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Să pregătim temeinic 
ntrecerile etapei a Il-a! | 

ea mai mare competiție sportivă de mase și de perfor- =
. manfă a anului, Spartachiada republicană, organizată = 

în cinstea aniversării a 20 de ani de la Eliberare, va = 
ra în curînd într-o fază superioară, etapa pe raioane = 
așe). - =
’rima etapă a Spartachiadei republicane, care se apropie = 

sfîrșit, a însemnat pentru consiliile asociațiilor sportive un 5 
evărat examen de maturitate. Ea a contribuit din plin la = 
ărirea organizatorică a asociațiilor sportive. Redacția noas- = 

primește sute de scrisori în care se vorbește despre înfi- = 
area de noi secții pe ramură de sport, creșterea numărului = 
țmbrilor UCFS, depistarea și îndrumarea a noi tineri talen- = 
i spre secțiile de performanță, amenajarea de noi terenuri Ș 
ortive simple, creșterea performanțelor pe plan raional și = 
gional etc. E
In această privință pot fi date numeroase exemple. în aso- = 
țția sportivă Vulcan din Capitală, de pildă, toți membrii = 
ZFȘ au fost angrenați în întreceri; la Locomotiva Ploiești și = 
icăra roșie București tinerii afrleți evidențiați activează de § 
! acum în secțiile de performanță; la Penicilina lași au = 
st înființate noi echipe de volei și handbal fete; la I. M. § 
iman, atletismul și-a cucerit noi practicanți; la C.F.R. Timi- = 
«ra au fost organizate zeci de întreceri pe secții și ateliere = 
s-au format cîteva echipe de fotbal pentru copii; la Unirea E 
ndulea (reg. București) s-au amenajat — prin muncă vo- = 
itară — terenuri de volei, fotbal, handbal și sectoare de = 
letism etc. Asemenea exemple se pot da în toate regiu- = 
le țării. =
Desigur, nu se poate face acum un bilanț al primei etape E 
Spartachiadei. în multe asociații, întrecerile sînt încă în E 

ină desfășurare. O concluzie se poate totuși desprinde: = 
etutindeni întrecerile Spartachiadei republicane au fost pri- = 
ite cu entuziasm, bucurîndu-se de adeziunea largă a ma- = 
lor de tineri și tinere. =
Acum, cînd se apropie sfîrșitul etapei pe asociație, este E 
tcesar ca organele și organizațiile UCFS să manifeste un = 
teres deosebit pentru pregătirea fazei a doua a Sparta- E 
îiadei, cea pe raion (oraș), etapă în care trebuie să se pună § 
:centu! îndeosebi pe calitate. „Manșa" a doua a întrece- H 
lor va fi inaugurată în curînd și la ea vor participa învin- 1 
Sforii din etapa I, campionii asociațiilor sportive. în plus, = 
>r lua startul și sportivii cu categoria a ll-a de clasificare, H 
<ceptînd sportul luptelor (clasice și libere) unde pe lingă cei E 
slificați din prima etapă participă și fruntași ai acestui =
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Meciuri de mare atracție 
in campionatul individual de box
PRIMA REUNIUNE VA AVEA LOC MIERCURI, DE LA 

ORA 19,30 PE STADIONUL REPUBLICII

Miercuri și joi, de la ora 19.30, 
pe ringul instalat în „potcoava44 
Stadionului Republicii, cei mai 
buni 40 de pugiliști ai țării, cîș- 
ligători ai celor patru zone, își 
vor

o.complet al reuniunii : 
descu — N. Gîju, C.
St. Constantin ; C. Gheorghiu — 
P. Vanea, C. Buzuliuc — I. Sa- 
bău ; I. Mihalic
T. Voicu

Davi-
Ciucă —

| TINERI
I SI TINERE!

Au mai rămas 139 
| de zile pină la incc- 
p pcrca J. 0. de la 
| ,ohio!

p r c â a t i(i-va 
I tem cinic pentru 
K a îndeplini normele 
a olimpice!
K

(Continuare în pag. a 2-a) ș
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Ne vizitează echipa de fotbal
Boiisucceso din
Echipa braziliană de fotbal 

onsucceso din Rio de Janeiro, 
ire a învins duminică la Sofia 
lecționata olimpică a R. P. 
ulgaria, (3-2), va efectua un

Rio de Janeiro
turneu de trei jocuri în țara 
noastră. Fotbaliștii brazilieni ur
mează să sosească în țară în 
cursul acestei săptamîni.

disputa întîietatea pentru

de la stingă, N. Puiu 
Olteanu — H. Leov, 
M. Gheorghioni

St. Popoacă,
— I. Dinu ; I. Olteanu
— H. Leov, V. Mir za 
■— V. Badea; M. Nico- 
Iau — V. Trandafir, 
St. Cojan — D. Gheor
ghiu.

în cea de a doua se
mifinală, de joi seara, 
se dispută meciurile la 
celelalte categorii, lată 
programul : N. Puiu — 
N. Mîndreanu, P. Co- 
valiov — C. Popa ; I. 
Vișinescu — C. Rusu, 
M‘. Cîrciumaru — N, 
Deicu; I. Pițu — 
Niculescu, M.
trescu — I. Covaci; I. 
Monea — M. Mariuțan, 
C. Slănescu — N. Tu
dor ; V. Mariuțan — 
M. Gheorghioni, O. 
Cioloca — Gh. Negrea.

c.
Dumi-

Primele
Primăvara atletică a fost bo

gată ! Multe performanțe de va
loare, noi recorduri au fost con
semnate în concursurile inter
ne. Și peste hotare sportivii 
noștri au pășit cu dreptul, ob- 
ținînd fnumoase victorii. Sînt 
roadele muncii. Pentru că în 
pregătirea acestui sezon, start în 
marele an olimpic, s-a muncit 
într-adevăr cu seriozitate, cu 
simț de răspundere și cu un țel 
bine stabilit : îndeplinirea nor
melor olimpice pe 1964, care re
prezintă cifre deosebit de ridi
cate, de valoare internațională, 
cele mai multe întrecînd actua
lele recorduri ale țării. Așadar, 
lupta pentru norme s-a împletit 
cu lupta pent nu recorduri (și in
vers) iar rezultatele se și văd.

Iolanda Balaș se află la nu
mai 3 cm de performanța sa 
supremă, Șerban Ciochină a rea
lizat trei salturi peste 16 metri 
(de două ori 16,16 m, record 
întrecut și apoi egalat), Al. Bi- 
zim și Gh. Popescu s-au apro
piat, mai repede decît în ori
care alt an, de 80 metri la su
liță, Mihai Calnicov și-a ega
lat propriul record Ia lungime,

roade...
Viorica Visco poleanu este îtt 
imediata apropiere a performan
ței feminine, Ilie Popa a mers 
în timp record pe distanța olim
pică a celor 20 de kilometri, 
Andrei Barabaș ne arată că pen
tru el a coborî sub 14 minute 
pe 5000 m nu va fi o problemă 
etc.

în sfîrșit, Jur că și Zamfirescu 
au declarat „război44 recorduri
lor lui Moina și nu vor avea.., 
pace pînă cînd nu le vor vedea 
doborîte. Cel pe 200 m a și fost 
întrecut duminică (21,0 sec. re
prezintă a treia performanță eu
ropeană), cel pe 100 m mimai 
egalat cu o săptămînă în urmă. 
Se remarca varietatea de prob© 
în care atleții noștri bat la poar
ta consacrării internaționale. Și 
mu lipsește dintre ele sprintul, 
âtîta vreme văduvit de un mare 
campion. Acum avem în perpeo 
tivă chiar mai mulți...

Trebuiie consemnate aici și o. 
serie de succese promițătoare 
dobîndite de tinerii noștri at- 
leți, juniori și copii, schimbul

(Continuarea în pag. 7-a)

z.
Văzuți de Neagu Radulescu

Față în față, de sus,
— N. Mîndreanu,

V. Mariuțan

cucerirea titlurilor de campioni 
republicani.

Sistemul de organizare a ac
tualei ediții a campionatului 
face ca încă din prima reuniune 
să asistăm la partide deosebit de 
atractive. 1

Mîine seară vom putea cu
noaște „finaliștii44 la categoriile 
muscă, pană, ușoară, mijlocie 
mică și semigrea. Iată programul

Meciul de
Miinc, pt stadionul Dinamo (ora II)

fotbal Lotul B—F. C. Niirnberg

Luptă aprigă încă de la primii metri. (Citiți în pag. a IV-a rezultatele întrecerilor de sportuiri 
nautice, dotate cu „Gupa Dinamo44).

La puțin timp de la jocul sus
ținut cu Dozsa Ujpest Budapesta, 
lotul B este chemat mîine să 
susțină — pe stadionul Dinamo 
— o nouă partidă internațională 
în compania echipei F.C. Niirn- 
berg, care activează în prima 
ligă a R.F. Germane. în perspec
tivă, o întîlnire interesantă, de 
bun spectacol fotbalistic între 
două formații alcătuite din jucă
tori valoroși.

Antrenorii lo tu Lui. B, Angelo 
Niculescu și Ștefan Covaci, s-au 
fixat asupra următorului „un
sprezece44 : I ones cu — Mar cu, 
Solomon, Nunweiller, IV, Cîm- 
peanu — V. Alexandru, N. Geor
gescu Badea. Dridea I, Tu fan, 
C. Ionescu. Rezerve : Datau, 
Campo, Barbu. Octavian Popes
cu, Hașoti și Mateianu.

F.C. Niirnberg va alinia echipa 
care a evoluat duminică la Plo
iești, adică : Wabra — Hi-lpert, 
Popp — Wenauer, Leopold, 
Resch — Dachlauer, M tiller, 
Strehl, Wild, Albrecht.

Echipa maghiară de fotbal 
Szeged își continuă turneul în 
țara noastră jucînd mîine la Si
biu cu echipa locală. C. S. M.

Atac ploieștean la poarta lui Wabra. Fază din meciul Petrolul —
F.C. Niirnberg, disputat duminică la Ploiești și încheiat cu un 

rezultat de egalitate : 2—2
Foto î M. Popescu-Ploiești

Reportaj ni nostru

Seara

înseamnă

octombrie...

Cu chiu cu vai, pentru „Cupa 
Dinamo", bătrînul Snagov 
și-a făcut o față mai primi

toare. Și-a mai zvîntat noroaiele, 
și-a ținut vînturile-n hățuri, și-a dat 
fața lacului la cosmeticians pen
tru a-i mai atenua... ridurile, iar — 
pentru primele probe — a arborat 
și cîteva eșarfe de cer albastru, 
pe care și le-a procurat cu greu, 
pentru că — în acest sever mai — 
articolul ăsta are mare căutare...

E primul concurs al anului, e 
dimineața sezonului...

— Bună dimineața, bătrîne 
SnagovI

Snagovul, bine dispus și ușor 
emoționat de mica sărbătoare, e 
pus pe glume :

— Oh, uite și „Sportul*...  Se cu
noaște că nu e etapă de fotbal...

Fotoreporterul nostru vrea să 
protesteze. Nu-I las.

Eu (puțin autobiografic, roman
tic și... autocritic): Cum poți spune 
asta, bătrîne ? I Știi cît ți-am fost 
de fideli, totdeauna I Cel puțin, 
.. r-o vreme, adu-ți aminte că-ți 
bateam malurile aproape zi de zi...

Snagovul (concesiv, filozofic, 
dar ușor ironic) : Eheu, fugaces 
labuntur anni...

Fotoreporterul (figură nedume
rită, ton agresiv) : Iar ne zice ceva.

Eu (liniștindu-l) : Nu, zice că re
pede mai trec anii...

Fotoreporterul (refăcut) : Știe 
multe bătrînul...

Eu (cu ochii la vechea mînăs- 
tire de pe insulă) : Păi, te joci ? 
L-a văzut și pe Vlad Țepeș I

Flatat, bătrînul ține .să ne mai 
facă un servici : își foiește un mi- 
nut-două fagii și mai alungă de pe 
cer cîțiva balauri vineți, care dă
deau tîrcoaie pistei, gata să-și 
desfacă robinetul cazonelor pline 
de ploaie, tocmai deasupra „so
sirii"...

Toate părțile mulțumite. începe 
concursul.

■ir
Prima probă : ștafeta 4x500 m 

la caiac. Mircea Anastasescu 
(ultimul schimb la Dinamo) pri
mește pe locul doi, dar trage bine 
și cîștigă cu un avans de cinci se
cunde.

Din nou în fața fileului
• AZI, ÎN SALA FLOREASCA, AL DOILEA MECI DIN
TRE REPREZENTATIVELE FEMININE ALE R. P. ROMÎNE 

Șl R.P. UNGARE
Duminică dimineața formațiile 

feminine de volei ale R.P. Ro
mine și R.P. Ungare s-au întîlnit 
în prima manșă a dublului meci 
pe care cele două reprezentative 
îl vor susține în Capitală. Prima 
confruntare a fost de o bună 
factură, evidențiind forma exce
lentă pe care o dețin voleibalis
tele noastre. Echipa romînă a 
practicat un volei modern, mult 
aplaudat de spectatorii prezenți 

Azi, amatorii de volei Și mai 
ales cei ce n-au avut posibilita
tea să vizioneze primul joc, aa 
ocazia să vadă din nou la „lu
cru4* cele două reprezentative.

Fără îndoială că meciul de 
azi dupa-amiază ne va oferi un 
joc de bună calitate. Este de aș
teptat ca după înfrîngerea de 
duminică voleibalistele maghiare 
sa dea e replică dîrză echipei 
noastre, să facă dovada calită
ților pe care le au. Cît privește 
reprezentantele noastre, aștep
tăm din partea lor un joc la fel 
de valoros, care sa confirme sal
tul calitativ înregistrat

Meciul va avea loc în 
Floreasca, cu începere de la ora 
18,

Un zîmbet optimist, de adoles
cent, îi luminează fața. La ora ac
tuală împarte cu losif Sîrbu, cu 
Lia Manoliu și cu Dumitru Pîrvu- 
lescu un record republican „sui- 
generis" : trei participări la Olim
piadă și pentru a patra oară în 
lot.

Spune că se simte bine. Mai 
bine ca anul trecut, în aceeași pe
rioadă. Prilej de reflecție : în '63 
a venit pe locul doi la „mon
diale"...

îi string mîna, bucuros și eu — 
în ascuns — de tinerețea lui ne- 
desmintită. In 1952, cînd numărul 
primăverilor noastre începea cu 
„douăzeci și..." după care urmau 
cifre mici și apropiate, eram doar 
împreună la Helsinki, el cu caiacul, 
eu cu microfonul și condeiul. Vasă- 
zică..

Vasăzică, Mircea, băiete, mai 
putem cînta „Gaudeamus*..,

RADU URZICEANU

(Continuare în pag. a 4-a)



Foto : Gli. Corcodel-BrașevZxr dr«wu.„

SPARTACRHDA REPUBLICANA
Să pregătim temeinic 

întrecerile etapei a II~aî

Carnet turistic PĂDUREA LILIACULUI
Drumețind prin Oltenta trăiești satisfacții deosebite. Rămii impresionat

___ ;___‘ , de noile edificii culturale.
Alături de ele, monumentele naturii, pitorescul peisajului te incintă, te îm
bată prin frumusețea lor. Și asta oriunde îți arunci ochii, de la Olt. și pină 

~ -____ j ’’ ' ' '-----------ț'A Olteniei ar trebui
scrise  ̂tomuri întregi. De data aceasta vom face doar un scurt popas în două

de măreția construcțiilor industriei socialiste, de noile.

aproape de Cerna. Pentru a vorbi de toate frumusețile
L___  ____....... --- ------  - - . .
din cele mai atrăgătoare „grădini" ale plaiurilor oltenești.

tradiția localnicilor. Pădurea de liliac 
a devenit o adevărată scenă pe care se 
întrec acum artiștii amatori din multe 
comune ale raionului Baia de Aramă. 
Tarafurile de lăutari și brigăzile artis
tice tac să răsune pină departe cîntul 
vieții noi. Costumele lor pline de farmec 
se confundă cu coloritul viu, atractiv 
ai liliacului

La umbră de codru verde, localnicii 
și turiștii petrec- ceasuri plăcute. Far
mecul acestei grădini a inspirat și pe 
făuritorii de versuri populare, care n-au 
întîrziat să-și arate îndemînarea. Astăzi 
este foarte cunoscut prin partea locu
lui refrenul !
„Pe Valea cu liliacul
Și-a mutat mtndra ceardacul 
Cind ii trine dor de mint 
Rupe liliac și vine" ..

. . . înaintea sărbătoririi liliacului din 
anul acesta, care- a avut loc în prima 
duminică după înflorirea grădinii, s-au 
făcut pregătiri intense. S-au executat 
lucrări de amenajare a drumului de 
munte, de întreținere a pădurii etc.

... Pe șoseaua ce duce de la Baia 
de Aramă la Balta se află comuna 
Ponoarele. Un scurt popas nu este 
lipsit de importanță. Monumentul ridi
cat. aci de natuiă, cind apa Zătonului 
a săpat in muntele de calcar galerii și 
peșteri, îi uimește pe drumeți. Podul 
suspendat de astăzi, lung de 50 de 
metri și lat de 17, ca și Peștera care 
se întinde pe sub munte, drum 4e 
peste 1 km, au o înfățișare pitorească. 
Ele te rețin, și după ce le-ai vizitat îți 
trăiesc n'.ultă vreme în amintire-

Tot aci se află una dintre cele mai 
mari păduri de liliac din țară. Ea 
ocupă o suprafață de aproape- 20 de 
hectare și a fost declarată de către 
statul nostru monument al naturii. 
In perioada înfloritului, această imensă 
grădină naturală constitui*  o adevărată 
atracție pentru turiști.

Sărbătoarea liliacului a intrat în

Campionatul republican 
seria B

Sîmbătă și duminicii 3-a desfășurat 
• «ea «le a treia etapă a campionatului 
republican de „clasice" seri*  B. Majo
ritatea îutîlwirilor au corespuns. S-âra 
rtmaicat îndeosebi sportivii «le la cate- 
«goriile mici care au făcut meciuri di- 
inomioe, de nivel tehnic satisfăcător. 
-Dintre echipe s-»«i evideftșiaă Petroditl 
Ploiești, Dinanio Pitești. Vagonul Arad, 
'Rulmentul Brașov și Mureșul l g. 
(Mureș.

JVe găsim la jumătatea campionatu
lui și considerăm necesar să scoatem 
-Sn evidență și o serie de neajr.nisuri, 
‘Care trebuie inlălurate cît mai curind. 
'Astfel, este necesar ca «jch-ipele gas*lă  
să acorde mai multă atenție organizării 
ți popularizării întrecerilor, care în 
multe localități se desfășoară- în anoni
mat. Organizatorii mi se învrednicesc 
să facă nici măcar cîteva afișe. De ase
menea. la unele reun-iaitH lipsese cro- 
nometrele și gongurile. Federația de 
specialitate trebuie să analizeze și fa-p- 
iiiI că o serie de arbitri nu se prezintă 
la reuniurui îllgreuind buna desfășu
rare a întîlnirilor.

Irită rezultatele : C.S.M. Cluj — Con
structorul Margliita 8—4, I.M.U. Med
gidia — Vulturul Tulcea 7—9, 
mrntiU Brașov — Independența Sibiu
14— 2, Dinamo Pitești — C.S.M.S. lași
15— 1, Vagonul Arad — Constructorul 
Hunedoara 10—6, Mureșul Tg. Mureș 
— Crișul Oradea 10—6, Petrolul Plo
iești — Carpați Sinaia 11—5.

Itul-

SPORTUL POPULAR
Pog. o 2-a Nr. 4450

I

CAROL BORA-uoresp.

Studenții bucureșteni și-au desemnat campionii
Pbligontil din incinta stadionului 

Tineretului a fost gazda campionatu
lui universitar de tir, faza pe Capi
tala. S-a tras proba de armă sport 
3x20 focuri. Dintre fete, cel mai bun 
punctaj l-a realizat studenta Atartana 
Antonescu, anul I Institutul de Arhitec-

Student*  Mariana An-tonescu, mul I 
Arhitectură, este noua campioană uni
versitară a orașului București la tir 

tură, 462 p. La băieți, locul I l-a ocu
pat Mircea Rusescu, anul I Institu
tul Politehnic cu 529 p. El a fost ur
mat ele Mircea Lazăr (lust. de Con
strucții) cu 519 p și Gheorghe Stoian 
(I. Arhitect.) cu 504 p.

Pe echipe, primul loc a revenit tră
gătorilor de la Institutul de Construe-

... Lăsînd în urmă podul și grădina 
de la Ponoare, cu priveli.ștife-i atît de 
felurite, ne îndreptăm spre Tg. Jiu. 
După un ceas de coborîș prin desișuri, 
părăsind codrul de fagi bătrini și valea 
luminoasă a Tisman •!, poposești în 
Poiana narciselor de la Cioeîrlău, lingă 
Tg. Jiu. Aici, ai impresia că te afli 
într-o lume de basm. Petalele aibe și 
parfumate pe care natura le-a țesut 
pe vasta cîmpie de Ia Preajba dau un 
colorit viu, atractiv pitorescului. Alături 
de imensitatea clădirilor Combinatului, 
pentru industrializarea lemnului și 
„Coloana infinitului", dăltuită de Brîn- 
cuși, această grădină naturală dă un 
cadru nou, generos, ținutului gorjan 
Acum, în adierea caldă a primăverii. 
Poiana narciselor sugerează valurile 
înspumate ale unei mâfi.

Poiana narciselor de la Ctoetrlău se 
aseamănă mult cu cea de far poalele

Făgărașului și... inlba’lS ptșnțparfamul 
și farmecul ei pe vizitator, pină vara 
tirziu I Imaginea ei pătrunde adine'în
suflețiți omului. tMreeînȘjț 'nuftiai 'ă ,zî 
in pădurea liliacului .de la. Ț.oișoțir.e.șau 
în Poiana narciselor deultngă Țg>rJiu; 
vei păstra o amintire de neșters. Fru
musețea acestor priveliști îndeamnă lă 
noi drumuri pe meleagurile oltenești.

I

ții (Al. Lazăr, O. Braun. M. btegri- 
șariu și ,V. Comori) care au totalizat 
1.977 p. Echipa, pregătita de asisten
tul universitar Corvin Mircioiu. a fur
nizat prin aceasta o frumoasă sur
priză, „sosind" înaintea sportivilor de Ia 
Institutul Politehnic (1 583 pj și Uni
versitate (1 794 p). Dintre echipele fe- 
niiilitie, cea mai bună comportare a 
avut-o cea a Institutului de Cultură 
Fizică (Aurelia Sehaffer, Elena Mitro- 
fanovici, Constanța Ciupagea) cu 
1 286 p (antrenor, asistent universi
tar Mircea Baia). Pe locurile urmă
toare — Institutul de Arhitectură 
(1281 p) și Institutul de Construc
ții (1 174 p).

Bilanț pozitiv la Institutul Politehnic din Cluj
La Cluj, de două luni și mai bine; 

studenții de ta Politehnică- pot- fi întîl- 
ni(i cu o frecvență matematică în par
cul sjxrrtiv „Babeș-Botvai'*...  Pentru 
sute de băieți și fete de la mecanică 
sau construcții, de la mecanizarea a- 
grieolturii sau electromecanică, tere
nurile de fotbal și handbal, cele 
volei și baschet, ca și pista de atletism 
din acest atît de pitoresc colț al orașu
lui de sub Feleac au o atracție de mag
net. Individual s-au pe grupe, viitorii 
inginerii aparținînd tuturor anilor de 
studii și-au petrecut pe acest teren o 
oră-două pe zi din timpul lor liber. 
Marea competiție a Spart-achiadei re
publicane a constituit un eveniment 
sportiv de actualitate, integrat organic 
în preocupările aproape fiecăruia din
tre tinerii studioși de la politehnica 
clujană. O confirmare deplină a fa-p-

Vtiloarea con-

(Urmare din pag. 1)

sport, indiferent că sînt de categoria 
I sau maeștri ai sportului. Așadar, 
întrecerile etapei a ll-a constituie o 
invitație la calitate, la performanță. 
Tocmai de aceea se cuvine ca ea sa 
fie pregătită cît mai temeinic

Să nu uităm că Vtflăărac 
cursurilor va fi cu atît mdi mare cu 
cît la o serie de ramuri sportive (at
letism, gimnastică, htiilrere, notație, 
lupte, moto și aviație ‘sportivă), faza 
'raională a campionatelor republicane 
pe 1964 se desfășoară' ia cadrul eta
pei a ll-a a Spartachiadei republi
cane.

Un element nou în desfășurarea e- 
tapei a ll-a: în acele orașe și raioa
ne în care numărul asociațiilor este 
mare, se pocite organiza o fază inter
mediară, pe grupe de asociații. După 
consumarea acestor întreceri, cîștigă- 
torii var participa la faza pe raion 
(oraș).

Succesul etapei a ll-a a Spartachia
dei republicane este condiționat di
rect de felul cum asociațiile, clubu
rile sportive, organele raionale și re
gionale UCFS vor reuși să rezolve 
multiplele probleme de ordin propa
gandistic, organizatoric, tehnic etc. Tn 
această direcție o sarcină de seamă 
revine consiliilor asociațiilor sportive 
care, în colaborare cu birourile sec
țiilor pe ramură de sport, au datoria 
să asigure pregătirea sportivilor care 
s-au calificat pentru întrecerile eta
pei a ll-a. Antrenorii, instructorii 
sportivi, profesorii de educație fizi
că, sportivii fruntași să îndrume cu 
grijă pe concurenți.. Șă exiște preocu
parea ca pa.rticipanțji. să aibă la în- 
demînă material și echipament spor
tiv corespunzător, întrucît ei reprezin
tă asociația întreprinderii, fabricii, 
instituției, gospodăriei agricole colec
tive, școlii, facultății etc. unde sporti
vul sau echipa respectivă lucrează 
sau învață. Consiliile asociațiilor spor
tive să aibă în vederi și faptul că la
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tutui că aici întrecerile sportive de 
mase au intrat în tradiție.

Catedra de educație' fizică condusă 
cu pricepere și pasiune de cunoscutul 
atlet, conferențiarul universitar Ion 
Moina, îți poate pune oriclnd la dis
poziție un foarte bogat material docu- 

de menfar (— foi de- concws, situații 
statistice, grafice ele) — mărturie 
elocventă a participării entuziaste a 
studenților de la Institutul Politehnic 
la întrecerile oe>leî mai mari competiții
de mase din acest an.

Intr-o primă etapă, pe grupe de stu
dii, numărul participanp'lor s-a ridicat
la aproape 1600, ceea ce reprezintă
mai bine de 80 la sută din efectivul 
institutului. Recordul ÎI deține gim
nastica cu 500 de concurenți (70 con
curente)... tatonată strîns de atletism 
(470), volei și baschet (cite 400). Ma
rea majoritate a participanților au fost

unor echipe și 
fi binevenită.

sate cît

această etapă parficipantii, membri 
ai UCFS, sâ aibâ înscrise în carnefe 
cotizația la zi.

O contribuție directă la reușita e- 
fapei a ll-a a Soartachiadei republi
cane sînt chemate să o aducă comi
siile raionale st orășenești de organi
zare a. Spartachiadei republicane, 
consiliile raionale UCFS cluburile 
sportive, comisiile pe ramură de sport. 
Activiștii sportivi din aceste organe, 
care au o vastă experiență în mun
că, să dovedească din plin întreaga 
Iar capacitate organizatorică. Ei sînt 
chemați să îndrum.® efectiv consiliile 
asociațiilor sportive, să mobilizeze 
cadrele tehnice (antrenori, instruc 
tori sportivi, profesări de educație 
fizică, arbitri, sportivi fruntași), care 
în perioada desfășurării etapei a 
ll-a a Sportachiadei republicane se 
impune să fie in primele rînduri ale 
organizatorilor. Prezența printre spor
tivii de la sate a 
sportivi fruntași va
Astfel de acțiuni pot impulsiona atît 
pregătirea sportivilor de la 
și însăși desfășurarea întrecerilor.

Inițiativa organizării de „duminici 
cultural-sportive" la sate, ca și 3a 
orașe să fie continuată și extinsă, 
asigurîndu-se participarea unei mase 
tot mai largi de tineri și tinere. Fo
losind experiența dobîndită cu ocazia 
desfășurării primei etape a Sparta- 
chiadei, consiliile asociațiilor sportive 
pot să organizeze, în continuare, di
verse competiții ca, de pildă, tradi
ționalele campionate ale asociației, 
întîlniri bilaterale între asociații, con
cursuri pentru desemnarea „celui mai 
iute", „celui mai tare", „celui mai re
zistent" tînăr din asociație și altele.

Să depunem roate eforturile pentru 
continuarea cu succes a întrecerilor 
pe asociații și să pregătim temeinic 
toate condițiile pentru cit mai buna 
desfășurare a celei de-a H-a etape a 
acestei mari competiții sărbătorești !

studenții anilor I. Ei au ținut să pună 
în practică experiența sportivă acumu
lată în școala medie pe care acum au 
cdmpletat-o cu noi și noi cunoștințe 
transmise de un episotiv de asistenți și 
lectori de specialitate cu o bună repu
tație din rindul cărora fac parte, în 
afara lui Ion Moina, Ttbariu Corneșan, 
Gheorghe Xeța, loan Feșnic, L. Szell, 
E. Sarossi ș.a.

Din consultarea acelorași situații 
statistice rezultă că fruntașe în întreceri 
au fost grupele 111 și 115 de la meca
nică, 211 și 212 de Ia construcții, 412- 
de la mecanizarea agriculturii și 313 
de la electromecanică. Grupe fruntașe 
In Spartachiada republicană înseamnă 
sută ta sută participare. Un exemplu 
viu pentru întregul centru universitar 
din Cluj.

I, BRADEȚEANU
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TRIBUNA SCHIMBULUI DE EXPERIENȚĂ POPAS ÎN MOLDOVA

Spartachiada republicană la noi în școală... „Școala atletic ă“ din Roman...

Școala profesională „23 August" din Capitală și-a 
creat de-a lungul anilor, o puternică tradiție spor
tivă. Despre această tradiție vorbesc faptele, pre- 

ența în rîndul elevilor școlii a unor sportivi care, ulterior, 
u obținut frumoase rezultate. Să amintim doar cîteva 
urne: atleții Gh. Zamfirescu și Victor Caramihaî, bas- 
hetbaliștii Predulea și Tursugian, handbalistul 1. Ro- 
escu, canotorul I. Păunescu ș.a.

Practicarea organizată a exercițiilor fizic© și sportului 
preocupat toate cadrele didactice ale școlii, indiferent 

le specialitatea lor. Așa se face că în activitatea spor- 
ivă au fost angrenați, de fiecare dată, aproape toți 
levii. Acum, de pildă, in întrecerile Spartachiadei repu- 
ilicane. elevii școlii noastre și-au înscris numele pe foile 
le concurs a 5 ramuri sportive: atletism, volei, gimnastică, 
îandbal și fotbal. Viitorii strungari sau matrițeri, sculeri 
au rectificatori, frezori sau sudori, turnători, tehnicieni 
.pecializați in construcții de mașini, laboranți metalurgiști 
tarticipă cu însuflețire la întreceri.

Un prim bilanț este deosebit de edificator: locul I pe 
Capitală în întrecerile de gimnastică și 
amuri sportive cu mare priză în rindul 
n care colectivul de elevi și profesori 
i avut anul trecut satisfacții depline: 
âștigarea titlurilor de campioane re- 
jublicane școlare.

Dar despre frumusețea și amploarea 
ntrecerilor din cadrul Spartachiadei 
-epublicane se poate vorbi și în alte 
•amuri sportive: atletismul, de pildă, 
:.are a angrenat cel mai mare număr 
le participanți, 426, după gimnastica de 
înviorare (500). Animatorii întrecerilor 
au fost o serie de elevi care au și pășit 
pe drumul performanței ca, de pildă, 
Gh. Teodorescu, N. Brînzan sau I. Lan- 
guris. Fotbalul, sport atît de îndrăgit de 
masele de elevi, a înregistrat și el o 
cifră impresionantă: 330. La handbal, 
de asemenea, se poate vorbi de o par
ticipare masivă: 243. Cifra globală a 
participanților la întrecerile Sparta
chiadei republicane este de 820, ceea ce 
reprezintă aproape 90 la sută din efec
tivul școlii.

Ce factori au favorizat toate aceste 
rezultate ? înainte de toate, sprijinul 
larg acordat activității sportive de 
către conducerea școlii și de organiza
ția de partid. După aceea este vorba de 
emulația care s-a creat în fiecare clasă. 
Profesorii diriginți fac periodic bilan
țul sportiv al clasei de care răspund, 
studiază cu elevii posibilitatea realiză
rii unor noi și noi rezultate, a unor 
noi performanțe. Din această întrecere 
între clase se ridică vîrfurile sportive ale 
școlii. Tinerii cu perspective sînt

volei. Sînt două 
elevilor noștri și

drumați către Școala sportivă de elevi nr. 2, către clubul 
sportiv raional Metalul. Sînt două unități sportive cu 
care școala noastră colaborează foarte strîns.

Trebuie să subliniez totodată condițiile materiale create 
activității sportive. Beneficiind de sprijinul ministerului 
de resort (prin tov. director ing. Claudiu Beiu), al uzi
nelor „23 August", școala și-a putut amenaja, prin muncă 
voluntară, terenuri de volei, baschet și handbal. De 
asemenea, școala posedă un club unde se practică șahul 
și tenișul de masă și o sală de gimnastică (care găz
duiește și pe amatorii de lupte, box și haltere) dotată cu 
întreaga aparatură. Elevii școlii au acces și la terenurile 
clubului sportiv Metalul, din vecinătate.

Iată, prin urmare, cum stau lucrurile la noi în școală. 
Iată atîtea premise care fac ca întrecerile Spartachiadei 
republicane și, paralel, cele din cadrul Insignei de poli
sportiv (pînă acum, 500 de participant cu majoritatea 
normelor trecute) să cunoască un frumos succes.

prof. ION SĂVULESCU
șeful catedrei de educație fizică a școlii profesionale 

„23 August" din București

Un instantaneu de sezon : elevele de la Grupul școlar profesional construcții- 
montaj din Capitală in timpul unei probe atletice

Intr-o oră de

în-

INITIATIVE

BREVIAR
• ECHIPA DE BASCHET A ȘCOLU ME

DII „I. L. CABAGIALE- DIN BUCUREȘTI 
eit« campioana pe Capitală în cadrai în- 
trecerilor Spartachiadei republicane. For- 
mafia pregătită do prof. I. Oprescu este 
alcătuită din elevi deosebit de talentat! 
printre care I. Tutoveanu, R. Popescu, R. 
Rogoz ți A. Atanasiu. In meci decisiv, 
baschetbaliștii de la ..Caraglale” au în
trecut pe cei de la «Cantemir" cu 68—63. 
(Dan Popa, core$p.).
• ORAȘUL P. NEAMȚ a găzduit între

cerile din cadrul fazei de zonă a campio
natelor școlare de baschet. Cîștigâtoare : 
echipele școlii medii din Moinești (fete) 
șl aceea a șc. medii ,P. Rareș' P. Neamț 
(băieți), (prof. Radu Toma, coresp.).
• IN COMUNA ACAȚARI, RAIONUL TG. 

MUREȘ a avut loc o întrecere cu participa
rea elevilor atleți din școlile de 8 ani. 
Cîteva rezultate. Băieți : V. Comșa — 3 
sec. pe 60 m; Eugen Dosafil — 1,41 m la 
înălțime. Fete: Ema Culda — 1:23,0 pe 
300 m; Silvia Ruțâ — 3,82 m la lungime; 
Rozalia Filip — 6,30 m la greutate. (loan 
Păuș, coresp. regional).
• STADIONUL .1 MAI' DIN TR. SEVE

RIN a găzduit un reușit concurs școlar de 
atletism în cadrul fazei orășenești a cam
pionatelor republicane rezervate elevilor. 
Cele mai bune rezultate :
— 8,5 pe 60 m. Nicolița 
100 m, Gh. Dundrințu — 
și C. Păcuraru — 11,9 
și P. Manafu, coresp.).
• ȘCOLARII REGIUNII MARAMUREȘ și-au 

disputat titlul de campioni la handbal. 
Cele mai multe victorii le-au realizat for
mațiile școlii medii nr. 1 Baia Mare (antr. 
prof. I. Scurtu) la băieți și aceea a școlii 
medii nr. 3 Bala Mare (prof. I. Turda) la 
fete. (Alexandru Domuță, coresp.).
• AU FOST DESEMNATE CAMPIOANELE 

ȘCOLARE DE BASCHET ale orașului Iași. 
Este vorba de formația masculină a școlii 
medii nr. 1 ,,M. Sadoveanu' (antrenor, prof. 
V. Ultimescu) — care reeditează performanța
— și cea feminină a școlii medii nr. 4. 
(Eugen Ursu :— coresp.).
• ELEVII GIMNAȘTI DIN RAIONUL 23 AU

GUST au luat parte la concursul ’ pentru 
stabilirea echipelor campioane. Iatâ-le: Ia 
fete — școala medie „Mihai Viteazul” (an- 
trenoare, prof. Aurora Podlaha) cu 213,15 p, 
Iar la băieți școala prof. 23 August (an
trenori, profesorii J. Săvulescu și F. Pascal 
cu 330,15 p. (M. Constantin, coresp.).
• FAZA PE REGIUNEA HUNEDOARA A 

campionatelor republicane școlare de hand- 
bal-fete a avut loc la Hațeg, intr-un cadru 
sărbătoresc. Pe locul I — echipa școlii me
dii din Petroșeni. (Nicu Sbuchea, coresp.).

• DUPĂ ÎNTRECERI DE BUNA CALITATE,
echipele de băieți și fete ale școlii medii 
din Corabia au ieșit campioane raionale 
de handbal. In ultimele meciuri, reprezen
tanții acestei școli au ciștigat detașat în 
fața handbaliștilor din Dâbuleni (31—12) și 
a sportivelor din Bechet (9—2) (K. Vafiadis, 
coresp.). —

Elevele ©lașei a X-a C a școlii medii 
„M. Eminesou" din Cluj au avut, zi
lele trecute, în mijlocul lor, pe maes
trul emerit al sportului Ion Moina, 
șeful catedrei de educație fizică de la 
Institutul politehnic din localitate. La 
invitația conducerii școlii și a profeso
rului Vasile Emanoil, recordmanul țării 
în probele de 100 și 200 m a împăr
tășit elevelor, într-o oră de dirigenție, 
din impresiile sale, din bogata sa ex
periență de sportiv...

Și Ion Moina a început să-și depene 
amintirile... Primul concurs atletic l-a 
susținut la Moci, în comuna sa natală. 
Primul concurs și prima satisfacție 
sportivă totodată, deoarece Moina și-a 
înscris mumele printre ciștigători. As
censiunea sportivă a tînărului Ion 
Moina a fost vertiginoasă : în clasa a 
VII-a, la virata de 14 ani, el ajunge 
campion de sprint al orașului Cluj...

— V-am ruga să ne vorbiți de re
cordurile dv. la 100 și 200 m...

Ion Moina este nevoit să se.

• •

La data 
țării pe 
tinerele

în-

dirigenție.
toarcă on multi ani în urmă, 
la care a doborît recordul 
100 m, în 1946, la Predeal,
Ini ascultătoare nici nu erau născute... 
De fapt, recordul a fost doborît cu un 
an în urmă, în 1945, la Cluj, pe 
„Babe;", dar n-a putut fi omologat, 
deoarece startul nu a fost dat cu... pis
tolul de start. Recordul la 200 m este 
ceva mai recent, din... 1948.

Iată însă că în acest an, al 20-lea 
de la Eliberare, Zamfirescu a și ega
lat recordurile mele, iar Jurcă a și 
scos 21,0 pe 200 m.

Vizita maestrului emerit al sportului 
Ion Moina s-a încheiat cu o... invitație 
pe stadion :

— Vă aștept la întrecerile atletice 
din cadrul Spartachiadei republicane. 
Sînt încredințat că și din rîndul vos
tru se pot ridica elemente de valoare, 
de perspectivă. De altfel, începutul a 
și fost făcut: Ana Beșuan este doar 
colegă cu voi...

Romașoanii și-au făcut debutul în 
sportul de performanță, înainte de toa
te, prin atletism. Iftimie, Furdui, Vo- 
roneanu, mai recent Baciu, Filip, Du
mitru atestă că reprezentanții Romanu
lui se „văd" tot mai des, că ei sosesc 
printre primii în mai toate concursu
rile republicane. Atletismul din Roman 
are greutate, el și-a creat o adevărată 
tradiție. Despre aceasta vorbește și 
munca migăloasă, lucrul de laborator 
al tinerilor atleți care 
guri inițialele școlii 
Roman...

FLĂCĂUL DIN
Zilnic, pe stadionul 

crează zeci de atleți. Din rîndul sprin
terilor, ne atrage atenția un flăcău 
bine legat care nu-și mai găsește as- 
tîmpăr. Se numește Vasile loan. Este 
de fel dintr-o comună învecinată, din 
Cordun. Reținem amănuntul, deoarece 
Cordunul tinde să devină, așa cum ni 
s-a spus, principala pepinieră de atleți 
ai școlii.

Vasile Ioan a pășit pe stadion acum 
un an. Intrase la școala profesională 
de construcții. Intr-o după-amiază, nu 
știa cum să-și... omoare timpul. In cele, 
din urmă, Vasile Ioan a dat curs in
vitației unui coleg al său, de a merge 
pe stadion, unde aveau să se întreacă 
atleți din Roman și Iași. Vasile loan 
a fost numai ochi la cei ce-și măsurau 
forțele în probele de alergări. Primul 
sosit : 12,9 secunde. La sfîrșitul con
cursului, Vasile Ioan a cerut să alerge 
și el : 100 de metri, de unul singur. 
Acele cronometrului s-au oprit la 11,8 
secunde. Atleți și spectatori au făcut 
cerc în jurul său, l-au felicitat. ...Așa 
a pășit Vasile Ioan în rîndul elevilor 
școlii sportive UCFS Roman. Este un 
băiat zelos, cu multă răbdare. Nu mai 
reținem de cîte ori s-a ghemuit în 
blocstart, sau de cîte ori profesorul 
Șerban l-a întors, după primii zeci de 
metri. Altfel, nu se poate. 11 secunde 
pe sută, pînă la sfîrșitul acestui an. 
este — totuși — o culme. Pentru rea
lizarea 
muncă

UN
Să-i . .

tori, Vasile Manolache și Ioan Găsitu 
care au de parcurs nu mai puțin de 
50 de ture de stadion ; să-i trecem cu 
vederea și pe demifondistul Constantin 
Roșu care „înghite" sute de metri.

poartă pe trenin- 
sportive UCFS

CORDUN
din Roman lu-

ei, trebuie multă perseverență, 
îndîrjită, stăruitoare.
VERITABIL LABORATOR !
...ocolim pe cei doi mărșălui-

schimbînd, din cînd în cînd, ritmul; 
să-i lăsăm să exerseze, în liniște, pi
rueta, și pe ciocănarul Radu Constan- 
tinescu și discobola Constanța Vieru. 
Să ne oprim, cîteva clipe, lîngă sulițașa 
Ana Rotaru... In preajma ei, atent, pro
fesorul Șerban îi urmărește fiecare a- 
runcare. O oprește deseori, îi explică, 
o ajută să-și formeze, ceea ce șe chea
mă, un stil.

Mergem apoi mai departe. Un scurt 
popas și la sectorul de sărituri. Radu 
Capțan, tînăr inginer la „Prefabricate”, 
repetă lungimea. Este atîta dîrzenie pe 
chipul său I Explicația o găsim doar 
atunci cînd aflăm că se pregătește 
pentru decatlon.

Cînd să ieșim din „potcoavă", ne 
prinde din urmă Sorin Horodincu :

— Tovarășe profesor, mai fac un 
400?

— Da, dar mai întîi, să-ți controlea 
pulsul... Da... A revenit la normal. Pof
tim. Cu cine alergi ?... Uite, ia-1 pe 
Brill.

S-a întunecat de-a binelea. După im 
colț al tribunei, discret, luna își face 
simțită prezența. Pe pistă, la sectoa
rele de aruncări, la cele de sărituri, 
munca continuă...

CU CE AR FI TREBUIT SĂ 
ÎNCEPEM REPORTAJUL...

Tîrziu, la despărțire, îl întrebăm pe 
profesorul Șerban de unde își recru
tează elevii atleți.

— Din școli și întreprinderi. Tn pri
mul rînd, de la școala profesională 
l.M.R. Aici, atletismul aproape că nu 
are concurență. Antrenorul Constanii- 
nescu Nehoi care activează la I.M.R., 
începe _ totdeauna cu concursuri de 
popularizare. Apoi, întreceri de mase, 
pe ateliere și secții. Treaba merge 
bine. Acum, de pildă, la Spartachiada 
republicană, marea majoritate a parti- 
cipanților de la l.M.R. sînt atleți. La 
fel stau lucrurile și la școala medie. 
Concursurile pe clase au pregătit tere
nul pentru întrecerile Spartachiadei re
publicane. Cei care urcă pînă la eta
pele pe raion sau regiune trec automat 
în secția de atletism a școlii sportive 
UCFS. în acest fel, la Roman, nu va 
fi niciodată „criză" de atleți..

Ne oprim aici. Socotim că cititorii 
s-au edificat pe deplin. La Roman, 
„școala atletică” nu-și dezminte tra
diția...

T1BERIU ST AMA

Ioana Vlâdulescu 
Taloi — 13,6 pe 
13,9 pe 90 m.g.

pe 100 m. (Gh.

NOTE 
CRITICE

întrebări care își așteaptă

Pe plaja din apropierea portului 
Tomis (Constanța) pot fi văzuți de
seori. dar mai ales duminica, nume
roși elevi. Deocamdată nu fac baie 
sau plajă, ci practică diferite spor
turi: fotbal, gimnastică, volei. Sînt 
elevii școlii medii nr. 1 „Mircea cel 
Bătrîn“. împreună cu ei vin, pe rînd, 
profesorii de educație fizică Ion Cris
tian, Hortensia Todor și Gheorghe 
Enacopol. De altfel, sportul se bucură

Fruntașele unei școli sibiene

Pe panoul de onoare al Spartachiadei republicane

CORNELIA LUPE... Este elevă 
In clasa a VI-a B a școlii nr. 9. 
Fruntașii pe școală și președintă de 
detașament. Cornelia practică actio 
sportul. Ea s-a aflat printre cele 
mai bune tinere sportive in între
cerile de gimnastică și volei din 
cadrul Spartachiadei republicane. Tn 
urma exemplului oferit de ea, alte 
numeroase eleve din clasa a VI-a 
B și din școală au îndrăgit spor
tul...

ANGELA IINETEU... Elevă tot la 
"școala nr. 9, în clasa a VI-a C. 
Fruntașă la carte (note și medii nu
mai 101), Angela este totodată una 
dintre animatoarele activității spor
tive din clasa ei, principala cola
boratoare a profesoarei de educație 
fizică în organizarea întrecerilor 
Spartachiadei republicane. Ca spor
tivă, Angela practică handbalul. Ea 
face parte din selecționata școlii.

DANIELA L1UBA... Colecționa
ră — ca și Cornelia și An geta — 
de note și medii de 10. Daniela, ele
vă in clasa a VI -a B, a școlii nr. 
9. se bucură de prețuirea colege
lor și profesoarelor, pentru conștiin
ciozitatea cu care își desfășoară ac
tivitățile obștești (este președintă de 
unitate) și pentru sprijinul acor
dat activității sportive, a întreceri
lor Spartachiadei republicane, mai 
ales.

MIRCEA VIȘA — coresp.

răspunsul...
în această școală de o frumoasă tra
diție. Echipa masculină de baschet 
s-a calificat în etapa de zonă a cam
pionatului republican școlar, ca și 
cele feminine de handbal și volei. 
Toți elevii — 800 — sînt membri ai 
UCFS și participă cu entuziasm la în
trecerile Spartachiadei republicana. 
Aceasta însă pe terenurile de sport 
ale... altor școli!

— „Chemarea mării" este atît de 
puternică — am început noi discu
ția — încît preferați să desfășurați 
orele de educație fizică pe plajă?

— Nu acesta este motivul 
care ne vedeți aci. ne-au 
fesorii de educație fizică, 
...nevoia. •

— ? ! ?
...Ne aflăm în curtea 

spațioasă, de 50x24 m. 
stau trîntite la pămînt două panouri 
noi de baschet, cu care școala a fost 
dotată de către Ministerul 
mîntului. Spațiul din curtea școlii 
mite să se amenajeze 3 terenuri 
volei, unul de baschet, pe care 
putea juca și handbal. Dar. din 
cate, nu se vede vreo preocupare 
tru așa ceva. Terenul este denivelat. 
In plus, din dispoziția direcțiunii șco
lii. aci s-a construit o magazie în 
care s-au depozitat lemne. Și cul
mea ! Magazia s-a construit exact... 
în mijlocul curții. împiedicind astfel 
orice fel de amenajare sportivă. Nu 
se putea construi, oare, magazia de 
lemne în curtea alăturată, mai mică, 
a școlii ? Unde se vor desfășura orele 
de educație fizică în perioada care a 
mai rămas pînă la finele anului șco
lar, cunoscînd că în curînd își vor 
face apariția pe plajă primele serii de 
oameni ai muncii veniți la odihnă? lată 
întrebări care își așteaptă răspunsul—

R. O.

pentru 
răspuns pro- 
ne-a împins

școlii, curte 
Intr-un colț

Invăță- 
per- 

de 
s-ar 
pa

pe n-
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Primele ecouri după încheierea celei de a XVIl-a ediții a „Cursei Păcii“ Știința Iimișo
Comentariile pe marginea celei de a 

XVlI-a edijii a „Cursei Păcii", Var- 
șovia-Berlin-Praga, au început încă de 
duminică seara. Ziariștii, crainicii de 
radio și televiziune dezbat pe larg 
aspectele acestei mari competiții ci
cliste internaționale. Aprecieri elo
gioase se fac și la adresa echipei 
R.P. Romîne care a ocupat locul 2 
pe echipe și a realizat trei victorii 
de etapă.

Printre ceî 6 cicliști pe care zia
riștii de aici i-au desemnat ca favo- 
riți pentru Jocurile Olimpice de la 
Tokio sînt și doi dintre alergătorii 
noștri: G. MOICEANU. C. DUMI
TRESCU, alături de Smolik (R.S.C.), 
lAppler (R.D.G.), Zielinski (R.P.P.) și 
Spruyt (Belgia).

Ceea ce a impresionat în mod deo
sebit la echipa noastră — la actuala 
ediție a întrecerii — a fost nu numai 
puterea sa de luptă, dar și omogeni
tatea de care a dat dovadă pe par
cursul întregii curse. Acesta a fost, 
de altfel, punctul forte al reprezenta
tivei noastre. Cei șase cicliști, G. Moi
ceanu. C. Dumitrescu. 1. Stoica I. Ar- 
uleieanu. W. Ziegler și L. Zanoni. bine 
conduși de antrenorul E. Golgoți, aure- 
intmțat la ambițiile personale și și-au co
ordonat eforturile pentru realizarea unei 
■tactici de echipă. E un mare merit 
al întregului colectiv și el va trebui 
6fi constituie ttn exemplu pentru ac
tivitatea viitoare a cicliștilor noștri. 
Desigur, toate acestea n-ar fi fost

SEARA ÎNSEAMNĂ OCTOMBRIE
(Urmare din png. 1)

Senea Ismailciuc pierde mia de 
melci la canoe E campionul mon
dial al probei. In fața lui, nu o 
singură barcă, cum poate ați 
crede. Trei : Igorov, lonescti si 
Rotmon 1

Festivitate de premiere la 
Snagov, în concurs inte-n. Cam-

1 pionul mondial (rețineți : de astă 
toamne !) ccoslează la pontonul 

| de pe malul opus, fără plachetă. 
Nici măcar una de bronz .

îl ccut.
— Supărat, Senea ?
- Da di ce ? AstO-i valoarea. 

Am tras cît am putut. Bine că-s 
alții care sâ-mi ia locul. Important 
e ca la Tokio să fie unul de-al 
nostru, cît mai bun și să ciștige. 
C-o fi Andrei, c-o fi Marian, c-o

i fi Lean, ce contenzo ?
— Consideri, totuși, c ai mers la 

vcloarea ta ?
— Primăvara merg mai slab. 

Anul trecut pe vremea asta mă 
boțeau alții cu cîte 8—10 secunde. 
Dar, să mai vedem. In septembrie...

Senea nu spune câ-n ultimul 
timp a avut o grămadă de exa
mene.

Pleacă cu același zîmbet cu care 
a coborît din tren cind venea de 
Io Jaice.

Ismailciuc, conoistul, e azi unul

RUGBIȘTII nonINI AII LĂSAT 0 FRUMOASĂ IMPRESIE
De la trimisul nostru special, Dimîtrie Callimachi

' BERLIN 25. Dumîntea la Gbrlitz, 
«lupă terminarea partidei dintre echi
pele R.P. Romine și R.D. Germane, 
dl CARLO MONTAGNO, vicepre-ședin- 
jlele Federației Internaționale de Rugbi 
lAmator (F.I.R.A.) și președinte al Fe
derației italiene de rugbi. mi-a decla
rat :

„/n numele președintelui E.I.R.A., 
Idl. Delbert, pe care îl reprezint la a- 
icest turneu, vă felicit pentru frumoasa 
victorie obținută... Aveți o echipă foar
te puternică, cu două compartimente 
•egale ea valoare, care se poate întrece 
'eu cele mai redutabile formații din lu
me. Deși dn echipa dv. au lipsit o 
eerie de titulari (n.n. Penei ti, Moraru, 
Xlrmian). totuși sa văzut din plin con
cepția superioară care stă la baza jo
cului formațiilor rcmîneștP.

Aceste cuvinte ale reprezentantului 
}■ .LR.A. la cea de a Vl-a ediție a ^Cu
pei Păcii11 exprima, cît se poate de fi
del, realitatea. Ca martor ocular, pot 
*« «ubFniez faptul ca rugbiștii din re
prezentativa noastră și-au reafirmat 
calitățile lor de bază — puterea de 
luptă, cunoștințele tehnico avansate, 
finețea tactică.

M-am convins totodată de creșterea 
valorică a celorlalte formații competi-
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posibile dacă reprezentativa noastră 
n-ar fi dispus de o bună pregătire, 
care i-a asigurat rezerve suficiente 
pentru a susține disputa extrem de 
grea cu valoroasele reprezentative pre
zente în întrecere și, îndeosebi, cu

De la stingă la dreapta: G. Moiceanu (căpitanul echipei). C. Dumitrescu, I. 
Stoica, I. Ardeleimu, TV. Ziegler și L. Zanoni

Echipa de ciclism a R. P. Romîne. 

formația R.P. Polone, mare favorită 
în cea de-a XVII-a ediție a „Cursei 
Păcii".

Ieri dimineață s-a lucrat foarte 
mult la biroul de presă. Am profitat 
de prezența unor cicliști renumiți, an- 
ttenori și ziariști, pentru a le solicita 
părerea cu privire la comportarea e- 
chipei noastre. Iată ce ne-au declarat:

GUSTAV SCHUR, căpitanul echipei 

dintre învinși. Ismailciuc, sportivul, 
un învingător

★
Freamătă Snagovul, de la „molul 

tăiat" și pînă la „baza veche". 
Proba probelor. Caiocele de 4 I 
Steaua și Dinamo, o cursă de co
loși ai podelei.

Ascultați vocea crainicului :
„Steaua : Nicoară, Ivanov, Arti- 

mov, Conțolenco ;
Dinamo : Vernescu, Anastasescu, 

Țurcaș, Ivănescu".
Pentru obișnuiții caiacului, nu

mele astea cad greu, plin, ca niște 
saci îndesați, descărcați direct pe 
dușumea.

fn cele două bărci, șapte maeștri 
emeriți ai sportului.

Dați-mi voie să fiu mîndru. 
Puteți fi și dumneavoastră : în 
cîte țări se mai aliniază, la un 
start, patru campioni mondiali ?

Să vă descriu cursa ? Inutil...
Vă dau doar rezultatul. Steaua 

cîștigă pe ultimii metri cu... 3 ze
cimi de secundă.

★
Bună ți-a fost dimineața, bă- 

trîne Snagov 1
Bună sâ-ți fie toată ziua I
Și mai ales seara...

P. S. : Aici, seara înseamnă 
octombrie — înseamnă Tokio...

toare, a echipei R.D. Germane mai ales, 
care și-a îmbunătățit radical nivelul 
tehnic și concepția de joc. orientată 
tot mai mult pe principiile rugbiului 
modern, cu abiandență de baloane „la 
mînă“, cu șarje desfășurate rapid și, 
în general, eu accent vizibil și către 
I atura spectaculară. Locul 2 ocupat în 
ediția din acest an a competiției de 
către rugbiștii R.D. Germane atestă 
acest progres. Echipa R.S. Cehoslovace 
a dat și ea dovadă de o îmbunătățire 
a tehnicii de compartiment, dar ea ră- 
mîne încă tributară jocului închis, ob
structionist, mai puțin „aerisit".

De altfel, ideea inițiatorilor „Cupei 
Păcii1, adică a federației romîne de 
specialitate, a fost tocmai aceea de a 
contribui la dezvoltarea rugbiului în 
țările din centrul și estul Europei. Nu 
încape îndoială că în cei 6 ani de cînd 
ființează competiția, rugbiul, sport cu 
mai puțină răspîndire în mase în R.S. 
Cehoslovacă, R.P. Polonă și în ultimul 
timp și în R.P. Bulgaria tinde să con
cureze altele, cu tradiții. Eficiența com
petiției este, prin urmare, evidentă.

Atît la Bautzen (în primul meci, cu 
R.S. Cehoslovacă) cît și la Gorlitz (cu 
XV-le R.D. Germane) rugbiștii noștri 
au lăsat o frumoasă impresie. Inițial, 
specialiștii prezenți aici au rămas oare
cum surprinși de componența echipei 
romîne, cu foarte mulți jucători ca și 
uecunoscuțd în arena internațională. 

R.D.G.: „Am răsuflat ușurat cînd am 
ajuns duminică pe stadionul din 
Praga. Niciodată pînă acum, cel pu
țin în cei 12 ani de cind concurez eu 
în „Cursa Păcii", echipa Romîniei nu 
ne-a făcut atîtea „zile grele". N-am 

fost siguri nici un moment că ne vom 
menține pe primul loc. Am luptat cu 
toate forțele pentru a păstra tricourile 
albastre ide lideri, li felicit călduros pe 
sportivii romini care anul acesta s-au 
prezentat excelent pregătiți.

J. SPRUYT (Belgia): „Mi-au plăcut 
mult sportivii romîni și îndeosebi Du
mitrescu și Moiceanu. Sînt tari, foarte 
combativi, buni tacticieni. Au făcut o 
figură frumoasă în această cursă".

B. OSTERGAARD, antrenorul echi
pei Danemarcei: „Am admirat anul 
acesta o echipă romină pregătită ex
celent, care a aspirat pe bună drep
tate la locul I. Dar chiar dacă nu a 
reușit acest lucru merită felicitări pen
tru comportarea pe care a avut-o, pen
tru cele trei etape ciștigate, pentru lo
cul 2 realizat în final".

STANC10 STANCEV, redactor la 
„Naroden Sport" Sofia: „Am văzut cea 
mai valoroasă reprezentativă a Romi 
niei. Doi excelenți alergători: Dumi
trescu și Moiceanu și o echipă cu o 
voință și omogenitate exemplare. 
Dacă n-au reușit să treacă de echipa 
R. D. Germane cred că aceasta se 
datorește unei carențe de ordin fizic. 
Asta nu înseamnă însă că într-un 
viitor apropiat sportivii romini nu vor 
reuși să spargă... gheața. In mod sin
cer le doresc acest lucru".

ABEL MICHEA. „L’Humaniie“-Pa- 
ris : „Pentru mine a fost o surpriză 
comportarea cicliștilor romini. Mărtu
risesc, o surpriză plăcută. Felicitări 
cicliștilor, antrenorilor și federației 
romîne pentru modul în care se pre
zintă în acest an. De-abia aștept să-i 
revăd pe cicliștii romîni la campiona
tele mondiale".

ERNST GOLGOȚI, antrenorul echi
pei R.P.R.: „Sînt desigur fericit că

într-adevăr, noi am folosit în acest 
turneu cîțiva jucători foarte tineri, ro
dați, este adevărat în cîteva meciuri 
internaționale la nivelul formațiilor de 
tineret și juniori, dar debutanți într-o 
competiție rezervată seniorilor. Este 
vorba de fundașul Nedelcu, de aripa 
Dragomir, de centrul Nica. de jucătorii 
de linia a IlI-a, Șerban și Fugigi și de 
sportivul de linia I, /. Baciu. Șase ti
neri care abia au împlinit 20 de ani ; 
Ș’fise elemente cu frumoase posibili
tăți care au avut de trecut un veritabil 
examen de maturitate sportivă. A fost 
un examen greu dar pe care toți l-au 
absolvit cu bine. Dc altfel, cu foarte 
mici excepții (lordăchescu, Drobotă, 
Zlătoianu), întregul Iot care s-a de
plasat la acest turneu a fost foarte 
tînăr. Un act de curaj din partea an
trenorilor care au răspuns de pregăti- 
lea reprezentativei R.P. Romîne (Petre 
Cosmănescu și Dumitru M^moileanu) și 
pentru care trebuie felicitați.

Luni, rugbiștii romîni au părăsit Gor- 
lilz-ul îndreptîndu-se spre Berlin. De 
aici ei și-au continuat drumul către 
orășelul Pritzwald unde marți după 
amiază, începînd de la ora 16 (ora lo
cală) vor susține un nou meci, în com
pania selecționatei regiunii Potsdam.

Miercuri, după amiază, lotul rugbiș- 
tilor romîni se înapoiază — pe calea 
aerului — în țară. 

sportivii noștri au realizat această 
performanță. Socotesc că tuturor li se 
cuvin în mod egal felicitări pentru 
faptul că au luptat cu aceeași ardoare 
de la primul și pînă la ultimul kilo
metru. Sigur că putea să fie și mai 

bine. Sperăm ca în celelalte întreceri 
din acest an, ca și în viitor, să rea
lizăm performanțe cit mai bune, o com
portare la înălțimea condițiilor și în
crederii care ni se acordă".

G. MOICEANU: „Cred că nu i-am 
dezamăgit pe iubitorii sportului cu 
pedale din țara noastră. In numele 
echipei mulțumesc pentru condițiile 
ce ne-au fost asigurate, pentru dra
gostea cu care am fost înconjurați 
tot timpul și promitem pentru viitor 
rezultate și mai bune".

Am selecționat, fără îndoiala, nu
mai o parte din numeroasele comen
tarii ce se fac aici, la Praga. Vom mai 
reveni cu alte amănunte.

In încheiere, o informație:- delegația 
cicliștilor noștri sosește în țară cu 
avionul marți, în jurul orei 13.

0 REUȘITĂ „PREMIERĂ" LA SNAGC
Lacul Snagov a găzduit duminică primul 

mare concurs de spoituri nautice al anu
lui : „Cupa Dinamo". La startul probelor 
de cGiac-canoe și canotaj academic au 
fost prezenți toți componentii loturilor olim
pice și republicane. Lor li s-au adăugat 
alți fruntași ai canotajului bucureștean. Re
marcăm organizarea foarte bună a compe
tiției, participarea bogată (au fost probe 
cu cite 8—10 echipaje) în special la caiac- 
canoe, precum și disputa deosebit de 
strînsă în unele curse. Mulți dintre concu- 
renți au dovedit o pregătire serioasă, poftă 
de concurs. N-au lipsit nici surprizele înce
putului de sezon. Astfel, campioni mondiali 
ca S. Ismailciuc sau cuplul Iacovici—Si- 

Start în proba feminină de caiac dublu (500 m)
Foto : P. Romoșai

dorov au înclinat steagul în fața unor asal
turi viguroase. Aceastâ „piemieiâ" de pe 
lacul Snagov, desfâșuiatâ — în general — 
la un nivel tehnic ridicat, este de bun au
gur pentru sezonul de sporturi nautice al 
anului 1964.

lata cele mai interesante rezultate :
Ștafeta caiac 4x500 m: 1. Dinamo I (Anas

tasescu, Sideri, Ivânescu, Mercurian) 
8:12,0; 2. Steaua (Scurca, Corneev, Feher, 
Ilievici) 8:16,9; 3. Dinamo II (Popescu, Io- 
nițd, Claici, Butnaru) 8:29,7.

Schit I fete : 1. Maria Covaci (Olimpia) 
4:21,8; 2. Florica Pirtea (Voința Tim.) 4:28,9;
3. Maria Hublea (Metalul) 4:34,1.

Caiac simplu 500 m fete : 1. Ana Arval 
(Olimpia Reșița) 2:26,0; 2. Petrica Popa (O- 
limpia Buc.) 2:35,8; 3. Rodica Petrescu
(Steaua) 2:39,3.

Schi! 2+1 b.: 1. Dinamo (Brațckl, Ceapura 
+ Gheorghe Ion) 7:57,3; 2. Steaua (Pufu, Ro- 
drogean+Popescu) 8:17,5; 3. Metalul (Pa- 
nait, Coivin+Cătescu).

Caiac simplu 1000 m. b.î 1. Aurel Verne
scu (Dinamo) 4:14,6; 2. N. Teiente (Steaua) 
4:17,9; 3. Șteian Pocora (Steaua) 4:18,7;
4. I. Sideri (Dinamo) 4:22,7; 5. Frumușanu 
(Olimpia) 4:23,8.

Cu victoria obținută în meciul 
de sîmbălă asupra Electrom: 
București, formația S.S.E. Ti 
și-a cucerit dreptul de a part 
turneul final al campionatului 
handbal în 7. Elevele din Ti 
au reușit în acest an frumoasa 
mantă de a ocupa locui secund 
a 11-a, avînd astfel posibilitate 
se întrece mai departe cu cel 
bune echipe feminine din țara 
pentru titlul republican.

Celelalte trei participante Ia 
final, care începe astăzi la Ara 
continua (cu meciurile din re 
Craiova sînt, așa cum știți, Raj 
tuala campioană). Știința Bi 
și Știința Timișoara. Dintre 
(Joar două au fost prezente și 
ția trecută a competiției finale: 
și Știința Timișoara.

întrecerea din acest an se 
extrem de deschisă, fiecare dint 
4 finaliste prezentîndu-se cu șt 
preciabife. Cele mai bine „îrtarm

STEAUA Șl
SUSȚIN ASTAZI I
SUCEAVA 25 'prin telefon 

trimisul nostru). Și în cele dop 
tide de luni după-amiază arbȘir 
consemnat victoria scontată a 
țiilor bucureștene Dinamo și Ste

DINAMO BUCUREȘTI — ST 
TIMIȘOARA 24—9 (12—4). Ău 
cat: L. Popescu 2, Hnat 4, Jonc 
Costache II 8, Nica 1. Mureșan : 
nescu 4 pentru Dinamo; E. Sa 
Albert 1. Stenzel 3, Jude 1 Cris 
pentru Știința. A arbitrat Gh. 
(Brașov).

In meciul cu Știința Timișoar 
namo București a acționat într-ui 
susținut, cu combinații rapide ș> 
taculoase, folosind în același tir 
eficacitate forța tor superioară d

Caiac dublu 500 m. !<: 1. Steaua 
Lauei, Cornelia Sideri) 2:03,2; 2. O 
(Adriana Calini», Adriana Bîrsă: 
2:12,5; 3. Steaua 2:34,3. (Echipajul \ 
compus din Maria Tamaș și Cresa 
sosit pe locul secund, a fost descc 
din cauza unei greșeli de înscriere)

Caiac simplu 500 m b. : 1. Țuica; 
namo) 2:01,0; 2. O. Meicurian (Di
2:01,5; 3. Ti. Poenani (Steaua) 2:02 
Gh. Butnaru (Dinamo) 2:04,4; 5. Frum 
(Ol.) 2:05,2.

Caiac dublu 1000 m b.: 1. Steaua (' 
coară, H. Ivanov) 3:45,7; 2. Dinam; 
Sciotnic, J. Claici) 3:51,2; 3. Dinami 
Stavăr, Gh. Antoni») 3:51,9.

Camoe simplu 1000 m: 1. Andrei Iț 
(Steaua) 4:43,3; 2. Marian Ionescu (Din 
4:46,6; 3. Lean Rotman (Din.) 4:48,8; 
Ismailciuc (Din.) 4:49,9; 5. M. Som<
(Dfn.) 4:50,4.

Canoe dubiu 1000 m: 1. Dinamo (L. 
linov, Ichim Lipalit) 4:21,4; 2. Dinamo 
Iacovici, A. Sidorov) 4:25,0; 3. Dlnamc 
Dumitru, Igor Lipalit) 4:26,1.

Caiac dublu 500 m b. : 1. Dinamo 
Husaienco, V. Timofan) 1:49,2; 2. St< 
(J. Cozlov, Ti. Poenaiu) 1:49,4; 3. Dir 
(M. Stavăr, Gh. Antoni») 1:49,7.

Caiac 4, 1000 m b.: 1. Steaua (Nice 
Ivanov, Aitimov, Conțolenco) 3:22,0; 2. 
namo (Vernescu, Anastasescu, Turcaș, 
nescu) 3:22,3; 3. Dinamo (Vorobiov, Iva 
Teiente, Bazaracai) 3:26,0; 4. Steaua (î 
ca, Cuciuc, Toncu, Corneev) 3:26,6.

Schit simplu b. î 1. A. Aposteanu 
namo) 7:35,8; 2. C. Ciocoi (Olimpia) 7: 
3. F. Larion (Știința) 7:40,3; 4. O. Pay^ 
(Știința) 7:44,4.

Canoe simplu 500 m.i 1. A. îg 
(Steaua) 2:14,4; 2. M. Ionescu (Dim
2:14,7; 3. L. Rotman (Din.) 2.15,3; 4. S 
mailciuc (Din.) 2:17,4; 5. F. Seighei (Ste 
2:17,5.
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'nevi final feminin

ința București SERIA I

neul final masculin

PĂRERI...însă cele două formații studen- 
lin București și Timișoara, care 
dispoziție loturi foarte omogene, 
ele campioane, handbalistele de 
pid. sînt handicapate de două 
inibilități (Ana Boțan și Antea- 
țelea), fapt care, desigur, nu poate 
«observat. Cît privește pe S.S.E. 
■ara. după cum ne-a demonstrat 
campionat, ea este capabilă de 
surpriză. Așadar, iubitorii hand- 
i din Arad și Craiova vor putea 
i în această săptămînă o dispută 
i de interesantă, care, sperăm, se 
Sica și la un nivel tehnic cores- 
tor. lată programul meciurilor dîn

ți 26 mai: Rapid București—
Timișoara și Știința Timișoara— 
București; miercuri 27 mai: 

Timișoara —S.S.E. Timișoara și 
București—Rapid; joi 28 mai: 
București —S.S.E. Timișoara și

—Știința Timișoara.

* BUCUREȘTI

CAMPIONATUL IU
ZAUA BUCUREȘTI — DINAMO 
i.OV 14—13 (8—6). Au marcat:

1. Telman 3, Oțelea 2, Nodea 2, 
6 pentru Steaua; Radu 1, Miskes 

11 4. Allies 2, Pereteatcu 2, Oană 
tru Dinamo. A arbitrat C. Șenchea 
așii).
ndbaliștii de la Steaua și Dinamo 
v au jucat foarte nervos, 
lit și de cele 7 
rbitru. Inițiativa 
al, campionilor 
siatea acțiunilor 
■ul campionatului 
iriidele Dinamo București—Steaua 
iința Timișoara — Dinamo Bra-

ADRIAN VAS1LIU

fapt 
eliminări dictate 
a aparfinut, în 

care și-au axat 
pe Gruia, 
se încheie mărfi

li

i 4+1 b. : ]. Combinata Dinamo—
a (}iva, Diicov, Stratan, Tarara +■ 

7:01,2; 2. Steaua 7:11,6; 3. ȘtJ-
7:27,0. * *

timp — a antrenat echipa Chimica Tir- 
năveni. „Un timp“, deoarece după me
ciul dintre Chimica și Recolta Mediaș 
(terminat la egalitate : 2—2) el a încă
lecat pe motocicletă și... pe-aici fi-e
drumul! Motivele ?! După analiza sec
ției de fotbal a asociației Chimica, în 

care a fost criticat pentru lipsurile sale 

din munca de pregătire a jucătorilor, 

t a... supărat și și-a părăsit echipa. Gu

rile rele spun însă că o să-i treacă și 

că se va reîntoarce, deși fotbaliștii din 

Tirnăveni nu mai doresc acest lucru.

F.R. Fotbal ne-a comunicat ieri di
mineață programul «OHipetițtonal pen- 
tna categoria A și „Cupa R.P.R." po 
perioada 4 iunie —■ 19 iulie a.e. lată-1:

4 IUNIE : Dinam» Bacă» — Steaua
(restanță din șaispreaecitnHe „Cupei 
R.P.R.*); Dinamo București — Mine
rul Baia Mare, Rapid București — Fla
căra roșie București. Carpați Sinaia — 
Știința Timișoara, Siderurgisiul Hune
doara — C.S.M.S. Iași, Metalul Tr. Se
verin — Crișnl Oradea. A.S. Aind —- 
Farul Constanța, C.S.M. Sibiu —- Texti
la Sf. Gheorgbe (optimile „Cupei 
R.P.R.*).

7 IUNIE : Categoria A. etapa a 
XXII-a.

10 IUNIE: Steaua — U.T.A. (res
tanță din turul categoriei A).

14 IUNIE : Categoria A, etapa a 
XXIII-a.

17 IUNIE : Steaua București sa» Di
namo Bacău — C.I.L. Blaj (restanță 
di» optimile „Cupei R.P.R.").

21 IUNIE : Categoria A, etapa *
XXIV- a.

24 IUNIE : Progresai — Petrol»!, 
Știința Timișoara — Steaua, Rapid — 
Steagul roșni. C.S.M.S. — Dinamo Bucu
rești (restanțe di» categoria A, etapa 
a XVIRa).

28 IUNIE:
XXV- a.

2 IULIE: 
de finală.

5 IULIE:
XXVI- a.

12 IULIE: 
nale.

19 IULIE:

>o« dubtu see 1 Dinamo (A. loco-- 
A SMorav) 2 Cie.8; 2. Dinamo (A Du 
0 2OW51POli,) 2;01'5; SleaU° (EZab°'

ac 4 fele 500 m.: ț. steaua (Ema Mi- 
3C®' ^-'OTj,e^a Gheorghe, Valentina Ser-

Soha Conțolenco) 1:57,3: 2. Dinamo 
ia lorgnlescu. Anca Oliviei. Maiia Se1 * * * * * 7 * * * * 12-- 
Vierica Stoica) 2:02,1. 3. Steaua 2:02,3. 
11 8+1 b.t 1. Dinamo 6:31,8; 2. Steaua 
; 3. Steaua.
pS-amiază s-au disputat cele cinci 
5 ae lond la caiac-canoe, trei dintre 
evenixtd dteamoviștilor iar două spor- 
i de la Steaua.

caiac simplu a cîștigat Șt. Pbcora 
ua), urmat de A. Sciotnic (Dinamo) si 
ozlov (Steaua). .SteliștU- S. Cuciuc 

Terente cu ieșit Învingători Ia 
r înaintea echipajelor dinamoviste M. 
renco — I. Timoian și Andrei Ichim — 
aborenco.
ba de 4 a revenit lui Dinama (Teren- 
'orobrov, Bozaracal, Mercuiie Ivanov), 
□curile următoare, două caiace de la 
ia.
lamovistul Somovschi a învins la ca- 
simplu, întrecînd pe S. Filip (Steaua) 
ichitorov (Dinamo). In fine, iată ordi- 
primiîoi locuri la canoe dublu: 1. Di- 
) (Ichim Lipalit, L. Calinov), 2. Dinamo 
ibiciov, Afanasie), 3. Steaua (P. Sei- 

Gr. Ivanov).

mul loc în clasamentul geneiql a foet 
at de^ clubul DINAMO, care a cîștigat 

pusa în joc. Pe locurile următoare, 
aa și Olimpia.

De-a dreptul sur
prinzătoare ni se 
pare comportarea 
juniorilor de la Te- 
ba. După eum ne 
«orie coresponden
tul nostru din Ora
dea, ILIE GHIȘA, 
în meciul lor de

i pi on at eu juniorii Crișului, tinerii 
itorî arădeni an avut o comportare
•cele mai write. Ei au protestat tot 

pul Ia deciziile arbitrului (Tăpălagă 
dresat și cuvinte urî te conducăto-
ii întîlnirii, fapt pentru care a fost 
uinat de pe teren). Uneori, cei de 
Teba au recurs la durități, iar Ne-

BULETINUL CATEGORIEI B Dupâ mccml „sixnHițfior*

Știința București—C.F.R. Pașcani 
(1—I). Știința începe jocul foarte bine 
și chiar în primele 10 minute își creează 
două ocazii clare de a înscrie, pe care 
însă le ratează. Cei care deschid scorul 
sînt oaspeții. După ce în min. 15 ar
bitrul Te anulează un gol (pe motiv 
de ofsaid), Horvath (min. 17) reia cu 
capul, în plasă, o centrare de pe stingă. 
Golul acesta dereglează „mecanismul" 
studenților. Atacul — cu Ene Lucian 
dezorientat și Păiș greoi, neinspirat 
— joacă la întîmplare, cu mingi înalte, 
care avantajează apărarea oaspeților 
In plus, portarul advers, Leață, „culege 
iot*.  Egalarea survine de-abia în min. 
47, cînd Cicu transformă un 11 m, a- 
cordai în urma unui falt în careu. In 
încheiere trebuie să subliniem atitu
dinea reprobabilă a antrenorului Ma
rin Alexandru (C.F.R.) care a voci
ferat m permanență. A arbitrat cu gre
șeli I. Oniga (Teiuș). (A. Zamfirescu- 
coresp.).

Metalul Tîrgoviște—Chimia Făgăraș 
(4—1). Metalurgiștii au dominat net 
de-a lungul partidei, reușind să-și con
cretizeze superioritatea încă din repriza 
I, prin punctele marcate de Chirită 
(min. 26 și 31) și Mihăilescu (min. 
30). După pauză, jocul a fost „con
trolai" în continuare de metalurgiști 
care, din cauza impreciziei, nu reu
șesc să mai înscrie decît o singură 
dată, prin Bălăceanu (min. 77 din 11 
m). Oaspeții reduc scorul în min. 70 
prin Maxim. Ei au mai avut ocazia să 
înscrie un gol prin Rișniță, dar acesta 
a ratat în min. 65 un 11 m. Inegal 
arbitrajul prestat de V. Pădureanu- 
Buc. (M. A v an u-coresp.).

Dinamo Bacău—Foresta Fălticeni 
(10—2). Un adevărat festival al golu
rilor, care a început chiar în primul 
minut de joc, cînd Publik a trimis 
mingea în plasă, direct din corner. In 
continuare înscriu: Eftimie (4 goluri). 
Gram (2 goluri), Rădulescu (1). Ne- 
deleu (1) și Vătafu (1). Oaspeții au 
înscris prin Oltan și Brașoveanu. A 
arbitrat bine Andrei Rădulescu-Buc. 
(Gh. Dalban și Florin Sknion-coresp ).

Tractorul Brașov-Unirea R. Vîlcea 
(2—0). Echipa brașoveană a dominat 
mai mult după pauză și 
meritată victorie, 
destul de bine, dar 
tiituit un pericol 
Oană. Au 
52 din 11 m în urma unui fault în 
careu, comis împotriva lui Pană) și 
Lazarovici (min. 85). A arbitrat bine 
Tr. Vecan-Oradea. (V. Secăreanu și 
Gh. Corcodel-coresp.).

Ceahlăul P. Neamț—Știința Galați 
(1—2). Studenții au reușit să „smulgă" 
2 puncte gazdelor, printr-un joc atent 
în apărare și prin periculoase incursi
uni pe contraatac. Ceahlăul a domi
nat teritorial, dar... Au marcat: Rusu 
(min. 34 — autogol) și Stănculescu 
(min. 42) pentru Știința, respectiv 

Meder (min 31). Excelent arbitrajul 
lui Aurel Beniu-Buc. (Tema Radu- 
coresp.).

Știința Craiova—Flacăra Moreni 
(3—2). Studenții au fost superiori, do- 
minînd net, dar ei nu s-au descurcat 
îndeajuns de bine în fața apărării su- 
pranumerice a oaspeților. Fotbaliștii 
din Moreni au contraatacat periculos. 
Au înscris: Anton (min. 29), Gang, 
(min. 31) și Lovin (min. 46) pentru 
Știința, respectiv Drăgan (min. 38) și 
Bontaș (min. 85). A 
Stavru (Constanța), 
coresp.).

a obfinut o 
s-a apărat 

ei n-a cons- 
poarla lui

Unirea 
atacul 
pentru 
Ivăncescu (în min.înscris:

arbitrat bine N. 
(V. Popovici-

AȘA
Curierul nostru

I
goescii chiar l-a lovit intenționat pe 
orădeanul Kedvas. Aceste comportări 
arată că munca 4e educație în sinul 
echipei de juniori arădene lasă încă 
nsult de dorit.

intenționat pe

*

sosit scrisoa- 
tovarășilor 
PĂUȘ și 

C-TIN ALBU. Ei se 
ocupă de atitudinea 
antrenorului Ion 
Lazur care — un

Cu ștempda poș
tei din Tg. Mureș 
ne-a
rea
10.4N

Poiana Cîmpina — Me 
fatal București (2—1) 
Metalurgiștii burareșterri 
au făcut mufte clipe grele 
formației cîmpinene, una 
din aspirantele ta locul 1 
în serie, pe care au con
dus-o eu 1—0 prin golul 
marcat de Niculescu în 
min. 9. Abia în minutul 
60 lordache a reușii să 
egaleze, pentru ca după 
9 minute Nanu să aducă 
victoria echipei sale.

Gazdele au dominai 
majoritatea timpului, în 
special în prima parte a 
jocului, cînd n-ău putut 
concretiza nici una din 
numeroasele ocazii avu-te, 
din cauza nervozității și 
a pripelii. Metalul a ju
cat mai bine în compara
ție cu adversarul său, 
s-a aparat calm și orga
nizat și numai o 
șeală a lui Malschi 
ezitare a porterului 
culeseu au făcut ca 
peții să părăsească terenul 
învinși. (C. D.)

SERIA A HA

Minerul Baia Mare—Industria Sirmei 
Cimpia Turzii (2—2), Joc de slab nivel 
tehnic. Gazdele s-au întrecut ta gre
șeli tehnice. Sasu, Pînzaru, Vaida și 
Pop au avut ocazii bune de a marca 
dar șuturile lor au fost imprecise sau 
ușor de apărat. Oaspeții au practicat 
un joc dur, iar la sfirșitul partidei au 
tras de timp. Realizatorii celor patru 
goluri: Vaida (min. 27). Pop (56) 
pentru gazde, respectiv Mureșan (42) 
și Toia (59). Raport de cornere: 11:3 
pentru Minerul. A arbitrat bine A. 
Macovei (Bacău). (V. Săsăranu-co- 
resp).

C.S.M. Reșița—C.F.R. Timișoara 
(2—1). Peste 8000 de spectatori, prin
tre care multi iîiriișoreni, au asistat la 
acest meci derbi al seriei a 11-a. Re- 
șițenii preiau inițiativa din primele 
minute, practiced un joc bun în-cîmp; 
ei nu finalizează însă decît puține din 
acțiunile lor ofensive. Scorul rămîne 
alb pînă la pauză din cauza nume
roaselor ratări ta care au „excelat" 
Varga și Scînteie. După reluare, ti
mișorenii deschid scorul prin Sețu în 
min. 53. Gazdele apoi preiau inițiativa 
și — după 15 minute — Georgevici 
înscrie la o învălmășeală în fața por
ții ceferiștilor. După egalare, reșițenii 
joacă dîn ce în ce mai bine și, în min. 
71, Rednic stabilește scorul final: 
2—1. A arbitrat 
Tasula-Bueurești. 
gădartKoresp.).

A.S.M.D. Satu 
peni (1—0). După o repriză echilibra
tă, gazdele reușesc să-și impună jocul, 
dar, din cauza impreciziei în șuf, nu-șî 
fructifică numeroasele ocazii de gol. 
Unicul gol al meciului a fost înscris 
de Auner, cu cîteva secunde înainte 
de fluierul final al arbitrului C. Sotir- 
Bucureșfî.
(A. Verba-coresp.).

cu competentă
(I. Plăvițu și E.

ȘL
Fă-

Mare—Minerul Lu-

Acesta a condus bine.

FARUL—DINAMO BUCUREȘTI
1—2 (1-1)

un 
au

CONSTANȚA 24 (prin telefon) 
Cele două echipe au furnizat 

frumos meci de antrenament deși 
jucat pe un teren mocirlos. Cei peste

*>. - 
li jf s 
•rjr*  î

Aspect din timpul meciului Știința București— C.F.R. 
Pașcani

Foto : T. Chioreanu

Jiul Petrila—Gaz Metan Mediaș
Meciul a plăcut spectatorilor 

datorită fazelor rapide inițiate, în spe
cial de jucătorii localnici. Oaspeții 
au jucat deschis pînă în min. 75, după 
care s-au retras în apărare. Unicul gol 
al partidei a fost înscris de Casandra 
(min. 85). Medieșenii au ratat o mare 
ocazie de gol în min. 84, cînd Zanca. 
singur în fața porții, a șutat pe lingă 
bară. M. Popa (București) a arbitrat 
bine. (1. Zamora-coresp.).

[ au 
jartea 
'ăcaru

Flamura roșie Oradea—A.S. Cugir 
(9—6). Un meci al ratărilor. Gazdele 
au pierdut cel pu(in zece ocazii de gol. 
Amintim doar pe cele ratate de Demian 
(min. 4, 5, 9, 54,, 63) și Arnoțki (min. 
70 și 82). Ultimul, deși singur cu 
portarul, a șutat peste poartă. S-au 
remarcat: Peischowschi II, Lenard și 
Arnoțki de la Oradea, respectiv Pop, 
Toth, Boros și Mihai de Ia Cugir. 
(I. Ghișa și I. Bortoș - coresp.).

C.S.M. Sibiu—C.S.M. Cluj (f—1)- 
Deși dominați majoritatea timpului 
(raport de cornere 10—2), clujenii, a-u 
reușit să obțină un rezultat de egali
tate la Sibiu. înaintașii localnici 
acționat confuz, îndeosebi în p: 
a doua a partidei. Au marcat: Vă 
(min. 13), cu largul concurs al por
tarului clujean (Nicoară) și, respectiv, 
Băluțiu (min. 14). (M. Lupuțiu și F. 
Semerjai - coresp.).

Arieșul Turda—Mureșul Tg. Mureș 
(5—2). Echipa locală a practicat cel 
mai bun joc al ei din returul campio
natului. Partida s-a desfășurat într-un 
ritm susținut și a fost presărată cu 
faze spectaculoase de poartă. Cu toate 
că a fost învinsă la trei goluri dife
rență, echipa oaspe a practicai un fot
bal bun. Cel mai eficace înaintaș a 
fost Gîlbudeanu, autor a trei goluri 
(în min. 11, 62 — din 11 m acordai 
pentru fault — și în min. 75). Restul 
golurilor le-au marcat: Cacu (mia. 10 
și min. 90), respectiv, Sardi (min, 16) 
și Siko (min. 64. din 11 m.), Iile 
Drăghici — București — a arbitrai 
bine. (I. Pataki și P. Lazăr - coresp.).

Meciuri amicale
STEAUA-RAP1D 3—2 (2-2).

Peste 8000 de spectatori au asistai 
duminică pe stadionul Giulești, 
la meciul amical dintre echipele bucu- 
reștene Rapid și Steaua. Jocul — de 
bun nivel tehnic — s-a încheiat cu 
victoria formației militare, a cărei li
nie de atac a fost mai eficace. Punc
tele învingătorilor au fost înscrise de 
Marinescu (2) — un junior foarte ta
lentat — și Raksi, iar ale învinșilor 
de Ozon și Jamaiski (din 11 m). S-au 
remarcat: Marinescu, Raksi, Bejan de 
la Steaua și Macri, Jamaiski, Geor
gescu de Ia Rapid.
SIDERURG1STUL GALAȚI—C.S.M.S. 

IAȘI 4—3 (3—0). Aproximativ 5000 
de spectatori au urmărit duminică di
mineața meciul amical dintre echipei» 
Siderurgistul și C.S.M.S. lași.

Au marcat: Daraban (min. 15 și 44), 
Pătrașcu (min. 40) și Stătescu (min. 
55 din 11 m), respectiv Zamfir (min.: 
60 și 85) și Danileț (mrn. 80). 
(State Constantinescu-coresp. reg.)

ȘTIINȚA CLUJ—ȘTIINȚA T1M. 
0—0. Meciul a corespuns doar în pri
ma repriză, cînd liniile de atac au 
creat faze dinamice, spectaculoase. 
Clujenii au folosit în acest joc o serie 
de rezerve care au dat satisfacție. 
(N. Todoran - coresp.)

3 000 de spectatori au asistat la o 
partidă, in general, de calitate, cu faze 
palpitante la ambele porți. Prima re
priză a aparfinut în întregime gazdelor, 
care au dominat copios, dar rtu au 
reușit să fructifice decît una din nu
meroasele ocazii avute. Primul gol este 
înscris de dinamoviști prin Ene în min. 
16, constănțenii egalează prin Bu- 
kossi în min. 20, dintr-un șut cu boltă, 
cu efect de la aproximativ 40 de m. 
Deși Farul domină cu autoritate, re
priza se termină cu scor egal: 1—4.

Repriza a doua se caracterizează prin 
tatonări reciproce Și prin unele contra
atacuri sporadice ale ambelor formații. 
Mai atenți, bucureștenii au reușit să 
ridice scorul la 2-i (Haidu min. 75) 
și să-și adjudece astfel victoria.

în general, partida a plăcut cu fa ■ 
zele sale palpitante, — dar cele două 
înaintări s-au dovedit a fi ineficace 
în fața porții. Un rezultat de egalitate 
ni s-ar fi părut mai echitabil. Ne-a plă
cut în mod deosebit jocul sportiv preș 
tat de ambele formații. în timp ce 
Dinamo manifestă încă o serie de slă
biciuni, atît în atac cît și în apărare, 
echipa Farul, în schimb, dovedește o se
rioasă îmbunătățire a stilului său de 
joc, în care practicarea ofsaidului face 
notă discordantă.

G. V.

KAREL GALBA (R.S. Cehoslovacă 
— arbitrul meciului): „Mi-a plăcut 
foarte mult echipa romînă care a arătat 
un joc matur în prima repriză. Scorul 
putea fi mai mare in faooarea gaz
delor".

SEBES GUSTAV (conducătorul teh
nic al echipei de tineret a R.P.U.) f 
„.foeul a fost frumos, in special in pri
ma repriză cînd echipa romtnă mi a lă
sat o deosebită impresie. Rnmtnii au o 
formație omogenă, cu multă cursivitate 
m foc și cu o mai mare maturitate 
decît echipa noastră. La începutul jo
cului credeam că uom realiza un meci 
nul. După joc am fost mulțumit și cu 
o tnfrtngere ta limită. Mi-au plăcut 
jucătorii Dinu, Codrearru si Adam".

1ANOS BORZSEI (antrenorul echi
pei maghiare) : „Rominii au jucat mai 
bine și au obținut o victorie meritată 
datorită in special primei reprize. După 
pauză forțele s-au echilibrat. Mi-au plă
cut Dinu și Matei."

BAZfL MARIAN (antrenorul echipei 
de tineret a R.P. Romîne) : „In prima 
parte a meciului echipa noastră a ară
tat o formă bună, la înălțimea compor
tăm acute în turneul efectuat în Suedia 
și R.F. Germană. Firește, nu sînt mul
țumit de jocul desfășurat de echipa 
noastră in repriza a doua. Linia de 
mijlocași nu a susținut suficient ata
cul. echipa fiind „ruptă" în două S-a 
creat un gol în mijlocul terenului. După 
aspectul meciului, trebuia să realizăm 
un scor categoric".

Ce mai avem de văzut...

Categoria A, etapa a

sfertul!»„Cupa R.P.B.",

Categoria A, etapa S

„Cnpa R.PJL", eeuiifi-

„Cupei R.P.R.%Finala



LD^HALTERE N AT AT IE începe sezonul în aer libera:

Campionatul
orașiilui București

și activitatea în tară
Duminică s-au desfășurat alte două 

întîlniri în cadrul campionatului de 
haltere al orașului București. In cate
goria A s-au întâlnit echipele Viitorul 
și Olimpia. După întreceri pasionante, 
victoria a revenit echipei Viitorul cu 
4—3 prin punctele cîștigate de V. Du
mitrescu (cat. ușoară), H. Hint (cat. 
semimijlocie), M. Amzuică (cat. mij
locie) și E. Rațiu (cat. semigrea). In 
urma acestui rezultat clasamentul ca
tegoriei A -se prezintă astfel: Steaua 
4 p, Dinamo, Rapid, Viitorul și Olimpia 
cîte 2 p.

In categoria B, Progresul a dispus 
la scor (5—2) de Combinatul poli
grafic. în clasament conduee~Progresul 
cu 6 p, urmată de Grivița 
Mătasea populară 2 p, 
poligrafic 2 p și Sirena 0★

La Timișoara a avut loc 
orășenesc de clasificare organizat de 
asociația Electromotor, lată rezultatele: 
cat. cocoș: llie Vrîncuță (Politehnica) 
210 kg, cat. pană: E. Vasilescu (Elec
tromotor) 245 kg, cat. ușoară: L. Nagy 
(Electromotor) 285 kg, cat. semimij
locie: C. Bulgaru (Politehnica) 315 kg, 
cat. semigrea: F. Nedavni 295 kg. 
Tn afară de concurs, V. Adler a tota
lizat la cat. ușoară 305 kg, iar la „mij
locie" M. Doban a obținut 290 kg. La 
ia treceri au participat 15 concurenți.

Deși vremea nu a fost favorabilă, 
bazinele de la ștrandul Tineretului 
au fost populate în ultimele săptă
mâni de numeroși înotători, dornici ca 
în sezonul de vară să aibă o compor
tare cît mai bună. Filele calendarului 
ne arată, de altfel, că sîntem în pra
gul verii și deci mult așteptata acti
vitate în bazinele descoperite nu mai 
poate întârzia. Iar F. R. Natație a luat 
măsurile necesare pentru ca întreaga 
activitate să se desfășoare în condiții 
cît mai bune. De acest fapt ne-am con
vins în urma unei convorbiri purtate 
cu prof. Aurel Urmuzescu, antrenor 
federal.

PE PRIM PLAN, ACTIVITATEA 
DE MASE !

antrenorulDe vorbă cu
creze ca instructori 
lor, fapt care va contribui la îmbună
tățirea procesului de instruire. Prin
cipala activitate se va desfășura la 
ștrandul Tineretului, dar nu vor fi ne
glijate nici centrele de la Recolta, Pa
latul Pionierilor, lacul Tei, ștrandul 
Izvor ș.a. Din provincie am primit 
vești despre pregătirile efectuate la 
Timișoara, Tg. Mureș, Cluj, Arad și 
Oradea, centre care au avut și în anii 
trecuți o activitate rodnică.

în cadrul centre-

IUNIE Șl IULIE, LUNI DE PREGĂTIRI 
INTENSE PENTRU ÎNOTĂTORII 

FRUNTAȘI

federal Aurel Urmuzescu
subliniez frumoasele pers- 
care le au Cristina Stănes- 
ani, 1:27,0 la 100 m bras

vreau să 
pective pe 
cu (la 13 
este o performantă promițătoare). Zeno 
Giurasa și Anca Andrei (elevi ai an
trenorului Ion Schuster din Reșița).

— Care vor fi principalele 
concursuri pentru fruntași ?

Mîine începe returul

Roșie 2 p,
Combinatul
P-

un concurs

— După cum se știe — ne-a decla
rat prof. Urmuzescu — peste puțină 
vreme vor începe întrecerile de înot 
din cadrul Spartachiadei republicane. 
Federația a luat o serie de măsuri 
pentru a sprijini desfășurarea acestei 
importante competiții. Astfel a fost 
alcătuit un plan de acțiune oare pre
vede, printre altele, deplasarea antre
norilor pentru sprijinirea etapelor 
raionale și regionale, precum și orga
nizarea unor demonstrații cu partici
parea înotătorilor fruntași.

— Cum vor funcționa 
trele de inițiere 1

— Ce ne puteți spune 
Activitatea competițională 
tătorilor fruntași ?

despre 
a îno-

împor-

cen-

des-
Tre- 

buie sa subliniez atenția acordată de 
comisia de natație a orașului Bucu
rești acestor centre. Comisia a stabilii 
ca toți antrenorii din București să lu-

— Tn Capitală, acestea își vor 
chide porțile în ziua de 1 iunie.

65.447 Iei pe schema redusă nr. 7
la Pronoexpres

Concursul PRONOEXPRES de mîine 
27 mai acordă premii suplimentare pose
sorilor de bilete SPORTEXPRES OLIM
PIC care participă la acest concurs. 
Atribuirea cîștigurilor suplimentare se 
face pe baza înscrierii numerelor bile
telor SPORTEXPRES OLIMPIC pe bule
tinele concursului PRONOEXPRES. cîte 
un număr pentru fiecare variantă ju
cată.Premiile suplimentare se acordă pe 
baza unei EXTRAGERI SUPLIMENTARE 
DE 5 NUMERE DIN 49 PE TREI CA
TEGORII DUPĂ CUM URMEAZA :

— categoria 1: 5 numere din cele 5 ex
trase :

— categoria a Il-a : 4 numere din pri
mele 4 extrase ;

— categoria a III-a: 4 numere din 
toate cele 5 extrase.

Lista de premii cuprinde o serie de 
valoroase obiecte cum sînt:

— motociclete CZ de 175 cmc ;
— motociclete K de 175 cmc ;
— televizoare „Rubin 102“ și „Temp 6“ ;
_ frigidere „Zill” si „Fram“ ;
— biciclete „Diamant" ;
— aparate de radio „Delta*  cu tran

zistor! ;
— ceasornice de mină etc.
Variantele combinate zecimale PRO

NOEXPRES participă cu șanse absolut 
egale cu cele ale variantelor întregi, la 
atribuirea premiilor suplimentare PRONOEXPRES + SPORTEXPRES OLIMPIC. 
In plus, variantele combinate zecimale 
obțin și suita de premii suplimentare de 
categoria a Il-a șl a III-a, în situația că 
sînt cîștigătoare la prima categorie Va
loarea premiilor suplimentare realizată 
cu o variantă combinată zecimală acope
rită numai IOV», se poate ridica la 24.600 
IeiAbonamentele PRONOEXPRES pe luna 
Iunie participă la atribuirea premiilor 
suplimentare prin înscrierea a trei nu
mere de bilete SPORTEXPRES OLIM- 
PJC.

După cum s-a mal anunțat, premiile 
suplimentare PRONOEXPRES + SPORT- 
EXPBES OLIMPIC se acordă. în afara 
concursului PRONOEXPRES de mîine,

★
Mîine. cu ocazia tragerii PRONOEX- 

PREȘ, care se va desfășura la București, 
va avea loc și tragerea la sorți pentru 
atribuirea AUTOTURISMULUI TRA
BANT la extragerea de două numere a 
tragerii speciale LOTO CENTRAL din 
15 mai.

27 mai, și Ia concursurile PRONOEX
PRES din 3—10 șl 17 iunie a.c.

PROGRAMUL
CONCURSULUI PRONOSPORT nr. 22

Ztapa. din 31 mai 1964

I. R.P.B — R.P.R. (pronostic pauză) 
II. R.P.B. — R.P.R. (pronostic final)

III. R.D.G. — U.R.S.S. (set. olimpice).
IV. Barl — Florentina (Italia—A)
V. Bologna — Lazio (Italia—A)

VI. Genoa — Juventus (Italia—A) 
VII. Inter — Atalanta (Italia—A) 

VIII. Mantova — Lanerossi (Italia—A)
IX. Modena — Messina (Italia_ A)
X. Roma — Catania (Italia—A)

XI. Spal — Milan (Italia—A) 
XII. Torino — Sampdoria (Italia—A)

Concursul
PRONOEXPRES

nr. 2! din 20 mai 1964
OMOLOGARE

I 1 variantă a 61.090 lei,
Il-a 4 variante a 16.545

De la I. E. B. S.
• Pentru întîlnirea revanșă dintre 

echipele feminine de volei ale R. P. 
Romîne și R. P. Ungare, care are Ioc 
astăzi, ora 18 în sala Floreasca, bile
tele se găsesc la casele sălii.

• Pentru finalele campionatului re
publican de box — individual seniori 
— de miercuri 27, joi 28 și sîmbătă 
30 mai ora 19 de la stadionul Repu
blicii, biletele se găsesc la casele din 
str. Ion Vidu, agenția Pronosport cal. 
Victoriei nr. 2 și la stadionul Repu
blicii.

• La bazinul acoperit Floreasca 
continuă cursul de inițiere la înot pen
tru copii. înscrierile se fac la bazin, 
în limita numărului de locuri fixat. 
Informații, telef. 11.64.06.

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4450

— în acest sezon, cele mai 
tante competiții interne și internațio
nale vor avea loc începînd din luna 
august. Lunile iunie și iulie au fost 
rezervate antrenamentelor, oare vor 
avea un volum și o intensitate mult 
sporite față de anii trecuți. Datorită 
muncii din timpul iernii și din perioa
da pregătitoare din vară, prin apli
carea unor metode moderne de an
trenament, cred că în 
fi doborîte majoritatea 
publicans.

acest sezon vor 
recordurilor re-

dumneavoastră— Afirmația 
este foarte îmbucurătoare. Cine 
credeți că vor fi autorii î

— Emil Voicu, Mihai Potoceanu, 
Tiberiu Șerban, Măriuca Rotaru și Ni- 
coleta Ștefănescu dintre seniorii lotu
lui republican, Vladimir Moraru, An- 
ghel Șoptereanu, George Malarciuc, 
Cristina Balaban și Agneta Sterner 
dintre înotătorii mai tineri. în plus,

Categoria
Categoria a
lei. Categoria a III-a 35,2 variante a 
2.024 lei. Categoria a IV-a 275,3 va
riante a 332 lei. Categoria a V-a 
886,1 variante a 103 lei. Categoria a 
Vl-a 5429,9 variante a 23 lei.

Participantul Ghizdăvescu Ion din 
Craiova a obținut pe un buletin schemă 
redusă nr. 7: 1 premiu categoria I, 
2 premii categoria a III-a și trei premii 
categoria a V-a.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

— Pe plan intern, finalele Sparta- 
chiadei republicane care vor desemna 
și campionii țării, cele două etape ale 
campionatului republican al selecțio
natelor de regiuni, campionatele de ju
niori ș.a. Menționez că în acest an va 
fi reluată tradiționala cursă de mare 
fond pe Dunăre Brăila — Galați (21 
km). Activitatea internațională va fi 
inaugurată în luna august prin meciul 
juniorilor romîni cu cei ai clubului 
C.K.D. din Praga. Tot în luna august 
vor avea loc campionatele internațio
nale ale R. P. Romîne la care șî-au 
anunțat, pînă acum, participarea îno
tători din Ungaria, Uniunea Sovietică, 
Bulgaria, Cehoslovacia și Turcia. In 
deplasare, înotătorii romîni vor con
cura la Paris, în cadrul unei compe
tiții rezervată sportivilor sub 15 ani, 
la Bratislava, Ankara, Berlin etc.

campionatului de seniori
Rezultatele etapei a Il-a 

a întrecerilor de juniori
De miine pînă duminică, orașele Tg 

Mureș și Cluj găzduiesc returul colo 
două serii preliminarii ale campions 
tului republican de polo. După oum si 
știe, turul s-a desfășurat între 13—li 
mai la Oradea și la Arad și a stabili 
următoarele clasamente <

tSERIA

1. Dinamo București
2. Știința Cluj
3. C.S.M. Cluj
4. Știința București
5. l.C. Arad

SEBIA A II-A

— După cum se vede, sezo
nul de vară se anunță foarte 
bogat

— Tnfr-adevăr, așa este l Și tocmai 
de aceea profit de ocazie pentru a 
adresa și pe această cale înotătorilor 
un apel de a se pregăti cu sîrguință, 
de a respecta cu strictețe indicațiile 
metodice date, de a nu precupeți nici 
un efort în vederea realizării unor 
performanțe superioare.

Interviu luat de D. STANCULESCU

POPICE
Echipele asociației Voința Tg. Mureș 

au devenit campioane ale țării
Arenele din Brașov și Ploiești au 

găzduit Ia sfîrșitul săptăminii trecute 
ultimele întreceri ale campionatului 
republican de popice pe echipe.

Disputa feminină — desfășurată pe 
arenele din Brașov — s-a înoheiat as 
o mare surpriză. Campioana țării, Ra
pid București, a fost învinsă de for
mația Voința din Tg. Mureș.

CLASAMENT FINAL : 1. Voința Tg. 
Mure} 2342 p.d.; 2. Rapid București 
2292 p.d. ; 3. U.T. Arad 2252 p.d. ; 4. 
Voința Ploiești 2179 p.d. ; 5. Voința 
Constanța 2154 p.d.; 6. Voința Cluj 
2106 p.d.

Sportivii din Tg. Mureș au ieșit în
vingători și în întrecerea echipelor 
masculine. Voința Tg. Mureș, care a 
avut în antrenorul ei, Tiberiu Szemani 
(tot el pregătește și echipa feminină) 
pe cel mai bun jucător (943 p.d.) a 
reușit să ocupe primul loc : 1. Voința 
Tg. Mureș 5134 p.d. ; 2. Olimpia Reșița 
5069 p.d.; 3. Constructorul Buc. 4989 
p.d. ; 4. Rafinăria Teleajen 4974 p.d. ; 
5. Electrica Sibiu 4929 p.d. ; 6. Indus
tria locală Baia Mare 4705 p.d.

Rezultate individuale bune au mai 
înregistrat : Ion Micoroiu (Olimpia Re
șița) care a doborît din 200 bile mixte 
917 popice, Victor Felszegi (Electrica

Sibiu) 894 p.d., C. Vinătoru (Raf. Te
leajen) 885 p.d., C. Rădulescu (Olimpia 
Reșița) 884 p.d. și P. Buruian (Ind. lo
cală B. Mare) 881 p.d.

Oficiul Național de Turism „Carpați

« 4 0 0 43: 2 1
4
4
4
4

3 0 1 10:10 I
202 13:21 :
1 0 3 11:25 1
0 0 4 0:31 l

4 4 0 0 39: I I 
43)131:91 
4112 10:19 3
4 112 0:32 1
4 0 0 4 7:34 t

1. Steaua
2. Crișul Oradea
3. Industria Linii Timișoara
4. Mureșul Tg. Mureș
5. Voința Cluj

Conform regulamentului F.R.N., pri
mele două formații din fiecare serie 
se califică pentru turneul final (ti—12 
iulie la București, tur-retur) care va 
desemna pe campioana țării. Următoa
rele clasate din cele două serii își vor 
disputa un turneu-tur (5—9 august bt 
Lugoj) — retur (23—27 septembrie fa 
Baia Mare) pentru desemnarea ocupan
telor locurilor 5—10. Ultima clasată va 
retrograda în campionatul de califi
care, locul ei fiind luat de cîștigătoa- 
rea acestui campionat.

Primele două etape ale returului sș. 
vor desfășura după următorul program: 
miercuri la Tg. Mureș: l.C. Arad — 
C.S.M. Cluj, Știința București — Ști
ința Cluj; ia Cluj: Industria Linii Ti
mișoara — Crișul -Oradea, Mureșul Tg. 
Mureș — Voința Gluj; joi la Tg. Mureș: 
C.S.M. Cluj — Știința Cluj, l.C. Arad 
— Dinamo Bucureșt; la Cluj: Indus
tria Linii — Steaua, Voința Cluj —-• 
Crișul.

★
în etapa a Il-a a campionatului de 

polo pentru juniori, seria echipelor din 
Capitală, au fost înregistrate următoa
rele rezultate : Progresul — Clubul 
sportiv școlar 6—1, Rapid — Dinamo 
3—1, S.S.E. nr. 2 — Steaua 5—3, 
S.S.E. nr. 1 — Știința 9—0. Azi se dis
pută la ștrandul Tineretului, de la ora 
20, meciul S.S.E. nr. 1 — S.S.E. nr. 
2, restanță din prima etapă.

O VESTE BUNA
PENTRU TURIȘTI

Pe șoseaua București—Ploiești la km 22 se redeschide

primește, la agențiile sale din țară, zilnic, înscrieri pentru ex
cursiile cu trenul și autocarele în Cehoslovacia si Polonia.

PROGRAMUL ACESTOR EXCURSII ESTE DEOSEBIT DE 
BOGAT Șl VARIAT, CUPRIN7.TND NOI ITINERARII, CU VIZI
TAREA CELOR MAI INTERESANTE OBIECTIVE TURISTICE.

Tn Cehoslovacia, pe lingă o ședere de 3 zile la Praga, se 
vor vizita localitățile Karlovi-Vary, Plzen; Brno, Bratislava, alte
orașe pline de pitoresc din Boemia și Slovacia, precum și 
stațiunile climaterice din Munții Tatra. Programul prevede un 
popas de 2 zile la Budapesta.

In Polonia turiștii vor vizita Cracovia, cu interesantele sale 
monumente arhitectonice din epoca feudală, orașele Nova 
Huța, Katovîce țcu vizitarea Pianetariumului), Wroclav, Poznan 
(cu vizitarea tîrgului vechi și a muzeelor), Torun, Gdansk (cu 
vizitarea orașului vechi, parcul Oliva, audierea unui concert 
de orgă la catedrală, excursie la Gdinya), Varșovia (cu vizita
rea vechiului oraș cu monumentele sale istorice și noul oraș 
cu construcțiile sale moderne și elegante). Călătoriile între 
orașe se vor face cu autocarul.

ÎNSCRIERILE PENTRU EXCURSIILE TN CEHOSLOVACIA 
Șl POLONIA SE PRIMESC LA TOATE AGENȚIILE O.N.T. 
„CARPAȚI" DIN ȚARĂ UNDE SE POT OBȚINE Șl INFORMAȚII 
ASUPRA DATELOR Șl PREȚURILOR EXCURSIILOR.

peste cîteva zile într-o construcție modernă amenajată în stil

romînesc „Grădina de vară Săftica", unitate model a coope
rației de consum.

Zilnic
bucătărie,

frigare.

Seara

se vor servi sortimente variate
bufet și cofetărie, produse de

orchestră de muzică ușoară și

de preparate de
zalhana, pui la

populară, dans,
Grădina de vară Săftica are și loc de parcare pentru

autoturisme și motociclete.
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răgătorii noștri au în luna iunie o 
ată activitate internațională. Intre 
II iunie tin. lot format în majorita- 
din tineri va participa în R.P. Bul- 
ia la o întîlnire triunghiulară (R.P. 
nină, R.S.F. Iugoslavia și R.P. Bul
ba). Un alt „triunghiular” seva des- 
ura la București în zilele de 7, 8 și 
iunie între trăgătorii rorr.îni, sovie- 

și-italieni. Concursul de pe poligo- 
Tunări va reuni pe standurile de 

gere pe cei maî buni sportivi din ță- 
: respective și va constitui o serioa- 
verificare preolimpică. Se vor trage 

rbele de armă liberă calibra, redus 60 
■uri culcat seniori și senioare. 3x40 
■uri seniori 3x30 tocuri senioare, pis- 

viteză și pistol liber. Fn aceeași 
■ioadă, 11 —14 iunie, taleriștii vor 
ofaa la Bologna, unde au loc cam- 
toatele europene. Către sffrșftul lu- 

(.20—26), sportivii noștri' vor par- 
jpa. la un mare concurs internațional 
Moscova.

se trece la prăjina din fibre supraelastice ?

.chipa de lupte clasice
R. D. Germane evoluează 

i Timișoara, Lugoj și Reșița 
Timișoara găzduiește joi întîlnirea 

: lupte clasice dintre selecționata B 
R.P. Romîne și reprezentativa R.D 

eirmane. In vederea acestei întreceri 
îtorii noștri luptători C. Turturea, I. 
liortescti, S. Popescu. I. Gabor și a’- 
i s-au pregătit cu sîrguințn pentru 
;ce față cu succes redutabilei’forma- 
i a oaspeților in rinduî căreia se aflu 
^ÎȚiente valoroase printre care Metz, 
ledaliat olimpic, Thorurt. Albrecht Res
er si Neufang. După această ren
ume sportivii germani v.vr pleca la 
ngoj unde vor susține simbătă un 
reci cu reprezentativ» noastră A. Din 
j.rmația R.P. Romine vor tace parte: 
.Cernea, F. Rularea, I. Țăranu. Gh. 
'opovici, N. Martinescu și alții. Uiti- 
ifț reuniune va avea loc fo ziua de 1 
unie la Reșița, unde eclripa R.D. Ger- 
nă'ire va evolua în compania reprezen 
ativei regiunii Banat.

Prăjina s-a arcuit. Citeva fracțiuni de secundă și 
siritarul va fi „catapultat"1 pesta ștachetă...

socotim ca o condiție esen
țială pentru o bună sări-*  
tură. Depărtarea picioare
lor de prăjină în timpul 
urcării face ca săritura să 
fie mai ineficace.
$ tragerea, întoarcerea, și 

desprinderea de prăjină 
sînt maî mult o urmare a 
lucrului prăjinii decît a 
eforturilor săritorului, așa 
cum era la metal. Trage
rea și întoarcerea trebuie 
executate cînd prăjina e 
complet dezdoită, în timpul 
mișcării accelerate a cor- 
pu'.ui, înainte în sus.

, X R, Garrzlen fcercetătO'ir 
în tfcwtteniul atletisn®tui’ui; 
fost săritor cu prăjina), de
clara îrrtc-un articol t 
„multi săritori (rștwrptti mi- 

d*  ta nrățina etastâ&fi
■ și. perfQețimiează

pica ca^tĂțil^
Practica arată că pot ob-- 

■țlne rezultate înalte’ namăf 
acEtifo at feți, care vor ștt 
să-și adapteze tehnica l.« 
prăjina foarte elastică, dar 
— în același timp— îșt vot’ 
perfecționa ealîtațile. Dato>. 
rttâ acestora ei vor rea și 
să-. îndoaie o*  prăjină mult 
mai dură,, care va avea ca 
efect o catapultare foarte 
mare. Pentru lămurirea 
durității prăjinilor iată cî- 
teva date :

Prăjinile pentru săritori 
cu greutatea pînă ia 62 kg, 
67 kg, 72 kg, 77 kg și 81 kg, 
sînt corespunzătoare lungi
milor de 4,?7 m, 4,47 m, 
4,60 m, 4,80 m și 5,12 m. 
Atleții noștri Retre Astafei 
șî Afanasie Savin, avînd 
72 kg, folosesc prăjinile de 
72, pe care însă nu reușesc 
să le îndoaie în mod cores
punzător. De altfel, ei ar 
trebui să folosească prăji
nile de 77 
mult mai 
randament 
prin forța
îndoirea i 

cere o priză

Din datele culese de la participants 
la campionatele europene din 1962, la 
campionatele noastre" internaționale din. 
1962 și 1963 și la alte concursuri, ca și 
din experiența personală a reieșit că, in 
această privință, există două metode :

a) Trecerea brusca, prin folosirea în
tregilor schimbări survenite .în tehnica.-. 
Această metodă prezintă însă riscul ca 
săritorul să nu se poată acomoda decîr 
după un timp îndelungat (eel puțin 1 an) 
a-ș-a cum afirmă specialiștii germani.

b) Trecerea gradata, care presupune 
adaptarea tehnicii prăjinii de metal ia 
„fibergias”, prin includerea. în săritură 
a minimului de elemente, strict necesar 
pentru a avea un oarecare avantaj. -

Această metodă, am. folosit-o cu atfeții 
noștri Ia'sffrșitul lunii august 190.

Lată cum am procedat. La primele an
trenamente s-a 3ărit cu prăjina de me
tal. Lă următoarele' am insistat pe rămî- 
nerea pumnilor depărtați de prăjină, in
trare și aruncarea pieptului înainte cu 
intenția de a sări în lungime. Rezultatele 
nu au întîrziat să apară. O îndoire mai 
mare și o performanță de LW m reali
za tă de Astafei și Savin.

Apoi am trecut la ce se impunea mal 
urgent celor doi săritori : aducerea ge
nunchilor la priză înghemuire. A. Sa
vin care a reușit o mai bună ghemuite 
a și obținut 4.56 m, realizînd un nou 
record ai R.P.R.

Pentru a ușura învățarea am folosit 
sărituri cu elan mai redus. Acestea îmi 
permiteau însă un control sigur și tot-

odată îngăduiau atleților executarea unui 
număr mare de săritori. Irrrrueît prăjina 
— care în condițiile acestui elan face ca 
priza să fie mult mat joasă — nu se în
doia, a trebuit să recurg la un alt mij
loc ajutător.

Deoarece' nu aveam prăjim de greutate 
mai mică am folosit cutia adtîncită pînă 
la cm- Această a permis o apucare 
înaltă, cei puțin echivalentă cu 
de la elanul «ormal.

Un rezultat bun l-am obținut, 
condiții, ceva mai tîrziu, cînd 
șt prăjini de 68 kg Silviu ________
(92 kg) care a lucrat foarte mult ia cu
tia adîncă, a reușit să sară 4,30 m după 
numai J săptămmi. de antrenament.

■ Acest p-rocedeu are însă, dezavantajul 
că dereglează tehnica intrării la cutia 
normală. Dar, folosit judicios și îmbi- 
nifld pregătirea în condiții ușurate cu 
cea în condiții normale, se poate ajunge 
și așa la rezultate bune.

în această primăvară au fost necesare 
schimbări mai mari în tehnica săriturii 
atleților noștri. Sînt convins că ei vor 
putea înregistra, cît de curînd, cifre 
pe măsura calităților de care dispun. 
Dar pentru aceasta mai trebuie încă 
multă, foarte multă MUNCĂ.

apucarea

în aceste 
am avut 
Cristescu

prcf. DUMITRU GIRLEANU
maestru al sportului

HALTEROFILI P0*llM
LA „CUPA DlfNA»H‘‘J 9

Joi începe Ia Ljubliana cea de-a 
IV-a ediție a „Cupei Dunării**  la hai- 
.ei?e. care reunește reprezentativele 
Austriei, R.P. Bulgaria, R.P. Ungare.

Iugoslavia, R.P. Romine, R.F. 
fiți mane șt R.S Cehoslovacei Haltero 
Cilii roinini. prezintă în acest an r> 
echipă completa : I. Panait. AL Trmia. 
F:) vblaș. L. Iwiescu. D. Dilrr’m. [. 
Raroga și S. Cazan. Au făcut, de ase
menea, deplasarea antrenorii Gh. Ală- 
riâilzmi și V. Coșuri.

lînainte de plecare, antrenorul A'. 
Cosma- ne-a declarat: „Hafrerr^ițu rio- 
ștți sînt binz pregătit’. F. Balaș pa con- 
c/țra ta catiegv'ia unăe, deși este

lirr.ita maximă <97 kg (ciniăreșie 
erbține wt nani re-

cĂr<

d oar 64 ^), 
c6rd al țării (actualul record: 375

de la Lazăr Ba- j se așteaptă u '. 
rezultat de valoare. Recordul său la 
„^e/ni^rea^ stabilit In acest an poate 
fi îmbunătățit. In fine, fon Pnnait n>yats 
depăși actualul record la cocos 
(312.5 k^).

Alături de acești halterofili consa- 
echipă mai fac parte tinerii 
D. £blof&n care oor trebui 
nivelul încrederii ce li

Alături 
erați, din. 
Al. Toma, 
să fie la 
acordat.

Adversarii Țrt „Cupa Dunării'' 
puternici și de aceea reprezentanții 
ști i nu vor trebui să precupețească 
un efort in această întrecere".

9-d

sfat
no
nfat

După cum afirmă specialiștii străini și 
din experiența săritorilor noștri se des
prinde concluzia că rezultatele înalte nu 
pot fi obținute numai pe seama calită
ților de elasticitate ale prăjinii. Din 
punct de vedere teoretic, prăjina elas
tică are avantaje mecanice foarte mari, 
însă folosirea ei cu rezultate bune nece
sită o restructurare a .. tehnicii și cere 
ca-lități deosebite cetuij cacp .&■ utili
zează. ;

Pentru a explica mai bine toate aces
tea, e necesar să plecăm de Ia urmă
toarele probleme : . . 4 •

1. Ce aduce nou ț/i tehnică, :
plffsul**  ? \ , ' * .-l 5 , ,

2. Ce calități s-mf necesari» țper&ru otor 
ținerea de rezultate înal^..?•

3. Cînd. și cum trebuie făcută trecerea 
de la metal lu „fiberglaș" ?

1. Dacă ar fi să analizăm în amănunt 
tot ce aduce nou în tehnică această pră
jină, ar însemna să descriem întreg pro
cesul săriturii. De aceea ne vom axa pc 
elementele esențiale ale<, noii tehnici, 
care se deosebesc cu' .miuh jfe cele ale 
tehnicii săriturii cu prăjina de metal.
• așezarea prăjinii 'in cdtie și „pre

zentarea” au constituit totdeauna „cheta*  
artei sărituri reușite,. Dacă la prăjina de 
metal acest lucru ej:a 
cu pumnii apropiați, :trimiși în față și 
deasupra capul ut, acum la „fiberglas14 
execuția e tot lentă, dar pumnii rămln 
depărtați de prăjină (între 38—60 cm) iar 
□râtul drept nu mai merge în față, ci 
înapoi, pe lîn^ă umăr ș.i ureche. înttn- 
zrndu-se- complet.
• aruncarea pieptului pe prăjină, atîr- 

naresa și pendularea rămîn mai departe 
ca la prăjina naetalipă. cu singura deose
bire că acestea trebuie executate cu 
mult mai activ.
• răsturnarea constituie, de asemenea, 

un element chele în săritura cu pră
jina elastică. Aceasta se execută mai 
devreme decit la metal, dar mai energic. 
Acest moment cere sportivului un efort 
mare și o execuție hotărîță.
• răsturnare- executată lâ momentul 

potrivit, cu maximum de energie și ho- 
tărîre, dă posibilitatea săritorului să ia 
o poziție favorabilă pentru „catapultare” 
In această fază. îndoirea orăjinii e ma
ximă.
• pentru realizarea îndoirii optime a

prăjinii, prin care se obține maximum 
de randament. J. Peweti (recordmanul 
mondial cu 5,20 m> se a.iută și de brațul 
sting, pe care — după atîrnare — începe 
să-I încordeze, căutînd să se depărteze 
eu pieptul de prăjină. Prin încordarea 
brațului, Penelt nu face altceva decît 
să împingă în prăjină, "
la mărirea —
înapoia ei.
• urcarea se face întinzînd picioarele 

în lungul prăjind. Aceasta trebuie s-o

executat lent.

ceea de duce
îndoirii șt la ră minere-’

PRIMELE ROADE...
(Urmare din pag. 1)

mîrne al campionilor de astăzi. Și 
acest domeniu munca are tm carac- 

de perspectivă, cu bălaie lungă,

O GIMNASTICĂ

1 kg, care fiind 
dure, dau un 

foarte mare 
de catapultară, 

unei astfel de 
mare (4,20 —

Dar pentru
prăji-nr, se . _ . _ _ .
4,60 m) care e posibilă prin :

a) o mare viteză în elan ; b) tehnica 
bună a intrării ; c) o foarte bună pre
gătire multilaterală ; d) o statură înalLă

De aceste calități au dat dovadă pînă 
acum o serie de atleți de peste hotare 
care au și obținut
5 m.

Săritorii lipsiți de
chiar numai de una ------—
atleților noștri a căror tehnică e alabă) 
sînt obligați să foloseâsda o prăjină mai 
„moale” care se îndoaie numai 3ub ac- 
țiunea greutății corpului, dțar care n-are 
forță de catapultare și care, în consecm- 

1 ța. dâ un randârn'ebt? scăzut.
3. Trecerea ' ia‘ ^„fiber^^S* 4 cere ‘ să fii 

un buni tehnician ai prăjinii: de metal, 
Cu <?are să, PQți șărțf.țel puțin 4 metri 
Aceasta impune și up minimum de cali
tăți țviteză, fb’rță,"‘Imfiimlrtare etc.) care 
sînt foaite necesare „fîberglasului".

Cum se face însă treperea, la „sticlă14, 
iată d problemă care-i frămîntă pe mulți 
antrenori și sporii vi.

rezultate de peseta 
■■'■l y ; '.

aceste calități sau 
singură (este cazul

de 
în 
ter 
vizînd de pe acum Olimpiada anului 
1968- cea de la Cir.nLuI de Mexico. 
Gheorghe Costache, Mihaela Peneș. Ga
briela Radulescu și alții acumulează 
cu răbdare cunoștințele, forța și ex- 
periența care, toate la ran. foc, le vo-r 
îngădui saltul spre marea măiestrie.

Burcurîudu-ner firește, de acest start 
promițător al atleților noștri fruntași, 
nu putem ignora înțeleptul proverb 
„toamna șe n^tmărâ... bobocii P*.  Mai 
ale# că toamna anulizi 1964 eoineids 
ca a XX li l-a ediție a Jocurilor Balca
nice de atletism (pe ®»re o va găzdui 
Bweure știut) și ou marea eOnfrantar» 
olimpică din capitala Japoniei, tar în 
luna august întrecerile finale de atle
tism din cadru! Spartachiadei republi
cane vor constitui o veritabilă repetiție 
generală.

Pe sportivi îi așteaptă deci 
1*3 u-i de muncă încordată, asrdnă. 
uitam că într-o serie întreabă de 
nivelul performantelor noastre

i»«ă rămînă scăzut, că practic se
zonul marilor competiții este abia la 
îneeprol și eă rezultatele bune ale lunii 
maă trebuie să fie nu numai confir
mate ci și serios îmbunătățite. Se im- 
pn-ne deci în continuare și mai mnltă 
imnri, de o calitate tot mai bună. 
Trebuie unite toate forțele specialiști
lor și tehnicienilor noștri, ale tuturor 
activiști lor di n 
ew 1964 să 
salt

acest domenin pentrH 
reprezinte un important 

calitativ pentru atletismul nostru^

Valeriu JURCA

• Deține 
niori :

• Diaama București, antrenor prob AI. 
Stoene3cu.

<• Născut Ia Pldiești 8.IV.1939; înălțime 
188 cm, greutate 74 kg.

3 racorduri repubhcawe de se-

200 ni 21,8 București 24.5.1964
110 tng 14.3 Caasiccnța 19.10.1963
290 mg 23,4 București 20.9.1961
400 mg 51,5 București 16.5.1964
4 a IM m - 41,a Budapesta 11.8.1963

Zamfirescu, Staiuatescu, Jureâ*(îsi formcrția- 
Tadojașcu).erten 

Să nu 
probe 
con t i -

p »rfo rm-anlslotEvoluția

-200 mg, S—400 mg, 7—lungime.

1 2 3 4 5 • 7
1955 11,5 24,0 — 15,3 25,9 58,3 6,48
1957 11,2 22,8 51,7 15,4 — 56,4 6,33
1956 11.2 22,6 — 15,4 23,9 55,0 7,09
1959 11,0 22,7 — 15,3 2*3,9 — 7,19
I960 11,2 22,5 51,0 15,3 24,6 54,8 7,07
1961 10,9 21,7 49,0 15,8 23,4 53,0 7,37
1962 10,6 21,5 — 14,8 24,5 52,0 7,40
1963 10,6 244 — 14,3 — 52,4 7,40
1964 10,8 21,0 — — — 51,5 —

MaRIrr 1 —100 rn, 2—200 m, !3—400 m, 4—110
J.

Zamfirescu: în garda, Jurcă!
Desen de Neagja Rădclescu

Echipa noastră masculină a obținut 
un rezultat bun, care trebuie consolidat

ll
I
I 
!
(
j In palmaresul echipelor noastre re

prezentative de gimnastică au fost con
semnate noi succese : la Cluj, în meciul 
□a. selecționatele R.S.S. Armene, spor
tivii noștri au obtinut o dublă victorie, 
cîștigînd atît Ia feminin cît și la mas
culin. Dacă succesul fetelor era scon
tat, în schimb toată lumea era de 
•aitord că pentru a „bate**  echipa lui 
Ajzăriăn se imptonea din partea gim- 
rijaștilor noștri 0 comportare deosebita.

; După cum se cunoaște, la fete selec
ționata noastră ................. ....
diferență de 15 
teste de prea multe comentarii; la 
băieți gimnaștii 
avans apreciabil, de peste 7 puncte, di
ferență care impune unele precizări. 
Oaspeții au venit la Cluj cu certitudi
nea că V6r întrece reprezentativa noas
tră masculină. Nu mică le-a fost însă

a obținut victoria la o 
puncte, fapt ce ne scti-

noștri au învins eu un

surpriza cind după primul aparat — 
solul — gifnnaștii noștri luaseră un 
avans de 2‘/2 puncte. Din acest mo
ment gimnașui armeni și-au dat seama 
că întîlnesc un adversar redutabil, bine 
pregătit, greu de învins. Astfel că de 
aici a rbceptft o luptă dîtză pentru de
semnarea celui mai bun. Apăratele ur
mătoare au constituit însă noi prilejuri 
pentru girnnaștii noștri de a-și dovedi 
buna tor pregătire, astfel încît după 
prima zi avansul luat de echipa noas
tră era de 4 puncte. Diferența a crescut 
în ziua a ll-a, la executarea exercițiitor 
liber alese, deși oaspeții au încercat 
totul pentru a reface echilibrul.

Deci, în ciuda unei diferențe de 7 
puncte în avantajul echipei noastre 
masculine, subliniem faptul că la fie
care probă s-a muncit din răsputeri 
pentru fiecare zecime de punct, că

sportivii noștri nu s-au intimidat nici 
de faima lui Azarian și nici de cartea 
de vizită a lui Albert Aznavurian. car» 
țintește la un loc în echipa olimpică a 
Uniunii Sovietice. Prin felul în eara 
au concurat la Cluj, gimnaștii noștri 
ne-au arătat că alcătuiesc o ECHIPA, 
omogenă, cu o bună pregătire tehnică, 
în care fiecare component a făcut totul 
pentru o evoluție cit mai bună. Dar nu 
au lipsit nici evidențierele individuale. 
Petre Miclăuș, de pildă, a smuls ropote 
de aplauze și ovații pentru excepționa
lul exercițiu la inele, Condovici a fost 
excelent la bară, Silaghi la sol și să
rituri, Cadar la cal etc. Reținem, de 
asemenea, promițătoarea revenire a lui 
Gheorghe Tohăneanu, care la multe 
aparate (dar îndeosebi la sol și Inele) 
a demonstrat o pregătire tehnică bună

și a arătat că poate da și mai mult.
Victoria repurtată duminică este va

loroasă, în primul rînd, prin aceea că 
a fost obținută în fața unui adversar 
valoros. Azarian, Aznavurian și cei
lalți gimnaștî armeni alcătuiesc o gar
nitură puternică, dar care pînă la urmă 
a trebuit să recunoască superioritatea 
formației noastre. Succesul trebuie să 
constituie un stimulent pentru gimnaștii 
noștri fruntași, pentru o pregătire și 
mai temeinică în perioada următoare, 
căci în lunile viitoare alte meciuri in
ternaționale îi așteaptă. Pornind de la 
nivelul bun de pregătire pe care l-au 
atins acum, muncind cu multă seriozi
tate și în viitor, echipa noastră mascu
lină poate bate la „poarta" Jocurilor 
Olimpice de la Tokio.

CONSTANTIN MACOVEI

Gheorghe ZAMFIRESCU
jg Steaua București, antrenor prof. Vasil*  

Dumitrescu.
• Născut Ia Șiret 18.3.1942; înălțime 176 

cm, greutate 74 kg.
• Face parte din echipa care deține 

recordul la 4x100 m, corecordman republi
can Ia 100 n*  (10,4 București 16.5.1964).
• Evoluția performanțelor sale :

Lungime, 5—înălțime

1 2 3 4 5

1960 11,6 __ _ 5,80 1,60
1961 10,9 22,3 51,8 6,22 1,67
1962 11,9 22,5 50,0 — —
1963 10,7 21,4 48,4 — —
1964 10,4 21,3 — — —•

Mată: l—100 m, 2-—200 m, 3—400 m. 4—

CUM A EVOLUAT RECORDUL

PERFORMANȚE ROMÎNEȘTI

ȚĂRII
23,4 L. Peter Cluj 15.5.1921
23.4 E.Steinfeld Arad 28.8.1921
23,3 L. Peter Clnj 1.10.1922
23,2 L. Peter Clui 8.7.1923
23,1 L. Peter Cluj 15.8.1923-
22,7 L. Peter Cluj 24.8.1924
22,2 L. Peter Buc. 25.S.1927
21,9 N. lordache Buc. 8.9.1937
21,9 I. Moina Buc. 8.8.1942
21,8 I. Moina Buc. 24.7.1943
21,4 I. Moina Predeal 22.8.1943
21,3 I. Moina Cluj 20.7.194®
21.3 Gh Zamfireecu Atena 21.5.1984
21,0 V. Jurcă Buc. 24.5.1904

CELE MAI BUNE

21,0 V. jURCA Buc. 24.5.1904
21,3 I.MOINA Cluj 20.6.1948
21,3 GH. ZAMFIRESCU Atena 21.5.1964
21,4 I. Moina Predeal 22.1.1943
21,4 I. Moina Praga 24.8.1947
21,4 I. SAVEL Sofia 21.9.1958
21,4 Gh. Zamfirescu Buc. 13.10.1963
21,4 Gh. Zamfirescu C-ța 20.10.1963
21>4 Gh. Zamfirescu Buc. 17.5.1964

SPORTUL POPULAR
Nr. 4450 Pag. a 7-a



Trei campioni mondiali în rîndurile luptătorilor japonezi 
care ne vizitează țara
vor 

stîr- 
iubi-

din nou în (ara noastră a 
interes deosebit in rîndul .... 

sportului celor puternici și este 
deoarece în rîndul formațiilor 
se află trei campioni mondiali

Vestea că luptătorii japonezi 
evolua 
nit un 
torilor 
firesc, 
nipone
(Ichigitchi, Watanabe și Horiuchi), pre
cum și o serie de alți sportivi valoroși 
mari speranțe pentru Jocurile Olimpice. 
Pe de altă parte, cei care i-au văzut 
la lucru pe viitorii noștri oaspeți au 
admirat varietatea procedeelor tehnice 
folosite, viteza de execuție, mobilitatea 
și forța de care au dat dovadă. Prima 
întîlnire cu sportivii noștri va avea loc 
la Galați în ziua de 13 iunie (întîlnire 
ia care și-a anunțat participarea și re
prezentativa de lupte libere a R.S.F. Iu
goslavia care, de asemenea, este • 
formație destul de puternică). O zi 
mai tîrziu, reprezentativa B a Rotnîniei 
la „clasice" va susține la Constanța 
un meci cu echipa japoneză. Dubla con
fruntare (la lupte clasice și libere) 
R.P. Romină—Japonia va avea loc la 
17 iunie pe velodromul Dinamo din 
Capitală.

Iată componența echipelor japoneze 
în ordinea categoriilor. LUPTE CLA
SICE ’ Tsutomu llanahara (campion 
al turneului preolimpic din anul 1963), 
Masamitsu lchiguchi (campion mondial 
și campion al turneului preolimpic), 
Norio 0shima (campion al turneului 
preolimpic), Koji Sakarama (63 kg. 
Iacul 6 la campionatele mondiale), 
Toshigukl Sawauki (locul 4 la turneul 
preolimpic), Sadao Kazarna (campion 
al turneului preolimpic), Tatsumi Ha- 
gama (locul 3 la turneul preolimpic), 
Akira Nakaura (locul 3 la turneul pre-

■Șg^——. -------------- ------------------- ■ .. ■-■na

Ultima verificare

SOFIA 25 (de Ia corespondentul 
nostru. TOMA HRISTOVj. Reprezenta
tiva olimpică de fotbal a R.P. Bulgaria 
a susținut duminică ultimul meci de ve
rificare, |ucînd cu formația braziliană 
„Bonsuccesso", clasată pe locul 6 în 
campionatul statului Rio. Victoria a 
revenit echipei braziliene, cu scorul de 
3—2, după ce la pauză gazdele con
duceau cu 2—1. Pentru olimpicii bul
gari golurile au fost marcate de 
Vasilev. In prima repriză gazdele 
dominat mai mult. Spre sfîrșitul 
prizei brazilienii au redus scorul, 
în partea a doua a meciului ei 
avut mai mult inițiativa înscriind i 
două puncte. De la gazde s-au

i A. 
au 
re- 
iar 
au 

alte 
___  ,_____ __ ._ b___ ____ re
marcat Șalamanov, Vuțov, Kotkov și 
Al. Vasilev. Echipa Bulgariei a avut 
următoarea componență: Deianov—Șa
lamanov, Vuțov, Stoinov, Gaganelov— 
Dimitrov, Penev (Davîdov) — Todorov 
(Popov), Dișkov (Dimitrov), Kotkov, 
Al. Vasilev.

T. ICHIGUCHI I. HORIUCHIO. WATANABE 

olimpic), Akio Nofima (campion al tur
neului preolimpic). LUPTE LIBERE: 
Yusaku laaizumi (locul 4 la campio
natele mondiale), Masaaki Kaneko (lo
cul 2 la turneul preolimpic), Osamu 
Watanabe (campion mondial), Iwao 
Horiuki (campion mondial), Kazuo Abe 
(campion național), Tatsuo Sasaki

Noi intilniri internaționale 
ale scrimerilor noștri

Astfel, in zilele 
mai bune flore- 
vor participa la 
feminin de la

Luna iunie va fi deosebit de bogată 
în întreceri internaționale pentru scri- 
merii noștri fruntași, 
de 6 și 7 iunie, cele 
tiste ale țării noastre 
tradiționalul concurs
Paris dotat cu „Cupa Jantie". Desfă
șurat în anul olimpic, concursul de 
scrimă feminină din capitala Franței 
va aduce pe planșe aproape 150 de 
sportive din întreaga Europă.

In ziua de 7 iunie, orașul Budapesta 
va găzdui întrecerile de sabie din ca
drul „Cupei Ungariei", alt concurs in
ternațional de mare amploare, cu carac
ter de pregătire în vederea J.O. de la

CONCURSUL INTERNAȚIONAL
DE PENTATLON MODERN 

DE LA BUDAPESTA
Concursul internațional de pentatlon 

modern de la Budapesta a continuat cu 
proba de scrimă care a fost cîștigată 
de Fings (R.F.G.) cu 32 victorii — 
942 p. Pe echipe a cîștigat, de aseme
nea, formația R.F. Germane cu 2594 p.

Dintre sportivii romîni cel mai bine 
s-a comportat Gh. Tomiuc, cu 24 v — 
710 p.

Marți se desfășoară proba de tir. iar 
miercuri cea de natație.

(campion al turneului preolimpic), Shu- 
nichi Kawano, Masauori Saito (locul 2 
la turneul preolimpic).

Din echipele noastre vor face parte!
7. Cernea, V. Bularca, 7. Țăranu. Gh. 
Popou ici, N. Martinescu, I. Tăpălagă, 
Al. Geantă, 7. Popescu, Fr. Boia, Șt. 
Stingu și al(ii.

Tokio. La acest concurs, federația noas
tră de specialitate va trimite pe cei 
mai valorași sabreri ai țării.

Tot In cursul lunii iunie (perioada 
5—16), un lot de trăgători romîni spe
cialiști în toate probele (floretă-băieți 
și fete, spadă și sabie) vor participa 
la două mari confruntări internaționale 
ce vor avea loc în U.R.S.S. Este vorba 
de concursurile de la Minsk și Kiev. în 
ambele întreceri, țara noastră va fi 
prezentă atît la probele individuale cît 
și la cele pe echipe.

Epilog tragic la meciul
LIMA 25 (Agerpres).. — Stadionul 

național din Lima a fost duminică tea
trul unei tragedii unice în istoria fot
balului. 315 persoane au fost omorlte, 
iar alte 800 grav rănite.

_ Stadionul găzduia întîlnirea interna
țională de fotbal Peru—Argentina, con- 
tînd pentru preliminariile olimpice și 
era condusă la centru de arbitrul Uru
guayan Angel Eduardo Pazos. Cu șase 
minute înainte de sfîrșitul meciului, 
cînd Argentina conducea cu 1—0, re
prezentativa Perului egalează, dar ar
bitrul nu acordă golul. în acest mo
ment mai mulți spectatori au intrat pe 
teren și s-au repezit la arbitru. Arbi
trul a întrerupt meciul și, protejat de
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Răsfoind presa sportivă de peste hotare

FOTBAL PE GLOB
Mîine la Viena: A IX-a FINALA 

A CUPEI CAMPIONILOR EURO
PENI".

Mîine se dispută la Viena finala 
celei de a IX-a ediții a „Cupei cam
pionilor europeni". Protagoniste sînt 
cunoscutele formații Real Madrid și 
Internazionale din Milano. întîlnirea 
suscită un interes deosebit. își dis
pută întîietatea două echipe într-o 
formă deosebită: Real a terminat re
cent din nou pe primul loc în cam
pionatul Spaniei, iar Internazionale 
candidează și în acest an la titlu. Fi1 
rește, experiența și maturitatea sînt 
„atuurî" care aparțin spaniolilor, în 
timp ce „Inter" este formația cu un 
plus de vigoare, dornică de afirmare în 
cea mai mare competiție rezervată e- 
chipelor de club. Helenio Herrera — 
antrenorul milanezilor — a declarat 
la sosirea pe aeroportul din Viena că 
este optimist și că echipa sa este ex
celent pregătită. Pînă în prezent cele 
două formații s-au întîlnit de două 
ori în jocuri amicale: 2—2 la Madrid 
și 1—0 pentru „Inter" la Casablanca. 
In actuala ediție a „C.C.E.", cele două 
finaliste au înregistrat următoarele 
rezultate: REAL MADRID; cu Glasgow 
Rangers 1—0 și 6—0; cu Dinamo 
București 3—1 și 5—3; cu Milan 4—1 
și 0—2 cu F. C. Zurich 2—1 și 6—0. 
INTERNAZIONALE: cu Everton
0—0 și 1—0; cu Monaco 1—0 și 3—1: 
cu Partizan Belgrad 2—1 și 2—0; cu 
Borussia Dortmund 2 —2 și 2—0.

Iată palmaresul finalelor „Cupei cam
pionilor europeni" desfășurată pînă a- 
cum: 1950 Real Madrid-Reims 4—3 (la 
Paris); 1957: Real Madrid-Fiorentina 
2—0 (la Atadrid); 1958: Real Madrid- 
Milan 3—2 după prelungiri (la Bruxel
les); 1959: Real Madrid—Reims 2—0 
(la Stuttgart); 1960: Real Madrid— 
Entracht Frankfurt 7—3 (la Glasgow): 
1961: Benfica—F.C. Barcelona 3—2 
(la Berna); 1962: Benfica—Real Ma
drid 5—3 (la Amsterdam); 1963: Mi
lan—Benfica 2—1 (la Londra).

de fotbal Peru-Argentina
fotbaliștii argentinieni, a fugit in ca
mera arbitrilor de pe stadion.

Mii de spectatori au intrat pe teren. 
Personalul de ordine și poliția au încer
cat să-i împrăștie folosind bombe la
crimogene, clini polițiști și trăgind 
focuri de armă în aer. Spectatorii alar
mați s-au îndreptat spre porțile de 
ieșire ale stadionului, care erau însă 
închise. Numeroase persoane, printre 
care femei și copii, au fost asfixiate și 
călcate în picioare. Pe străzile din jurul 
stadionului s-a produs o supraaglome
rare, numeroase ambulanțe, mașini și 
vitrinele unor magazine au fost di
struse.

„DUELUL" INTERNAZIONALE-
BOLOGNA SF. DECIDE IN ULTlfr 

ETAPA

In campionatul italian, cu o eta 
înainte de sfîrșit „duelul*  Bologn 
Inter continuă. Sîmbătă, „Inter" a î 
vins în deplasare cu 2—0 pe Gene 
iar Bologna a cîștigat cu același sc 
„acasă" meciul cu Messina. In. pt 
zent, situația acestor echipe în cl 
sament este următoarea :

Keaaqia și administrația ; sU. Vasilc Conta n». 10, teleioa ll.iU.Uo, laicruroaii 72, at. 1—2, întreprinderea Potigrattcă .Inlormalia', str. Brezoianu 23 — 25.

1. Bologna
2. „Inter"

33 21 10 2 53:18 I
33 22 8 3 52:20 I

In ultima etapă, Bologna joacă | 
teren propriu cu Lazio, iar „Inte 
tot acasă cu Atalanta. Celelalte r 
zultate ale penultimei eteape: Atalant 
Torino 1—1. Fiorentina-Modena 0— 
Juventus-Catania 4—2, Lanerossi-Sp 
1—0, Lazio-Sampdoria 0—0, Mantei 
Roma 1—0, Milan-Bari 2—0.

ȘTIRI, REZULTATE . '

• In meciut selecționata Europe 
reprezentativa Scandinaviei (4—2) g< 
lurile „europenilor" au fost marca 
de Greaves (2), Law și Eusebio. Piei 
tru scandinavi au înscris Peltonen .■ 
Bild. învingătorii au condus la u 
moment dat cu 3—0 și cu 4—1. In mii 
43 portarul Iașin s-a accidentat și 
fost înlocuit cu Tilkovski.

• Au continuat meciurile din cr 
drul campionatului unional de fotba 
T.S.K.A. a dispus cu I—0 de Speria 
Moscova. Alte rezultate: S.K.A. (Ros to 
pe Don)-Moldova (Chișinău) 1—0; Voi 
ga (Gorki)-Nefteanik (Baku) 0—0 
Aripile Sovietelor (Kuibîșev)-Kaira 
(Alma Ata) 0—2; Sahtior (Donețk) 
Torpedo (Kutaiși) 3—0.

• In campionatul Austriei: Rapid 
Kapfenberg 4—3, Schwechat-Wiene 
S. K. 3—4, Austria - W.A.C. 2—1 
G.A.C.-Admira 1—2, Wienner Neustadt 
L.A.S.K. 2—1, S.V.S. Lînz-Dornbirr 
1—1. Clasament după 22 etape: Ra 
pid 37 p. Austria 30 p, Schwechat 
L.A.S.K. cîte 26 p.

• La Dublin, reprezentativa Anglie 
a dispus cu 3—1 de selecționata Ir
landei.

• în meci retur pentru preliminariile 
turneului olimpic de fotbal, la Casa
blanca echipa Marocului a învins cu 
1-0 echipa Etiopiei. învingători și în 
primul joc (10). fotbaliștii marocani 
s-au calificat pentru turneul final ,de la 
Tokio.

• Continuîndu-și turneul în Europa, 
echipa braziliană F.C. America a în
vins la Praga echipa locală C.K.D. cu 
scorul de 3-2 (2-1). La Goteborg, Na- 
cional Montevideo a dispus cu 2-1 (1-0) 
de Alliansen (Goteborg).

• Steaua Roșie Belgrad a intrat în 
posesia „Cupei Iugoslaviei", întrecînd 
în finală cu 3-0 echipa Dinamo Za
greb.

„Cursa de o
La 6 mai 1954. pe 

stadionul universității 
din ®xford, studentul 
in medicină Roger 
Bannister reușea una 
din cele mai frumoase 
performanțe din istoria 
atletismului. Pentru 
prima oară in cronolo
gia clasicei curse de l 
milă (1 609 m) „zidul 
celor 4 minute era de
pășit. Bannister a tre
cut linia albă a sosirii 
după exact 3:59,4. Ceea 
ce păruse imposibil 
pentru generații de at
leți devenea realitate.

Au trecut zece aru 
de la acea memorabilă 
zi. 0n deceniu in care 
multe limite atletice 
considerate cindva de 
netrecut au rămas in 
urmă. A cobori sub 4 
minute pe „milă" este 
astăzi o performantă 
la indemîna mai mul- 
tor semilondiști din lu
me. Și totuși „mila lui 
Bannister" a rămas un 

simbol, un exemplu de 
neuitat pentru atleții 
care luptă cu secun
dele și centimetri de 
record. Subliniem: pen
tru toți cei ce iubesc 
sportul. Fără îndoială 
că la sărbătorirea a- 
cestui prim jubileu, ia 
locuința doctorului R. 
Bannister au sosit nu
meroase felicitări, sem-

CHENAR 
EXTERN

ne de prietenie din par- 
tea admiratorilor săi 
de pretutindeni.

Dar sînt in lume și. 
oameni care nu iubesc 
soortul. Puțini, e drept. 
Pentru aceștia un re
cord este subiect de t- 
ronie. de zeflemea, lată 
cum au socotit de cu
viință cițiva studenti. ai

unei universități din 
Africa de Sud să săr
bătorească jubileul lui 
Bannister! au ieșit pe 
stadion, s-au așezat la 
start și apoi au parcurs 
distanța de 1 milă in 
miini.,. 16 asemenea 
foarte originali „aler
gători" au terminat 
cursa. Timpul câștigă
torului — 31:46,0.

Păcat că telegrama 
care ne anunță aceas
tă știre cu adevărat 
fără precedent nu 
transmite și o declara
ție a noului „record
men". Am fi dorit poa
te să aflăm și impre
siile culese de el de-a 
lungul cursei si. in ge
neral. imaginea ce o 
are despre lume, pri
vită cu... capul in jos.

0ricum, „recordul" 
mersului in miini con
damnă. de fapt, pe pro
priii săi autori /

— V. —

DE CE SE RATEAZĂ 
LOVITURILE DE LA 11 m?
Revista „KICKER" din R.F. Germană 

publică sub semnătura cunoscutului 
specialist dr. Willy Meisl un comen- 

tariu privind ratările loviturilor de la 
11 m in fotbal. „Pînă la ora actuală 
— se scrie in articol — în campionatul 
primei ligi a R.F. Germane din 59 pe- 
naltiuri acordate au fost ratate 22. A- 
ceasta înseamnă că 40 la sută din lo
vituri au fost prost executate. Fără 
îndoială. In mod teoretic, lovitura de 
la II m trebuie transformată, avind ta 
vedere că poarta are 7,30 m lățime și 
2.20 m înălțime I De aceea, ta fața 
celui mai bun portar, jucătorul care 
execută penaltiul nu trebuie să se in
timideze. Și totuși, multe lovituri de 
la 11 m se ratează. Să fie oare gre
șită numai tehnica executării? Eu 
cred că, in afară de această cauză, 
chestiunea trebuie privită și sub un 
aspect psihologic. La antrenamente, 
de pildă, majoritatea jucătorilor obțin 
un procentaj de sută la sută io trans
formarea penaltiului. în timpul meciu

lui, însă, cînd apare „miza", se trans
formă în medie doar 6—7 lovituri din 
10. Nervii joacă așadar un rol hotă- 
ritor în executarea corectă a penaltiu
lui. Stăpînirea de sine, calmul, convin
gerea că o lovitură nu poate fi ralată, 
decît dacă e prost executată trebuie 
să constituie un stimulent pentru cel 
însărcinat să execute penaltiul. Este 
bine ca în momentul execuției jucătorul 
să nu se gîndească la o eventuală ra
tare. ci să-și închipuie că este ce) mai 
bun șuter al echipei sale, că peste 
eîteva secunde va trebui să vadă min
gea dansînd în plasă".

FAVORIȚI NECUNOSCUȚI
Revista britanică „WORLD SPORTS" 

publică sub titlul de mai sus un inte
resant comentariu despre șansele la O- 
limpiadă ale unor atleți mai puțin cu- 
noscuți, dar care prin rezultatele lor

WORLD^SPOKTS
pot fi considerați favor iți la T okio. 
Printre altele. In acest comentariu se 
scriu următoarele: „Statistician^ Gre
enberg » prezentat o listă de atleți care 
la J. O. de la Tokio pot cuceri medalii 
olimpice. Să luăm, de pildă, estiva atleți 
în probele de fond și maraton. Unul 
din aceștia este Julia Marin din Costa 

Rica, care in urmă cu un an juca un 
rol minor în arena internațională. Iată 
insă că acum eîteva luni Julia Marin 
s-a afirmat în mod deosebit în con 
cursul universităților din California de 
sud. El a cîștigat probele de 3 și 6 
mile. Ca o curiozitate, trebuie să ară
tăm că Julia Marin are o înălțime 
mică, puțin obișnuită pentru un atlet: 
1,60 ni-

Să vorbim ceva și despre marato- 
niștii japonezi. Ei s-au antrenat in 
timpul iernii in Noua Zeelandă, mani- 
festînd o formă mai mult decit mul
țumitoare. Este vorba de Terne Funai, 
Kazumi Watanabe și Kuriki Tuburaya. 
Să ne amintim că faima maratoniști- 
lor japonezi s-a făcut cunoscută încă 
ta anul 1936, cînd celebrul Kohei Mu- 
rakeso a devenit campion olimpic la 
maraton, punind capăt supremației de 
pină atunci a atieților finlandezi.

...Un sprințar mai puțin cunoscut 
este venezueleanul Arhimedes Hererra. 
care in primele concursuri ale anului 
a obținut constant 10.3 pe 100 m. Să 
nu mire pe nimeni dacă acesta se va 
califica in finala probei de 100 m de 
la Tokio. Ar fi. desigur, o surpriză 
dacă Hererra ar ciștiga o medalie, 
printre atîția „ași" ai sprintului. Dar, 
în alergările de viteză surprizele sini 
obișnuite... Să ne amintim că Ia JO. 
de la Roma cubanezul Figuerola s-a 
calificat în finală, unde a ocupat loeul 
a) 4-!ea".
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