditul ei: „BUCUREȘTIUL 
VĂZUT DE FOTOREPORTERI”.

Avînd un caracter festiv (ea este 
organizată cu ocazia împlinirii a 10 
ani de la apariția ziarului „Informația 
Bucureștiului), expoziția este reali
zată cu concursul unor fotoreporteri 
de la ziarele și revistele care apar 
în Capitală. Ea cuprinde mai bine 
de 200 de fotografii.

Prezentată pe rubrici (industrială, 
culturală, economică etc.) expoziția 
„Bucureștiul văzut de fotoreporteri" 
redă sugestiv momente din viața în 
continuă mișcare a marelui oraș, te 
face parcă să trăiești ritmul însu

încotro merg luptele noastre?
După cum se știe, la Helsinborg, în 

Suedia, s-au desfășurat nu de mult, 
campionatele mondiale de lupte clasice, 
la care au participat și sportivii romîni 
la șapte categorii de greutate (nu am 
avut reprezentant la cat. grea). Ne 
așteptam ca sportivii noștri să confirme 
prestigiul luptelor din țara noastră, să 
arate că insuccesele de anul trecut, de 
la Balcaniadă și de la campionatele 
mondiale de la Toledo, au fost simple 
accidente.

Așteptam acest lucru cu atît mai 
mult, cu cît în anul acesta pregătirea 
luptătorilor a fost mai bună axîndu-se 
pe pregătirea pentru jocurile olimpice, 
iar procesul de instruire a început încă 
din cursul iernii. Recenta analiză a 
comportării sportivilor noștri la Helsin
borg a scos în evidență faptul că, spre 
deosebire de anii trccuți, s-a pus ac
cent pe înmulțirea numărului de proce
dee tehnice, pe perfecționarea lor. O 
perioadă de timp luptătorii s-au pregă
tit la Sibiu, localitate unde condițiile 
erau apropiate cu cele de la Helsin
borg. Aici s-a insistat pentru mărirea 
rezistenței specifice și a finalizării ac
țiunilor, deficiențe care fuseseră mai 
dinainte semnalate. De asemenea, antre
norii au insistat asupra caracteristici
lor luptătorilor adverși. Firește, s-a ac
centuat totodată pregătirea morală și 
de voință. Intr-un cuvînt, sportivii noș
tri s-au bucurat de o pregătire științi
fică, de condiții excelente de antrena
ment. In același timp au fost organi
zate mult mai multe întîlniri internațio
nale față de anii trecuți.

Putem spune însă că față de aceste 
condiții create și față de posibilitățile 
fiecărui luptător din lotul nostru am cu
les și roadele așteptate ? Firește că nu. 
Incontestabil că rezultatele sînt mai 
bune ca în anul trecut, dar ceea ce 
au realizat ei la Helsinborg este nesa
tisfăcător. Luptătorii turci, sîrbi, bul
gari sau unguri nu au avut în loturile 
respective sportivi mai dotați și nici 
condiții de pregătire mai bune și totuși 
rezultatele lor au fost superioare. Ți- 
nînd scama de felul cum se prezentau 
luptătorii noștri înainte de „mondiale" 
speram să cucerim 3—4 medalii. De 
ce nu s-a realizat acest lucru ? Cauzele 
sînt mai multe. Să ne referim, în pri
mul rînd, la disciplină. Antrenorii noș
tri au slăbit exigența față de sportivi, 
au început să tolereze unele abateri de 
la disciplină, au încurajat familiarismul. 
Prietenia exagerată cu sportivii i a făcut 
pe antrenori să nu vadă Ia timpul po
trivit lipsurile lui Gh. Popovici, de pil
dă, care în foarte multe întîlniri inter
naționale a dovedit lipsă de curaj, de 
răspundere. Măsura luată dc federație 
de a-1 scoate din lot și de a i se ri
dica titlul de maestru al sportului, este 
binevenită. Ea va servi ca lecție șl pen
tru alții. Considerăm însă că dacă s-a 
ajuns aici, o parte însemnată de vină 
o are și biroul federației, care n-a 
reușit să preîntîmpine manifestări de 
•cest gen. După succesele de la Yokoha
ma au apărut unele fenomene negative 
în sensul că sportivii au fost răsfățati 
•au menajați la antrenamente. Datorită 
acestui fapt unii dintre luptători au 
început chiar să sfideze federația de 
specialitate, așa cum a făcut V. Bularca, 
care a refuzat să participe la o întîl- 
nire internațională, acolo unde prezența 
lui era absolut necesară.

La Helsinborg sportivii noștri au do
vedit și o serioasă lipsă de pregătire 
morală și de voință. Ei s-au demobili
zat în meciurile decisive dovedind teamă 
exagerată față de adversar. Gh. Po. 
povici, de pilda, deși avea în față o 
situație deosebit dc favorabilă — doi 
dintre pretendenții la titlul mondial fu
seseră descalificați — pentru cuceri
rea medaliei de aur, a fost tot timpul 
pasiv, n-a inițiat nici un procedeu, ast 
fel că juriul l-a descalificat. Mult mai 
mult așteptam de la D. Pîrvulescu, I. 
Cernea și I. Țăranu. Ei au păcătuit 
însă prin faptul că nu au insistat asu 
pra tușului. De această greșeală se fac 
vinovați și antrenorii, care știau că do 
•ui de zile acești sportivi uu finali

flețit al muncii creatoare din uzine 
și de pe șantiere, din școli și din 
facultăți, din laboratoare.

O atenție deosebită este acordată 
„rubricii" de sport. în peste 40 de 
fotografii, cîțiva dintre fotoreporterii 
de specialitate au surprins în fru
moase imagini crîmpele din activi
tatea sportivilor noștri fruntași ca și 
a unor tineri care abia pășesc pe 
drumul consacrării. Cîteva din cele 
mai reușite fotografii pe această te
mă : Balet, Primii pași în fotbal, 
Suporterul, Lecție de înot la ștran
dul Tineretului, Discobolul, Gol!, 
Colțul reporterilor etc.

Expoziția „BUCUREȘTIUL VĂZUT 
DE FOTOREPORTERI" place, cunos- 
cînd chiar din primele zile o mare 
afluență de vizitatori.

zează acțiunile lor prin tuș și nu au 
folosit toate mijloacele pentru lichida 
rea acestui stil defectuos. în plus, s-a 
tras concluzia că după modificarea regu 
lamentului cu introducerea luptei nu 
mai de sus, a fost neglijată pregătirea 
procedeelor de parter, adică tocmai a- 
ccle procedee pe care le foloseau cu suc 
ces luptătorii romîni cu cîțiva ani în 
urmă. Aceasta a fost și cauza faptului 
că componenții reprezentativei noastre, 
deși își conduceau adversarii, reușind 
să-i ducă la parter, nu au insistat sau 
dacă au insistat nu au reușit să rupă 
podul partenerilor. I. Cernea și D. 
Pîrvulescu au manifestat prea multă 
siguranță de sine, au crezut la un mo
ment dat că se „joacă" cu adversarii 
și cînd s au dezmeticit era prea tîrziu, 
numărul punctelor rele forțîndu-i să 
treacă pe... tușă. 0 altă lipsă care a 
fost semnalată se referă la insuficienta 
forță și viteză în acțiuni, capitol care 
a avut serioase înrîuriri în timpul me
ciurilor. Unde este vitalitatea și forța 
dc altădată a lui I. Cernea ? Nu cumva I 
viața neorganizată pe care o duce își 
spune cuvîntul ? Același lucru se poate 
spune și despre Pîrvulescu, care de la 
o vreme se poartă ca o „domnișoară" 
cu adversarii neluptînd cu toată con
vingerea, cu toate forțele, pentru vie 
toric.

A fost remarcat, de asemenea, faptul 
că nu s au individualizat în mod co
respunzător antrenamentele și nu s-a 
pus accent deosebit pe pregătirea celor 
care aveau șanse să cucerească medalii, 
uneori și din cauză că luptătorii sub- 
apreciază pe unii antrenori și nu se fe
resc să facă acest lucru nici în mod 
public. Aceasta dovedește o serioasă 
doză de înfumurare și trebuie combătută 
cu toată tăria.

In concluzie se poate spune că deși 
luptătorii noștri sînt în progres evi
dent față de anul trecut, și deși la 
campionatele mondiale ediția 1963 s-au 
prezentat bine din multe puncte de ve
dere, ei însă nu au reușit să Se com
porte la nivelul posibilităților lor și la 
aceste competiții dar și la altele dato
rită lipsurilor enumerate mai sus. Pla
nul de măsuri întocmite de către biroul 
federației de lupte, pe baza concluziilor 
trase în urma recentelor campionate 
mondiale, are menirea să lichideze defi
ciențele semnalate, în așa fel ca pregăti
rea pentru Jocurile Olimpice să se des
fășoare în cele mai bune condițiuni. Unii 
dintre cei care au luat parte la în
trecerile de la Helsinborg mai au pers
pective pentru J.O. dar vor trebui luate 
măsuri de dublare a unora dintre ei 
cu elemente noi care au început să se 
afirme în mod serios. Locul șapte pe 
națiuni constituie un progres evident 
față de anul trecut, dar trebuie să se 
depună eforturi pentru a ajunge pe 
locuri și mai bune. Merită felicitări pen
tru dîrzenia de care a dat dovadă, N. 
Martineseu cîștigătorul medaliei de ar
gint. Ne-a plăcut și poziția lui autocri
tică. El a arătat că, cu mai mult efort 
și atenție, putea să cucerească titlul 
mondial. Ceilalți componenți ai echipei 
nu au avut însă o atitudine autocritică, 
încercînd fel de fel de scuze sau pur 
și simplu situîndu-se pe o linie de 
automulțumire și de înfumurare. Consi
derăm nesatisfăcătoare evoluțiile lui D. 
Pîrvulescu, I. Cernea, I. Moca, M. Bo- 
locan, Gh. Popovici și I. Țăranu, majo
ritatea dintre ei avînd toate posibili
tățile să cucerească medalii. Așteptăm 
însă, cu încredere marea confruntare 
de la Tokio. Dar pînă atunci este ne
voie de hotărîre și perseverență, de 
conștiinciozitate la antrenamente, de mai 
puțină fandoseală și de măsuri energice 
atunci cînd se constată indisciplină.

Apreciem ca foarte bună măsura fe
derației dc a trimite la Balcaniada de 
la Istanbul un lot format numai din 
elemente tinere.

y. GODESCU

Săritorii juniori ne-au dat speranțe
Cei mai tineri săritori de la tram

bulină și de Ia platformă din țara 
noastră ne-au oferit la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute un spectacol deosebit da 
plăcut și atrăgător. Intr-adevăr, punîn- 
du-ți în valoare talentul și pregătirea, 
participanții la finalele campionatelor 
republicane de sărituri pentru juniori 
și junioare s-au străduit (și au reușit)

De sus: Melania Treistaru, Anelise Kast
ner, Ion Ganea, Gheorghe Ungureanu

și Mihai Munteanu
Văzuți de Neagu Rădulescu

să demonstreze frumusețea, eleganța și 
dinamismul acestei ramuri a natației, 
Săriturile lui I. Ganea, Gh. Ungureanu, 
Mihai Munteanu, Saia Curteanu, Melania 
Treistaru și Aurelia Manache, care au 
fost fruntași în categoriile lor, au cules 
multe aplauze și aprecieri pozitive din par
tea specialiștilor și ne-au dat speranțe că, 
muncind, în continuare, cu perseverență 
și seriozitate, acești tineri concurenți 
vor putea atinge o valoare internațională. 
Pentru aceasta, se cere ca ci să-și desă- 
vîrșească săriturile cunoscute în momen
tul de față (în special intrările în apă) 
și să-și însușească unele sărituri cu 
coeficient de mai mare dificultate.

Desigur, nu putem omite o altă con
diție, absolut necesară dezvoltării acestei 

AȘTEPTAM NOI RECORDURI!
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un nivel foarte ridicat și va exprima, prin cifrele rezulta
telor, toate strădaniile depuse de-a lungul acestui sezon, 
seriozitatea muncii de pregătire.

Unul din obiectivele care stau în fata participanților 
la campionatele de la Cluj este și corectarea, la cît mai 
multe probe, a recordurilor republicane și a celor mai 
bune performanțe înregistrate în cadrul finalelor com
petiției.

Iată lista recordurilor campionatelor republicane :

BĂRBAȚI

100 m 10,5 Ion Moina 1942
200 m 21,8 Lothar Marks 1955

21,8 Ion Wiesenmayer 1957
21,8 Valeriu Jurcă 1962

400 m 47,5 Traian Sudrigean 1957
800 m 1:50,4 Zoltan Vamoș 1959

1 500 m 3:43,0 Zoltan Vamoș 1959
5 000 m 14:28,4 Andrei Barabaș 1959

10 000 m 29:51,6 C-tin Grecescu 1962
20 km marș 1.34:56,0 Ilaralambie Răcesa 1959
50 km marș 4.32:21,8 Ion Barbu 1955
maraton 2.34:52,0 Toma Voicu 1961

110 mg 14,6 Tiberiu Ardeleanu 1957
400 mg 51,9 Ilie Savel 1956

3000 m ob. 8:55 8 Tadeus Strzelbiscki 1960
4x100 m 41.6 Dinamo București 1955
4x400 m 3:18,5 Dinamo București 1959
Lungime 7,34 Nicolae Popovschi 1961
Triplu 15,62 Sorin loan 1962
înălțime 2,06 Cornel Porumb 1961
Prăjină 4,35 Zoltan Szabo 1958
Greutate 16,56 C-tin Crețu 1957
Disc 51,60 Virgil Manolescu 1961
Suliță 79,91 Alexandru Bizim 1959
Ciocan 61,26 Nicolae Rășcănesci 1958

FEMEI
100 m 11,8 Ioana Petrescu 1959
200 m 25,1 Alexandra Sicoe 1953-56

25,1 Ioana Petrescu 1960
400 m 57,2 Florica Grecescu 1961
800 m 2:09,3 Florica Grecescu 1962

80 mg 11,4 Ana Zgăvîrdea 1956-57
11,4 Liana Jung 1960

4x100 m 48,6 Locomotiva 1957
48,6 Metalul București 1961

Lungime 5,86 Maria Pândele 1961
înălțime 1,86 Iolanda Balaș 1960
Greutate 15,32 Ana Sălăgean 1961-02
Disc 51,48 Olimpia Cataramă 1961
Suliță 54.80 Maria Diaconescu 1962
Pentatlon 4210 Maria Budan 1962

ramuri sportive, și anume creșterea 
permanentă a numărului practicanților 
probei de sărituri. Spunem acest lucru 
deoarece la actuala ediție a campiona
telor au participat doar 15 concurenți 
(12 juniori și 3 junioare), cifră care 
este departe de a satisface. De altfel, 
trebuie să precizăm că la aceste finale 
au fost reprezentate doar Școala spor
tivă de elevi din Sibiu și Progresul 
București, care au avut cîte nouă și 
respectiv șase concurenți. Școlile spor
tive de elevi nr. 1 și 2, Clubul sportiv 
școlar, Rapid (toate din Capitală), 
Crișana Oradea, Știința Cluj, G.S.M. 
Baia Mare și I.C. Arad nu au reușit să 
ridice nici un junior care să poată par
ticipa la ultima etapă a campionatelor 
republicane. Ditj acest punct de vedere 
surprinzătoare este situația la Rapid 
București, club care a dat ani de-a rin- 
dul juniori deosebit de valoroși, actuali 
fruntași la seniori. Cît privește Sibiul,

Intensă activitate interna
«• DE JOI, FINALELE ÎNOTĂTORILOR JUNIORI • AZI SE 
• DISPUTĂ CAMPIONATUL POPULAR AL ORAȘULUI BUCU

REȘTI • MIERCURI ÎNCEPE RETURUL „CUPEI' FEDERAȚIEI" 
LA POLO • CAMPIONATUL REPUBLICAN DE POLO 

PENTRU JUNIORI

• De joi pînă duminică, ștrandul 
Tineretului va găzdui întrecerile fi
nale ale campionatelor republicane 
de înot pentru juniori și junioare, 
la care vor lua parte reprezentanți 
ai asociațiilor și cluburilor sportive 
din București, Cluj, Oradea, Tg. 
Mureș, Timișoara, Reșița, Arad, Plo
iești, Lugoj etc.

• Azi, de la ora 18, se dispută 
la ștrandul Tineretului întrecerile 
campionatului popular al orașului 
București, care vor desemna repre
zentanții Capitalei pentru finalele de 
la Tg. Mureș. Vor avea loc probele 
de 100 m spate, 100 m liber, 100 m 
fluture, 100 m bras și 4x100 m mixt 
pentru băieți și fete.

• Orașul Cluj găzduiește, de mîine, 
returul „Cupei Federației", compe
tiție organizată de federația de spe
cialitate pentru echipele de polo re
prezentative de regiuni. După jocu
rile din tur, disputate în Capitală, 
cea mai bună comportare a avut-o 
prima selecționată a orașului Bucu
rești, care nu a pierdut nici un punct 
în cele cinci partide susținute. Or
dinea echipelor înaintea returului se 
prezintă astfel : 1. București I 10 p ; 
2. București II 7 p ; 3. Cluj 6 p ; 
4. Crișana 5 p ; 5. Banat 2 p; 6. 

acesta are posibilități mult mai mari, 
pe care le poate realiza numai cu con
diția înființări unei secții de sărituri 
la G.S.M. Pare, de altfel, neverosimil 
ca tocmai într-un oraș ca Sibiu, cu o 
veche tradiție ta sărituri, clubul local 
să nu aibă secție de... natație.

Nu putem încheia aceste aprecieri 
asupra campionatelor de juniori fără 
a aminti de organizarea întrecerilor, 
care a asigurat o normală desfășurare 
a săriturilor și a dat posibilitate publi
cului să fie informat prompt de ceea 
ce se petrece. Desigur, prezența unei 
tabele de anunțare a rezultatelor ar fi 
satisfăcut în mai mare măsură pe spec
tatorii aflați la ștrandul Tineretului.

Cît despre arbitri, ei s-au achitat cu 
bine de misiunea încredințată. Totuși, 
se impune organizarea unui curs do 
împrospătare a cunoștințelor arbitrilor 
pentru uniformizare în aprecierea săritu
rilor.

D. STĂNCULESCU

Mureș-Autonomă Maghiară 0 p. Pri
ma etapă a returului cuprinde ur
mătoarele întîlniri: București I <— 
Mureș-Autonomă Maghiară, Banat —• 
București II, Crișana — Cluj.

• în ultima etapă a fazei de zonă 
a campionatului republican de polo 
pentru juniori, echipele bucureștcne 
au înregistrat următoarele rezultate: 
Progresul-Clubul sportiv școlar 3—0, 
Steaua-S.S.E. nr. 2 3—5. Clasamentul 
acestei zone este următorul: 1. S.S.E. 
nr. 2 19 p ; 2. Clubul sportiv școlar 
12 p ; 3. Progresul 13 p; 4. Steaua 
10 p ; 5. Rapid 5 p ; 6. Dinamo 0 p.

In zona de la Cluj, pe primul loc 
s-a clasat Știința Cluj, urmată de 
Voința Cluj, C.S.M. Cluj, Olimpia 
Baia Mare și Mureșul Tg. Mureș.

La Oradea, Crișana a totalizat cele 
mai multe puncte, fiind urmată de 
I.C. Arad, Industria Lînii Timi
șoara, C.F.R. Timișoara, Constructo
rul Lugoj și Rapid Oradea.

• Disputarea primei etape a retu
rului campionatului de calificare la 
polo a fost fixată pentru 25 august, 
cînd vor avea loc meciurile : Olimpia 
Baia Mare-C.S.O. Timișoara, Con
structorul Lugoj-Voința Cluj și Pro
gresul București-Rapid Oradea. Re
turul se va încheia la 22 septembrie.



Participare valoroasă la turneele internaționale Se va realiza la săritura cu prăjina un rezultat de 5,75 m?
de oaschet din Capitală și de la Ploiești

In plin sezon estival, cînd sportul 
mingea la cos e de obicei în va- 

nțâ, amatorii de baschet din Ca- 
tală și din Ploiești sînt invitați 

asiste — vineri, sîmbătâ șl dumi
că — la două turnee intemațio- 
ile pentru juniori și junioare. La 
artul lor vor fi prezente, in afara 
hipeior R. P. Romine, formațiile 
niunii Sovietice, R.P. Bulgaria și 
P. Polone. Simpla enumerare a 
diipelor participante reprezintă o 
arie de vizită" convingătoare, pen
ii că este recunoscută valoarea bas- 
letului practicat în Uniunea Sovte- 
că, R P Bulgaria și R P Polonă, 
în compania unor adversari atît 

» re iutabiii, selecționatele noastre 
■ vor strădui să aibă o comportare 
t mai frumoasă. Pentru aceasta, 
itrenamentele au căpătat în ultima 
reme o intensitate sporită, cu a’ît 
lai mult cu cit turneul reprezintă 
entru echipa noastră de juniori cea 
lai importantă verificare a posibi- 
tăților ei înaintea Jocurilor Balca- 
ice de baschet juniori programate 
ître 28 august — 1 septembrie în 
lealitatea Lom din R.P. Bulgaria.

DE PE PISTELE DE ATLETISM
NOU RECORD MONDIAL 

LA „PRĂJINĂ"

La Londra s-a desfășurat timp de 
ouă zile meciul de atletism dintre 
telecționatele Angliei și S.U.A. La 
lărbați victoria a fost obținută de 
tleții americani, cu scorul de 120—91 p., 
n timp ce la femei au învins sporti- 
ele engleze, cu 65,5—51,5 p. In ziua 
i doua a concursului, John Pennel a 
itabilit un nou record mondial la să- 
itura cu prăjina, obținînd rezultatul 
le 5,136 m. Vechiul record mondial îi 
ipa'ț nea eu 5.10 m. Un nou record 
nondial a stabilit și ștafeta feminină

Csmp'onitele mondiale 
de ciclism

BRUXELLES 5 (Agerțwes). — Pen
tru a 5 a oară alternativ, cielista so
vietică Galina Ermolaeva a cîștigat titlul 
rlc campioana a lumii în proba de viteză. 
Dummies, pe pista velodromului din 
Liegc, ea a învins-o in finală, după 
3 manșe (2 — 1). pe coechipiera sa 
Kiricctiko. Campioana mondială de anul 
trecut. Savina (U.K S.S.), s-a elasat pe 
locul trei, cîștigînd două manșe (2—0) 
la belgiana Smits. Cel mai bun timp — 
13,7 înregistrat în finale aparține spor
tive* * Ennolaeva.

Walter Hofstetter, fost recordman al 
Elveției la săritura cu prăjina, inti
tulat „SE VA SARI CU PRĂJINĂ 
CU 4 METRI DEASUPRA ÎNĂL
ȚIMII SPORTIVULUI?" Autorul arti
colului analizează diferența dintre 
prăjina metalică și cea din fibre e- 
lastice, considerînd că ultima cere 
mai mult curaj, mai multă elasticitate 
și viteză de reacție. Walter Hofstet
ter consideră că în scurt timp să
riturile de 5,20 m și 5,25 m nu vor 
constitui o problemă dificilă și că în 
viitorul apropiat se va sări 5,40 m 
sau 5,50 m. Iată cîteva fragmente 
din articolul menționat:

„Săritura cu prăjina din fibre elas
tice a devenit o întrecere atletici 
mai ușoară. Da și nu. Cînd spun da 
mă refer la partea tehnică. La pră
jinile vechi, metalice, atletul trebuia 
să sacrifice un timp îndelungat în- 
vdțării tehnicii (trecerea ștachetei 
constituia o problemă destul de di
ficilă). Cu prăjina din fibre elastice 
ștacheta este trecută in zbor, ceea 
ce Jură" din spectacolul oferit la 
săriturile cu prăjina metalică, unde 
trecerea ștachetei a constituit un mo
ment „maiestuos". Acum, in săriturile

SOFIA, 5 (prin telefon de la cores
pondentul nostru). Capitala Bulgariei 
se află în preajma unui eveniment 
sportiv important : miercuri, aici se 
va da startul in cea de a 4-a ediție 
a Jocurilor balcanice de tenis, aș
teptate cu deosebit interes de spe
cialiști și de iubitorii de sport din 
Sofia.

Această a patra ediție a Jocurilor 
balcanice reunește la start cele mai 
bune „rachete" din țările balcanice: 
Nikola Pilici și Bora Iovanovici (Iu
goslavia), Nikolas Kalogeropolus 
(Grecia), Ion Țiriac (R.P. Romină) 
ele. O performanță deosebită a rea
lizat în acest sezon tînărul campion 
al Greciei, Kalogeropolus, care a cîș-

Levski, urmînd ca revanșa să aibă 
loc la 14 august. In cealaltă semifi
nală se vor întîlni tur-retur Botev 
Plovdiv și Spartak Sofia.

• La Leipzig s-au desfășurat săp- 
tămîna trecută două întîlniri interna
ționale. Selecționata olimpică a R.D. 
Germane a evoluat în compania echi
pei olimpice a R.P. Ungare. După un 
joc excelent, în care cele două for
mații și-au împărțit perioadele de 
dominare, victoria a revenit oaspe
ților cu 6corul de 1—0 (0—0), prin 
golul înscris in minutul 76 de Du- 
nay. A condus arbitrul olandez Leo 
Horne. în cealaltă partidă selecționata 
Leipzig a terminat la egalitate (1—1) 
cu echipa Ț.S.K.A. Moscova. Golurile 
au fost marcate de Frenzel pentru 
gazde și Petrov pentru Ț.S.K.A.

• In turneu în R.S. Cehoslovacă, 
Neftianik Baku a jucat în orașul Se- 
bișov, cu echipa locală Slava. Fot
baliștii sovietici au obținut victoria 
cu scorul de 3—2.

• în meciul retur al finalei turneu
lui internațional de fotbal de la New 
York echipa West Ham United (An
glia) a învins cu scorul de 1—0 (1—0) 
echipa poloneză Gornik. Unicul punct 
a fost realizat in minutul 41 de Hurst. 
Arbitrul jocului a anulat după pauză 
două goluri înscrise de echipa polo
neză. Primul meci dintre cele două e- 
chipe se terminase la egalitate (1—1).

Echipa West Ham United urmează 
să intîlnească la 7 și 11 august la New 
York echipa cehoslovacă Dukla Praga, 
învingătoarea turneului de anul tre
cut

Finalele probei de viteză (amatori și 
profesioniști) nu s-au putut desfășura 
din cauza ploii. La amatori, titlul și-l 
dispută Sercu (Belgia) și Bianchetto 
(Italia) Prima manșă a finalei a reve
nit lui Sercu cu 11,7. Pentru locurile 
3—4, Trentin (Franța) l-a întrecut pe 
Morclon (Franța). Italianul Antoni 
Maspes, deținătorul titlului mondial la 
profesioniști, se va întîlni în finală eu 
coechipierul sau Caiardoni.

în finala probei de urmărire amatori 
(40110 m) se vor întîlni Moskvin 
(U.K.S.S.), care l-a eliminat pe Fiey 
(Danemarca), fiind cronometrat iu 

5:09,3, și belgianul Walschaerts, învin
gătorul englezului Porter cu timpul de 
5:01.2 Finala feminină de urmărire va 
aduce pe pistă pe Burton (Anglia) și 
Reyndcrs (Belgia), care în semifinale, 
susținute cu Rîbacenko și Dementieva, 
au realizat pe cei 3000 tn timpurile 
de 4:15,29/100 și respectiv 4:15,6/100.

A’ts rezultate din concursul internațional 
de gimnastică de la Leipzig

Ca și la fete, întrecerile băieților 
au fost dominate de sportivii țării 
gazdă, clasați pe primele locuri. Tre
buie subliniat însă că țările străine 
au fost reprezentate în acest concurs 
de tinere speranțe. Gimnaștii romîni 
participant! la această întrecere, Ale
xandru Silaghi și Marcel Simion, în
deosebi primul, au reușit pe alocuri 
unele comportări meritorii, însă ei nu 
au putut ocupa locuri în partea supe
rioară a clasamentului general la in
dividual compus. Silaghi a reușit ca 
la sărituri să se claseze pe locul II, 
la paralele pe locul IV, iar la sol pe 
locul VII.

La individual compus primele trei 
locuri au revenit gimnaștiior germani: 
1. KOste 57,20 p ; 2. Weber 56,30 ; 3.

Iată deci un motiv în plus pentru 
ca turneul masculin care va avea 
loc în Capitală pe terenurile Știința 
(str. Vasile Pirvan) să se bucure 
de atenția iubitorilor acestui sport, 
Din echipa de juniori vor face parte, 
printre alții, R. Diaeoneseu, S. Mol in, 
Gh. Novac, D. Ivanov, FI. Niculescu, 
P. Csmor, I. Kun. D. Haneș, Fr. 
Dikaă, A. Purcâreanu. Antrenori : 
Stela Rusii și Valentin Dăscălescu.

Turneul feminin se va desfășura 
la Ploiești cu participarea echipelor 
anunțate. Lotul de junioare al țării 
noastre, antrenat de Vasile Geleria 
și Gheorghe Lăzăreseu, cuprinde pe : 
A. Odobescu, M. Wagner, E. Vogel, 
I. I’itrop, M. Popa, I. Horvath, M. 
Godri, D. Crist-u, A. Iliescu, El. Tan- 
cu, M. Idriceanu, E. Nagy, G. Var- 
tepniuc.

Cele două turnee se vor desfășura 
după același program, adică : vineri 
9 august : U.R.S.S.—R.P. Bulgaria, 
R. P. Romină—R. P. Polonă : sim- 
bătă 10 august : R. P. Polonă— 
U.R.S.S., R. P. Română—R. P. Bul
garia ; diiminică 11 august : R. P. 
Bulgaria—R. P. Polonă, R. P. Ro- 
mină—U.R.S.S.

Multe discuții se poartă azi in ju
rul prăjinii din fibre elastice. Intr-a
devăr, folosirea acestei prăjini a a- 
dus în ultimele luni o avalanșă de 
recorduri mondiale, dînd mult de 
lucru celor mai conștiincioși statis
ticieni. Este suficient să arătăm cade 
la 31 martie W62 și pînă azi recor
dul mondial a fost modificat nu mal 
puțin de 10 ori. In același timp, de 
la ultimul record obținut cu prăjină 
metalică (George Davis — 20 mai
1961 —. 4,83 mj recordul lumii a 
crescut cu 27 de centimetri, ajungind 
la 5,10 m.

Iată de altfel evoluția recordurilor 
mondiale ;i prăjinile folosite de re
cordmani in ultimii trei ani:

4,80 m Don Bragg — 2 iulie 1960 
prăjină metalică ;

4,83 m George Davis — 20 mai 1961 
prăjină metalică;

4,89 m. John Uelses - 31 martie
1962 — prăjină din fibre elastice.

4.92 m David Tork - 28 aprilie
1962 — prăjină din fibre elastice;

4.94 Pentti Nikula - 22 iunie 1962 
— prăjind din fibre elastice;

4.95 m John Pensei — 23 martie
1963 — prăjină din fibre elastice;

de 4x110 y a Angliei, cu performanța 
de 15,2 sec. In proba de ștafetă 4x110 
yarzi echipa Angliei (Radford, R. Jo
nes, D Jones și B. Jones) a stabilit 
un nou record european cu timpul de 
40.0 (vr. R.F. Germană — 40.4). Iată 
cîteva din rezultatele Înregistrate : 
masculin: 100 yarzi Hayes (S.U.A.) 9,5;
1 milă O’Hara (S.U.A.)" 4:03,0; înălțime 
Johnsson (S.U.A.) 2,03 m; 440 yarzi 
Williams (S.U.A.) 47,7; ciocan Payne 
:Anglia) 63,19 m; lungime Boston 
(S. U. A) 7,87 m ; 200 m Carr
(S.U.A.) 20,9; 440 yarzi garduri Cawley 
(S.U.A.) 51,4; greutate Lindsay (An
glia) 18,06 m; feminin : 220 yarzi
Hyman (Anglia) 23.8; 80 m garduri 
Bonds (S.U.A.) 11,1; 100 yarzi Himan 
(A) 10,7 sec.

PARIS : Alte rezultate înre
gistrate în campionatele Franței : 
masculin : 109 m Delecour 10,5 ; Lam- 
brot 10,6 ; Berger 10.6; 3000 m obsta
cole Vervoort 8:56.6: Ouine 9:11,0; 
Gauthier 9:11,2; înălțime Dugarreau 
2,00 m ; Guezille 2.00 m; triplu salt 
Romarin 15.45 m; Prost 15,27 m; disc 
Alard 53,49 m; Perrot 52,18 m; Husson 
50.44 m; 110 mg: Chardel 13.9; Fournet 
14,1; 200 m Piquemal 21,2; Brugler 
21,2: Berger 21.4; 400 m Samper 47,0: 
Hiblot 47,2; 800 m Issa 1:48 9; Durand 
1:49,2; 1500 m Bernard 3:38,7 ; Wadoux 
3:41,7; 5000 m Fayolle 14:12,2; Vailland 
14:19,8; 400 mg Danie 52.0; Van Praagh 
52,2; lungime Lefevre 7,50 m ; Martin 
7,42 m; Prost 7,29 tn; prăjină Gras 
4,50 m; Balastre 4,40 m; greutate Col- 
nard 17,96 m (nou record francez, ve
chiul record era de 17,71); Godard 
16,11 m ; Ernwein 15,94 m; suliță Man- 
neret 73,24; Pelizza 71.55; ciocan To- 
nelli 59 23; Vovau 56.18.

KAUHAVA: Asiala (Finlanda) 7,81

FOTBAL PE GLOB
CAMPIONATUL INTERNAȚIONAL 

FEROVIAR

La Sofia s-a desfășurat duminică 
primul meci din cadrul finalei cam
pionatului internațional feroviar, între 
echipele Lokomotiv Sofia și Lokomotiv 
Moskova. Superioritatea a fost de par
tea gazdelor, care au obținut victoria cu 
scorul de 3-0 (1—0). Golurile au fost 
înscrise de către Kotkov și Debîrski 
(2). întilnirea revanșă va avea loc la

Dolling 56,10. Iată și următorii cla
sați : 4. Stuart (Anglia) 55.55 ; 5. Tip- 
pelt (R.D.G.) 55,50 ; 6. Kubicka (Ce
hoslovacia) 55,40 ; 7. Voronin (U.R.S.S.)
55,10 ; 8. Brehme (R.D.G.) 54,90 ; 9. 
Wigaard (Norvegia) 54,80 ; 10. Nilsen 
(Danemarca) 54,00. Silaghi s-a clasat 
pe locul 12 cu 53,60 p, iar Marcel Si
mion pe locul 17 cu 50.55 p.

Iată primii clasați pe aparate : sol 
Tippelț 9,55 ; Koște 9,50 ; Weber 9.45 ; 
cal cu minere Wigaard 9.55 ; Kăște 
9,50 ; Brehme 9,45 ; inele Weber 9,60 ; 
Dolling 9,50 ; Kubicka 9,40 ; sărituri 
Koste 9,65 ; Silaghi 9.40 ; Stuart 9,30 ; 
paralele Koște 9,65 ; Weber 9,45 ; Kis- 
tot (R. P. Ungară) 9,40 ; bară Koste 
9,70 ; Voronin. 9,60 ; Dolling 9,55. 

la lungime, iar Eskola a realizat în 
aceeași probă performanța de 8.10 m 
cu vînt favorabil. Japonezul Kamatsu 
a obținut 7,66. In același concurs Ne- 
jala a realizat la suliță 79.56 m

NOKIA: Bolșov (U.R.S.S.) 2,06 la 
înălțime ; Boltovski (U.R.S.S.) 62,48 m 
la aruncarea ciocanului, iar Paama 
75,11 la suliță.

Câștigătoare a probei de 1G0 m tn ca
drul meciului U.R.S.S. — S.U.A., atleta 
sovietică Galina Popova a dovedit o 

formă foarte bună în acest sezon

14 august în capitala Uniunii Sovie
tice.

• în cea de a doua serie a campio
natului categoriei A din U.R.S.S. 
au fost programate noi întîl
niri. învinsă cu 3—2 de Șah- 
tior Karaganda, Șinnik Iaroslavi, 
lideră pinâ acum, a fost nevoită să 
cedeze primul loc formației Cemo- 
moreț din Odesa, care a terminat la 
egalitate: 0~0 cu Lokomotiv Gomel. 
Alte rezultate: Karpatî Lvov—Meta- 
lurg Zaporojie 0—0, Uralmaș Sverde- 
lovsk—Kuban Krasnodar 1—2, S.K.A. 
Novosibirsk—Volga Gorki 1—2, Trud 
Voronej—Trudovîe Rezervi Lugansk 
0—0, Daugava Riga—Dnepr Dnepro
petrovsk 0—2. In clasament: Cerno- 
moreț 22 p, Trud 22 p, Kuban, 
Șinnik, Karpatî, Trudovîe Rezervi și 
Volga — toate cu cite 21 p.

In campionatul unional s-a disputat 
un meci și în cadrul primei serii a 
categoriei A. La Minsk, Dinamo din 
localitate a intîlnit pe S.K.A. Rostov. 
Partida s-a Încheiat cu victoria oas
peților cu scorul de 2—0 (1—0). Este 
pentru prima . oară în acest sezon 
cînd fotbaliștii din Minsk sînt învinși 
pe teren propriu.

• Cupa Bulgariei a ajuns în semi
finale, etapă pentru care s-au cali
ficat echipele Slavia. Levski, Spar
tak — toate din Sofia, precum și 
Botev Plovdiv. In primul meci din 
semifinale Slavia a învins cu 3—1 pe

4,97 m John Pennel — 10 aprilie 
1963 — prăjină din fibre elastice;

5,00 m Brian Sternberg — 27 apri
lie 1963 — prăjină din fibre elastice;

5,04 m John Pennel — 30 aprilie 
1963 — prăjină din fibre elastice;

5.05 m Brian Sternberg - 25 maț 
1963 — prăjină din fibre elastice;

5,08 m Brian Sternberg — 7 iunie 
1963 — prăjină din fibre elastice;

5,10 m John Pennel — 13 iulie
1963 — prăjină din fibre elastice;

5,10 m John Pennel — 26 iulie
1963 — prăjină din fibre elastice;

Ziarul „SPORT” din Ziirich pu
blică un interesant articol semnat de

RĂSFOIND PRESĂ STRĂINĂ

MiercuH, la Sofia:

încep Jocurile balcanice de tenis

cu prăjina din fibre elastice aceasta 
se îndoaie chiar 90 de grade, iar 
atletul este catapultat întocmai ca o 
maimuță care folosește lianele, din 
pădurile virgine (rog să mi se scuze 
comparația). Săriturile cu prăjinile 
elastice nu sint mai grele, dar atle
tul trebuie să aibă mult curaj, mai 
multă elasticitate și viteză de reac
ție. Prin urmare, structura fizică a 
săritorilor de azi este mult schim
bată. Este foarte adevărat că in tre
cut săritorii cu prăjina metalică tre
buiau să aibă o înălțime respectabilă, 
in timp ce azi marii săritori cu pră
jina din fibre elastice sini sub 1,80 
m (Pennel, Nikula ș.a), în schimb 
ei au o viteză remarcabilă. Este para
doxal cînd spui că săritorii de aci 
sînt oameni mici... cu performante 
mari. Don Braag, campion olimpic, 
inalt de 1.90 m este unul din marii 
adversari ai noii prăjini. El detestă 
acest „soi" de prăjină, calificindu-i 
pe săritorii care o folosesc drept 
„acrobați de circ". De aceea, Bragg 
spune că această prăjină nu are 
viitor și că anii vor readuce prăjina 
veche pe prim plan.

Care sint limitele performanțelor 
cu prăjina din fibre elastice? Pennel 
și alții sint azi capabili de rezul
tate in jurul a 5,20—5,25 m, adică cu 
aproape 50 cm mai mult decît rezulta
tele obținute cu prăjina metalică. In 
scurt timp, cred că recordul mon
dial va ajunge la 5,40—5,50 m. Vi
sul săritorilor cu noua prăjină este 
să depășească cu 4 m propria lor 
inălțime. Aceasta ar insemna reali
zarea unor înălțimi fantastice, de 
peste 5,75 m. Desigur, pentru obți
nerea unor astfel de performanțe va 
fi nevoie âe o prăjină mai lungă, 
o prăjină cu o greutate modificată, 
mărirea pistei de elan etc. Trecerea 
ștachetei la 5,75 m este deocamdată 
o cifră de... vis. Dar, desigur, cu 
timpul vom fi martorii obținerii unei 
asemenea performanțe și săritorii vor 
fi fericiți să sară cu 4 m mai mult 
decît propria lor inălțime 1”

tigat nu de mult turneul de juniori 
de la Wimbledon. în acest an, Jocu
rile balcanice se vor desfășura nu
mai pe echipe, după sistemul turneu, 
în fiecare întîlnire se vor disputa 
cite trei meciuri (două „simpluri*  șl 
o partidă de dublu). în partida de 
dublu vor putea evolua șl alți jucă
tori decît cei care au susținut partide 
de simplu. în fiecare zi vor avea 
loc cite două meciuri, o echipă fiind 
liberă.

în prima zi a Jocurilor balcanice 
de tenis sînt programate următoa
rele două întîlniri : R. P. Bulgaria— 
Grecia, Turcia—Iugoslavia. Echipa 
R. P. Romîne este liberă.

Iată cum au fost anunțate la Co
mitetul de organizare loturile de 
tenismani ale celor cinci țâri balca
nice participante la întreceri : Bul
garia — Nikola Ciuparov, Țvetan 
Țolev, Ranghel Ranghelov, Ștefan 
Țvetkov ; Iugoslavia — Nikola Pilici) 
Dora Iovanovici, V. Preșețki ; Romînîn 
— Ion Țiriac, Petre Mărmureanu, 
Alexe Bardan, G. Bosch ; Grecia — 
Nikolas Kalogeropolus, Nikas Kali- 
vas, Dimitri Kanevopulos, Pericles 
Gavrielidis ; Turcia — Nazmi Baci, 
Ziya Kipkizil-Erali, Engin Balaș, Enis 
Becki.

Echipa romînă a sosit la Sofia 
luni la prînz, cu avionul. După-a- 
miază tenismanli romîni s-au antre
nat pe terenurile unde se vor des
fășura întîlnirile din cadrul celei de 
a patra ediții a Jocurilor balcanice 
de tenis.

TOMA HRISTOV

Pe terenurile 
de tenis

In finala «Cupei Galea*  de la Vichy, e- 
chipele d© tenis ale R. S. Cehoslovace și 
Italiei se afla la egalitate după prima si 
(1—1). Maioill (Italia) l-a învins cu 6—3; 
4—6; 6—3; 7—5 pe Kudelka (R.S.C.), iaf 
Hovlenek (R.S.C.) a cîștigat cu 6—3; 6—i; 
9—7 în. fa|a italianului Di Maso.

In meciul pontîu locurile 3—4 dintre e- 
chipele U.R.S.S. și Belgiei scorul este, de 
asemenea, egal (l—1).

★

Proba de simplu din cadrul turneului in
ternațional de tenis de Ia Hanovra a fost 
cîștigatd de Christian Kuhnke (R.F.G.), care 
l-a învins cu 7—5; 6—4; 6—4 pe australia
nul Fred Stolle, finalist la Wimbledon. Les
ley Turner (Australia) și-a adjudecat proba 
feminină, învingînd-o cu 5—7; 7—5; 6—2 pe 
Schuurman (Af.S.).
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