
Turneul șahiștilor liii de tineri sportivi în întrecere

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAf]

C.S.O. Galați a organizat pen
tru șahiștii din oraș un turneu 
dotat cu „Cupa Eliberării". 
După 9 runde, conduc în cla
sament — Popeti Mircea și Ion 
Didenco (ambii de la A.S. Să

nătatea) cu 6*/2 p.
A. SCHENKMAN — coresp.

CLUJ 11 (prin telefon de la 
trimisul nostru). în aceste zile, 
pe terenurile de sport din ora
șele șl comunele regiunii Cluj 
au loc numeroase concursuri 
organizate în cinstea zilei de 
23 August. La aceste întreceri

„CUPA ELIBERĂRII" LA BOX
In iinaia: echipele regiunilor Crișana și Argeș
Duminică scara, pe stadionul 

Voința din Oradea, în fața a peste 
1.500 spectatori, a avut loc în- 
tîlnirea dintre reprezentativele re
giunilor Crișana și Cluj. Această 
întîlnire avea să desemneze e- 
chipa care va participa la între
cerile finale, pentru cucerirea tro
feului „Cupa Eliberării",

Regiunea Crișana, prezentînd o 
echipă mai omogenă și mai bine 
pregătită, a reușit să se califice 
în finala învingînd cu scorul de 
23—17 reprezentativa regiunii 
Cluj.

Intîlnirea a fost frumoasă, cu 
meciuri viu disputate, unele de 
un ridicat nivel tehnic. Iată re-

A. S. tNERGIA-FILARtT IA UN AN
DUPĂ ÎNHINfARf

ziiltatelc tehnice: cat. muscă — 
Ioan Nica (Cr.) b.p. G. Vintre 
(Cluj) ; cat. cocoș —-Iosif Sapa- 
nos (Cr.) tn.n. N. Biosegiii 
(Cluj) ; cat. pană — A. Murg 
(Cluj) într-o formă foarte bună, 
b. K.O. II N. Costișor (Cr.); 
cat semiușoară — în cel mai fru
mos meci al galei N. Lovas (Cr.) 
b p. Anton Murg (Cluj); cat. 
ușoară — M. Pintilie (Cr.) m.u. 
I. Stoica (Cluj) ; cat. semimij- 
locie — M. Rusii (Cr.) b.p. A. 
Kiraly (Cluj) ; cat. miji, mică — 
I Niri (Cr.) m.n. Al. Bora 
(Cluj) ; cat, mijlocie — C. Con- 
ciag (Cr.) b.p. D. Sandru (Cluj); 
cat. s. grea — S. Schiapu (Cr.) 
b p. D. Pavel (Cluj) ; cil grea

— St. Szentannari (Cluj) b.p 
I. llorș (Cr.).

ALEXANDRU JILĂU —
coresp.

devenite tradiționale participă 
mii de tineri din toate clubu
rile și asociații le sportive.

Duminică, pe stadionul Ra
pid din Cluj, s-a desfășurat o 
interesantă competiție rezerva
tă școlarilor din oraș. Sute de 
elevi și eleve și-au disputat-cu 
ardoare întîietatca în cadrul 
„Cupei Eliberării" la atletism, 
fotbal, gimnastică, șah ete. 
Componenții celor 10 echipe 
reprezentative de străzi și-au 
disputat întiietatea cu entuzias
mul tineresc caracteristic vir
atei

Dintre celelalte competiții 
organizate in întimpinarea 
marii sărbători rețin atenția : 
„Cupa Eliberării" la baschet 
(masculin și feminin), fotbal și 
popice, Ia nivelul tuturor con- 
siliMor raionale UCFS, Alpi- 
niada festivă „23 August" în 
care se vor întrece pe trasee 
de gradul 5 și 6, cei mai buni 
alpiniști din Cluj. înte-un In
teresant concurs dotat cu „Cupa 
23 August" își vor disputa în- 
tiietatea și constructorii de ae- 
romodele din Cluj, Turda și 
Dej. în sfîrșSt, pugiliștii vor 
participa la un turneu organi
zat de federația de speciali
tate.,

VASILE TOFAN

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romîn&l
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Joî încep la București și Constanța

Lotul înotătorilor dân 
Ungară pentru Concursul 
iihternațioinaî al R. 
Romîne.

In urmă cu un an a luat fi
ință asociația sportivă Energia- 
Filaxet, organizată pe lîngă 
I.D.E.B. (întreprinderea pentru 
distribuirea energiei electrice 
București). Atunci asociația a- 
vea vreo sută de membri și 
trei secții pe ramură pe sport: 
fotbal, șah și tenis de masă.

Azi, după un an de existen
ță, asociația sportivă Energia- 
Filaret poate servi ca exemplu. 
Din cei peste 300 de membri 
UCFS, 250 practică zilnic gim
nastica la locul de muncă, cir
ca 150 de membri iau parte în 
mod curent la manifestațiile 
organizate de consiliul asocia-

Concurs cultural-sportiv
C.SM. Sibiu în colaborare 

cu Comitetul raional de cul
tură și artă a organizat un in
teresant concurs cultural-spor- 
tiv la care vor lua parte ar
tiști amatori și sportivi din 18 
comune și sate ale raionului 
Sibiu. întrecerile sportive se 
vor desfășura la volei, fotbal,

atletism, oină, ciclism, natație, 
handbal în 7, popice, trîntă 
Ș. a.

Concursul se încheie la 22 
august, a.c. Cîștigătorilor li se 
vor atribui premii iar comunei 
clasate pe locul I o cupă.

I. IONESCU — coresp.

Din viața organizației 
noastre

ției (președinte tehnicianul Va
lentin Zăgănescu), iair ca urma
re a acestei rodnice activități 
numărul secțiilor a ajuns la 
șase — tenis de masă, șah, fot
bal, popice, tir și turism.

LA ORELE 7 și 9,30

Gimnastica în producție a 
început să fie practicată în mod 
sistematic la I.D.E.B. în toam
na anului trecut. Dar numai 
în trei sectoare de muncă s-a 
putut introduce această formă 
simplă de practicare a exerci- 
țiilor fizice : la „mecanică", 
„auto" și „transformatoare". In 
restul sectoarelor, unde o mare 
parte din muncitori sînt ple
cați pe perioade mai lungi pe 
diferite șantiere sau lipsesc 
toată ziua din întreprindere, 
lucrînd la întreținerea rețelei, 
nu se poate practica gimnas
tica în producție. Nu de mult 
însă, consiliul asociației a gă
sit o soluție acceptabilă de Că
tre muncitori: la acele sectoare 
în care salariații pleacă dimi
neața pe teren, înaintea începe
rii serviciului, 5 minute parti
cipă toți la gimnastica de an
grenare.

Zilele trecute am asistat la 
programul de gimnastică la 
sectoarele „mecanică"} „auto" 
și „transformatoare". în aceste 
sectoare complexul de exerciții 
era bine condus de instructorii 
Mihai Mateiaș — maistru la 
„mecanică" și de către maestra 
sportului Dumitra Mihalache 
(în urmă cu cîțiva ani membră 
a lotului național de canotaj 
academic) — bobinatoare la 
sectorul transformatoare. Ur
mărind desfășurarea exerciți- 
ilor ne-am dat seama cît de 
mult contează felul cum și-au 
însușit exercițiile înșiși in
structorii. Cei doi instructori 
execută corect mișcările și

T. RABȘAN

(Continuare in pag. a 2-a)

două interesante turnee internaționale de volei $
• AU FOST ALCĂTUITE LOTURILE ECHIPELOR NOASTRE i 
9 REPREZENTATIVA JAPONIEI, CAMPIOANĂ A LUMIÎ, VA ) 
LUA PARTE LA TURNEUL DE LA CONSTANȚA • PROGRA- J 

MUL JOCURILOR

N0R1K0 HONDA (Japonia)

După loturile Austriei și R.D. Ge>* 
mane, F. R. Natație a primit și lista 
nominala a sportivilor maghiari 
care vor participa la Concursul in
ternațional de înot și sărituri ce va 
fi găzduit sîmbătd și duminică d®i 
ștrandul Tineretului din Capital&J 
R. P. Ungară va fi reprezentată da! 
Tamas Maxtonfly (100 m liber —t 
57,8 și 400 m liber — 4:39,0), Fa- 
rene Szdlgyemi (290 m bras —> 
2:42,5), Janos Kiricsi (200 m fluture
— 2:28,0 și 400 m mixt — 5:17j3)e| 
Era ErdeU (100 m liber — 1:05,3 șl 
400 m liber — 5:20,0), Imola Mad®-; 
ras (400 m mixt — 6:05,0 șl 100 m‘ 
fluture — 1:13,7) și Zsuzsa Kovacaj 
(100 m liber — 1:05,6 și 400 m lib®»l
— 5:204))-

A mai rămas sâ-șl anunț© lotul: 
iederația de specialitate din R, 
Cehoslovacă.

AUREL DRĂGAN (Romtnia A)

Terenurile de volei din par
cul Progresul din Capitală și 
Sala Sporturilor din Constanța 
vor găzdui între 15 si 19 august 
două interesante turnee inter
naționale de volei. Se remarcă 
tn special, turneul feminin de 
la Constanța, unde se anunță

ȘT, CIOTLOS. Visuri,

o participare valoroasă, în frun-, I 
te cu reprezentativa Japoniei, ? 
campioană a lumii. Alături de 
formația japoneză se vor mai 
alinia echipele Poloniei, Iugo
slaviei și Bulgariei, precum și 
două selecționate rominești: Ro- 
mînia I și Romînia tineret. în 
Capitală, vor lua parte repre
zentativele Poloniei, Bulgariei 
și trei echipe romînești; Ro
mînia A, B șl tineret.

Întîlnire triunghiulară da 
atletism pentru juniori țj 
junioare la Timișoara

I 
Pe stadionul CFR din Tinal-, 

șoara se va desfășura, la sfîr—I 
șltul acestei săptămîni, un In- ( 
teresanț meci internațional de' 
juniori șl junioare. Vor parti
cipa echipele reprezentative 
ale R.P. Romine, R.S.F. Iugo-' 
slavia și R.P. Polone.

<•
PREGĂTIRILE echipelor

NOASTRE 0
1»

în vederea acestor două 
turnee, cele cinci echipe ro- # 
mînești participante s-au pre- r 
gătit cu asiduitate, 
culin din care vor 
selecționatele A și 
pe Nicolau, Drăgan, 
Derzei, Fieraru, Szdcs, Bărbuță,

Florin Gheorghiu part!-1 
cipă la campionatul mon
dial de țah pentru ju-, 
niori.

Lotul mas- 
fi alcătuite 
B cuprinde 
Grigorovici,

(Continuare în pag. a 6-a)

Duminică seara a pdră3Ît Cqpi-j 
tala îndreptîndu-se spre Vrajanska; 
Banja (R.S.F. Iugoslavia) campionul! 
țării noastre, maestrul Florin Gheoi-ț 
ghiu. El va participa la ediția din' 
acest an a campionatului mondial 
de șah pentru juniori, care începe 
miercuri. Florin Gheorghiu este în
soțit de antrenorul său, maestrul 
sportului Veniamin Urseanu.

Reportajul nostru

CE-I NOU IN SPORT?
La o asemenea întrebare te gîndețfii în mod firesc la noi 

recorduri mondiale ale atleților „cosmonauti" Valeri Brumei ți 
lolanda Balaț, la noi performante peste bariera celor 5 m, 
realizate cu ajutorul prăjinei din fibre de sticlă sau la ceva 
asemănător. Ei bine, nu. Este vorba de cu totul altceva. De 
altfel, acest titlu interogativ nu a fost inventat de autorul aces
tor însemnări. El aparține unui inimos popularizator al activității 
sportive din Păncești și se află înscris cu majuscule pe un panou 
plantat în apropierea clădirii Sfatului popular. .. Dar mai bine 
să vă spun de la început cum și unde l-am găsit.

Trecusem de Sascut-Tîrg și la numai 2—3 km nord-vesf de 
străvechiul tîrg peisajul s-a schimbat brusc. Șoseaua raională 
a început să șerpuiască, asemenea unui pîrîiaț de munte, printre 
două șiruri de dealuri nu prea înalte, acoperite cu viță de vie 
și livezi de pomi fructiferi. Au apărut pe neașteptate și primele 
case, cochete ca niște mici vile, ascunse printre fufele de flori 
și crengile încărcate de rod. Ajunsesem în comuna Pănceșh' 
din raionul Adjud.

Tot ceea ce vezi aci, în acest minunat colțișor de (ară, de 
pe dealurile Adjudului, te încîntă. Peste tot se simte hărnicia ți 
spiritul gospodăresc al colectiviștilor păncețteni : casele curate 
ca paharul, straturile de flori de sub ferestre, livezile de pomi 
fructiferi bine îngrijite ți cîfe altele. Colectiva din Păncețh e 
tînără. In curînd, în marea zi a sărbătoririi eliberării se împlinesc 
doi ani de la înființarea ei. Multe însă s-au realizat în «cest 
timp scurt. Comuna a fost electrificată, iar în prezent sînt pe 
sfirțife lucrările de canalizare. Ca ți pa întreg cuprinsul țărtl 
ți aci regimul democrat-popular a asigurat harnicilor făurari 
de recolte mănoase o viață demnă, plină de lumină, fot mai 
îmbelșugată. Veniturile colectiviștilor în acest an vor spori sub
stanțial. Treierișul a revărsat din belșug în hambarele colectivei 
aurul holdelor de grîu. Recolta de struguri este mai bogată ca 
oricînd. Noua fermă zootehnică a și început să contribuie la 
mărirea veniturilor.

Colectiviștii din Păncețfi sînt aprigi la muncă ți nu mai prejos 
la petrecere. Jocul și cîniecele răsună în fiecare zi de odihnă. 
Cinematograful și radioul s-au integrat organic în viața cotidiană 
a pănceșfenilor.

VIRGIL ALEESCU

(Continuare în pag. a 2-c)



Vești din țară despre întrecerile Initiative

Spartachiadei de vară a tineretului In centrul preocupărilor
iești, Berceni, Blejoi, Strcjnic, Brazi, 
Negoești, Tătărani și Bucov. In pro
gramul competiției au figurat întreceri 
de atletism, fotbal, volei, tir, trîntă, 
ciclism și haltere.

GH. ALEXANDRESOU — coresp.

P. NEAMȚ Duminică, în lo
calitate, s-a dispu
tat etapa raională 

a Spartachiadei de vară a tineretului. 
Au fost preze'nți la start 156 de spor
tivi. Iată cîștigătorii : Fotbal : echipa 
asociației Volanul Bicaz ; Volei (m-(-f) 
Limanul Bicaz ; Tir : Constantin Ama- 
riei (asociația Bradul — Foresta P. 
Neamț).

C. NEMȚEANU — coresp.

cursurile de inițiere

Faza interraională a Spartachiadei de vară. Pe stadionul Victoria din Giurgiu 
fi-au disputat tntîietatea aproape 800 de tineri fi tinere din patra raioane ale 
regiunii Bucurpfti. tn fotografie ansamblul de fete din comuna hasucent, raionul 

Drâgâneftl Vlașca care a ocupat primul loc tn întrecerile de gimnastica.

(Traian Barbălată — coresp.
Cei 206 instruc

tori sportivi volun
tari existenți în 

au contribuit efectiv la 
buna desfășurare a în-

Cu prilejul fazei 
pe asociație a în
trecerilor Sparta

chiadei de vară a tineretului, în satele 
și orașele regiunii Iași s-au prezentat 
la Btart peste 200.000 de tineri.

GH. VASILIU — coresp.

COSTEȘTI

D9ROHOI
raionul nostru 
organizarea și 
trecerilor Spartachiadei de vară. Dintre 
ei se cuvine să evidențiem pe Gh. Ilu- 
că — satul Lișna, Aristotel Brînzilă — 
Cordăreni, Vasile Holban și Constan
tin Avădănesei 
miță —

Dimăcheni, Gh. Iri-
*'“ • Buhai, Felicia Jainschi —

Brăiești, Dumitru Farcaș — Hudești
ș.a.

M. GRIȘARIU — coresp.

Am mai primit, în ultimele zile, re
latări cu privire la desfășurarea între
cerilor Spartachiadei de la corespon
denții noștri I. Vieru (Buhuși), O. Guțu 
(Cluj), T. Silaghi (Cărei), A. Bejan 
(Bacău), M. Luca (comuna Bivolari- 
raionul Iași), FI. Albu (Ploiești), I. 
Păuș (Tg. Mureș), M. Avanu (Tîrgo- 
viște), C. Dolnice;4au (Babadag), D. 
Stanciu (Galati) și A. Abramovici (Bo
toșani).

în ultima vreme, problema centrelor de 
inifiere a constituit o preocupare de 
seamă pentru consiliul clubului sportiv 
Olimpia București.

Centrul de atletism s-a bucurat de cea 
mai mare afluență. în etapele de selecție 
a viitorilor atleți, prin inimile antreno- 
rillor C. Dumitrescu și N. Rufă 
trecut aproape 600 
Antrenorii au selec
ționat un număr de 
aproape 50 de atleți 
cu care, în aceste 
zile, lucrează intens: 
pregătirea fizică ge
nerală, cristalizarea 
tehnică pentru alergători, săritori, arun
cători. Un prim rezultat : ca urmare a 
frecventării cursurilor de inițiere și 
datorită performanțelor bune a și fost 
încadrat în secția de atletism a clubului 
sportiv 
mitrescu.
campion republican de juniori la triplu 
salt. Succesul lui Dumitrescu constituie 
un puternic stimulent pentru ceilalți 
atleți care activează în cadrul acestui 
centru de inițiere, de a viza ieșirea grab
nică din anonimat.

Cu multă grij’ă sînt îndrumați și tinerii 
care activează în cadrul centrului de 
inițiere în gimnastică, deocamdată 30 
La număr. îndrumați cu pricepere de an
trenorii Madlen Constantinescu și I. 
Kaufmann, viitorii gimnaști se pregătesc 
pentru primele concursuri publice care 
vor fi organizate în cinstea Zilei Elibe
rării.

au
de tineri și tinere.

La clubul
unor noțiuni de

Olimpia, tînărul Vasile Du- 
Acesta a devenit, de altfel,

Pe lacul Herăstrău, aproape zilnic, 
sub conducerea antrenorilor Z. Benedek 
și P. Dordea, aproape 100 de tineri și 
tinere se străduiesc să deslușească tai
nele vîslitului. Cei doi antrenori sînt. 
optimiști. „Avem aici elemente cu reale 
perspective, ne spunea prof. Z. Benedek, 
din mijlocul cărora vom putea forma 
echipaje puternice. Seriozitatea acordată 

pregătirilor de către 
marea majoritate a 
tinerilor participanfi 
la cursuri mă face 
să întrevăd acest 
lucru*. O inițiativă 

valoroasă a celor doi antvenori : o dată 
pe săptămînă, o parte din cei care se 
inițiază pe Herăstrău merg la Snagov 
pentru a-î vedea la lucru pe canotorii 
fruntași ai clubului Olimpia. Un bun 
prilej* de a verifica pe... viu cele învățate 
la curs.

în grupa ramurilor sportive cuprin
se în atletica grea figurează alte două 
centre de inițiere: unul de box condus 
de antrenorul Mielu Doculescu cu peste 
150 de elevi (cei mai buni pugiliști par
ticipă încă de pe acum la o competiția 
oficială — divizia orășenească de box), 
altul de haltere, cu aproape 60 de cursan- 
ți. Antrenori : Ili^ Enciu și C. Bucur.

★

Olimpia

Ini|iativa organizării acestor centre 
— pepiniere de sportivi — merită toată 
prețuirea. Și, incontestabil, roadele voi 
fi culese cit de curînd...

>11 > TEC Zilele trecute au
'll A I tU avut loc în locali

tate întrecerile din 
cadrul etapei pe oraș a Spartachiadei 
de vară a tineretului. Iată cîștigătorii: 
volei masculin: Sănătatea Păclișa; po
pice: Retezatul Hațeg; tir: Ștefan Biro 
(45 de p. din 50 posibile); ciclism: Ro- 

!<neo Crețu.
N. SBUCHEA — coresp.

Cel mai marc 
număr de partici
pant! la întrecerile

primei etape a Spartachiadei din raio
nul Costești l-au avut probele de atle
tism (3119), tir (2110), ciclism (2069) și 
volei (2049). La etapa I a Spartachia
dei de vară au luat parte peste 16.000 
de tineri și tinere. Cu acest prilej au 
fost amenajate 28 terenuri de fotbal, 

' 51 de volei, 4 piste de popice, sectoare 
I pentru alergări, gropi pentru sărituri 
' etc.

C. CHIRIȚA — coresp.

Anul acesta, In 
orașul și raionul 
Lugoj au fost an-

. grenați în întrecerile etapei I a Spar- 
'tachiadei peste 28.000 de tineri, din 
care 3.500 fete. S-au evidențiat, pen-

; tru buna organizare a întrecerilor, a- 
«ociațiile sportive A.S.T. Buziaș, Re- 
metea Poganici, Herendești, Gavojdia 
și altele. La întrecerile din cadrul eta
pei a Il-a organizate în centrele de 
comună Remetea Poganici și Darova 
fi-au adus 
tabăra de

i tvgoj.

sportivii din
M.I. de la

contribuția și 
gimnastică a

ION LEȘ — coresp.

(Urmare din pag. 1)

Sportul a devenit de asemenea un 
prieten prefuit al colectiviștilor din 
Păncești. Panoul-afișier cu titlul : Ce-i 
nou în sport? deși se referă numai la 
viafa sportivă a asociației din comună, 
nu-i gol niciodată. Mereu noi și noi 
competiții atrag pe terenul de spor* 
zeci și sute de tineri pănceșteni și 
mii de spectatori înfocaji, în stare să 
rivalizeze cu „galeria" rapidistă. La 
etapa pe asociație a Spartachiadei de 
vară a tineretului, dotată la sate cu 
„Cupa Agriculturii", au participat 
peste 300 de tineri și tinere colecti
viste care și-au continuat întrecerea 
pentru recolte bogate — din brigăzile 
colectivei, cu cea pentru primele 
locuri ta atletism, gimnastică, fir, ci
clism, volei, trîntă și fotbal — pe te
renul de sport. Au urmat întreceri 
sportive dîrze Și în cadrul etapei 
inter-asociafii a aceleiași competiții. 
22 de tineri și tinere din Păncești s-au 
calificat pentru etapa raională. Vestea 
« fost înscrisă operativ la loc de 
cinste, pe panoul noulăfilor sportive.

Care sini tinerii fruntași In brigăzile 
colectivei și pe terenurile de sport 1 
ne-a repetat întrebarea oarecum în
curcat, învățătorul Gheorghe Paras- 
chiv, membru în consiliu! asociației 
sportive. De... sini cam mulțl și nu știu 
cu care să încep.

Tinerii colectiviști Vasile Nichifor, 
Valeria Cosma, Eugen Crăciun, Marie 
Luca, Gheorghe Marteș și mulfi alții 
Unt tot atit de vrednici de laude pen

200 de 
din aso- 

Textila, 
și G.A.C.

Peste 
sportivi 
ciațiile

Bumbacul, Mătasea Roșie
9 Mai Cisnădioara s-au întrecut de cu
rînd în etapa orășenească a Sparta
chiadei de vară a tineretului. Au a- 
vut loc competiții de tir, volei, fotbal 
și popice. La tir s-au clasat în ordine 
sportivii asociațiilor Bumbacul, Măta
sea Roșie și Uzinele textile Cisnădie. 
Echipa feminină a asociației Mătasea 
Roșie a cîștigat întrecerea de volei, în 
timp ce la masculin, primul loc a re
venit voleibaliștilor de la Uzinele tex
tile. Iată clasamentul competiției de 
fotbal: Mătasea Roșie, Bumbacul, Uzi
nele textile. Cel mai bun popicar s-a 
dovedit a fi N. Taloș de la Uzinele 
textile.

C. CREȚU — coresp.

PLOIEȘTI In comuna Băr- 
căneșli, de lingă 
Ploiești, au avui 

întrecerile din cadrul 
Spartachiadei de vară

loc, de curînd, 
etapei a Il-a a 
dotată cu „Cupa Agriculturii". Au par
ticipat 350 de sportivi din comunele 
Păulcști, Găgeni, Bărcăncști, Corlă-

în sport?
tru rezultatele muncii pe ogoare cit 
și pentru succesele lor sportive.

Despre tinerele colectiviste din 
Păncești ce să vă spun ? De le-afi ve
dea... Frumoase și sprintene la muncă 
și acum... bune prietene cu sportul. 
Duminica le găsești neapărat pe te
renul de sport. Și au un cuvînl greu 
de spus în întrecerile de atletism, la 
gimnastică și ciclism, atunci cînd au 
de apărat renumele asociației lor 
sportive. Bineînțeles că nu vor să 
recunoască în ruptul capului că mai 
ieri cînd li s-a cerut să concureze în 
competifii în costum de sport, ar !• 
spus: fie Și în costum de sport dar... 
cu ciorapi lungi. Asta o pun pe sea
ma glumelor „răutăcioase" ale băieți
lor care „fac pur și simplu pe gro
zavii".

Cei nou în Păncești? Totul I Și via
ta, și traiul și telul de a gîndi al oa
menilor sînt noi, luminoase. Au ră
mas doar cicatrizate în amintirea celor 
vîrsfnici vremurile de obidă din tre
cut, cînd bezna, sărăcia și setea hălă- 
duiau pe aceste meleaguri. Azi, bună
starea, lumina culturii și sportul s-au 
încetățenit în viata cotidiană a păn- 
ceșienilor ca și în cea a tuturor cetă
țenilor patriei noastre. Regimul demo
crat-popular a trezit la viată nouă și 
această comună ascunsă între dealu
rile Adjudului, alături de celelalte mii 
de sate de pe întreg cuprinsul fării. 
Nu-i greu deloc să vezi de pe acum 
și PănceștH de miine.

Muncitorii de la sectoarele mecanică fi auto de la I.D.E.B. la obișnuita pauză de gimnastică tn producție

A. S. Energia - filarct la un an după înființare
(Urmare din pag. 1)

astfel cel care le urmăresc fac 
și ei la fel. Cei 70—80 de muncitori 
de la „mecanică" și „auto" și cam tot 
atîția la „transformatoare" — unde 
sînt și multe femei — s-au deprins așa 
de bine cu exercițiile ciclului II in
cit la comenzile instructorilor mișcă
rile sînt executate fără greșeli și uni
form. Pentru felul cum se desfășoară 
gimnastica în cele două sectoare, atît 
consiliul asociației cit și instructorii 
merită felicitări.

PESTE 5000 DE ORE DE MUNCA 
VOLUNTARA

Peste cîtva timp, atît popicarii de 
la Energia-Filaret cît și fruntașii aces
tui sport de la clubul Unirea vor avea 
o nouă și modernă arenă de popice. 
Timp de-doi ani au lucrat sportivii de 
la I.D.E.B., în orele loir libere, la cons
truirea popicăriei prestînd peste 5000 
de ore de muncă voluntară. Acum au 
mai rămas de executat doar lucrările de 
finisare. Un sprijin eficient a primit 
consiliul asociației în amenajarea are
nei din partea organizației U.T.M., 

care a mobilizat tineretul la muncă 
patriotică.

120 DE FOTBALIȘTI...

Ca în majoritatea asociațiilor spor
tive, după mcneierea primei etape a 
Spartachiadei de vatră și la Energia- 
Filaret s-a trecut la organizarea unei 
alte competiții de mase, pentru ca 
membrii UCFS să fie angrenați într-o 
activitate sportivă continuă. Această 
competiție este campionatul asociației 
sportive. La întrecerile de fotbal par
ticiparea a fost cea mai numeroasă: 8 
echipe cu 120 de jucători. Finala s-a 
disputat între formațiile atelierului 
mecanic și sectorul transformatori 
(2—0). Au mai avut loc întreceri de 
șah (38 de concurenți) și tenis de 
masă (18 jucători). Peste cîteva zile va 
începe o nouă competiție dotată cu 
„Cupa Eliberării" la șah, tenis de 
masă și fotbal (o întîlnire între două 
selecționate ale asociației).

PLANURI DE VIITOR

Consiliul asociației sportive Ener
gia-Filaret, analizîndu-și activitatea, 

a ajuns la concluzia că nu a făcut 
totul pentru atragerea masei salaria- 
ților în practicarea în mod organizat 
a exercițiilor fizice și a sportului. 
Pentru atingerea acestui obiectiv și-a 
propus să realizeze o serie de acțiuni, 
dintre care amintim :

— intensificarea organizării unui 
număr mare de competiții sportive la 
nivelul asociației în care să fie an
grenați un număr mare de muncitori;

— înființarea unei secții de volei și 
amenajarea unui teren de volei în 
eurtea intrepriJEderii;

— reactivizarea comisiei de turism 
și atragerea membrilor UCFS în prac
ticarea drumeției;

— pregătirea a încă doi instructori 
voluntari pentru secțiile de fotbal și 
de popice;

— îndrumarea mai îndeaproape a 
echipei de fotbal, care este înscrisă în 
campionatul raional.

Sînt obiective frumoase, care o dată 
îndeplinite vor face ca tînăra asocia
ție Energia-Filaret să se situeze prin
tre asociațiile fruntașe ale clubului 
Unirea.



CĂLĂREȚII DE LA MARE
«4 In atenția motocicliștilor

Sorbeam din aerul purificat și rece. 
Accentuarea infuziei de alb, departe, 
acolo unde cerul iși culca obrazul 
pe catifeaua mării, ne fascina și ne dă
dea convingerea că Helios trebuia 
să apară din ape dintr-o clipă in alta. 
Ne aflam pe malul mării, nu departe 
de ruinele cetății Calaiis, tocmai spre 
a „gusta” mai bine răsăritul soare
lui, Deodată, atenția ne-a fost atrasă 
de un zgomot surd. In stingă, pe ni
sipul plăjii, înaintau patru călăreți. 
Au alergat pină in apropierea noastră, 
au cotit și-au mers înapoi cu același 
mers. Cineva dintre ei dădea din 
cînd in tind diverse indicații. Știin- 
du-ne in apropierea hergheliei gospo
dăriei agricole, de stat Mangalia, nu 
ne-a fost greu să ghicim că asistam 
la un antrenament al sportivilor din 
unitatea respectivă. O dată cu aceasta 
insă, întrebările despre călăreții de la 
mare — cum, ciți, cine — încolțiseră 
deja, așa că...

Dialog in curtea umbroasă a G.A.S. 
Mangalia. Interlocutorul; tov. medic 
veterinar Iacob Oțianu, inginer șef- 
adjunct al gospodăriei.

— Cum depistați caii cei mai apțt 
pentru sport ?

— Cind o generație de mînji ajunge 
la 3 ani, fiecare mînz intră la dresa) 
și este obișnuit cu șaua șî cu ha
mul, la diferite mersuri: trap, galop. 
Apof, după această primă „școală” 
care ține 2—3 luni, tineretul cabalin 
este antrenat pentru tracțiune și ga
lop, ca să i se observe aptitudinile 
fi potențialul, iar în final au loc 
probele de calificare.

— Adică ?!
■— Stabilirea valorii fiecăruia, ea 

forță, viteză, rezistență. Și în acest 
fel discuția a continuat mai bine dc 
două ore, timp în care am vizitat 
grajduri (cită curățenie și ordine in 
ele !) am cunoscut cei mai renumiți 
cai ai hergheliei. Altfel spus, am a- 
fla>t răspuns întrebărilor.

Faima hergheliei G.A.S. Mangalia 
a trecut de mult hotarele țării. Do
vadă, desele vizite ale specialiștilor 
străini și popularitatea, ca să spunem 
așa, de care se bucură unii dintru 
cai. Nedjari IV, spre exemplu, a fă
cut chiar obiectul unui articol în re
vista „Der Spiegel”.

In ultimii ani, un nou factor a în
ceput să „lucreze" pentru numele gos
podăriei : sportul.

Poate părea curios, dar sportul ci- 
lăriei, — bineînțeles, cel practicat or
ganizat — este tinăr aici. De o secție 
de călărie a asociației (președinte, ing. 
Petre Urlățeanu), afiliată la federa
ția de specialitate, s-a putut vorbi 
abia in 1960. Și cu toate acestea așa 
cum precizăm, prin comportarea Io* 
frumoasă in concursuri și sportivii 
"obrogeni au făcut să se vorbească 
despre gospodăria lor. In această pri
vință, dincolo de succesele anilor an

teriori, o performanță recentă e mai 
ales reținută de conducerea asocia
ției, și pe bun temei. Antrenorul Con
stantin Tudose iși amintește...

...Iunie, anul acesta. Stadionul din 
Sibiu — cadrul de desfășurare a pri
mei etape a campionatelor republicane 
de călărie. Crainicul anunță începe
rea întrecerii in proba de „mijlocie”, 
una dintre probele dificile. S-a făcut 
tăcere. Rind pe rind, concurența iau 
startul și, deși sa străduie pentru o 
comportare cit mat bună, ei termină 
cursa cu penalizări de puncte. Iată, 
a venit rindul lui : un tinăr blond, 
cu ochi albaștri, călărind pe un cal 
de rasă arabă. Participă pentru pri
ma dată la „mijlocie". Concurenți mai 
cu experiență l-au sfătuit să se re
tragă, dar el... O scurtă încordare și 
zboară peste cel de-al doilea obstacol, 
trece cu succes și peste cel de-al trei
lea, al patrulea, în fine — ultimul 
și... ropote de aplauze. Tinărul a ter
minat cursa fără nici o penalizare 
Numele lui ? Viorel Onofrei, de l* 
asociația sportivă „Recolta” Manga
lia, iar calul — Mersuh. Rezultatul ? 
Docul II!

l-am cunoscut pe Viorel Onofrei și 
pe colegii lui de asociație: Gheorghe 
Teoharie, N. Drăghici, Gh. Oprescu 
și N. Clipiri. Nu știu de ce, anterior 
întîlniriî aveam sentimentul că îi 
știu de mai de mult. M-a impresionat 
modestia lor. Vorbăreți tot timpul, 
călăreții de la mare au manifestat o 
rezervă sinceră de fiecare dată cind 
întrebarea i-a vizat pe ei. Modestii 
la acești sportivi insă nu înseamnă 
și neîncredere în posibilitățile pro
prii. Dimpotrivă. Privindu-i atent am 
înțeles că cei cinci tineri, fii de co
lectiviști, vor înregistra încă multe 
succese. Mi-a spus-o ambiția pe care 
le-am citit-o în ochi și acea dragoste 
pentru unitatea in care muncesc, ce 
ne-a însoțit pină la plecare.

— Vreo dorință, acum, in preajma 
etapei de la Sf. Gheorghe a campio
natelor ?, m-am adresat lui Noni 
Drăghici, mezinul lotului de călăreți.

— Vrem ca despre gospodăria și 
asociația noastră să se vorbească cit 
mai frumos ! — mi-a replicat prompt,

GELU RUSCANU

Vești din
In ultimul timp a crescut numărul comu

nelor din raionul nostru care organizează 
.duminici cultural-sportive'. Astfel, în vara 
aceasta, în 26 de comune au avut loc ase
menea manifestații la care au asistat peste 
8 000 de colectiviști.

Asemenea „duminici cultural-sportive', de 
la care colectiviștii și familiile lor au ple
cat cu amintiri dintre cele mai frumoase — 
au asistat la frumoase programe artistice, 
la utile schimburi de experiență cu gos
podarii altor colective, la reușite concursuri 
sportive și jocuri distractive — s-au orga
nizat la Bahnea, Dej, Dîmbău, Simiclâuș, 
Cucerdea și Coroi.

★
Zilele acestea o echipă de tenis de masă, 

formată din studenții Institutului pedagogia

Nu știu dacă vreun amator de cu
riozități și-a propus cîndva să clasifice 
pasiunile, dar cred că dacă cineva s-ar 
încumeta s-o facă, atunci, cu siguranță, 
unul dintre primele locuri l-ar acorda pa
siunii pentru motociclism.

Motocicleta prin utilitatea ei a de
venit la noi un mijloc de recreare, de 
cunoaștere a frumuseților patriei, ca și 
de transport către locurile de muncă.

Pînă aici totul e în regulă, pasiunea 
se împletește cu utilul — motocicleta, 
dă satisfacție, ușurează munca, înfrumu
sețează viața. Aceasta în măsura în 
care pasiunea rărnînc ceea ce trebuii* 
să fie — o plăcere controlată, rațio
nală, conștientă. E regretabil, dar tre
buie spus că uneori pasiunea pentru 
motocicletă depășește acest cadru, sca
pă de sub controlul rațiunii și se trans 
formă într-un viciu, deosebit de peri
culos.

Așa se explică mai ales viteza ne- 
legală cu care circulă unii posesori de 
motociclete, punînd în primejdie pro
pria lor viață, precum și viața altor 
persoane întîlnite pe șosele și străzi.

Din cauza vitezei prea mari, numitul 
Zeides Diter, posesorul motocicletei nr. 
9481—Bv. nu a putut evita lovirea unei 
căruțe care i-a apărut în față, pe șo
seaua Codlea-Făgăraș, în seara zilei de 
28 iulie a.c. După ce s-a lovit de că
ruță, motociclistul a mai parcurs o dis
tanță dc, 18 m. (dovadă incontestabilă 
a vitezei prea mari) după care s-a răs
turnat, fracturîndu-și un picior. Ase
menea exemple mai pot fi relatate.

Un alt viciu este și așa-zisa „dibă
cie" a unor motocieliști, care sfidînd 
cele mai elementare reguli menite să 
asigure securitatea circulației, își permit 
să facă „demonstrații" de echilibristică 
pe șosele, lăsînd ghidonul liber sau 
întoreînd privirea către însoțitori (de 
regulă către însoțitoare), întreținînd dis
cuții cu aceștia.

1 udor Gheorghe din Balotești, raio 
nul Kăcari — de pildă — circula re
cent cu motocicleta pe șoseaua Bucu-* 
rești-Ploiești, transported pe șaua din 
spate pe Rodica Moraru. Motociclist/1 
a ținut neapărat să-i demonstreze în
soțitoarei cît de „priceput" este el în 
ale conducerii. Mai întîi a mărit viteza, 
depășind cu mult pe cea legală. Apoi 
a continuat să conducă cu o singură 
mină, cu cealaltă mîncind fructele pe

Tîrnăveni
de 3 ani din Tg. Mureș aflați pentru prac
tică în orașul nostru, a susținut o partidă 
cu formația asociației Voința Tîrnăveni. 
Victoria a revenit sportivilor cooperatori cu 
scorul de 6—3.

★
De curînd cei mai buni trăgători din a- 

sociațiile sportive Chimica, Sticla, I.R.I.L., 
Progresul, Tractorul, Autobuzul și Hercules, 
toate din Tîrnăveni — s-au întrecut într-un 
concurs organizat de comisia raională de 
tir. Pe primele trei locuri s-au clasat în 
ordine Gh. Rogneov, Al. Vass, ambii de la 
„Chimica" și Th. Ignat de la „Autobuzul*

IOAN HASAȘIU — coresp.

Pasiuni și obligații
care le primea de Ia amabila însoțitoare, 
drept răsplată pentru „curaj și măies
trie". Totul era atît de fascinant, dar 
atît dc scurt, de fulgerător, îneît nici 
nu și-au d'at seama cînd și cum au a 
juns într-un șanț de beton din comuna 
Tîncăbești.

Și toate aceste neajunsuri au o sin
gură cauză fundamentală, o singură ex
plicație — nesocotința.

Pasiunea pentru motociclism implică

A scăpat ușor. La o sută de km pe 

obligații, implică voință de fier, răs
pundere deosebită pentru viață, pentru 
securitatea circulației. Ținem să subli
niem neapărat două dintre aceste obli 
gații — atitudinea față de însoțitor și 
portul căștilor protectoare.

Nu puține accidente de circulație au 
loc din pricina greșelilor pe care le co
mit însoțitorii de pe motocicletele solo, 
fie din necunoștință de cauză, fie din 
ușurință. Prin discuții și gesturi care 
abat atenția motociclistului de Ia obli
gațiile sale legale, sau prin poziții care 
11 incomodează pe acesta în timpul con
ducerii (prinderea cu brațele pe după 
gît sau peste piept), însoțitorul creează 
un mare pericol pentru securitatea cir
culației, în general și pentru securitatea 
vieții sale și a motociclistului în spe
cial.

De aceea, conducătorii de motociclete 
au obligația să atragă atenția însoțito
rilor înainte de a pleca în cursă asupra 
acestor lucruri, iar pe traseu să nu se 
complacă în situații care contravin re
gulilor de circulație. Însoțitorii trebuie 

instruiți în mod amănunțit asupra com
portării lor, atît în timpul mersului 
cît și.în timpul opririi. Nesocotirea unei 
asemenea obligații poate avea urmări 
dintre cele mai grave.

în ceea ce privește pori ul căștilor 
protectoare, reamintim motocicliștilor ci 
termenul prevăzut de lege pentru procu
rarea și trecerea la portul obligatoriu 
al acestor căști se apropie de sfîrșit 
— noiembrie 1963. Nerespectarea aces- 

oră cu o sută de fracturi și cusături ! 

tei obligații după termenul stabilit a-- 
trage după sine sancțiuni care ajung pînă 
la reținerea carnetului de conducere.

De altfel, mul ți motocieliști s-au coa- 
vins din proprie experiență că portul 
căștilor protectoare nu este o obligație 
în sine, ci o necesitate vitală ridicată 
la rangul de prevedere legală.

Acest lucru poate să-l confirme și 
motociclistul Gheorghe Teodor din Bucu
rești, care circula în ziua de 28 iulie 
a.c., împreună cu soția, pe șoseaua 
București—Constanța. La un moment 
dat a avut o explozie de cauciuc. Din 
cauza frînei bruște atît motociclistul 
cît și însoți toarea au fost arunca |i 
și proiectați cu capul pe asfalt. Oricine 
poate aprecia ce urmări poate avea • 
asemenea lovitură. Și totuși, cei doi 
soți au fost salvați de căștile protee- 
toare pe care le purtau pe cap.

Nădăjduim că aceste cîteva sfaturi, 
pe care le adresăm pasionalilor cititori 
ai ziarului „Sportul popular", nu vor 
răinîne fără ecou.

Cpt. M. GROZAVU
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(Microfarsă satirică ultramarină în 3... ore)
Personajele :
DIDI 6 ani și jumătate
MAMA LUI DIDI ...zeci și trei
.ALEHIN", vecin de cort, poreclit astfei de ceilalți vecini, pen

tru că citește, de peste două săptămîni, fără întrerupere, ,300 
de partide alese' de Alehin.

Acțiunea se petrece la Mangalia.
★

Orele 11, de plajă. Mii de corturi albe, cubice. Aspect de 
oraș marocan. Aerui — lavă fluidă. Apa mării — termală. Ni
sipul — Siemens-Martin. Și soarele urcă, urcă mereu, spre 
zenit...

Didi (cu ochi avizi) : Mamă, cînd intrăm în apă?
Mama (definitiv) : Ți-am spus că n-ai volei
Didi (rotindu-șî privirea, cu intenția de a-și cîștiga partizani): 

De ce n-am voie ?
.Alehin" : Adevărat... De ce nu-î da-ți voie? Sînt. cred, zece 

zile de cînd...
Mama (doct) : Pentru că are un puseu de sînuzită maxilar ăl
Didi (perfid) : Atunci de ce am venit la mare?
Mama : Pentru că soarele îți face bine.
Didi (intrigant) : Spunea docioru* că mai bine fac raze...
Mama (surprinsă, concesivă) : Dacă stai zece minute pe spate, 

apoi zece minute pe burtică, iar la urmă faci adunările pe 
care ți le-am scris pe coperta cărții, ia două intri în apă.

Didi : Cînd e două?
Mama : Ai să auzi la megafon. Imediat după cotele apelor 

Dunării...
Didi (țleodată dîrz) : Așa tîrziu î
Mama : Didi, nu mă supăra I

★
Orele 12, aceiași.
Mama (cu ochelari invizibili pe nas) : Ai terminat socotelile? 
Didi • Dai
Mama (corcelînd sumele, brusc îngrozită) î Cit fac opt și cu 

cinci?!
Didi (care nu-și mai aduce aminte) : Cît am scris.
Mama (nelămurită) : Ai scris unsprezece.
„Alehin" : Nu credeți că e cam prematur?

2 DIDI

Mama (vehementă) ! Nu e de loc prematur. Școala bate la 
ușă 1 (Apoi către Didi) : Gata cu apa pe ziua de astăzi! 
Ți-a rât eu opt și cu cinci fac unsprezece.

★

Orele 13, Didi, „Alehin".
Didi a fost expulzat din cortul mamei, care citește „Proza sa

tirică franceză". Mă gîndesc, nu fără ironie, că poate e la 
paginile despre sărmanul Morcoveață al lui Jules Renard. Didi, 
trist ca o zi ploioasă la mare, s-a apropiat de cearceaful Iul 
Alehin.

Didi (timid). Ce carte citiți ?
.Alehin" : O carte de șah. Nu e pentru copil.
Didi : Șah... (apoi iluminat) De Florin Gheorghiu ați auzit?
.Alehin" (surprins) : Da, desigur, II cunoști?
Didi : E ploieștean de-al nostru. Tata e inginer la Teleajen. 

Spune că puștiul ăsta de Florin o să ajungă cel mai bun din 
lume.

.Alehin' : Poate că o să ajungă. După cîte văd, îți place 
șahul. Atunci cum de nu știi cît fac 8 cu 5?

Didi : Mi-a spus tata că cine învață înainte de școală, se 
plictisește în clasă și construiește avioane de bîrtie.

.Alehin' : Așa... Și cînd mergi la școală ?
Didi (cu optimism artificial) : Tocmai la toamnă. După ce 

începe campionatul.
.Alehin" : Care campionat ?
Didi : De fotbal... Ați auzit de Petrolul ?
.Alehin" : Parcă.
Didi : Dar de Dridea unu?
.Alehin' : Nu.
Didi : E tot inginer petrolist... Dar de doi î,

____ _________________ DIDI_____________________ 3 j
J 

„Alehin" : Cum de doi?
Didi : Frate-su. E supărat că n-a Jucat cu „Slrderoglstu", 

cînd am cîștigat Cupa.
„Alehin* : De unde știi ?
Didi : Tot de la tata.

★
Orele 13, toți.
Mama a ațipit cu cartea — acoperiș pe față. „Alehin" a tra

versat oceanul, la Capablanca, iar Didi soarbe din ochi marea... j
Deodată, însă, ca împins de un resort, țîșnește spre apă, :

plonjează cu sete și începe să înoate furios. „Alehin", oscilant 3
între simpatia față de Didi și conștiința sa de vecin de cort, 3
o trezește pe „matematiciană", care, văzîndu-1 pe Didi depăr- j
tîndu-se de mal, înlemnește.

Mama (revenindu-și și Implorîndu-1 din priviri pe „Alehin") t 
Se îneacă Didil! i

„Alehin" : Nici gînd. Vad că înoată foarte bine.
Mama (către Didi) : Didi, vino înapoi l
Didi *. Nu vin, că mă bați...
Mama : Nul Nuli Nuli!
Didi : Jură!
Mama : Jur 1
Didi (stăpîn pe situație) : Mă duc pîn-la barcă și vin...
Mama : Sînuzită !1 ;
Didi : Nu, înot craul. Țin capul afară. j
Orele 13,50. ?
(„Cernavodă, crește 3 centimetri'... Totuși jurămîntul a îost 

călcat...) [
Didi (stăpînindu-șl lacrimile). AI jurat că nu mă bați...
Mama : Tu să taci. (Apoi, cu reproș). De unde știi să înoți T 
Didi : De la București.
Mama : Cum? Cînd? /
Didi : Cind am fost Ia bunica.
Mama : Și bunica știe?
Didi Ea m-a dus la ștrandul Tineretului.
Mama : (nu mai înțelege nimic) : Bunico ?
Didi : I-a scris tata.
Mama : Tata? Imbracă-te Imediat. (Didi se îmbracă cu o do

cilitate surprinzătoare).
Didi (mieros) : Mămico, azi o sîmbătă ?
Mama : Da. Grăbește-te !
Didi (către „Alehin", în șoaptă) : Veniți după masă ?
„Alehin" (cu aceeași complicitate) s Da. De ce?
Didi' La cinci sînt aici. E zi de... coafor. Mergem deci de

parte. Craul.
„Alehin" : Și sînuzită ?
Didi ; Apa sărată e bună. Mama nu știe...
Mama (cu cortul strîns) : Hai c dată, Didi.
Didi » Vin. mămicule 1

IOAN CHIRILĂ



NOI SPERĂM CĂ DA! „Așteptăm cu dragoste 
pe sportivii rom ini la Innsbruck" 
— Ne-a declarat prof. Wolfgang Friedl, secretarul Comisiei de 

organizare a J. O. de iarnă — 1964 —

Mihai Calnicov și Nicolae Popovschi și-ar fi îndeplinit 
norma olimpică dacă întrecerile campionatelor republicane 
de atletism ar fi fost programate cu vreo lună și ceva în 
urmă. Pînă la 1 iulie 1963 cifra cerută era de 7,50 m. La 
poarta acestei performanțe reușise să bată de cîteva ori 
Popovschi, dar niciodată să pună cu curaj mîna pe ...clanță 
și s-o deschidă !

Și iată că duminică la Cluj, ambii atleți — de data a- 
ccasta — au aterizat dincolo de 7,50 m. Dar, între timp 
și norma a pășit cu 20 de centimetri mai departe. Așa că 
lui Mihai Calnicov i-au lipsit 9 cm iar lui Popovschi 14 
cm pentru a se număra printre cei cărora le apar numele 
și fotografia la rubrica „Urmați-le exemplul !“

Oricum însă atît recordul republican al lui Calnicov, cît 
și cel personal al lui Popovschi, reprezintă performanțe pro
mițătoare. Ambii atleți au toate posibilitățile ca, încă în 
acest an, să treacă de 7,70 m. Pentru aceasta se cere din 
partea lor mai multă consecvență și mai ales seriozitate. 
Fiindcă nici unul, nici celălalt, nu duc lipsă de calități fi
zice și de condiții de pregătire. Popovschi demonstrează 
în ultima vreme o constanță îmbucurătoare. Chiar la Cluj, 
toate cele cinci încercări reușite ale sale au măsurat peste 
7,25 m : 7,31 m — 7,56 m — 7,46 m — 7,26 m — D — 
7,11 m.

Este îmbucurătoare revenirea de formă a lui Calnicov care, 
după cc la multe concursuri și-a tot căutat pașii, se pare că 
acum, în sfîrșit, i-a găsit !

Succesul de la Cluj va trebui să dea și mai mult clan 
celor doi tineri atleți. Numai de ei depinde dacă la J.O. 
de la Tokio țara noastră va fi reprezentată și la săritura 
în lungime. Noi sperăm că da !

Ml olimgii le li Tokio si bazele sgnliw dig jurai sin

Mihai Calnicov în timpul săriturii record

Foto: R. Vilara

In numărul de (față ing. Petre Ciș- 
migiu, oare a vizitat recent Japonia, 
continuă să ne relateze din însemnă
rile sale. Este descris satul olimpic, 
în care vor locui participanții la 
Jocuri în tot timpul desfășurării 
manii întreceri din 1964.

Sînt cunoscute discuțiile care s-au pur
tat în jurul problemei alegerii locului 
cel mai indicat pentru construcția satu
lui olimpic. Inițial organizatorii s-au 
fixat asupra cartierului Asaka, pe terenul 
unei baze militare americane. Această 
soluție prezenta o serie de inconvenien
te, printre care și faptul că satul fiind 
excentric față de majoritatea bazelor 
sportive, problema deplasării sportivilor 
pe terenurile de sport era greu de re
zolvat. S-a ales așadar cartierul „Wa
shington lleigts* din centrul Shibuya 
care servește în prezent ca locuințe pen
tru personalul militar american. Conside
rațiile au fost următoarele :

• Cartierul este gata construit și 
corespunde cerințelor unui sat olimpic ;

• Este foarte aproape (la 2—5 km) 
de parcul olimpic Meiji, unde se găsește 
Stadionul național;

• Fiind situat în centrul geometric 
al principalelor baze sportive din peri
metrul orașului Tokio, rezolvă în mod 
satisfăcător accesul la bazele sportive 
olimpice ;

• Alături de sat este parcul Meiji- 
4Shrine, ccl mai mare parc de odihnă al 
locuitorilor orașului Tokio (cca 90 ha), 
cu o floră foarte bogată.

Cartierul se compune din vreo 230 de 
case individuale de diferite mărimi, ma
joritatea cu 2 etaje, avînd caracterul 
unor vile și 15 blocuri cu 4 etaje. Ince- 
pînd cu luna noiembrie cartierul va fi 
evacuat și vor începe amenajările și com
pletările necesare. Se vor construi clădiri 
pentru administrația satului și vor fi 
amenajate cîteva încăperi existente pen
tru a servi ca teatru, club, restaurante 
fi alte anexe.

Pentru sectorul sportivelor se preco
nizează să se folosească 5 blocuri, care 
▼or putea găzdui cca 700 de persoane. 
Pentru cazarea a 7.300 sportivi se vor 
folosi casele individuale și restul blocu
rilor. Satul olimpic de la Tokio prezintă 
unele avantaje față de satul olimpic de 
la Roma. Casele au un spațiu suficient 
între ele, cu artere largi de circulație 
și foarte multă verdeață.
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Pînă la 15 septembrie 1961, lucrările 
vor fi terminate, iar orășelul olimpici- 
cilor va fi gata să-și primească oaspeții.

In imediata apropiere a cartierului care 
va fi transformat în satul olimpic, în 
partea de sud a acestuia, se află în pre 
zent cîteva șantiere mari de construcție 
ale unor baze sportive începute în a- 
cest an.

Bazinul olimpic „Național Gimnasium*, 
situat în colțul din sud-est al satului, 
va fi transformat după Jocuri în Sala 
națională de judo. In prezent lucrările 
sînt în fază de fundație. Realizarea pro
iectului va reprezenta o lucrare unică 
din punct de vedere arhitectonic și ingi
neresc. Acoperișul metalic va fi suspen
dat cu ajutorul unui tirant de 2 pila
ștri exteriori, ancorați. In felul acesta 
va fi acoperită o sală imensă de cca 
30000 in.p., care va cuprinde un bazin 
de înot de 20x50 m cu 9 culoare, un 
bazin de sărituri de la trambulină și 
turn și tribune pentru 15 000 de specta
tori. In această sală vor avea loc pro
bele de înot și sărituri, finala la polo. 

Salul Olimpic văzul din avion

proba de înot din cadrul pentatlonului, 
întrecerile de judo.

Ca o anexă a sălii bazinului este sala 
de baschet, avînd același caracter de 
construcție, un acoperiș metalic ca o pă
lărie, suspendat de un pilastru lateral. 
Această sală va avea tribune pentru 
4500 de spectatori.

Intre cele două construcții se vor a- 
menaja o scrie de clădiri care vor cu
prinde camere pentru odihna sportivilor 
și pentru oficiali. Fiecare sală este pre
văzută cu anexele necesare desfășurării 
probelor în condiții optime.

De curînd au început, tot aproape de 
sat, lucrările sălii de haltere ,,Shibuya 
Public Hali’1. Sala va avea tribune pen
tru 3000 de spectatori și toate anexele 
necesare desfășurării concursurilor în 
bune condițiuni.

în afară de aceste baze, care sînt 
în construcție, satul mai are amenajat 
un stadion pentru antrenamentul atle- 
ților.

ing. PETRE CIȘMIGIU

Cu cîteva zile în urmă, prof. WOLF
GANG FRIEDL, secretar al Comisiei 
de pregătire a Jocurilor Olimpice de la 
Innsbruck, a fost oaspetele țării noastre. 
Cu acest prilej, d-sa a vizitat pîrtiile de 
schi din Postăvar și din Bucegi, pre
cum și unele baze sportive din Capitală. 
Firește, însă, că prezența acestui cunos
cut specialist în sporturi de iarnă a 
oferit și ocazia unei bune informări asu
pra problemelor legate de organizarea 
J. O. de iarnă din 1964, de pregătirile 
care se fac la Innsbruck. Foarte amabil, 
prof. Wolfgang Friedl a dat ample lă
muriri în această direcție tehnicienilor 
noștri și a răspuns și la întrebările pe 
care i le-am pus în dorința de a oferi 
cititorilor amănunte despre pregătirile 
care se fac în vederea organizării acestei 
mari competiții.

— In primul rînd vă rugăm să ne 
spuneți ceva despre stadiul în care se 
află lucrările de amenajare a bazelor 
care vor găzdui întrecerile olimpice.
— Datorită faptului că în ultima pe

rioadă de timp ritmul lucrărilor a fost 
accelerat, majoritatea bazelor sportive 
sînt gala de concurs. Trebuie să vă spun 
că cele mai multe greutăți le-am întîm- 
piuat la pîrtia de bob și la cea de să
niuțe. Am luat toate măsurile pentru ca 
aceste întreceri să se poată desfășura în 
condițiuni bune, mergînd pînă acolo îneît 
am construit o instalație electrică in 
așa fel îneît, dacă va fi cazul, concursu
rile să se poată desfășura și noaptea. 
Spun aceasta pentru că, după cum bine 
știți, pîrtiile de bob sau de săniuțe nu 
pot fi înghețate artificial și dacă vremea 
va fi mai călduroasă, ne-am gîndit ca 
întrecerile să se dispute după apusul 
soarelui cînd mercurul termometrelor va 
fi, poate, mai... îngăduitor.

— Nu aceleași necazuri le veți avea 
și cu pîrtiile de schi...
— Desigur. Aci problemele sînt mult 

mai simple. De altfel pîrtiile pentru pro
bele alpine sînt gata la această oră. 
Se fac doar lucrări de curățire și de 
,,înverzire“ a unor zone, însă modificări 
nu. Am fost foarte mulțumiți că la con
cursul preolimpic care a avut loc anul 
acesta pîrtiile pentru probele alpine au 
trecut „examenul66 cu bine.

—Ați vorbit numai despre pîrtiile 
pentru probele alpine. Care este si
tuația cu pîrtiile pentru probele de 
fond și pentru concursul de biatlon ? 
— Aceste pîrtii, situate pe platoul 

de la Seefeld, au fost și ele verificate 
eu ocazia concursului preolimpic cînd o 
serie de concurenți au reclamat că 
unele porțiuni ale traseului sînt prea 
„rapide66, avînd înclinații prea mari. 

Această apreciere a fost considerată 

drept justă și s-au luat măsuri de co
rectare a pantelor, recent încheindu-se 
lucrările de reamenajare a acestor pîrtii.

— Cu aceasta s-a încheiat capitolul 
pîrtir...
— Nu ! Aș dori, să mai adaug că ne 

străduim să terminăm lucrările de con
struire a șoselei, care va lega Innsbruckul 
cu centrul de la Lizum, unde se vor 
desfășura majoritatea probelor alpine, 
însă înlîmpinăm greutăți din cauza cir
culației intense și a numărului mare de 
vizitatori.

— Ce ne puteți spune despre bazele 
sportive pentru hochei și patinaj...
— La 1 noiembrie va fi gata noul pati

noar acoperit, o construcție modernă, 
unde se vor desfășura o parte din jocu
rile de hochei, precum și concursurile 
de patinaj artistic. Celălalt patinoar a- 
coperit — „Sala tir gurilor66 — este gata, 
iar pista pentru patinaj viteză funcțio
nează foarte bine. Vă pot spune chiar 
că gheața de pe această pistă a fost de 
o calitate foarte bună anul acesta, la 
mijlocul lunii martie, cînd temperatura 
se ridicase la 18 grade. Pentru verifi
carea acestor baze sportive vom orga-, 
ni za o serie de întîlniri și concursuri 
în perioada care a mai rămas pînă la 
Jocurile Olimpice. Se vor desfășura ast
fel 30 de întîlniri de hochei, dintre care 
foarte multe internaționale, și 4 con
cursuri de patinaj artistic, unul cu par
ticiparea a numeroși sportivi fruntași din 
Europa.

— Alte noutăți de la Innsbruck ?
— Vă pot informa că s-a rezolvat șl 

problema desfășurării festivității de des
chidere și a celei de închidere a J. O. 
Pentru noi organizarea acestor festivi
tăți a constituit o serioasă dificultate, 
soluția finală fiind aceea a desfășurării 
lor în incinta tribunelor de la trambulina 
mare. Im aceste ceremonii vor putea a- 
sista în acest fel peste 60 000 de spec
tatori. In acest scop vom construi un 
podium de lemn de 2 000 mp. necesar 
defilării delegațiilor de sportivi. Cîteva 
cuvinte despre „satul olimpic16. Clă
dirile sînt gata, avînd amenajate la e- 
tajul al XlI-lea săli de tenis de masă 
și de cinema, unde se vor proiecta zil
nic filme. Dat fiind că „satul olimpic6* 
este situat la 4 km de Innsbruck, dele
gațiile participante la J. O. vor avea la 
dispoziție 250 de microbuze și 100 de 
autobuze.

— Vă mulțumim...
— Mai este ceva. Vă rog ca în nu

mele Comisiei de organizare, să transmi
teți sportivilor romîni succes deplin 
munca lor de pregătire și că îi așteptă/A 
cu dragoste la Innsbruck.

’'Interviu luat de
CALIN ANTONESCU



Pregătiri în vederea 
activității fotbalistice

'AKUL CONSTANȚA — SIDE- 
IURGISTUL GALAȚI 1-2 (1—2)

CONSTANȚA (prin telefon). — 
iu două săptămîni înaintea începerii 
ampionatului, un meci, chiar și ami- 
al, între două echipe chemate să 
1 parte la întrecerea celor mai bune 
ormații de fotbal depășește cadrul 
nul joc de agrement, estival. Un 
stfel de meci este înainte de toate 

verificare. Așa se și explică faptul 
ă un mare număr de spectatori au 
jat loc în tribunele stadionului din 
instanța pentru a vedea la lucru 
ormațiile Farul și Siderurgistul 
țalați. Tuturor, desigur, le era 
or de fotbal. Din păcate, la 
Eîrșit, iubitorii fotbalului din Con- 
ianța, cărora li se alăturaseră nu- 
îeroși turiști și vilegiaturiști au 
lecat cu... setea nepotolită. Farul și 
iderurgistul au prestat un joc slab, 
j. foarte puține faze de fotbal a- 
evărat, arătînd că au lipsuri sc
oase în pregătire. Oaspeții au In
ins prin golurile marcate de C. Ma
li și Zgardan, în primele două mi
nte de joc, gazdele au redus din 
andicap în min. 27, prlntr-un gol 
iscris tot de un jucător al Side- 
irgistului, Miloș, în propria poartă.
Cîteva aprecieri la capătul celor 90 

s minute de joc sînt, după părerea 
lastră, necesare.
Finalista „Cupei R.P.R.", echipa 
derurgistul, va trebui să remon- 
ze în cele două săptămîni, cîte au 
ai rămas pînă la startul fotbalistic 
icjal, un serios handicap în pre
fire. Deocamdată gălățenil se ba- 
ază în special pe aportul cîtorva 
dlvidualități, cum ar fi Hulea, 
ivid și Zgardan. Orientarea tactică 
• sistemul l-ț-4 + 2-|-4 este deocam- 
tă blocată de insuficienta coordo- 
re a jocului apărătorilor și de ser- 
nile adesea deficitare ale celor doi 
lfi.
Lipsurile constănțenilor pot fi îm- 
rțite pe compartimente. în atac 
au corespuns decît Ologu și Dragu 
1 junior promovat în acest an în 
mație); a ieșit în schimb în evi- 
nță lipsa forței de pătrundere, 
îutate în închegarea jocului și o 
aărătoare imprecizie în trasul la 
artă. Cu titlul de curiozitate notăm 
i că Biikossi j» Tilvescu au ratat 
care cite o lovitură de la 11 m. 
n apărare — altă dată sobră și 
imptă — s-a observat nehotărîre 
intervenții (Buzea) și insuficientă 
bilitate (Tilvescu). în general, 
i jucători localnici (Buzea și Va- 
■scu mai ales) au evoluat sub ni- 
ul cerințelor categoriei A, ceea ce 
obligă pe antrenori să folosească 
l intens și mai rațional scurta pe- 
idă care a mai rămas pînă la 
august.
lai este Insă ceva. Se pare că 

uitat faptul că juniorii acestui
> sînt campioni republicani și încă 
două ori consecutiv. Conducerea 
iică a Farului manifestă o inex- 
abilă timiditate în promovarea 
relor elemente, remarcate in ul- 
i vreme.
LU RUSCANU — coresp. reg.

pa II. A. S. R.“ : Știința Cluj 
și Știința Timișoara 

ngătoare în primele jocuri
IMIȘOARA, 11 (prin telefon), 
a început în localitate competi- 

fotbalistică dotată cu „Cupa 
.S.R.“. Jocurile s-au desfășurat 
stadionul „23 August" fiind ur- 
ite de peste 5.000 de spectatori.
. primul meci Știința Cluj a în- 
ut pe Știința Craiova cu 4—0 
)) prin golurile înscrise de Ivan- 
(min. 30 și 87) și Popescu (min.

i 84). în ciuda scorului, craiovenii 
>pus o vie rezistență, cedînd în 
raele minute.
meci vedetă, Știința Timișoara 

itrecut pe Știința București cu 
(4—1). Prima repriză a aparținut 

elor iar cea de a doua a fost 
i. Au marcat: Manolache (min. 
i 89), Lereter (min. 32), Beclean 
. 38) și Lazăr (min. 41) pentru 
loreni și Zăinescu (min. 30) pen- 
jucureșteni.
apa a doua a „Cupei U.A.S.R." 
i disputa joi la Cluj. Sînt pro
late jocurile : Știința Cluj — 
ța București șl Știința Timișoara 
liința Craiova.

AL. GROSS, coresp.

RULMENTUL BÎRLAD—DINAMO 
BACĂU 0—3 (8—2)

BÎRLAD (prin telefon). — întîlni- 
rea amicală dintre Rulmentul din lo
calitate și Dinamo Bacău s-a ter
minat cu victoria băcăoanilor, cu 
scorul de 3—0 (2-0), prin punctele 
marcate de Drăgoi, Gram și Pașcanu. 
Jocul a fost rapid, spectaculos. Bă- 
căoanii au • prezentat formația: 
Bucur (Ghiță) — Olteanu (Gross), 
Vătafu (Stoica), Cincu - Rădulescu, 
Pașcanu — Harșani, Meder, Drăgoi, 
(Vătafu), Gram, Publik

S. ELIADE — coresp.
CRIȘUL ORADEA — ARIEȘUL 

TURDA 2—1 (1—1)
ORADEA (prin telefon). — Sîmbătă 

seara, la lumina reflectoarelor, s-a 
desfășurat în localitate meciul dintre 
Crișul și Arieșul Turda. Gazdele au 
cîștigat cu 2-1 prin punctele mar
cate de Szakacs III. Pentru oaspeți 
a marcat Pîrvu. Crișul a jucat bine, 
în special în prima repriză, cînd a 
creat faze spectaculoase, dar a ratat 
mult.

P. LORINCZ — coresp.
DINAMO PITEȘTI — POIANA 

CÎMPINA 3—0 (0—0)
PITEȘTI (prin telefon). - în ca

drul pregătirilor pentru noul campio
nat, proaspăta promovată în cate- 
ria A Dinamo Pitești a susținut un 
meci de verificare cu Poiana Cim- 
pina, pe care a întrecut-o cu 3—0. 
Jocul a fost mai bun în repriza se
cundă.

AL. MOMETE — coresp. reg.

MINERUL LUPENI SI-A ÎNCEPUT 
PREGĂTIRILE

După o scurtă vacanță, fotbaliștii 
din Lupeni și-au reluat pregătirile. 
Cu excepția cîtorva jucători, printre 
care Costin și Mihăilă, întreg lotul 
se antrenează sub conducerea antre
norilor Vasile Lazăr și prof. Gh. 
Irimie.

Seriozitatea de care dau dovadă 
toți jucătorii și încrederea în forțele 
lor lasă să se creadă că doresc să 
aibă o bună comportare în viitorul 
campionat al categoriei B. „Cele 
cinci antrenamente săptămânale, ne 
spunea Szoke, cel mai vechi jucător 
din echipă, ne dau siguranța că 
atunci cind va începe campionatul 
vom fi cu toții bine pregătiți să

Și acum, din nou la lucru!
Cîteva concluzii pe marginea a două competiții rezervate juniorilor

Speranțele ciclismului nostru au fost 
supuse, în cursul săptămînii trecute, 
unui serios examen: campionatul de 
marc fond și, după o zi de pauză, „Cupa 
regiunilor". Cum s au comportat ele ? 
lată cîteva aprecieri pe marginea parti
cipării tinerilor cicliști în aceste două 
importante competiții.

• Concursurile republicane desfășu
rate anul acesta s au încheiat cu victo
ria alergătorilor din provincie. De aceea, 
tinerii cicliști bucureștcni au dorit mult 
să tranșeze în favoarea lor întrecerea cu

Plutonul rulînd compact. Fază din cursa de fond a „Cupei regiunilor" desfășurată 
duminică dimineața pe soseaua București- Ploiești

reluării 
oficiale

luptăm pentru revenirea în catego
ria A“.

I. CIORTEA — coresp.

PRIMUL MECI DE VERIFICARE 
LA SIBIU

Sub conducerea Iui Lengheriu, 
noul antrenor al formației locale, 
C.S.M. Sibiu a susținut primul meci 
de verificare. întîlnind formația Lu
ceafărul din campionatul orășenesc, 
C.S.M. a învins cu 11-0 (5-0) dove
dind o bună pregătire tehnică și 
tactică. Punctele au fost înscrise de 
Văcaru (4), Ene (4), Dombrovschi (2) 
Și Mureșan,

ILIE IONESCU — coresp.

Șase jucători urmăresc cu atenție traiectoria balonului. Fa intra tn poartă ? Nu. Șutul lui Dumitriu (al treilea, de la 
stingă, în fotografie) va ocoli poarta.

colegii lor din Ploiești, Brașov, Cluj, 
Tg. Mureș, Timișoara și Brăila din ca
drul campionatului de mare fond. Și au 
reușit prin talentatul Gheorghe Radu 
(Olimpia Buc.), care — împreună cu 
colegul său de club, Ion Gliitea, clasat 
pe lopul secund — a luptat din răs
puteri cu ploieșteanul Gh. Moldoveanu, 
cîștigătorul ediției trecute, și cu brașo
venii Gheorghe Suciu și 0. Gonțea, pen
tru ca invidiatul titlu să rămînă în Ca
pitală. Cei doi bucureșteni, Radu și Ghi- 
tea sînt cicliști cu mari perspective. Dar,

CURIERUL
• Despre o interesantă competiție 

de fotbal organizată ’a Cluj ne-a scris 
zilele trecute corespondentul nostru 
N. TODORAN. Este vorba de „Cupa 
23 August", rezervată echipelor din 
campionatul orașului Cluj. în prima 
etapă s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Voința — Spartac 10—8, 
Flacăra — Libertatea 9—8, Electrica 
— Gloria 8—7. Scorurile neobișnuite 
se datoresc faptului că victoria în 
aceste întîlniri a fost determinată în 
urma executării a cîte cinci lovituri 
de la 11 m, deoarece inițial meciu
rile s-au terminat la egalitate. Alto 
rezultate : Triumf — Surdomuțl 7—3, 
Motor I.R.A. — Corvinul 2—0, C.F.R. 
Depou — Constructorul T.R.C.C. 3-0,

gîndindu-ne tocmai la perspectivele lor, 
se cuvine să le facem următoarele re
comandări :

-— Lui Gheorghe Radu: să continue cu 
aceeași conștiinciozitate pregătirile, să 
nu-și neglijeze antrenamentul special de 
pe velodrom, pentru că acesta i-a dez
voltat unele calități ca sprintul, forța 
etc. In timpul întrecerilor el trebuie să 
fie mai întreprinzător și nu să stea în 
coada plutonului, așa cum a făcut în 
penultima etapă a campionatului. Fără 
combativitate nu poți deveni un bun ci
clist.

— Lui Ion Chitea : este bine că s-a 
specializat în cursele de contratimp, 
în care n-a fost învins; însă, trebuie 
să acorde aceeași atenție și antrenamen
telor rezistență și, mai ales, să exer
seze pentru formarea șprintului, pentru 
că din lipsa acestuia a și pierdut șefia 
clasamentului.

Deci, antrenament și iar antrenament!

• Pe traseul recentului campionat de 
mare fond am reținut un fapt demn de 
subliniat : tinerii alergători de la Olim
pia, Voința și Steaua erau asistați și 
de cunoscuții antrenori Marin Niculcscu, 
Alccu Someșan și Vasile Oprea, pe care 
— de obicei — îi întîlneam în cursele 
de seniori. Este cît se poate de îmbucu
rător că ei s-au alăturat eforturilor an
trenorilor C. Cîrjan, N. Țapu, G. Bur- 
cea, M. Mihăilescu și Șt. Poreceanu, care 
se ocupă de viitoarele cadre.

Acești antrenori au prezentat elemen
te sensibil apropiate de valoarea con-

NOSTRU
Carbochim — Victoria I.O.T.C. 5—L 
Echipele cîștigătoare s-au calificat 
pentru faza a doua.

® Un joc de fotbal mult aplaudat 
s-a disputat zilele trecute la Lugoj : 
s-o.u întîlnit echipele de foști jucători 
de la Lugoj și Arad. După cum ne 
scrie corespondentul nostru C. Olani, 
după un meci frumos au învins ară
denii cu 7—3 (5—0), prin golurile 
marcate de Florcscu 3, Mercea 2, 
Perneki șl Băcuț I. Golurile selec
ționatei lugojene au fost înscrise da 
Andracsek 2 și Speriosu. Iată forma
ția arădeană : Burdan — Vass, Du- 
șan, Dan — Băcuț I, Merle — Flo- 
rescu, Mercea, Pernecki, Hening 
(Băcuț II), Videli (Zăhan).

Foto: 0. Tudor

curcnților din provincie și tocmai acestaj 
ecjtilibru se datorește faptul că nu a reu
șit nici una din evadările încercate în
deosebi de cicliștii din Brașov (antre
nori Martie Ștefănescu și Tr. Chicom- 
ban) și din Ploiești (antrenori Sima 
Zosim și Ion Dolete), unde se află pu
ternice centre de juniori.

• Fără discuție că tinerii cicliști care 
s-au întrecut timp de șase zile pe șo
selele din împrejurimile Capitalei, au 
reale perspective. Multora însă, le lip
sesc perseverența. Și nu posedă nici teh
nica mersului în pluton. Lipsa de perse
verență și dîrzenie a ieșit la iveală în e- 
tapa contratimp pe echipe din cadrul 
„Cupei regiunilor", în care rutierii au 
avut un adversar neașteptat: vîntul pu
ternic. Cei mai mulți cicliști au cedat 
cu ușurință în fața... vîntului: cele șase 
echipe, alcătuite din cîte opt alergă
tori, au terminat întrecerea doar în patru 
sau trei oameni. Restul au abandonat ! 
Or, pentru a obține performanțe de va
loare, trebuie să fii perseverent pînă la 
capăt în lupta cu adversarul și cu vîntul 
puternic sau ploaia.

In ceea ce privește rulajul în pluton, 
antrenorii trebuie să lucreze intens cu 
elevii lor, să-i învețe cum să meargă 
în plasă, pentru ca la viitoarele con
cursuri să nu mai asistăm la atîtea 
busculade, care au produs căderi și de
fecțiuni mecanice.

Cu tinerii cicliști trebuie lucrat în con
tinuare, cu aceeași răbdare și inten- 
sitate.

TR. IOANIȚESCU
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Despre turneele internaționale de la București și Ploiești SE APROPIE NOUL SEZON OFICIAL
Ne vorbesc : prof. Octav Dumrtriu,

Cele două turnee Internaționale de 
baschet disputate la sfirșitul săptă
mânii trecute ia București și Ploiești 
au constituit un eveniment important 
pentru juniorii și junioarele noastre. 
Despre acest lucru, ca și despre uti
litatea acestui gen de turnee, ne-a 
vorbit ieri dimineață tov. OCTAV 
DUMITRIU, secretar general al F.R 
Baschet:

— Toți conducătorii echipelor par
ticipante au fost de acord că astfel 
de turnee sint foarte necesare. De 
altfel, această întrecere va deveni 
tradițională^ jji fiecare an organizin- 
du-se tokailă țară. Turneul de la 
București a trrătat că la ora actuală 
nu există diferențe mari de valoare 
între cele patru formații. Ne-a bucu
rat faptul că marea majoritate a ti
nerilor jucători au manifestat o bună 
pregătire tehnică. Dacă și in viitor 
ne vom ocupa cu aceeași atenție de 
problema juniorilor și se va lucra 
cu seriozitate, socotesc că în scurtă 
vreme vom depăși impasul în care 
ne aflăm actualmente la baschet 
masculin.
- CE V-A PLĂCUT MAI MULT 

LA FORMAȚIILE PARTICIPANTE?
— La echipa sovietică calitățile și 

pregătirea fizică excepțională arătată 
de toți jucătorii. Juniorii bulgari au 
arătat o putere de luptă și un joe 
foarte activ sub panou. O excelentă 
tehnică individuală, așa cum am spus, 
au arătat juniorii polonezi. El au fost, 
însă, insuficient antrenați din punct 
de vedere fizic. Echipa noastră, cu 
o pregătire sumară, a reușit să facă 
față acestui turneu de verificare in 
vederea celui balcanic, care urmează 
să se dispute la sfirșitul lunii. De 
aceea, a fost folosit un lot larg, de 
14 jucători, pentru definitivarea ce
lor ce vor face parte din 
Ca un lucru pozitiv trebuie 
marc, in continuare, tehnica 
de bună a juniorilor noștri.

■ dovedit alte lipsuri, cum ar fi 
cienta pregătire a pivoților, din care 
cauză am pierdut foarte multe mingi 
în lupta de sub panou. De asemenea, 

I s-a manifestat o anumită lipsă de 
ț sobrietate (în special la Diaconescu 
și Haneș), care ne-a costat multe 
coșuri. In plus, juniorii romîni, la 
fel ca și cei din celelalte selecționate 
de baschet ale țării noastre, au do
vedit o totală imprecizie în aruncă
rile libere. Intr-o vreme eram frun

echipă, 
să re- 
destui 
Ei au 
insufi-

tași în Europa în transformarea a- 
cestora și pentru a reveni pe locul 
ocupat odată, trebuie ca antrenorii 
să acorde mai mult timp executării 
aruncărilor libere în orele de pregă-

secretar generai al F.R. Baschet, și 
norii echipei feminine

tire. Avînd în vedere că primele 
două clasate la Balcaniadă . or lua 
parte la campionatul european al 
juniorilor, este necesară prezența 
membrilor colegiului de antrenori la 

Lupta sub panou latre Kromskoi (nr. 9) și Purcăreanu (nr. 14). Molin (nr. 11),
Soluhin (nr. 8) și Nikolaev (nr. 5) sint gata să intervină. (Fază din meciul 

U.R.S.S. — R. P. Romtnă)
Foto : T. Chioreanu

antrenamentele juniorilor noștri, pen
tru a ajute. la pregătirea lor".

Despre turneul internațional de 
junioare de la Ploiești ne-a vorbit 
tov. prof. V. GELERIU, unul din an
trenorii echipei noastre ;

„Turneul s-a încheiat cu victoria 
celei mai bune formații, cea a Uni
unii Sovietice, care a impresionat 
prin jocul în viteză practicat și prin 
precizia in aruncări. Echipa noastră 
a jucat în generai sub valoarea ei. 
Excepție face meciul cu R.P. Polonă,
in care junioarele noastre au jucat 
bine și eficace. Vreau să remarc 
jocul bun practicat de Magdalena 
Wagner, Constantina Pitrop, Maura

prof. Vasile Geleriu, unul din antre-

Popa, Magda Godri și Elena Țancu. 
Sub nivelul așteptat s-au prezentat 
Elisabeta Vogel (care nu s-a încadrat 
de loc în echipă), Anca Odobescu și 
Elisabeta Nagy (total nepregătite).

O echipă de mare luptă a prezentat 
R.P. Bulgaria. Formația R.P. Polone, 
bazîndu-se foarte mult pe aruncă
rile de la semidistanță și distanță, a 
neglijat pătrunderile și jocul în vi
teză.

Socotesc că echipa noastră poate 
realiza jocuri și mai frumoase. Pen
tru aceasta trebuie îmbunătățită teh
nica individuală a tuturor jucătoa
relor, iar la cele înalte în special 
forța și viteza. Turneul ne-a arătat 
că mai avem de lucrat".

De la I. E. B. S.
ÎNTREPRINDEREA DE EXPLOATARE A BAZELOR SPORTIVE

anunță cluburile și asociațiile sportive că încheie contracte pentru rezervarea 
de bilete la jocurile de fotbal ce se vor organiza în acest an pe stadioanele 
„23 August" și „Republicii". înscrieri și intormațil la sediul întreprinderii, str. 
Vasile Conta nr. ÎS, etaj VII, serv, maniiestații sporlive, telefon 11.79.70 interior 
116 sau 106.

Contractele Încheiate In acest an nu mai trebuie reînnoite.
Deși calendarul internațional de fotbal prevede numeroase întîlniri inter

naționale. IEBS va asigura conlractanților același număr de bilete la meciurile 
internaționale ca și cel contractat pentru jocurile interne.

Treptat, echipele noastre de handbal în 7 din prima categorie își inten
sifică pregătirile pentru apropiatul sezon oficial. După oum se știe, primele 
jocuri din noul campionat republican — masculin și femânin — se vor dis
puta la 8 septembrie, dată la care echipele trebuie să se prezinte într-o 
formă cit mai bună, menținută apoi de-a lungul întregii competiții. Această 
obligație o au antrenorii și jucătorii tuturor echipelor, mai ou seamă că 
anul sportiv 1963—64 cuprinde o serie de întîlniri internaționale deosebit 
de importante, la care formațiile noastre au datoria să se comporte la înăl
țimea prestigiului cucerit de sportul nostru. în fruntea acestor întreceri 
internaționale se situează campionatul mondial din martie 1964, oînd repre
zentativa țării noastre va avea de apărat titlu! cucerit de cea mai bună 
echipă din lume.

în asemenea condițiuni este și nor
mal ca noul nostru campionat să se 
dispute sub semnul pregătirilor în 
vederea acestor întîlniri internațio
nale și, în primul rînd, pentru cam
pionatul mondial. De asemenea, apar 
cît se poate de binevenite o serie. de 
acțiuni și măsuri luate de federație 
în scopul de a întări munca de in
struire și campionatul si de a asigura 
desfășurarea unei rodnice activități 
competiționale și — decj — interna
ționale.

MULTA ATENȚIE LA INSTRUIRE 1

în baza analizei campionatului tre
cut, colegiul central al antrenorilor a 
întocmit un material de îndrumare 
care a fost înaintat tuturor secțiilor 
fruntașe de handbal și prin care se 
recomandă o atenție specială întăririi 
organizatorice a secțiilor, a procesu
lui de instruire. în ceea ce privește 
acesta din urmă, accentul trebuie 
să cadă pe îmbunătățirea pregă
tirii fizice și tehnico-tactice. Antre
namentele echipelor fruntașe vor fi 
controlate de comisiile regionale și 
federație.

O importanță deosebită se va acor
da îmbunătățirii calitative a loturilor, 
în care vor fi promovate o serie de 
elemente tinere, remarcate în sezo
nul trecut. (Rapid București, Dinamo 
Bacău etc.).

TURNEUL JUNIORILOR Șl JUNIOARE
LOR IN R. S. CEHOSLOVACĂ

Numeroși tineri jucători și jucă
toare vor fi „rodați" în întîlniri in
ternaționale cu scopul de a se asi
gura lotului primei echipe reprezen
tative cadrele necesare. Pe această 
linie se situează apropiatul turneu în 

R.S. Cehoslovacă al echipelor de ti
neret ale Capitalei (băieți și fete). 
Turneul se va desfășura în aceleași 
zile (23, 24, 25 august) și pentru băieți 
și pentru fete, dar în localități dife
rite : echipele masculine la Martin, 
unde vor mai participa Selecționata 
Pragăi, Selecționata R.S. Cehoslovace, 
(jun.), Tatran Preșov, Slavia și Spar
tak Martin; echipele feminine la 
Hlohovec, unde vor mai lua parte 
Selecționata R.S. Cehoslovace (jun.) 
Dynamo Praga, Start Bratislava, Jis- 
kra Odeva Hlohovec și Dozsâ Buda
pesta. Fiecare echipă se va întîln 
cu toate celelalte, dar numai o dată 
echipele vor susține cîte două jocur 
pe zi în primele două etape.

în afara meciurilor din cadrul tur 
neelor, formațiile noastre vor mai dis 
pută și cîteva întîlniri amicale : ce 
masculină la 21 august la Bojnice o 
Sokol și la 26 aiugust la Preșov c 
Tatran ; cea feminină la 20 augus 
la Trencin cu Trencin și la 21 augus 
la Gottwaldov cu T. J. Gottwaldoi 
Ambele loturi se află în pregătire 1 
București. Din loturi fac parte, prir 
tre alții, Bogolea, Marinescu, Roșei 
cu, Nica, L. Constantinescu, Țipi 
Gruia (băieți), Gheorghiță, Maria N 
colae, Ciosescu, Anca, Buzaș (fete

PROGRAMUL TURNEULUI FINAL L 
HANDBAL ÎN 11

Federația privește cu atenție și turn. 
Iinal al campionatului republican de bar 
bal în 11, peniru că această întrecere cc 
tribuie la pregătirea multor jucători 
handbal în 7. De curind a iost alcătuit p 
gramul acestui turneu, care la băieți 
va desfășura la București, iar la fete 
Suceava, în zilele de 25—29 august. I< 
programul :

MASCULIN : Cîștigăfoarea zonei Bu 
reșli — Dinamo Brașov și Steaua Bucuri 
— C.S.M. Reșița (et. I); oraș București 
Chimia Făgăraș șl Steaua — Dinamo Brai 
(et. II); CSM — Dinamo Brașov și Chimir 
Steaua (et. III); Chimia — Dinamo Bra 
și oraș București — CSM (et. IV); CSh 
Chimia și oraș București — Steaua (et.

FEMININ Î Progresul București — C<

Joi încep la București și Constanța două interesante 
întreceri internaționale

tructorul Timișoara și Știința București 
Mureșul Tg. Mureș (et. I); Rapid Bucur 
— Constructorul și Știința — Progresul 
II); Știința — Constructorul șl Rapid — 
reșul (et. III); Constructorul — Mureșu' 
Rapid — Progresul (et. IV); Progresul 
Mureșul și Rapid — Știința (et. V).

Ultimele jocuri din zona București se 
disputa săptămîna aceasta: Petrolul 
iești — Dinamo București la 15 avctst; 
namo București — Știința Bucure ia 
august și Rapid București — Dinamo B 
rești la 18 august. După aceste partide 
ii cunoscută echipa calilicată pentru 
noul iinal masculin.

(Urmare! din pag. 1)

Ganci-u, Chezan, larga, Udișteanu (Ful
gerul Suceava), Coste, Schreiber, Mi- 
culescu, Păunoiu, Plocon, Minaev, 
Corbeanu. Antrenori : Nicolae Sotir
și prof. Ștefan Roman. Din echipa 
de tineret fac parte: Smerecinschi, 
Duțică, Stoian, Tirlici (Dinamo Bucu
rești), 
(Ș.S.E.

Dumitrescu
Poroșnicu 
(Progresul

Simionescu, L.
2 București),

(Steaua), Ozum, Vasiliu
București), Costea, Scheitzner (Știin
ța Timișoara), Bartha, Rauch, Gunt
her (Tractorul Brașov), A. Ardelea 
(Rapid). Antrenorii echipei sînt prof.

■ I. Takacs șl S. Mihăilescu.
Paralel, cele două echipe feminine 

s-au antrenat cu multă atenție, mai 
ales câ reprezentativa noastră A va 
da în curind (cu prilejul campiona
telor europene) bătălia pentru califi
carea in turneul olimpic de la Tokio. 
Lotul A este alcătuit din; Ana Mo- 
Janu, Doina Ivănescu, Elisabeta Go- 
loșie, Sonta Colceriu, Lia Vanea. Na
talia Todorovschi, Doina Popescu, 
Ada lonaș. Ileana Enculescu, Viorica 
Mirion, Alexandrina Chezan, Liliana 
Florescu-Verdeș, Olimpia Iamandi, A- 
lexandrina Constantineseu-Berezeanu.
Antrenorii formației sînt prof. N. 
Murafa și prof. N. Tărchilă. Iată și 
lotul de tineret: Dariana Dumitrescu 
(Metalul Buc.), Cornelia Moraru, Flo- 
rica Tudora (Rapid), Daniela Ver- 
neseu. Viorica Herișanu, Lucia Vanea, 
Helga Schreiber, Marilena Ștefănescu 
(Dinamo București), Ana Ciobanu 
(Ș.S.E. Piatra Neamț), Magdalena 
Kondorossy, Margit Sorban, Judith 

Kohn (Voința Miercurea Ciuc), Cor
nelia Lăzeanu (Voința Craiova), Eu
genia Rebac (C.F.R. Timișoara). An
trenorii echipei: ing. N. Meadu și 
prof. E. Scarlat.

ECHIPA JAPONIEI SOSEȘTE 
MIERCURI

Echipa Japoniei este așteptată să 
sosească miercuri dimineața. Antre
norul Hirofumi Daimatsu a anunțat 
că va prezenta aceeași formație care 
a cîștigat campionatul mondial.
a fost alcătuit programul

TURNEELOR
în capitală, jocurile vor avea loc 

în parcul sportiv Progresul cu înce
pere de la ora 17, după următorul 
program: JOI : Romînia I — Româ
nia tineret, Romînia II — Polonia; 
VINERI : Rominia I — Polonia, Ro
mania II — Bulgaria; SÎMBĂTĂ : 
Rominia II — Rominia tineret, Po
lonia — Bulgaria; DUMINICĂ : Ro
minia I — Bulgaria, Polonia — Ro
minia tineret; LUNI : Rominia II - 
Rominia 1, Bulgaria — Rominia ti
neret.

La Constanța, programul din Sala 
Sporturilor va începe la ora 16 : 
JOI : Rominia I — Rominia tineret, 
Polonia — Iugoslavia, Japonia — Bul
garia; VINERI : Rominia tineret — 
Polonia, Rominia I — Bulgaria, 
Japonia — Iugoslavia; SÎMBĂTĂ: 
Rominia tineret — Bulgaria, Romi
nia I — Iugoslavia, Japonia — 
Polonia; DUMINICĂ : Rominia
tineret — Iugoslavia, Polonia — 
Bulgaria, Rominia l — Japonia; LUNI: 
Rominia tineret — Japonia, Bulgaria— 
Iugoslavia, Rominia 1 — Polonia.

PRONOSPORT ®PRONOEXPRES @ PRONOSPOR
Etapa inaugurală a campionatului 

primei categorii a R. P. Bulgaria a 
marcat și primele mari surprize: campi
oana ediției precedente. Spartak Plov
div a părăsit terenul învinsă în der
biul local, iar T.D.N.A. nu a reușit 
să treacă de formația marinarilor din 
Varna.

Probabila triere masivă a buletinelor 
va aduce din nou în actualitate pre
miile record obținute la concursul 30 
din 28 iulie a.c., cînd pe un buletin 
cu 10 variante au fost obținuți nu 
mai puțin de 15.363 lei. Concursurile 
Pronosport își afirmă astfel tot mai 
pronunțat caracterul lor antrenant.

Programul concursului Pronosoport 
nr. 33 din 18 august pe care vi-1 pre
zentăm mai jos. însoțit de un mic co
mentariu cuprinde 6 meciuri din a 
doua etapă a campionatului categoriei 
A din R.P. Bulgaria și 7 întîlniri din 
campionatul U.R.S.S. — categoria A, 
seria a Il-a.

1. T.D.N.A. — Slavia — unul din 
derbiurile orașului Sofia, care în edi
ția trecută a campionatului a dat cîș- 
tig de cauză militarilor. Raportul de 
forțe între cele două formații ne face 
să acordăm prima șansă echipei TDNA

2. Spartak Varna — Levski Sofia — 
deși în întîlnirile directe cele două 
formații s-au „specializat" în meciuri 
egale, credem că la început de cam
pionat vor lupta pentru obținerea 
punctelor puse în joc.

3 Lokomotiv Plovdiv — Marek St. 
Dimitrovo. „Performeri” ai primei etape 
feroviarii din Plovdiv pornesc ca fa- 
voriți într-o întîlnire cu o echipă fată 

de care dețin o superioritate evidentă.
4 Lokomotiv Gorna Oreahovița — 

Gen. Zaimov.
Nou promovate în prima categorie, 

cele două formații care au avut o corn.’ 
portare bună în categoria B, vor fur
niza o partidă deschisă.

5. Dunav Russe — Botev Plovdiv. A- 
vînd o apărare fermă și folosind avan
tajul terenului, echipa din Russe nu 
poate scăpa victoria în această întîl
nire.

6. Beroe Stera Zagora — Cerno More 
Varna. Ambele echipe au obținut va
loroase rezultate de egalitate în prima 
etapă Gazdele au prima șansă, dar 
nu este exclusă posibilitatea unui re
zultat egal.

7. Cernomoreț — Sînnik laroslav. Deși 
întîlnește pe liderul grupei, formația 
din Odesa care se comportă foarte 
bine în campionat are toate șansele 
de a obține victoria și de a-și conso
lida poziția fruntașe în clasament.

8. Traktor Volgograd — Daugava Riga. 
Prezentînd o formație cu jucători 
mai experimentați, oaspeții pot sconta 
pe o victorie sau în cei mai rău 
caz pe un rezultat de egalitate.

9. Metalurg Zaporojie — Trud Voro- 
nej. Meci deschis de mare luptă în
tre două fruntașe ale clasamentului, 
aflate la o mică diferență de puncte.

10. Karpatî Lvov — Jalghiris Vilnius 
Gazdele întîlnesc o echipă în scădere 
de formă și cu slabe rezultate în de
plasare.

11. Dnepr Dnepropetrovsk — Loko
motiv Gomel. Gazdele pornesc ca mari 
favorite.

12. Volga Gorki — Lokomotiv Celea- 
binski. Echipa din Gorki a reușit în 

tur să dispună de feroviari chiar 
terenul acestora.

în actuala confruntare ea porr 
ca favorită, însă forma bună arâ 
în ultimul timp de Lokomotiv 
deschisă și posibilitatea unui 1 
egal.

Special. Rezervele de Muncă Luga 
Șahtior Karaganda. Gazdele, deși 
suferit cîteva eșecuri, pornesc ca 
vorite în întîlnirea cu echipa n 
rilor din Karaganda, aflată în piui 
codaș.

PREMIILE CONCURSULUI SPECIAL PR 
EXPRES Nr. 32 DIN 7 AUGUST 1»

Premii în bani

Categoria I : 1 variantă în valoai 
50.000 lei ; Categoria a II-a : 5 vai 
a cîte 20.031 lei ; Categoria a III-c 
variante a cîte 2.002 Iei ; Categoria a 
344 variante a cîte 404 lei ; Catega 
V-a : 1.38G variante a cîte 100 lei ; Cat< 
a Vl-a : 6.063 variante a cîte 38 lei.

Premii în obiecte

Categoria a II-a î 2 variante ; Cat' 
a IlI-a: 11 variante ; Categoria a IV' 
variante ; Categoria a V-a : 208 var 
Categoria a Vl-a : 693 variante

Premiul de 50.000 lei de categorii 
fost obținut de Csoma Eugenia din C 
cu 6 din 8.

Tragerea următoare va avea loc m 
14 august a.c. în București, la grădii 
Calea Victoriei nr. 117—119, ora 19.

Rubrică redactată de Loto-Pronos



otul a fost pregătit ou minuțiozitate pentru rezultate înalte : pista, 
instalațiile de concurs etc.
rem ea n-a fost însă în tonul acestor pregătiri, astfel că rezultatele 
loare, atît de mult așteptate, n-au mai venit chiar în proporția la 
ie gîndeam și bilanțul ediției 1963 a campionatelor seniorilor nu mai 
oglindi, în modul cel mai just, adevărata față a atletismului nostru, 

i noștri au posibilități cu mult 
nari și se găsesc într-o formă
ună decît o exprima multe din 
ițele de la Cluj.
ă renumitul atlet american John 
alergător constant la 10,3 sec., 

t „suta" în 10,6 sec., trăgînd 
se poate presupune că- pista 

nplet muiată de apă — Ie-a ră- 
rinterilor oel puțin 3—4 zecimi 
mifondiștilor și fondiștilor încă 
l multe. Așa că, în aprecierea 
•telor întrecerilor va trebui să

‘ire după cursa de ZW m. A 
reună cu Dorel Comșa fi Gh. Zamfirescu.

5000 m — Barabaș 14:19,4; lungime — 
Calnicov 7,61; triplu — Ciochină 
15,76; înălțime — Spiridon 2,08; cio
can — Drăgulescu 61,88; femei: 200 
m — Petrescu 25,1 (egalat); lungime 
— Viscopoleanu 6,11; greutate — 
Sălăgean 15,83; disc — Manoliu 53,03.

Și alți concurenți și-au realizat 
acum cele mai bune performanțe, 
Cum lista acestora este destul de lun
gă, ne vom mulțumi să amintim nu
mai cîțiva : Viscopoleanu (15,51 m la 

triplu), Bloțid (1:52,6 pe 
800 m), Tîlmaciu (2.35:26,0 
la maraton), K. Sokol 
(15,1 pe 110 mg), B. Al
brecht (56,0 pe 400 mg), 
Popovsehi (7,56 m la lun
gime), Samungi (7,39 m la 
lungime), Gheorghiu 
(57,12 m la ciocan), Co®ta- 
che (54,35 m la ciocan; 
acesta va mai fi încă doi 
ani junior), Cheșu și Ni- 
coară (59,0 pe 400 m), 
Mustață (14:25,4 pe 5000 m) 
etc.

Cele 35 de titluri de 
campioni republicani puse 
în joc au fost cucerite de 
reprezentanții următoa
relor cluburi și asociații : 
12 Steaua Buc. (200 m,

seamă de acest lucru și să se 
.. bonificațiile impuse de

VA CIFRE DIN BILANȚUL 
ÎNTRECERILOR

Ingur record republican a fost 
rat în cele două zile de con- 
ste vorba de cel de la sări- 

lungime, probă în care MI- 
1ALNICOV a adăugat 2 cm.

echipe ;

400 m, 4x100 m, 4x400 m, 
prăjină, ciocan, maraton, 
marș individual și pe

400 m, înălțime și suliță
la fete); 9 Dinamo Buc. (1500 m, 5000 
m, 10 000 m, 110 mg, 400 mg, 3000 m ob- 
st., lungime, greutate; 800 m la fete); 
cîte 3 Metalul Buc. (100 m, triplu; 
disc la fete), Rapid Buc. (800 m; 100 
m și 200 m Ia fete) și Știința Buc. 
(înălțime, 80 mg și 4x100 m la fete); 
cîte 1 A.S. Cugir (suliță), CSM Cluj 
(lungime fete), Dinamo Brașov (greu-

Sosirea la 100 m? Au ! Fotografia ii înfățișează pe alergătorii de scmifond in plin finiș. De la stingă la dreapta: Mihaly, 
Traynor (S.U.A.), Beregszaszi, Blofiu — campionul anului 1963.

Foto : R. Vilara
tate fete), Steagul roșu Brașov (disc) 
și Unirea Buc. (maraton pe echipe). 
După cum se vede și la aceste cam
pionate, bucureștenii și-au „tăiat par
tea leului“ cucerind victoria în 31 de 
probe !

PUNCTE NEGRE...

Din păcate, aceste puncte negre de 
care tare mult n-am mai fi vrut să 
discutăm, au fost prezente și la edi
ția din acest an a campionatelor. Se 
impune deci să le trecem în revistă:

• Echipamentul atleților. Nu este 
pentru prima oară cînd sîntem ne- 
voiți să abordăm această temă și toc
mai de aceea ne arătăm surprinderea 
că pînă acum nu s-a făcut nimic în 
această direcție. Nu putem înțelege 
de ce conducerile cluburilor, și, în 
primă instanță, birourile secțiilor de 
atletism nu acordă acestei probleme 
importanța cuvenită. La Cluj, la fi
nalele campionatelor republicane, ab

solut nici un club sau asociație nu 
si-a trimis reprezentanții echipați u- 
niform. Este un aspect urît și nu pu
tem înțelege cum se face că, măcar 
pentru o astfel de competiție, în ma
gaziile de echipamente ale cluburi
lor nu se găsesc 20—30 de tricouri, 
chiloți și treninguri de aceeași cu
loare. Și dacă, eventual, putem fi mai 
indulgenți cu o asociație mică, pre
tențiile (dacă și acestea se pot numi 
pretenții !) cresc atunci cînd este 
vorba de cluburi puternice cum sînt 
Steaua, Dinamo, Rapid, Metalul, Ști
ința Cluj etc. De ce atîta nepăsare 
față de această problemă a echipa
mentului?

• întrecerile campionatelor, clasa
mentele diferitelor probe, au eviden
țiat - încă o dată decalajul nepermis 
care există între primii și următorii 
clasați. Exemplele cele mai conclu
dente le putem întîlni la 800 m, înăl
țime și toate aruncările la femei, dar 
în special la 10 000 m...

• Fără ca în acest an să fi parti
cipat la vreun concurs, sau să se fi 
pregătit în mod special pentru cam
pionate, Nic. Ivanov, vine la Cluj șl 
cîștlgă greutatea. Rezultatul său e 
modest, dar și mai modeste sînt ci
frele celorlalți aruncători fruntași, 
care au beneficiat de condiții bune 
de pregătire și care continuă să se 
rotească în jurul mediocrilor 16 metri. 
Ce părere aveți despre această „în- 
tîmplare“, tovarăși antrenori și arun
cători?

■A
Campionatele au mai arătat însă Oj 

serie de alte lucruri asupra cărora 
vom reveni.

Astăzi și mîine vor avea loc, tot 
la Cluj, probele de 50 km marș și 
pentatlon fete, decatlonul urmînd să 
se desfășoare la campionatele inter
naționale ale R.P. Romîne, la 12 și 
13 octombrie.

ROMEO VILARA

ai bune performanțe ale sale, 
nb, s-a... trecut pe lîngă alte 
■corduri. Alexandru Spiridon 
ui săritorilor cu prăjina, Pe- 
afei și Afanasie Savin, erau 
ă de record. Rezultatele obți- 
aceste campionate, cele mai 

registrate de ei în acest se
lectă forma pe care o dețin. 
:ate întunericul, și numai el, 
■ivat de noi recorduri. Este 
atît înălțimea, cît și prăjina 

be de mare precizie tehnică, 
i cauza întunericului care 
ază contururile și șterge di- 
planuri ale lucrurilor, este ca 
sibil pentru un atlet să-și 

evidență... precizia. Această 
1 a avut la bază însuși pro
le 'gfășurare a acestor pro- 

deși se cunoaște prea bine 
sză mult timp, n-a prevăzut 
venabile pentru începerea 
arii lor.
treilea record „ratat" a fost 

ne femei. Viorica Viscopolea- 
ipropiat la 3 cm de recordul 
le ea (6,14 m) la „europenele" 
îelgrad. Prof. Baruch Elias, 
ui săritorilor în lungime și 
e aștepta ca Viorica să reali- 
turi de peste 6,20 m. Să spe- 
așteptarea lui 6,20 m nu va 
ea lungă durată.
irul întrecerilor de la Cluj 
stabilite 9 noi recorduri ale 
ițelor republicane și unul a 
at: 200 m — Zamfirescu 21,5;

)i recorduri 
ie juniori
A BRAȘOV 11 (prin telefon). 
I unui concurs de atletism 
t la Poiana Brașov, compo- 
ului republican de juniori au 
îteva performanțe valoroase, 
ire și trei recorduri ale R. P. 
Iată cele mai importante re- 
BAIEȚI: 110 mg (91,4 cm): 
ciu 13,9 (record al R.P.R. de 
iteg. I); Tiberiu Salomon 14,3 
ersonal); greutate (7,257 kg): 
ian (1946) 14,08 m; greutate (5 
Luchian 17,50 m; disc (1,506 
Nagy 51,95 m; Ion Samoșca 
ungime: Doru Bădini 6,94 m; 
itănescu 6,89; triplusalt: Va- 
Itrescu 14,04 m; FETE: lun- 
oriela Radulescu 5,76 m (re- 
l.P.R. de junioare categ. a 
ng. Valeria Bufanu și Elena 
sec. (record al R.P.R. de ju- 
egalat); suliță: Mihaela Pe- 
40,35 m. (PETRE POPESCU 

•).

Despre recordmani,

dar si
9

desp re... codași
Nu putem începe comentariile asupra 

finalelor campionatelor republicane de 
înot pentru juniori și junioare fără a 
sublinia în primul rînd recordurile talen
tatei Zoe Reznicenco. La mai puțin da 
două săptămîni de cînd a coborît 
sub trei minute la 200 metri bras, 
eleva antrenorului Mihai Mitrofan 
a îmbunătățit din nou recordul de 
junioare categoria a Il-a (15—16 ani), 
stabilindu-1 la 2:58,8 și promițînd ast
fel ca peste puțină vreme performanțele 
Sandei Grințescu (2:58,3 — record de 
junioare categoria 1 și 2:57,0 record de 
senioare) să rămînă o amintire, așa cum 
s-a petrecut în proba de 100 m, în care 
Zoe Reznicenco a realizat 1:22,3. A- 
ceasta, bineînțeles, dacă între timp Sanda 
Grințescu nu-și va face o reintrare „tare", 
pe care i-o dorim. Un „duci" Grințescu 
— Reznicenco ar fi cît se poate de in
teresant și, mai ales, util pentru lista 
recordurilor la bras, despre care putem 
spune cu deplină satisfacție că se a- 
propie de performanțele mondiale.

Promițătoare sînt și recordurile lui 
dnghel Șopierian (junior de categoria a 
11-a) în probele de bras (1:17,5 la 100 
m și mai ales 2:49,5 la 200 in) și 
1 ladimir Moraru (junior categoria a 
fl-a) la 800 m liber (10:27,8), precum 
și performanța lui Nicolae Tal care și-a 
întrecut cu șapte secunde recordul la 200 
m fluture (2:36,4 față de 2:43,4), care 
încheie lista celor mai bune rezultate 
înregistrate în cele patru zile de» con
curs. Desigur, de la aceste recorduri ale 
băieților și pînă la performanțele dc va
loare internațională, pe care le așteptăm 
de atîta vreme, mai e cale lungă. Ținta 
poate fi însă atinsă, dar numai cu con
diția unei activități intense, entuziaste, 
disciplinate, atît. din partea sportivilor, 
cît și a antrenorilor.

Parcurgînd lista recordurilor obținute 
la sfîrșitul săptamînii trecute, precum și

9

cea a campionilor, constatăm că majori
tatea fruntașilor sînt reprezentanți ai 
Clubului sportiv școlar București, aso 
ciațici sportive Olimpia Reșița, Școlii 
sportive de elevi Timișoara și ai Clu
bului sportiv școlar Harghita Tg. Mureș. 
Și nu întîmplător, deoarece este un fapt 
constatat de mai multă vreme că în 
secțiile acestor cluburi și asociații se 
muncește cu multă seriozitate, că antre 
norii respectivi pun în folosul elevilor 
întreaga lor capacitate și putere de 
muncă. Ceea ce, din păcate, nu se mai 
poate spune despre secțiile altor cluburi, 
ca de pildă Dinamo și Rapid București, 
pînă nu de mult cotate ca fruntașe în 
munca cu juniorii.. Ne miră în special 
numărul redus al reprezentanților clubu
lui Dinamo, ai cărui antrenori au uitat 
probabil că actualii performeri au fost 
selecționați dintre juniori, dintre acei 
de care nu prea țin seama acum.

I'irește, nu putem fi mulțumiți nici 
cu participarea asigurată de clubul spor
tiv Steaua, dar aci avem promisiunea 
că peste puțină vreme lucrurile se vor 
îndrepta. Actuala organizare a secției, 
încadrată cu trei antrenori pentru tot 
aLîtea categorii de înotători (Leo Ungur 
pentru începători, Gh. Marinei la avan
sați și I. Frîncu la fruntași) poate con
stitui o garanție pentru viitoarele per 
formanțe și un exemplu pentru celelalte 
secții.

Cît privește secțiile de natație ale 
cluburilor și asociațiilor din țară, mo 
dul de organizare și rezultatele realizate 
de Olimpia și S.S.E. Reșița, Harghita 
Tg. Mureș și S.S.E. Timișoara, pot con
stitui o pildă pentru Știința și clubul 
sportiv școlar din Cluj, Crișana Oradea, 
S.S.E. Arad și alte centre cu tradiție în 
natație, dar actualmente fără prea mulți 
reprezentanți.

D. STANCULESCU

Nicolae Tal (Olimpia Reșița) și-a doborît cu 7 secundo propriul record la 
200 ni fluture.

Foto: T. Chioreanu

Echipa de seniori a Capitalei
a cucerit „Cupa Federației" la polo

AZI ÎNCEP FINALELE
De azi pînă duminică, echipele S.S.E. 

nr. 2, Progresul, Clubul sportiv școlar 
(toate din București), Știința și Voința 
(din Cluj), Crișana Oradea și Industria

POLISTILOR JUNIORI
Lînii Timișoara își dispută la Tg. Mureș 
turneul final al campionatului republican 
de polo pentru juniori.

CLUJ 11 (prin telefon). — întrece
rile de polo pentru „Cupa Federației", 
competiție organizată pentru selecționa
tele de regiuni, s-au încheiat duminică. 
Cișligătoare este selecționata de seniori 
a orașului București care a totalizat 
18 p. Urmează în clasament: 2. Cluj 
16 p.; 3. Crișana 11 p.; 4. București II 
11 p.; 5. Banat 3 p.; 6. Mureș-Autono- 
mă Maghiară 1 p.

Iată rezultatele înregistrate în ulti
mele zile:

CLUJ—MUREȘ-AUTONOMĂ MA
GHIARA 8—0 (2—0, 4—0, 0—0, 2—0) 
Au marcat: Coeiș (3), Nagy (2), Ma
ghiari, Cociu și Kari.

BUCUREȘTI I—BANAT 6—3 (4—0, 
I—2, 0—0, 1—1). Au marcat: Mari
nescu (3), Neacșu. Miu (2) pentru 
București, Chiein, Capotescu și Popa 
pentru Banat.

BUCUREȘTI II — CRIȘANA 2—3 
(1—0, 0—1. 0—1, 1—1). Au marcat: 
Muth (2), Ilegycsi pentru Crișana, Bă- 
jenaru și Lăzărescu pentru București II.

CRIȘANA — MUREȘ-AUTONOMĂ 
MAGHIARĂ 5—2 (2—0, 0—0, 1—1, 
2—1). Au marcat: Csordaș (2), llegyesi 
(3), pentru Crișana, Csiser (2) pentru 
Mures

BUCUREȘTI I — BUCUREȘTI II 
10—1. Au marcat: Marinescu (3), lo- 
nescu (3), Neacșu (2), Ghidali, Miu 
pentru seniori și Zamfirescu pentru ju
niori,

BANAT—MUREȘ-AUTONOMĂ MA
GHIARA 5—5 (0—1, 1—2, 2—2, 2—0). 
Au marcat: Chiein, Popa, Jilca, Unc, 
Cinteanu pentru Banat, Rigo (2), Cin- 
tac, Soos (2) pentru Mureș.

CLUJ — BUCUREȘTI II 8—4 
(4—0, 1—3, 0—0, 3—1). Au marcat: 
Kari (2), Maghiari (3), Daroczi (2), 
Schuler pentru Cluj, Lăzărescu (2). 
Popescu și Ionescu pentru București II.

BUCUREȘTI I — CRIȘANA 3—2 
(1—1. 0—0, 1—0, 1—1). Au marcat: 
Miu, Neacșu, Alexandrescu pentru Bucu
rești 1, Gavriș și llegyesi pentru Ora
dea.

ȘTEFAN TĂMAȘ — cores*
CLUJ — BANAT 5-4 (1-0. 1-1, 

2—0, 1—3). Au marcat: Daroczi (3), 
Coeiș, Bichfalvi pentru Cluj, Cinteanu 
(2), Popa și Jilca pentru Banat.

SPORTUL POPULAR
Nr. 4289 Pag. a 7-a



In curind, turneul internațional de box europene de tir
apropie ziua cind se vor dis- 
primele întilniri din cadrul tur-

Se 
puta _ 
neului internațional organizat de fe
derația noastră de specialitate.

întilnirile vor avea loc la luminile 
reflectoarelor, pe stadionul Republicii. 
Pentru orice... eventualitate (se are 
în vedere posibilitatea schimbării 
timpului), organizatorii vor monta 
două ringuri, unul dintre ele fiind 
acoperit. Reuniunea inaugurală va a- 
vea loc în ziua de 24 august, cea 
de a doua se va disputa la 25 
La 26 august, boxerii, ca și 
torii vor avea zi de... odihnă, 
ca finala să se desfășoare la 
gust.

Pînă în prezent s-a primit 
marea participării boxerilor din R.P.

august, 
specta- 
urmînd
27 au-

confir-

Ungară (7), Turcia (7), R.P. Bulgaria 
(4), R.D. Germană (3), Elveția (3), 
Grecia (2). La aceștia se vor adăuga, 
bineînțeles, cei 20 de pugiliști romini 
care se pregătesc în vederea compe
tițiilor viitoare. Dintre participanții la 
turneu, deocamdată reținem nu
mele lui Bruno Giisse (R.D.G.), care 
a evoluat Ia campionatele europene 
de la Moscova, ate elvețienilor Ge
rald 
ani, 
Otto 
ani, 
țian 
cuprinde 46 de boxeri.

Sînt așteptați, de asemenea arbitri 
cunoscuți, ca Emil Jecev (R.P. Bul
garia), Henri Nicole (Elveția) ș.a.

probele de pistol

Rouillet (cat. semigrea, 24 de 
campionul Elveției pe anul 1963), 
Felder (cat. mijlocie mică, 29 de 
finalist al campionatului elve- 
din acest an). Lista înscrierilor

Bogată activitate atletică în Europa
PE STADIONUL LUJNIKI

Pe stadionul Lujniki din Moscova au 
început întrecerile campionatelor unio
nale de atletism din cadrul Spartachia- 
dei popoarelor. La această competiție 
atletică participă 1600 de atleți și at
lete.

Adoîfas Varanauskas a obținut în 
proba de amnearea greutății 18,71 m, 
cea mai bună performanță sovietică a 
sezonului. Recordmana lumii, Tamara 
Press, a aruncat discul la 57,63 m, iar 
la 20 km marș Boris Orolovis a fost 
cronometrat cu timpul de lh 32:35,0, 
Proba de 100 m a fost cîștigată de Ozo- 
lin cu timpul de 10,5. Proba feminină 
de 100 m a revenit Măriri Itkina in 11,6. 
Cursa de 10 000 m plat s-a încheiat cu 
victoria lui 
contuzie la 
concurat.

în proba _
cordmana lumii Tatiana Șcelkanova a 
realizat 6,47 m. Iată alte rezultate: 
MASCULIN: înălțime: Valeri Brumei
— 2,10 m ; lungime: Ter-Ovanesiati 
7,88 m ; 3 000 m obstacole : Sokolov — 
8:37,6; 400 m: Arhipciuk — 46,5; 
110 m garduri: Mihailov 14,1 ; disc •• 
Buhanțev 54,44 m (în această probă 
recordmanul U.R.S.S. Vladimir Trusencv 
s-a clasaț pe locul 4 cu 53,19 m). FE
MININ : 80 m garduri: Nina Kulkova
— 10,8; suliță: Elena Gorciakova — 
54,97 m. (Elvira Ozolina nu a participat, 
fiind bolnavă).

Ivaaov în 29:21,2. Avind o 
un picior, Bolotnikov nu a

de săritură în lungime re-

CAMPIONATELE R. F. GERMANE

Pe stadionul central din orașul Augs
burg, s-au desfășurat campionatele de 
atletism ale R.F. Germane. în proba de 
săritură în lungime (femei) Hoffman 
a realizat 6,32 tn. Zenta Kopp s-a clasat 
pe locul doi cu 6,15 m. Wolfgang Rein
hard a stabilit un no« record al tării 
sale la săritura cu prăjina rcalizind 
4,92 m. Helga Henning a parcurs dis
tanța de 400 m plat in 54,1 (nou record 
al R.F.G.), iar sprinterul Ilcbauf a rca-

Uzat in cursa de 100 in plat timpul de 
10,3. La 400 m Kalbfelder a realizat 
46,0 (cea mai buaă performanță euro
peană a sezonului). Alte rezultate 
înregistrate: masculin: 10 000 m Ku- 
bicki 30:26,0; disc Muller 55,00 m: 
200 m garduri Gerbig 23,7; 1500 m 
Norpotlt 3:45,0: suliță Salomon 82,19 
m ; greutate Urbach 18,03 in ; triplusalt 
Sauer 15,66 m: ciocan Fahl 60,89 m; 
400 mg II. janz 49,9 (nou record 
R.F.G.) •.feminin: 100 m Lenze 11,8; 
disc Hausman 52.89 m : 80 mg Erika 
Fisch 10,7; 200 m Juta Heine 23,8.
REUNIUNE INTERNAȚIONALĂ LA 

VAESTERAS
Atletul cehoslovac Salinger a cîștigat 

proba de 800 m plat din cadrul concursu
lui internațional desfășurat Ia Vaesteras 
in apropiere de Stockholm. El a realizat 
timpul de 1:50,8, întrecîndu-l pe ameri- 
canul Trawly. Aruncătorul de ciocan 
Thun (Austria) l-a învins pe recordma
nul mondial Connolly (S.U.A.) realizînd 
65,72 m, (Connolly a obținut 64,86 tn). 
Alte rezultate: 200 m Drayton (S.U.A.) 
20,9; 1 500 m Valentin (R.D.G.) 3:43,6; 
triplusalt Schmidt (R.P.P.) 16.23 m; 
înălțime Czemik (R.P.P.) 2,04 m; 
prăjină Morris (S.U.A.) 4,70 m; 3 000 
m Roclants (Belgia) 8:01,8.

• Atletul iugoslav Lesek a stabilit un 
nou record al tării sale la săritura cu 
prăjina. El a realizat in cadrul concursu
lui desfășurat la Belgrad performanța 
de 4,72 m.

0 Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat Ia Baule, atletul fran
cez Pierre Colnard a stabilit un nou 
record al tării sale la aruncarea greutății 
cu o performanță de 18,15 m. Vechiul 
record era de 17,96 m și aparținea 
celuia și atlet.

a-

at- 
re- 
cu

• într-un meci international de 
letism desfășurat la Helsinki, echipa 
prezentativă a Finlandei a învins 
scorul de 107—105 puncte echipa R.P. 
Ungare.

(Agcrpres)

• SPORTIVII ROMINI AU SOSIT SiMBĂTĂ SEARA LA STOCKHOLM
• MIERCURI ÎNCEP ÎNTRECERILE LA PROBA DE PISTOL PRECIZIE ® 163

DE CONCURENȚI PE LISTELE DE PARTICIPANT!

STOCKHOLM 12 (prin telefon). — 
După o călătorie foarte obositoare, din 
cauza condițiilor atmosferice nefavo
rabile de zbor, lotul nostru a ajuns 
sîmbătă seara tirziu în capitala Sue
diei, locul de desfășurare a „europe
nelor" la probele de pistol. Azi, tră
gătorii noștri de la „precizie", care 
intră primii în concurs, au avut un 
ușor antrenament de acomodare pe 
poligonul Grimsta, unde se va des
fășura competiția (poligonul este 
foarte redus ca dimensiuni, este des
tinat numai probelor de pistol și are 
numai 20 de „paturi" de tragere).

Sportivii noștri participă la toate 
cele trei probe : viteză, precizie și ca
libru mare. Lotul nostru este compus 
din Șt. Petrescu, G. Maghiar, M. Du- 
mitriu, I. Tripșa, V. Atanasiu, T. Je- 
glinschi, N. Brain și L Nițu.

întrecerile vor fi deosebit de dispu
tate. la toate cele trei probe, dat fiind 
numărul mare de concurenți de va
loare mondială prezenți la Stockholm. 
Printre ei sînt numeroși campioni 
mondiali, olimpici și europeni ca, de

exemplu, sovieticii Bakalov (campion 
mondial la „calibru mare"), Zabelin 
(campion mondial la „viteză") și 
Stolîpin (campion mondial la „preci
zie"), cehoslovacii Hrnicek (campion 
european Ia „viteză") și Kudrna (cam
pion european la „calibru mare"), fin
landezul Linnosvuo (campion olimpic 
la „precizie" — 1956) și mulți alți tră
gători de mare clasa, între care sînt 
socotiți și pistolarii noștri Ștefan Pe
trescu și Gavrilă Maghiar. La campio
nate participă — în afară de concurs 
și un grup de trăgători japonezi, 
tre care se află și vicecampionul 
dial Ia „precizie", Hosikava.

Trăgătorii de la „precizie" iau 
tul miercuri dimineața. La
probă participă 80 de concurenți, 18 
echipe. In total s-au înscris la „euro
pene" 163 de concurenți din 23 de țări. 
La pistol calibru mare se vor întrece 
67, iar la pistol viteză 65 de trăgători.

prin- 
mon-

star-
această

PETRE CIȘMIG1U
antrenor

Echipa feminină de baschet 
a R. P. Rnmîne participă 
la turneul de la Messina

Echipa feminină de baschet a țăr 
noastre pleacă azi la Messina (Italic 
pentru a participa la un importai 
turneu internațional (14—18 augus 
alături de reprezentativele R. I 
Bulgaria, R. P. Ungare, R. S. Cehe 
slovace, R.S.F. Iugoslavia și Italie 
Lotul este alcătuit din Eva Ferenc: 
Viorica Nicutescu, Anca Raooviți 
Cornelia Gheorghe, Elena Ivanovic 
Hanelore Spiridon, Dorina Suliman 
Marian, Ana Haralambie, Sanda Du 
mitrescu, Fiiofteia Izbiceanu, Irin 
Vasileeou și Ecalerina Cheroioi 
Antrenor : Gh. Roșu.

fP4NT4 — P. P. POLONA 81 4
14 N4T4TIE

SI—<4 puncta a cîșttg 
a Franței intilntroa di

• Cu scorul de 
echipa de natațîe 
patată la Varșovia cu reprezentativa B, 
Polone, In proba de 400 m liber, francez 
Francis Kuyco a stabilit un nou re£or’4' 
țârii sale cu timpul de 4:23,4. Marcel Loi 
vet a egalat recordul francez în proba c 
400 iu mixt, obținînd 5:22,1.

FOTBAL PE GLOB
SPARTAK MOSCOVA CÎȘTIGĂ-

TOARE A „CUPEI U.R.S.S.®

Desfășurate în cursul săptămînii 
trecute, semifinalele „Cupei U.R.S.S." 
au dat ca învingătoare echipele Spar- 
tack Moscova (2—0 cu Dinamo Mos
cova) și Șahtior Donețk (2—1, după 
prelungiri, cu Kairat Alma Ata). In 
felul acesta, Spartak se calificase 
pentru a 10-a oară în finala Cupei, 
iar Șahtior pentru a treia oară, a- 
ceasta din urmă fiind și deținătoarea 
trofeului. In finală, disputată dumi
nică pe stadionul Lujniki din Mos
cova, in fața a 100.000 de spectatori. 
Spartak, actuala campioană unională; 
a învins cu 2—1 (1—1) pe Șahtior 
Donețk, cîștigînd „Cupa U.R.S.S." pe 
anul 1963

namo Kiev. In seria a doua Șinnik 
Iaroslavl a trecut din nou pe primul 
Ioc, ca urmare a victoriei cu 2—0 
în partida cu Trudovîe Rezervî Lu
gansk. Alte rezultate: Uralmaș Sverd
lovsk — Cernomoreț Odesa 1—1; 
SKA Novosibirsk — Alga Frunze 0-0; 
Lokomotiv Celeabinsk — Karpati Lvov 
0-0; Jalgiris Vilnius — Metalurg Za- 
porojie 0—3; Lokomotiv Gomel—Kuban 
Krasnodar 0-0 ; Volga Gorki-Traktor 
Volgograd 0—I. Clasament: Șinnik 
Iaroslavl 25 p, Trud Voronej 24 p, 
Volga Gorki, Karpati Lvov și Cerno
moreț Odesa — toate cu cite 23 p.

„.ȘI CEL AL R.P. BULGARIA

în prima etapă s-a înregistrat 
mare surpriză; campioana țării, Spat 
tak Plovdiv, a fost învinsă cu scori 
de 2—0 de Lokomotiv Plovdiv. Alt 
rezultate: Marek — Spartak Sofi 
4—2; Cerno More — ȚDNA 0—0; Spa: 
tak Pleven — Lokomotiv Gorn 
Oriahovița 2—1; „General Zaimov 
Siiven — Spartak Varna 0—1; Berot 
Dunav 0—0.

DUKLA PRAGA TNVINGATOAR 
IN TURNEUL DE LA NEW YOR:

*

Uniunii Sovietice a 
desfășurarea jocurilor

Campionatul 
continuat cu 
din seria a doua a categoriei A, pre
cum și a cîtorva restanțe din prima 
serie a categoriei A. Invingind cu 
2—0 pe Avangard Harkov, Zenit Le
ningrad a egalat în fruntea clasa
mentului pe Dinamo din Moscova, a- 
mindouă totalizînd in prezent cite 
25 puncte. în alte două meciuri, Tor
pedo Moscova a dispus cu 2—0 de A- 
ripile Sovietelor, iar Dinamo Lenin
grad a învins cu 3—2 (0—2) Pe Di-

„Procesul profesionismului a rămas deschis
„Afacerea Kopa* — cum este numit 

în Occident ultimul scandal prilejuit 
de dezvăluirile cu privire la racilele fot
balului profesionist făcute în coloanele 
săptăinînalului „FRANCE D1MANCHE* 
de bine cunoscutul fotbalist francez 
Raymond Kopa a luat sfîrșit oficial la 
2 august, o dată cu verdictul comisiei 
juridice a Federației franceze de fotbal. 
După cum s-a inai anunțat, comisia a 
sancționat pe Kopa cu o suspendare pe 
timp de șase luni, dar (inînd seama de 
„antecedentele1 cunoscutului internatio
nal a hotărit... suspendarea acestei pe
depse. Cum era și de așteptat, „proce
sul* intentat lui Kopa a stârnit numeroa
se comentarii in rubricile de sport ale 
ziarelor occidentale. Este semnificativ 
faptul că majoritatea prcscî s-a alăturat 
poziției adoptate de fotbalistul francez, 
întregind dezvăluirile acestuia prin 
mentarii și aprecieri proprii.

„Kopa a insultat, a calomniat ?
mic din toate acestea — scrie ziarul pa
rizian „COMBAT*. El a emis o opinie : 
contractul fotbalistului profesionist este 
ilegal. Acest lucru este recunoscut as
tăzi de toată lumea, cu excepția a foarte 
puțini. Argumentele împotriva Iul Kopa, 
foarte subtile de altfel, se bazează pe

faptul că acesta ar fi atentat la presti
giul fotbalului. Să spunem deschis că 
declarațiile lui au nemulțumit pe mem
brii federației*.

„Ce i se reproșează tn realitate lut 
Kopa ? — întreabă ziarul elvețian „LA 
TRIBUNE DE GENEVE". I’ur și sim
plu faptul că a spus cu brutalitate ceea

Răsfoind presa străină

co-

ce crede despre fotbalul francez și des
pre organizarea lui. El s-a ridicat în
deosebi împotriva statutului actual al 
jucătorului de meserie și a stigmatizat 
caracterul sclavagist al acestui statut. 
Această critică — continuă ziarul — a 
lovit drept în inimă pe conducătorii res
ponsabili de menținerea actualului con
tract, care transformă pe fotbalist înlr-o 
marfă, proprietate aproape exclusivă a 
clubului tn care joacă. Acestea sînt ade
văruri care nu sini plăcute de aflat, 
mai ales cind li se acordă o mare pu
blicitate. Kcpa s-a răzvrătit șl cere li
bertate pentru saluriații driblingului. El 
a avut curajul să spună ceea ce mul fi 
alții nu au avut posibilitatea să o facă. 
Kopa a finul să denunțe un sistem care

pune în lanțuri pe jucători și a aruncat 
discreditarea asupra profesioriismidai*.

Pentru ziarul francez „LIBERATION* 
deși „verdictul tn cazul Kopa a fost dat, 
procesul profesionismului este în conti
nuare deschis*. Ziarul subliniază că „Ko
pa a hotârtt să spună adevărul pentru a 
veni tn ajutorul camarazilor săi, gru
pați tn „Uniunea națională a fotbaliști
lor profesioniști*, a căror situație este 
mult mai critică ca înainte*, fu același 
timp „LIBERATION* citează declarația 
făcută de Kopa după aflarea verdictului 
comisiei juridice a federației: „Nu re
gret nimic și cred că ceea ce am scris 
nu poate dăuna fotbalului ci, dimpotri
vă, servește apărării fotbalului*.

„Federația a judecat — scrie „L’HU- 
MANITE* — dar problema fotbalului 
profesionist nu a fost încheiată. Cam
pania pentru ca un jucăor profesionist 
să primească un salariu omenesc nu este 
terminată. Rănit ne să fie judecat acum 
statutul actual al jucătorilor profesio
niști, al jucătorilor care, așa cum 
a arătat Kopa, „sînt niște sclavi*.

Ocupîndu-se la rîndul său de „afacerea 
Kopa* ziarul belgian „LE SOIR* face 
următoarele considerații: „Această afa
cere este legată de nemulțumirile ce dom
nesc tn fotbalul profesionist. In artico-

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL 
D. GERMANE...R.

s-a dat startul în cam- 
fotbai al R.D. Germane,

Duminică 
pionatul de 
ediția 1963—1964. Motor Jena, viitoa
rea adversară a echipei Dinamo 
București în „Cupa campionilor eu
ropeni”, a debutat cu victoria la scoc 
in fața noii promovate Lokomotive 
Stendal: 4—1 (2—0), prin golurile în
scrise de Miiller (2), R Duke și Sei
fert. Celelalte rezultate; Dinamo Ber
lin-Motor Steinach 0—2; Motor Zwi
ckau—SK Leipzig 3—0; Aufbau Mag
deburg—Chemie Halle 2—0; SK Karl 
Marx Stadt — Vorwărts Berlin 0—2, 
Chemie Leipzig—Wismut Aue 2—0; 
Empor Rostock — Turbine Erfurt

Echipa cehoslovacă de fotbal Dukl 
Praga a repurtat un remarcabil su< 
ces internațional cîștigînd tumet 
de fotbal de la New York. Duminic. 
fotbaliștii cehoslovaci au făcut }< 
egal: 1—1 (0—1) cu West Ham Unite: 
Pentru echipa engleză a marcat Ton 
Scott (40’), iar pentru Dukla M. 
sopoust (60). învingători în nrimt 
joc cu 1-0, fotbaliștii cehos>9p ci ® 
intrat în posesia trofeului.

TURNEU INTERNATIONAL LA
BUDAPESTA

Turneul internațional de fotbal c 
la Budapesta a inceput cu jocul D 
mano 
pesta, 
minat
(1-1) 
lenko,

Pecs 1-0; Tat

Dinamo Tbill 
în Danemarc 
formației Bol 

Intîlnirea s

Kopa a stigmatizat, 
organizarea

In termeni 
actuală a

lele sate 
uneori violenți, 
fotbalului francez. El a declarat chiar 
că jucătorul profesionist este tratat la 
fel ca un sclav. In prezent s-au format 
două tabere : partizanii și adversarii lui 
Kopa. In prima și cea mai numeroasă 
categorie se găsesc majoritatea fotbaliș
tilor profesioniști francezi. Aceasta este 
o afacere căreia, prin hotărtrea comisiei 
juridice a ligii naționale franceze de 
fotbal, nu i s-a pus un punct final. Nu 
există nici o îndoială că despre ea se va 
vorbi din nou*.

Moscova — Ferencvaros Bud; 
Fotbaliștii sovietici au te 
învingători cu scorul de 3- 

prin punctele marcat de Ci 
Husainov și Nikolaev. Miercu

loc jocul MTK Budapesta—Che 
(Anglia).
A început campionatul de fo 

al R.P. Ungare, lată rezultate 
înregistrate: Csepel — Debrețin 2—
MTK — Gyor 0—0 ; Szeged — Kom 
2—2; Dozsa Ujpest — 
banya — Vasas 2—0.

® Echipa sovietică 
șl-a început turneul 
evoluînd in compania 
club din Copenhaga,
încheiat cu victoria fotbaliștilor s 
vietici, cu scorul de 3—2. Nu ■ 
mult, la Tbilisi, cele două echi 
terminaseră la egalitate: 2—2.

• In continuarea turneului 
Cehoslovacia, Neftlanik Baku a i 
tîlnit formația Spartak Trnava. Meci 
a luat sfîrșit cu nn rezultat de eg 
litate: 0-0.

• Intr-un meci desfășurat la Viei 
echipa locală Wacker a învins cu st. 
rul de 3—2 (1-1) echipa iugosîa 
Ljubljana.

• Selecționata divizionară B 
R.D. Germane a întîlnit intr-un mi 
de verificare echipa sovietică ȚSl 
Moscova. Fotbaliștii sovietici au ti 
minat învingători cu scorul de 2 
(1-0).

0 La Plovdiv, echipa Lokomo 
din localitate a susținut o partidă 
micală cu formația sovietică T 
pedo Kutaisi, din prima categorie 
campionatului U.R.S.S. Oaspeții 
cîștigat cu 4—1.
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