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Din carnetul scriitorului |

Vigoare și înaripare
DUMITRU IGNEA

vin bun: fortifică, sttrneșts bună dispoziție, dacă 
obține medalii. Pe unii se întîmplă să-! fl ame- 
viața oamenilor de toate vîrstele, ca ft dragostea.

Sportul e ca un 
e de bună calitate 
țească. E prezent în 
Și tot ca ea făurește visuri, leagă prietenii, produce palpitații, sttraefte
oftaturi și uneori și dureri de cap.

Mărturisesc că sînt îndrăgostit de toate disciplinele sportive (Inclu
siv fotbalul). Un amic îmi spune că sînt neserios. Treaba htL N» mă 
supăr, dîndu-mi seama că-i un caz singular. Altceva mă mlhnește: faptul 
că nu mai pot practica măcar cîteva din disciplinele preferate, alături 
de sutele de mii de tineri ce se întrec pe stadioane ft în sălL Dar 
dintr-o tribună modernă, ori întins pe tăpșanul verde la marginea unei 
comune, urmăresc cu sufletul Ia gură șl admirație o întrecere spor
tivă, simțindu-mă în fiecare clipă alături de participanțL E plăcut fi 
odihnitor să urmărești subtilitatea unei fente la fotbal, trecerile măies
trite șl rapide de balon pe linia de treisferturi, un «cof* realizat cu 
precizie de prestidigitator, o .bombă* scoasă de la clțlva centimetri 
de sol, un zbor de pasăre peste ștachetă, un cal și-un călăreț ce-ți 
oferă pentru cîteva secunde revelația unei statul ecvestre ieșită de sub 
dalta unui mare maestru. E plăcut să privești cum mii de tineri plini 
de sănătate și voioșie se străduiesc să ridice sportul pe treptele artei 
și îndrăznelii; să privești desfășurarea curajului și abnegației.

Și bucuria e 
în anii noștri un 
mai îndepărtate

Spartachiada
cu prisosință caracterul larg, de mase, pe care l-a căpătat sportul in 
patria noastră.

Numărul participanților, de ordinul sutelor de mii tntx-o singură 
regiune, impresionează profund. O adevărată întrecere sportivă popu
lară, un imn al tinereții, supleței, vigoarei și curajului, închinat ani
versării a douăzeci de ani de la eliberarea patriei.

Ca întotdeauna uimăresc cu atenție această desfășurare de forțe 
care dovedește vigoarea, voința și înariparea poporului nostru, construc
tor al socialismului.

cu atît mai mare cînd vedem cum spoitul a devenit 
bun al maselor, pătrunzînd cu îndrăzneală piuă In cele 
cătune.
republicană ce se desfășoară In acest an demonstrează
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Ieri a avut loc, intr-un cadru festiv

B.bl
Kegiona'ă

Hunrdoara-Deva 
l_ —---------------- '■-----

Comemorarea a 100 de ani 
de la nașterea 

lui Pierre de Coubertin

nou 
startul 

concursurilor 
internaționale!

din 
la

Consiliului 
avut loc în- 
aniversarea 
nașterea lui

sportivi, antrenori, sportivi și 
ziariști. Dc asemenea, au luat 
parte reprezentanți ai Ambasa
dei Franței Ia București.

In raionul Tudor Vladimirescu

WO de elevi au devenit purtători
ai Insignei de polisportiv

Zilele trecute, în cadrul școlii de 8 ani nr. 
a avut loc o frumoasă festivitate: un număr 
52 de elevi și eleve aparținînd acestei școli 
orimit Insigna de polisportiv.

Printre cei care și-au trecut nor- 
nele se află elevi fruntași la învă
țătură, ca de pildă, Mariana MITRA- 
CHE — numai note de IO în catalo
gul clasei a VII-a B — Nicoloîa 
Dumitiaschevici, Luminița Dincă, 
Marlnela Grigorescu și Lucian Du
mitru.

In cursul acestei săptămîni, festi
vități asemănătoare vor avea loc și 
în alte școli de 8 ani din raionul Tu- 
doh,Vladimirescu (nr. 75, 76, 78, 80, 
82, 84, 87, 89, 94) în care, pînă acum, 
un număr de 400 de elevi și eleve 
și-au îndeplinit normele pentru ob
ținerea Insignei de polisportiv.

77, 
de 
au

în pag. a 2-a

SPARIACH1ADA 
REPUBLICANA 
PE ÎNTINSUL

PATRIEI

Prima etapă
feminin 
de volei

a

Primele întreceri de box 
din cadrul Spartachiadei

Joi 25 iunie va avea loc în 
grădina de vară a clubului 
„Grivița Roșie" prima reuniu
ne de box din cadrul fazei o- 
rășenești a Spartachiadei re
publicane. Gala va începe la 
ora 17.

paginile noastre 
de reportaj'
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Luni, la sediul 
general al UCFS, a 
tr-un cadru festiv 
a 100 de ani de la 
Pierre de Coubertin, inițiatorul
Jocurilor Olimpice moderne. 
Despre opera eminentului peda
gog francez a vorbit prof. Emil 
Ghibu, vicepreședinte al UCFS, 
vicepreședinte al Comitetului 
Olimpic Romîn. La festivitate 
au participat membri ai Comite
tului Olimpic Romîn, cadre de 
conducere de la Institutul de 
Cultură Fizică, cercetători în 
domeniul culturii fizice, activiști

(Agerpres)

Vineri și duminică 
cursuri internaționale 
vor fi prezenți alături 
mîni (în fotografie Ion Ardeleanu din echipa de se
niori a țării) și rutieri din Franța (FSGT) și Italia 
(UISP). Sînt programate probele olimpice: 100 km 
eontra-crononietru pe echipe și 180 km ou start în 
bloc.

se vor desfășura două con- 
de ciclism la startul cărora 
de cei mai buni fondiști ro-

Un adevărat campionat • 
european de lupte la București

turneului internațional

Amănunte în pag. a 8-a

în zilele de 3, 4 și 5 iulie, pe patinoarul din parcul ,,23 Au
gust", iubitorii sportului luptelor vor putea urmări întrecerile din 
cadrul marelui concurs internațional preolimpic de „clasice" și 
„libere", la care participă cei mai buni sportivi din 12 țări 
(R.S.S. Bielorusă, R. S. Cehoslovacă, Finlanda, Franța, Grecia, 
R.SjF. Iugoslavia, R. P. Atongolă, Norvegia, R.P. Polonă, Sue
dia, R. P. Ungară și R. P. Romînă). Nu greșim cu nimic dacă 
spunem că acest concurs este 
un adevărat campionat euro
pean, mai ales dacă ținem sea
ma de valoarea sportului lupte
lor din țările participante.
>+++4-H-4-44-444444 4 4- 44-A- 

î 1500 de elevi i 
ț la start :.

Ultinxul act al campionatelor 
școlare din cadrul Spartachia
dei republicane va avea loc 
după cum urmează :

Q notație și gimnastică — 
1 și 2 iulie ;

- atletism — 1, 2 și 3 iulie
te la baschet, handbal, volei și 

fotbal — între 1 și ’ ”
Aceste finale la care 

pă peste 1 500 de elevi vor a- 
vea loc în Capitală.

5 iulie 
partici-

Maestra emerită a sportului 
Doina Ivănescu, căpîtana echipei 
țării noastre (stingă); Moment 
dintr~o partidă R.P. Romînă—Ja
ponia, jucată în 1962. In atac — 
japoneza Tanida Kinuko (sus).

Miercuri și duminică pe Dinamo

CONCURSURI INTERNAȚIONALE
Echipa de baschet a R.P. Chineze (tineret)

va juca în țara noastră
Săpt amina viitoare sosește în țara noastră reprezentativa 

de baschet-tineret a R. P. Chineze, care va efectua un turneu 
la Oradea, Tg. Mureș și Brașov. Baschetbatiștii chinezi vor 
juca în ziua de 5 iulie la Oradea cu selecționata locală, la 7 
iulie cu selecționata Tg. Mu- _____ ___ _
reș, iar în zilele de 10, 11 și 
12 iulie vor participa la Bra
șov la un turneu alături de 
echipele R.P. Romînă — se
niori, R. P. Romînă — juni
ori și selecționata Brașov.

R. P. ROMÎNĂ-U. R. S. S. 
(ECHIPELE OLIMPICE) LA POLO

In cadrul pregătirilor ce le efectuează în vederea Jocu
rilor Olimpice de la Tokio, echipa olimpică de polo a țării 
noastre va susține o dublă partidă cu puternica selec
ționată a Uniunii Sovietice. Meciurile se vor desfășura 
in zilele de 6 și 8 iulie la bazinul din incinta parcului 
sportiv Dinamo,

Dl DIR1-TRACK
Sezonul internațional de moto- 

ciclism continuă. Miercuri și du
minică pe pista de viteză pe zgu
ră a stadionului Dinamo se vor 
desfășura două atractive con
cursuri ' internaționale de dirt- 
track. Miercuri concursul înce

pe la ora 17,30 cu participarea 
specialiștilor din R.P. Undară și 
R.P. Romînă. Duminică diminea
ță — de la ora 10 — vor evolua 
în concurs cei mai buni viteziști 
din R.P. Bulgaria, R.P. Ungară 
și R.P. Romînă.

Ultimele 
știri externe
ATLETISM

BUDAPESTA: disc femei :
Tamara Press (U.R.S.S.) 
58,82 m 1; greutate bărbați : 
Komar (R.P. Polonă) 19,50 m; 
suliță femei: Macria Antal
(R.P.U.) 55,46 m. Ciocan : 
Eakarînov (U.R.S.S.) 65,33 m.

TARTU: 100 m bărbați: Fl- 
guerola (Cuba) 10,1 1; 100 m 
femei: Cobian (Cuba) 11»6; 
lungime femei: Krepkina
(U.R.S.S.) 6,16 m; 1500 m:
Bielicki (U.R.S.S.) 3:43,7.

COPENHAGA : 100 m femei: 
Renata Meyer (R.F.G.) 11,8; 
80 m.g. Irina Press (U.R.S.S.) 
11,0; 400 m bărbați: Arhipcluk 
(U.R.S.S.) 47,6.

NATAȚIE
PARIS. Concurs internațio

nal: 100 m spate: Christine 
Caron (Franța) 1:09,1; 100 m 
liber: Gropaiz (Franța) 56,5; 
la polo: Franța—Anglia 4—4 
(finală).

CICLISM
PARIS. A început cea de 

51-a ediție a turului ciclist 
al Franței. Prima etapă (Ren
nes—Lisieux — 216 km) a 
fost cîștigată de belgianul 
Sels în 5 h 14;57,5. Au luat 
startul 123 concurenți. Turul 
Franței măsoară 4500 km 
care vor fi parcurși în 22 
de etape.



Spartachiada republicană pe întinsul patriei
In întreaga țară atenția Iubitorilor sportului este atrasă de desfășurarea 

fazei a Il-a a Spartachiadei republicane. Campionii pe asociații spor
tive se întrec cu ardoare pentru cucerirea dreptului de a se alinia la 

startul competițiilor pe regiune. Mulți dintre ei au trebuit să facă față și 
unui examen preliminar: faza interasociații. Acest lucru a constituit — fără 
îndoială — un stimulent peniru participanții la Spartachiadă. pentru o bună 
pregătire și a contribuit efectiv la creșterea calității disputelor, lată de ce 
in marea majoritate a corespondentelor primite în aceste zile este subliniat 
nivelul tehnic ridicat al întrecerilor desfășurate în cadrul fazei raionale a 
Spartachiadei republicane. Publicăm — în i 
corespondenții ziarului nostru:

M. DUMITRU : Buzoienii au dovedit o 
pregătire superioară

întrecerile desfășurate pe terenurile 
'de sport din Beceni au reunit nume
roși sportivi din raionul Buzău. Ca
racteristica desfășurării competițiilor a 
fost nivelul evident superior pe care 
i-au cunoscut întrecerile. Se poate 
spune pe drept cuvînt că aceste dispute 
au întrecut net toate competițiile de 
mase desfășurate pînă în prezent îrl 
raionul nostru. S-au evidențiat în mod 
deosebit sportivii Radu Stan, Liviu Ră- 
yoiu, loan Samoilă, componenții 
pei de handbal Știința Beceni 
Iată acum lista cÂștigătorilor:

Știința Beceni (handbal și volei 
masculin), Victorfa-Vintilă Vodă (gim
nastică băieți și fete), Recolta Cărpi- 
niștea (handbal fete), Radu Stan (100 
<n), Gh. Mircea (400 m), I. Samoilă 
(1 500 m), L. Răvoiu (greutate), V. 
Vîrlan (lungime), I. Samoilă (înălți
me), Camelia Diaconu (lungime), Au
rica Pană (100 m), Maria Georgescu 
(800 m), Elisabeta Hanganu (greuta
te), Aurica Frățilă (înălțime), Dumi
tru Cucu (șah), Avram Enăchescu (po
pice), Cuza Dumitrescu (tir).

JH. UNGUREANU : Cei mai buni din 
peste 60 000!

' " Duminica trecută și-a u d at întîlnire 
tn cinci localități din raionul Botoșani, 
cei mai buni sportivi dintre cei peste 
60.000 de participant la prima etapă 
e S-partachiadei republicane. întrece
rile fazei raionale au constituit adevă-

Gata pentru start ÎNCREDERE...
Pregătirile sportivilor din asociația 

Portul Constanța pentru întrecerile in* 
«erasociații care premerg fazei orășe
nești a Spartachiadei republicane, s-au 
încheiat. Acum se va da din nou star
tul în competiție, eveniment așteptat 
«u mare interes.

S-ara făcut, într-adevăr, antrenamente 
Intense pentru ca reprezentanții aso
ciației Portul să se prezinte cit mai 
bine în etapa interasociații a Sparta- 
ehiadei republicane. întrecerile de ve
rificare, în cadrul celor 14 gruipe spor
tive, s-au ținut... lanț în ultimul timp. 
Campionii asociației au avut, după în
cheierea primei etape, un foarte scurt 
timp de odihnă. Dorința de a apăra 
prestigiul asociației Portul — una din
tre eele mai puternice din orașul Con- 
•tanța — i-a determinat să se antreneze 
tn continuare, cu toată seriozitatea. 
Aș-a se explic-a afluența mare de spor
tivi pe terenul asociației din port. La 
propunerea antrenorilor și instructori
lor sportivi, consiliul asociației a de
finitivat formațiile care vor luia startul 
în etapa interasociații.

Deunăzi, președintele asociației Por
tul Constanța, ing. Augustin Stuparu, 
ne relata că membrilor asociației li 
•-au asigurat condiții bune de antrena
ment (materiale și echipament din 
abundență, antrenori și instructori, te
renuri bine amenajate etc.) și că, ți- 
nî nd seama de aceasta, este convins 
că în viitoarele întreceri sportivii de 
aici vor realiza noi recorduri ale aso
ciației și chiar ale orașului, 
deosebită a fost acordată 
câștigătorilor primei etape 
chiadei republicane. Alături 

în 
ocu- 
care

O atenție 
pregătirii 

a Sparta- 
<le aceștia

au fost chemați să se antreneze 
continuare și sportivii ■care nu au 
pat primul loc în elap-a I, dar 
i-au comportat totuși, bine în aceste 
întreceri. Concursurile de verificare seA 
ridică, în asemenea condiții, la un 
nivel superior.

Acum, pregătirile au luait afîrșit. 
Sportivii din port așteaptă semnalul 
noilor întreceri. Le dorim succes...
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continuare — vești transmise de

sărbători cultural-sportive. Ele au 
urmărite de un public numeros și

rate 
fost 
entuziast.

Dintre Câștigători se cuvine să-i men
ționăm pe Gh. Gherasim (200 m), Ion 
Andrei (400 m), M. Robert (100 m), 
loan Sabo (1 500 m), Vasile Tudose 
(5 000 m), Gh. Lelescu (suliță), Ele
na Simion, Elena Turcanu și Agnita 
Moraru (100 și 400 m). întrecerile din 
cadrul celei de a ii-a etape a Spar- 

echi-

S-a dat startul in cursa de 100 m. Cu această probă s-au deschis întrecerile 
etapei a Il-a a Spartachiadei republicane la care au participat tinerii din 

cooperația meșteșugărească.
Foto: R. Călărășanu 

tulescu (Turnu Severin), D. Ionașcu 
(Petrila), Al. Gros (Timișoara), Ionel 
Mihăescu (Tg. Mureș), B. Stoiciu (Fă
găraș), Ilie Ionescu (Sibiu), E. Bog
dan ’(Brașov), N. Novac (Răcăciuni), 
I. Păuș (Tg. Mureș), V. Sere (Ora
dea), Soare Aurel (Băneasa), Fr. Sti- 
ca (Bozovici), C. Firița (Tecuci), E- 
manoil Stănescu (Curtea de Argeș), 
loan Mocanu (Vișeul de Sus), Gh. Ulri
ca (Moreni), Ion Vulcan (Tg. Mureș), 
Ion Ion (Ploiești), I. Tudor (Giurgiu), 
C. Stoican (Drăgășani), V. Stefănescu 
(Iași), C. Albu (Tg. Mureș), E. Gro- 
zescu (Timișoara), E. Georgescu (Ne
gru Vodă), C. Nemțeanu (Piatra 
Neamț), I. Ciortea (Lupeni) ș.a.

tachiadei republicane continuă și în 
zilele următoare.

I. HASAȘIU : O sărbătoare 
a sportului

In raionul Tîrnăveni întrecerile eta
pei a Ii-a a Spartachiadei republicane

A rămas ca una din amintirile plă
cute ale vieții ei... Iși amintește și 
acum de ziua aceea. Era 5 august 1960. 
De citeva zile o preocupa aceeași între
bare : va face față sau nu... ? Și cu 
emoție a intrat pe poarta fabricii „Su
veica" din Capitală... Frusina Pante- 
linescu se angaja ca muncitoare.

...O sală imensă. Ne întîmpină urui
tul mașinilor automate. Printre răz
boaie se zăresc, ici-colo, capetele har
nicelor muncitoare. Iat-o și pe Frusina 
Pantelinescu 1 Se îndreaptă cu iuțeală 
de la o mașină la alta... E ceva să 
lucrezi la patru războaie I

— E harnică și pricepută, ne spune 
meșterul C. Lupu. Numele ei a putut fi 
îniîlrut adesea pe panourile de pe aleea 
fruntașilor tn întrecerea socialistă. I-am 
afișat și portretul la panoul de onoare.

Mîndru de eleva lui o privește bine
voitor, urmărind-o în timp ce lucrează. 
După o vreme, observîndu-i prezența, 
Frusina Pantelinescu răspunse c>u un 
zîmbet privirii meșterului și, nerăbdă
toare să-i dea o veste bună, îi spuse 
cu glas tare, pentru a se putea face 
auzită în zgomotul mașinilor.

— Nene Costieă, știi că m-am înscris 
la „Concursul 
sportiv". Am 
la atletism.

— Asta mă

peniru insigna de poli- 
și trecui primele probe

bucură. Dar ai să le poți 
cuprinde pe toate ? Ce faci cu echipa 
culturală și cu celelalte activități ob
ștești ?

— N-avea nici o ^rijă f
A doua zi, pe terenul de sport, Fru

sina se antrena de zor alături de tova
rășii ei de muncă, în vederea întreceri
lor pentru Insigna de polisportiv. Ob
serv lud atenția cu care o urmăream, 
Gh. Buriu, tehnicianul asociației spor
tive ne-a spus:

— E o fată și jumătate. După citeva 
antrenamente a ajuns din urmă pe al
tele care se pregătesc de mai multă 
vreme.

Spunînd acestea, tehnicianul asocia
ției sportive o privea zîmbind amîntin- 
irdu-și cu cita emoție a pășit pe terenul 
de sport Frusina Pantelinescu. Tmăra 
țesătoare are încredere în ea. Și cînd 
se apuca de o treabă, nu se Iasă pînă 
n-o duce la bun sfîrșit.

TR. 1. 

Alexandru

au constituit o adevărată sărbătoare 
sportivă. în comuna Mica și-au dat 
întîlnire cîștigătorii etapei I. Peste 400 
de tineri și tinere și-au disputat întîie- 
tetea la atletism, gimnastică, volei, 
fotbal etc. La capătul unor întreceri 
pasionante — mult aplaudate de spec
tatorii prezenți la competiții — s-au cla
sat pe primul loc:

★
Ion Gubaș (100 m), S.

(lungime), Petru Coman (greutate), 
E. Alexandru (înălțime), O. Iosif (tir), 
Fr. Kiș (800 m), Ogorul Gănești (vo
lei masculin).

Despre întrecerile desfășurate cu pri
lejul Spartachiadei republicane ne-au 
mai scris corespondenții noștri Ștefan 
Constantin (Ploiești), K. Vafiadis (Co
rabia), A. Pialoga (Odorhei), K. La- 
dislau (Gheorghieni), V. Săsăranu 
(Baia Mare), C. Danieleanu (Baba- 
dag), FI* Simion (Bacău), A. Dudaș 
(Ineu), C. Birth (Drăgășani), S. Truș-

IN RAIONUL *11/11:

din cadrul etapei I a 
republicane s-au bucu-

NUMEROȘI TINERI TREC PROBELE 
INSIGNEI DE POLISPORTIV 

întrecerile
Spartachiadei
rat de un succes deosebit în raionul 
Mizil. Asociațiile sportive au reușit să 
angreneze numeroși participant care 
paralel cu întrecerile din cadrui Spar
tachiadei au trecut și normele pentru 
Insigna de polisportiv. Sînt multe 
asociații care pot fi date ca exemplu 
în această privință. La asociația spor
tivă Energia G.A.C. Clondiru 86 de 
tineri și-au trecut aproape toate pro
bele. Rezultate bune au mai fost ob 
ținute și în cadrul asociațiilor spor
tive din gospodăriile colective din co
munele Siliștea, Baba Ana, Rotari și 
Amaru.

Victoria 
Tressel la 
adevărată 
de zis, Tressel este talentată și
comportat foarte bine. Totuși, ea este 
încă departe de experiența gimnaste
lor noastre, care au pierdut pur șiI. GEORGESCU - coresp.

Mircea Finescu pe primul loc (după 6 probe) 
in campionatul de planorism

IAȘI (prin telefon). Finala cam
pionatului republican de planorism a 
continuat să se desfășoare sub semnul 
unei dispute foarte echilibrate, dato
rită bunei pregătiri a celor 11 concu- 
renți și faptului că pentru prima dată 
participanții au avut la dispoziție ace
lași tip de planoare : 1. S. 3, de cons
trucție romînească. Lupta pentru cuce
rirea titlului angrenează direct pe mul
tiplul campion Mircea Finescu și pe 
Nicolae Mihăiță, ambii de la Zburăto
rul București. De altfel, Mihăiță, învin
gător în 4 din cele 6 probe de pînă 
acum, a condus în clasamentul general 
pînă înaintea probei a 5-a, cînd — da
torită unui punctaj mai slab — a fost 
depășit de Mircea Finescu.

GIMNASTICĂ
După campionatele internaționale ale R.P.R.

CÎTEVA CONCLUZII
lată-ne la sfîrșitul celei de a Vil-a 

ediții a campionatelor internaționale 
de gimnastică ale R.P.R., competiție 
care în acest an a avut o importanță 
deosebită, constituind un bun prilej 
de verificare înaintea J.O. Prezența 
la întreceri a reprezentanților Federa
ției Internaționale, care au urmărit 
cu interes stadiul de pregătire a con* 
curenților, atestă afirmația de sus. In 
rîndurile participanților au fost pre- 
zenți componenți ai loturilor olimpice 
din diferite țări, care și-au putut mă
sura forțele și pregătirea în această 
„avanpremieră" a întrecerilor de la 
Tokio. Pe Jîngă aceștia Ia Constanța 
au concurat și meriți gimnaști tineri, 
cu reale perspective ca: Eva Steffen, 
Gerhard Dietrich (R.D.G.), Katka Ho
dackova (R.S.C.), Rodioa Apăteanu 
(R.P.R.) ș.a.

în general, întrecerea a fost de 
nivel tehnic bun, fără însă să fie 
cepțional, datorită faptului că 
afară de R.P.U., Norvegia, Franța 
R.P.R., celelalte țări nu au aliniat la 
start cele mai bune elemente. Dintre 
oaspeți remarcăm în primul rînd pe 
țînăra gimnastă maghiară Maria Tres
sel — cîștigătoarea concursului -—- și 
pe norvegiamul Age Storhaug. Ne-a 
mai plăcut evoluția, în special pe 
unele aparate, a gimnaștilor Erwin 
Koppe (R.D.G.), Peter Soos (R.P.U.) 
Bernard Fouqueux (Franța) și a gim
nastelor Aniko Ducza (R.P.U.), Anie 
Ange, Danielle Coulon (Franța) și 
Katka Hodackova.

Și acum vom trece la analiza com
portării concurenților noștri — lucru 
care, firește, ne interesează cel mai 
mult

un 
ex- 
în
Și

PAȘI PE LOC ȘI CHIAR ÎNAPOI

Aruneînd o privire asupra clasa- 
meutuliui, la prima vedere rezultatele 
obținute de băieții noștri ni se par 
satisfăcătoare: ei au ocupat locurile 
1.3 și 5 Ia individual compus, iar 
Orendi, Miclăuș și Silaghi au devenit 
campioni pe aparate, executînd exerci
ții valoroase pentru care merită laude. 
Dar... Și acest „dar" se referă la două 
aspecte: în primul rînd la faptul că, 
în afară de 2—3 concurenți valoroși, 
băieții noștri n-au avut adversari prea 
dificili și, în al doilea rînd se impune 
o comparație între comportarea lor cu 
o lună în urmă la Cluj și cea de acum, 
care este categoric în favoarea trecu
tului. Să ne amintim că în concursul 
cu R.S.S. Armeană, băieții ani fost re
velația competiției și în urma bunei 
lor comportări li s-a deschis perspec
tiva plecării la Tokio. Ne-am așteptat, 
cum era și normal, ca gimnaștii să se 
pună serios pe lucru, să meargă, în 
continuare, pe o linie ascendentă. Dar 
acest luoru nu s-a întimplat. Trebuie 
să arătăm că gimnaștii au bătut pasul 
pe loe și chiar s-au prezentat mai 
slab deoît acum o lună. De asemenea, 
amintim că ei s-au comportat inegal 
de la aparat la aparat. Se pare că 
prea repede s-au mulțumit cu rezulta
tele obținute și n-au mai mmnoit'cu 
același elan. Este necesar ea în viitorul 
apropiat gimnaștii să lucreze mult mai 
serios, pentru că numai așa pot 
ma posibilitățile pe care le au.

0 SURPRIZA

confir-

gimnastei maghiare 
individual compus a 
surpriză pentru toți.

Maria 
fost o 
Nimic

s-a

Clasamentele ultimelor două probe; 
a 5-a (viteză pe circuit triunghiular — 
106 km — Iași — Vlădeni — Sine ști— 
Iași): 1. Mircea Finescu 1000 p; 2. Gh 
Gîlcă (Iași) 980 p; 3. Emil Iliescu (Zbu
rătorul) 899 p; 4. Mihai Bindea (Zbu
rătorul) 891 p: 5. Val. Romașcu (Zbu
rătorul) 862 p; proba a 6-a la fel ca a 
5-a): 1. Nicolae Mihăiță 1000 p; 2. 
Gh. Gîlcă 991 p; 3. Mircea Finescu 
949 p; 4. M. Bindea 948 p: 5. Em 
Iliescu 924 p.

Clasament general: 1. Mircea Fine
scu 4751 p; 2. N. Mihăiță 4689 p; 3. 
Em. Iliescu 4569 p; 4. M. Bindea 
4385 p.

Campionatul se încheie la 27 iunie.
GH. VAS1L1U - coresp.

simplu copilărește concurs. Pă
cat, pentru că <Ie obicei la campiona
tele noastre internaționale gazdele au 
fost întotdeauna la înălțime.

După cum am mai scris, cele mai 
bune sportive romînce au ratat exer
cițiile ba la un aparat, ba la altul. Mo
tivele și explicațiile pot fi multiple. 
Poate că gimnastele au fost supraso
licitate și acum sînt obosite. Poate că 
la început ele au luat prea ușor acest 
concurs, considerînd că nu au adver
sare valoroase, iar atunci cînd au 
văzut titlul în pericol, au fost cuprin
se de emoție și nervozitate. Poate că 
nici organizarea concursului n-a întru
nit condiții optime (căldura, împărți
rea gimnastelor noastre în diferite e- 
chipe). Poate. Dar toate acestea nu pot 
constitui scuze. Gimnastele noastre au 
suficientă experiență de concurs și ai 
trebui să aibă destulă tărie și voință 
ca să învingă aceste greutăți, nuimai 
pe jumătate obiective. în ultima zi 
de concurs, la cel pe aparate ele au 
dovedit că sînt bine și în unele pri
vințe foarte bine pregătite. în gene
ral, de data aceasta merită să fie evi
dențiate numai gimnastele tinere ca 
Elena Ceampelea (foarte biună în spe
cial la sol și bîrnă) și Cristina Dobo- 
șan (concurentă bună și constantă).

Deci surpriza a fost neplăcută per» 
tru noi. Niciodată nu le-am văzut p« 
felele noastre concurînd „în bloc* așa 
de slab. Important este ce-i de făcui 
în viitorul apropiat. Muncă și iai 
muncă. Muncă în primul rînd pentru 
punerea la punct a exercițiilor care 
mai șchioapătă în multe locuri și (dai 
nu în ultimul rînd) o atenție deose 
bită acordată pregătirii psihologice ș 
morale. Altfel ce vom face cu o ase 
menea emotivitate la Tokio ? Campio 
n-a tele internaționale nu au fost decă’ 
o jucărie față de J.O. Mai ales pentru 
fetele noastre, c-are se bucură de ui 
renume mondial.

ILDICO Ș1RIANL

Margareta Enachc
s-a impus
în „Cupa 2 iulieCI

Duminică și luni, pe poligonul Tu 
nari, s-au desfășurat întrecerile di» 
tradiționala competiție interorașe prii 
corespondență „Cupa 2 iulie". Rezul 
țațele nu s-au ridicat în general la i 
valoare prea mare. Menționăm totuț 
performanta trăgătoarei Margaret: 
Enache (Steaua), la armă liberă 3x3 
focuri, care a realizat 853 p. apropiin 
du se la numai un punct de recordti 
tării.

Rezultate: armă liberă calibru re 
dus 3x40 focuri seniori, poziția culcat 

L. Cristescu (Steaua) 389 p.t f 
Dumitrescu (Olimpia) 388 p., ' 
Axente (Steaua) 386 p. Poziți 

genunchi: 1, P. Sandor (Steaua 
375 p., 2. Gh. Vasilescu (Olimpia 
372 p., 3. N. Dumitrescu 
zifia în picioare: 1. L. 
(Metalul) 353 p., 2. N. 
352 p„ 3. P. Sandor 347 
poziții: 1. N. Dumitrescu
P. Sandor 1107 p., 3. L. Cristesc 
1103 p. Armă liberă calibru redu 
3x30 focuri senioare: poziția culcat
1. Margareta Enache (Steaua) 295 p
2. Eugenia Padar (Steaua) 295 p„ 1 
Jaqueline Svonevschi (Dinamo) 292 j 
Poziția în genunchi: 1. Margaret 
Enache 290 p„ 2. Ana Goreti (Olîrr 
pia) 285 p., 3. J. Svonevschi 284 ț 
Poziția în picioare: 1. Margareta Ens 
che 268 p., 2. Ana Goreti 263 p., ! 
Maria Otz 
poziții: 1. 
853 p„ 2. 
Svonevschi
gat N. Sahaidac (Metalul) cu 805 p 
iar la junioare Elena Nistor eu 807 j 
La pistol viteză primul loc a reven 
lui N. Vlad (Olimpia) cu 576 p., 1 
talere din turn lui Ștelan Popovii 
(Dinamo Obor) cu 96 p., la talere di 
șanț lui V. Calomfirescu (Steaua) c 
94 p„ iar ia pistol precizie lui 
Pieptea (Olimpia) cu 549 p.

1. 
N. 
M.
in

372 p. Pc 
Cutcutach 
Dumitresc 
p. Pe trt

1112 p., I

(Olimpia) 259 p. Pe tri 
MARGARETA ENACH

Ana Goreti 837 p., 3. . 
832 p. La juniori a cișt



Din carnetele cronicarilor
Despre o. 
ruletă și

• au rachetă, 
o busolă!I

pe acumă Dinamo București — de
\-pioană a ediției 1963/64 — a învins 
ișat pe Rapid datorită efortului co- 
iv al cobiponenților echipei este 
-te adevărat. După cum foarte ade- 
it este că în cadrul colectivului 
tara-ntîi“ a fost Pîrcălab, al cărui 
a impresionat, culegînd aplauzele 

nirne ale tribunelor, în care se gă- 
i nu puțini suporteri giuleșteni. 
i dacă la timpul cuvenit a fost cri- 
t Pîrcălab pentru lipsurile lui, se 
ine să fie lăudat pentru jocul de 
•linică. A alergat tot timpul, în stilul 
* caracteristic, și-a pus în valoare 
'ylingul său caracteristic, a trecut de 
o parte pe alta, derutînd și astfel 
rarea adversă, a șutat eficace, măr
fi sau contribuind direct la mar
ea fiecărui gol. A fost prezent la 
:are acțiune de apărare a echipei 

în plus, și-a dezmințit „fragili- 
(tot... caracteristică), dovedind 

poate să joace curajos chiar î nipo
ni unei apărări dure, așa cum ii stă 
e unei extreme.
Iravo, Pîrcălab ! Așa te vrem în 
deauna : ca o rachetă !

★
Remarcabil a fost și jocul lui Nun- 
iller VI, care-și anunță permanența

Ascultînd
Transmisiunile radiofonice efectuate 

la principalele manifestații sportive 
ț țară și de peste hotare — și în- 
osebi la fotbal — au devenit din ce 
ce mai interesante. O plăcută sur- 

iză a constituit pentru ascultători 
ițiativa de a se transmite alternativ 
și 3 meciuri de fotbal din categoria 

Străduința crainicilor reporteri de 
fi la înălțimea exigenței ascultăto- 

or este de asemenea lăudabilă. Du- 
inică însă ascultătorii au fost serios 
iși în încurcătură. Crainicul reporter 
ircea Radu Iacoban, care a transmis 
inia repriză a meciului Rapid — Di- 
imo București necunoscînd fotbaliștii 
?l) spunea: -’„.Mingea se află la 

iul din jucătorii dinamoviști...", „A

U.T.A se întoarce la Arad cu 15 
jluri primite într-o sâptâmînâ.

's??l

- Coletul la vagonul de bagaje
Desen de S. Novac

lihic st dispută două
restanțe

La Reșița și la Iași vor avea loc 
niercuri doua partide deosebit de inte- 
esante, restanțe din etapa a 17-a. 
iste vorba de meciurile Știința Timi- 
ioara — Steaua 
tița). și C.S.M.S. 
•ești.

(jocul are loc la Re- 
lași — Dinamo Bucu-

Programul de duminică
Capitală

’ Cele două partide programate dumi
nică in Capitală, în cadrul penultimei 
etape a campionatului categoriei A, se 
vor d sputa in program cuplat pe sta
dionul 23 August: Rapid — C.S.M.S. 
(ora 16,15) si Progresul — Farul (ora 
18).

în linia de înaintare a lui Dinamo. 
Avem însă o observație în privința 
comportării pe teren, care a ieșit 
pregnant în evidența, soldîndu-se și 
cu un avertisment îndreptățit din par
tea arbitrului. Blocarea mingii pînă la 
instalarea propriului „zid“ (la lovitu
rile libere adverse) ca și asumarea ro
lului de... măsurător al celor 9,15 m 
ceruți de regulament (cînd propria e- 
chipă execută o lovitură liberă) sînt 
considerate gesturi nesportive (prima 
— întîrzierea executării loviturii; a 
doua — încălcarea atribuțiilor condu
cătorului jocului) și se sancționează. 
Uneori nu numai cu avertisment! Așa 
că...

★
Un om de bază al apărării rapidiste 

și-a pierdut ieri... busola: C. Dan. A 
jucat în general slab (a trebuit înlo 
cuit) și asta nu e bine. Dar să te 
uluiești îutr-alîta, îneît să trimiți 
mingea la portar pe lingă DOI adver 
sari (Frățilă și Nunweiller VI) asta 
e și mai rău ! Ne gîndim, desigur, la 
faptul că e component al lotului, 
ceea ce obligă foarte mult. Din toate 
punctele de vedere...

M. COSTEA

la radio..:
intervenit unul dintre jucătorii rapi- 
diști...", „Nu știu cine este cel care a 
preluat balonul...". Astfel, primul gol a 
fost marcat de „jucătorul cu numărul 
7" și numai după cîteva momente de 
tăcere (probabil a consultat lista cu 
numele jucătorilor) a adăugat că este... 
Pîrcălab. Trebuie să recunoașteți că 
este inadmisibil pentru un crainic re
porter.

La cel de al doilea gol al dina- 
moviștilor a,, anunțat mai iutii că 
a fost marcat -de Frățilă, explicînd și 
faptul că acesta a primit balonul de.la 
colegul său Nunweiller VI. Apoi, iar 
cîteva clipe de tăcere. în acest timp 
la stafia de radioficare a stadionului 
s-a anunțat-,că- golul fusese marcat .de 
Nunweiller VI 1 Crainicul, firesc, s-a 
simțit obligat să dea și el explicații 
pentru- greșeala pe care o făcuse : 
„Ne-am ghidat — atunci cînd v-am 
anunțat că Frățilă a marcat golul — 
după faptul că el fusese sărutai de 
colegii de echipă..." ș.a.m.d. Greșelile, 
explicațiile unele dintre ele dc-a drep
tul penibile, comentariile neinteresa.nte 
au abundat In această transmisie fă
cînd ca ea șă se. situeze în total con
trast cu aceea din repriza a Il-a a 
aceluiași meci și chiar,- cu acelea de la 
Constanța și Ploiești.

colțul specialistului Aplică bine echipele noastre sistemul cu patru fondași?
Din desfășurarea jocurilor dim aetua- eni afirmă că jocul portarului a suferit 

Iul campionat & .reieșiț că., u^ele.-echipe 
aplică bine una din variantele sistemu
lui cu patru ’fundași. Lâ huria apli
care a contribuit în mare măsură și 
făptui că antrenorii ■ au reușit să în
cadreze în posturile așa-zise cheie, 
jucători cu calități corespunzătoare an
cestor posturi, -

Alte echipe, Sau mai bine zis unii 
antrenori, au încercat să aplice siste
mul cu patru fundași pe parcursul mai 
multor etape de campionat, 
primele insuccese l-au abandonat, 
venind la vechiul sistem cu trei fun
dași. Nu este mai puțin adevărat că 
unele formații n-au găsit nici pînă 
acum formula de echipă, fapt care se 
observă prin „plimbarea" unor jucători 
în diferite posturi (Lereter. Constan
tin. Ștefan, Seredai, Igna etc.).

Din cele de mai sus se naște în
trebarea dacă rezultatele de pînă acum 
se datoresc sistemului în sine sau 
această situație este cauzată de înca
drarea 
tați 
două 
Piu. 
vom observa că o mare parte dintre 
mijlocași provin din interi (Georgescu, 
Dinu, Constantin, Mafteuță, Rakși, R. 
Lazăr, Biikossi etc.). Este drept că în 
sistemul actual, jocul mijlocașilor este 
asemănător cu cel al interilor, dar a- 
cest lucru nu constituie o regulă con
form căreia orice inter joacă tot atît 
de bine și în postul de mijlocaș. De 
altfel acesta s-a observat în jocul u- 
nor mijlocași actuali.

Pentru a veni în sprijinul antrenori
lor și a le ușura munca .— atît de 
dificilă — ?n alcătuirea formației, vom 
căuta să stabilim profilul posturilor 
din sistemul cu patru fundași, fiind 
știut faptul că fiecare sistem de joc, 
prin natura funcțiilor și a sarcinilor 
sale, cere din partea jucătorilor unele 
calități fără de care sistemul nu poate 
fi aplicat cu rezultate bune.

De la bun început putem preciza că 
jocul și sarcinile fundașilor lateral; și 
ai extremelor nu au suferit modificări 
radicale față de trecut. Aceste posturi 
pretind jucătorilor aceleași calități, 
cunoscute • de antrenori. Unii tehnici-

dar la
re-

unor jucători ale căror cali- 
nu corespund cerințelor acestor 
posturi. Dacă 
componența

Â

revedem, de exem- 
liniilor de mijloc,

DOUA EL
Din cînd în cînd, cu toată munca 

susținută de educație, se întîinplă să 
mat asistăm la unele ieșiri nesportive. 
Duminică, de pildă, fotbaliștii D. Ni
colae și ianeu au comis acte reproba
bile, lovind intenționat iar eliminarea 
acestora de pe teren a dus — firește 
— la scăderea potențialului de luptă'al 
celor două echipe. Spectatorii au apro
bat sancțiunea justă aplicată de arbi
tru și au... dezaprobat gestul celor doi 
jucători.

Dar numai cu eliminarea de pe teren 
nu s-a rezolvat totul. Secțiile de fot
bal ale cluburilor Steaua și Progresul 
trebuie să ia măsurile corespunzătoare, 
deoarece eliminarea unor jucători de 
pe teren poate avea repercusiuni seri
oase în jocul unei echipe. Ce-ar fi fost 
dacă una din cele două echipe de du
minică ar fi evoluat într-o întîlnire 
„mare" (C.C.E., Cupa cupelor etc.) 
unde comportare-a slabă chiar a unui 
om creează mari greutăți echipei, dar- 
mite lipsa lui totală, timp de o repri
ză ?l Și, nu numai într-un joc interna
țional un sportiv trebuie să se compor
te corect pe teren, ci oreînd. Dumitru 
Nicolae și Ianeu au rămas datori în 
această privință.

NU E SUFICIENT SA DOMINI
Vă amintiți de meciul de la Sofia 

dintre selecționata olimpică a R. P. 
Romîne și R. P. Bulgaria : „Gazdele 
au dominat aproape 80 minute, dar Su- 
ciu n-a avut ce apăra" — scriau cro
nicarii ziarelor din Sofia. Concepția 
tactică a echipei romîne și-a spus 
cuvîntul și astfel fotbaliștii bulgari — 
la ei acasă — au fost învinși. Cam 
așa s-a întîmplat și cu Steaua; a do
minat 30 minute în șir în repriza în- 
tîi și aproape total în partea a doua 
a meciului. Datorită nervozității cu 
care militarii au acționat, datorita ex
ceselor de dribling din partea lui Pav
lovici și Raksi o serie de ocazii clare 
n-au putut fi fructificate. în min. 81 
Pavlovici, în loc să șuteze la poartă 
(el era în careul de 16 m și avea o po
ziție bună) a preferat să dribleze la 
infinit. In min. 88, în urma unui „tri
unghi" Crei'niceanu, Pavlovici, Raksi, 
ultimul — deși portarul căzuse — a

Mai mult calm!
In ce privește publicul, trebuie să 

menționăm faptul că atunci cînd gălă- 
țenii au desfășurat un joc bun, i-a 
aplaudat la scenă deschisă. Totodată 
a dezaprobat ieșirile nesportive ale 
unor jucători ca Dobrin, C. lonescu, 
(Dinamo Pitești) și Banu (Siderurgis- 
tul).

In această atmosferă cu atît mai de 
neînțeles apar manifestările antrenoru
lui echipei din Galați.

. Oricît ți-ai iubi echipa pe care o an
trenezi, cu oricltă pasiune ai urmări 
fiecare fază pe care ți-o oferă jocul, 
manifestările zgomotoase, apostrofările 
adresate arbitrului, tiu cadrează cu 
postura unui antrenor. Duminică, publi
cul piteștean a dezaprobat atitudinea 
antrenorului echipei din Galați, prof. 
Traian Tomescu, care de pe tușă își... 
dirija echipa într-un mod ou totul ne
obișnuit. Miza jocului nu poate consti
tui un motiv de pierdere a stăpînirii 
de sine.

mari modificări, că portarul este al 
cincilea fundaș (!) și că joacă și în 
afara suprafeței de pedeapsă. Consi
derăm că acestea sînt exagerări, sar
cina principală râmînînd apărarea di
rectă a porții. -Sînt situații — izolate 
— cînd portarul părăsește suprafața 
porții sau iese pentru a intercepta 
unele centrări, dar aceasta nu trebuie 
să constituie o generalizare în jocul 
portarului. In toate sistemele de joc, 
portarii au efectuat astfel de acțiuni.

în stabilirea profilului și a cumulu
lui de calități vom pleca de la con
ținutul și sarcinile specifice posturilor 
din sistemul cu patru fundași.

Fundașii centrali acționează în zona 
centrală din fața porții, în porțiunile 
cele mai aglomerate și sub permanen
ta presiune a înaintașilor adverși, care 
caută să-i stînjenească în mișcări. Toa
te atacurile, toate transmiterile sînt în
dreptate spre zona lor. Din această cau
ză, în acțiunile de apărare, fundașii 
centrali au o poziție defensivă și deci, 
principala lor sarcină constă în împiedi
carea atacurilor adverse în zona cea mai 
periculoasă.

De asemenea, trebuie să mai țlnern 
seama că în sistemul actual, zona cen
trală este apărată de doi jucători care 
trebuie să colaboreze permanent. Pen
tru a face față sarcinilor ce decurg 
din noile funcții, este bine ca fundașii 
centrau să posede anumite calități și 
anume : să fie robuști, cu o statură 
înaltă, puternici, agresivi. Prin aceste 
calități fundașii centrali se pot im
pune în fața înaintașilor adverși.

Pentru a face față rapidității cu care 
sînt purtate atacurile adverse este ne
cesar ca fundașii centrali să posede 
și viteză. Tehnica fundașilor centrali 
trebuie adoptată condițiilor în care 
ei își desfășoară jocul în această zonă. 
Porțiunile aglomerate, spațiile mici de 
acțiune fac ca execuțiile tehnice să se 
caracterizeze prin simplitate și pre
cizie. Execuțiile de finețe și subtilita
te în zona cea mai periculoasă duc, în 
cazul nereușitei lor. la situații care 
periclitează siguranța porții.

Cei doi jucători care acționează 
zona centrală au datoria să colaboreze 
permanent, să se sprijine reciproc, să
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IMINĂRI
preferat să-l dribleze, pentru a șuta 
apoi... alături de poarta goală. în pe
nultimul minut de joc Pavlovici drib
lează iar — așa, ca să se afle în trea
bă — și ajuns în fața porții se pri
pește trimițînd mingea, plasat, în... bra
țele lui Mîndru.

Cu totul altfel au procedat jucătorii 
Progresului. Mateianu, de pildă, calm, 
cu „ochii în patru", în postura unui di
rijor a trimis mingile tocmai acolo 
unde „breșele" în apărarea militarilor 
erau mai vizibile. Atrăgînd în „ambus
cade" înaintarea Stelei mijlocașii Pro
gresului au lansat rapide constraatacuri 
pe partea lui Oaidă, contraatacuri 
care s-au soldat, în final, cu golul vic
toriei.

Deci făcînd comparația cu meciul de 
la Sofia am urmărit să arătăm că nu 
numai dominarea teritorială este lu
crul cel mai important într-un meci,

După... „bombardamentul" dinaniovist
Desen de Mircea Ivănescu

I. o.

aceste cali- 
în apărare, 
o asemenea 
dintre fun- 
vechiul sto-

apară ca un cuplu bine închegat. A- 
ceasta înseamnă că fundașii centrali 
trebuie să aibă un dezvoltat simț de 
conlucrare și de colaborare.

A avea doi jucători cu 
tați înseamnă siguranță 
Dar nu întîlnim prea des 
situație. în general unul 
dașli centrali provine din 
per, iar al doilea, dintr-un mijlocaș. 
Acești doi jucători acționează potrivit 
deprinderilor de joc deja formate. în 
timp ce primul acționează ca în ve
chiul sistem căutînd să acopere în
treaga zonă centrală din fața porții, 
cel de al doilea părăsește această zonă 
în acțiunile de atac și acționează os 
un veritabil mijlocaș. In acest fel pro
cedează Koszka. Nunweiller IV, Știr
bei, M. Marcel etc. Dificultățile apar 
în momentul trecerii echipei în apăra
re, cînd cel doi fundași centrali, a- 
vînd poziții diferite, nu mal au posi
bilitatea să conlucreze, să se dubleze, 
fiind necesară Intervenția altor parte
neri. E de la sine înțeles ca acest lu
cru produce dezorganizare în apărare.

în sistemul cu patru fundași, mij
locașii își desfășoară acțiunile în por
țiunea cea mai mare de teren, între 
limitele celor două suprafețe de pe
deapsă. In sarcinile lor Intră asigura
rea legăturii tactice între cele două 
linii, pe care trebuie să le sprijine 
activ, dar în același timp să ia parte 
și la finalizare. Deci, o activitate foar
te mare, căreia nu-I fac față decît 
jucătorii cu o dezvoltată rezistență, 
cu o mare mobilitate în teren, capabili 
să ajute apărarea dar să fie prezențl 
și în fazele de finalizare.

Mijlocașii, prin natura funcțiilor lor 
jucători constructivi, trebuie să aibă 
precizie în toate execuțiile tehnice, în 
special în transmiteri, precum și un 
control multilateral al mingii. In plus 
lovituri puternice la poartă, în special, 
de la distanță.

Deficiențele cele mal vizibile în jurul 
unor mijlocași provenlți din Interi 
constau în faptul că joacă numai pen
tru atac, neglijînd acoperirea liniei da 
fundași (Raksi. R. Lazăr) iar dacă nu 
au formată rezistența necesară se re
zumă la un joc la mijlocul terenului.

Jocul înaintașilor centrali este dife- 
; i '■

Joi, în nocîurnă: 
Progresul—Lazio Roma

Echipa italiană- Lazio Roma va dis
puta joi 25 iunie, primul meci din tur
neul pe care-1 întreprinde în țara noas
tră. Oaspeții vor ititîlni pe stad'onu! , 
Republicii, cu începere de la ora 19.45. , 
formația bucureșteană Progresul. In 
deschidere, de la ora 18, va avea loc 
meciul Rapid — Steagul roșu Brașov, 
restanță din campionatul categoriei A.

Partida Progresul — Petrolul progra
mată inițial pentru mîine se amină 
pentru săptămina vitoare.

MÎINE PE STADIONUL DINAMO, 
REVANȘA VIITORUL ELECTRONICA— 

METALUL FLOREASCA

Cel de-al doilea joc dintre echipele 
Viitorid Electronica — Metalul Flo- 
reasca, se desfășoară mîine pe stadio- 
rul Dinamo de la ora 16. în deschi
dere la concursul de dirt-track.

CURIER UL
NOSTRU

® în ultimul joc disputat la Sf. 
Gheorghe în cadrul categoriei C, 
seria Nord, echipa locală Textila a 
întîlnit în meci decisiv formația 
Unirea Dej. De rezultat depindea 
rămînerea sau retrogradarea Tex
tilei din categoria C. „Cu toate că 
era deosebit de important, ne scrie 
corespondentul nostru GH. BRIO- 
TĂ, jocul a fost foarte frumos și 
la buna lui desfășurare a contri
buit in mare măsură arbitrajul ex
celent prestat de ieșenii Constan
tin Orhei (la centru), ajutat la tușe 
de Nicolae Reinea și Radu loan. 
Spectatorii au aplaudat în repetate 
rînduri nu numai fazele frumoase 
ale meciului, ci și pe arbitrul 
jocului".

a Despre activitatea depusă de 
cei 28 de arbitri din cadrul cele- ' 
giului raional de arbitri de fotbal 
din raionul Bistrița, ne-a scris co
respondentul nostru DAN DEAC î 
„In general, arbitrii s-atl pregătit 
cu conștiinciozitate, au luat parte 
la cursurile de reîmprospătare a 
cunoștințelor, evidențiindu-se atît 
în pregătirea teoretică cit și pe te
renul de sport, conducătorii de joc 
ca Eugen Iclodean, loan Ciocan, 
loan Mocănescu, Alexandru Coști- . 
nea. In același timp însă, o scrie 
de arbitri, printre care Elefterie 
Băltoică și Nicolae Macovschi, re
fuză să arbitreze meciuri „mici" ca ... 
cele din campionatul raional sau 
orășenesc, in timp ce alți arbitri, 
ca de pildă Emil Albu și Ioan Bru-, J 
mă, au condus în mod necorespun
zător o serie de partide. împotriva 
acestora, colegiul raional a luat mă
surile de rigoare". ,

rit de jocul tripletei. Ei au o poziția 
permanent ofensivă și deci acționează . 
cu mare intensitate în direcția princi
pală în atac. în drumul lor, în zona 
de finalizare, întîlnesc de multe ori 
apărări supranumerice. Ca să facă față 
•c ., . .. centrali au dato-

să-și coordoneze 
îneît să apară ca 
se completeze, să
apărarea adversă,

sarcinilor, înaintașii 
rla, în primul rînd, 
în așa fel acțiunile, 
un cuplu suflat, să 
se sprijine reciproc.

Pentru a străpunge 
ei trebuie să fie impetuoșl. agresivi, 
cu forță de pătrundere și capabili de 
a declanșa cu rapiditate depășiri in
dividuale. Zona aglomerată din fața 
porții impune înaintașilor centrali o 
mare viteză de reacție, șl de execuție, 
control rapid al tuturor procedeelor 
tehnice, lovituri puternice la poartă 
din poziții și situații dificile

Dacă este greu de găsit doi jucător*, 
care să Întrunească toate aceste cali
tăți. alegerea lor trebuie făcută în așa 
fel îneît deficientele unuia să fie com
pensate cu calitățile celuilalt.

Sistemul cu patru fundași nu înseam
nă numai 1—4—2—4. Analizînd calită
țile și particularitățile jucătorilor, an
trenorul poate să adopte, tn funcție 
de aceasta, oricare dintre variante 
Deci, antrenorul are destule posibili
tăți să alcătuiască o echipă care să 
corespundă cît mai bine. Dar, numai 
faptul că avem jucători care se în
cadrează în una din variantele sistemu
lui cu patru fundași nu este suficient 
pentru a afirma că se joacă bine. To
tul stă în felul cum sînt pregătiți ju
cătorii în sistemul actual, felul cum 
sînt valorificate calitățile și particulari
tățile lor.

Echipele noastre au toate condițiile 
pentru buna pregătire a jucătorilor, 
ca aceștia să se încadreze cît mai bina 
în noul sistem.

1
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N. ROȘCULEȚ

Lector I.C.F.
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D. POPA
președintele Consiliului 

raional UCFS Vaslui

ă redactezi o cronică ieșeană a anului 1964 este 
extrem de plăcut. Regiunea, întinsă în câmpia Mol
dovei pînă către platforma Covurluiului, de-a lun
gul bazinului Bîrladului și al Jijiei este — ca și 
celelalte regiuni ale țării — în plin mars pe dru
mul desăvârșirii socialismului. De la dealurile Bîr

ladului pînă hăt departe la apele Șiretului, în această 
frumoasă și bogată regiune, pitorescului și arhaicului li 
s-au adăugat marile obiective ale socialismului, construite 
de oamenii muncii sub conducerea înțeleaptă a partidului, 
în ultimii doi ani, noile construcții ridicate — uzina me
talurgică, fabrica de prelucrare a maselor plastice, fa
brica de tricotaje, fabrica de mobilă curbată, fabrica de 
ulei — alături de celelalte construite acum cîțiva ani cît 
și de cele vechi, lărgite și modernizate, au făcut ca în 
prezent producția industrială a regiunii să fie de peste 
11 ori mai mare decît în 1950. încheierea colectivizării 
a adus și ea țărănimii ieșene o viață mai îmbelșugată, 
mai frumoasă. Pe ogoarele regiunii lucrează azi mii de

combine, mu și mii de tractoare, lașul, în care au trăit 
cei doi luceferi ai poeziei și prozei romînești — 
Mihail Eminescu și Ion Creangă, ca de altfel toate ora
șele regiunii, este în plină înflorire. Văzut de pe Repe
dea, el îți pare înveșmîntat în haina proaspătă, entu
ziastă, a noului, în toată splendoarea lui arhitecto
nică.

Alături de celelalte domenii de activitate în plin avînt, 
sportul a cunoscut și el o înflorire fără precedent. In 
fabrici și uzine, în școli și facultăți, în S.M.T., G.A.C. etc., 
la Bîrlad sau Huși, la Pașcani sau Vaslui, peste tot, spor
tul a devenit un fenomen de mase, cotidian. Regiunea 
lași scoate în evidență, în mod deosebit și, ceea ce 
mulți moldoveni numesc: „Zona sportivă universitară**. 
Aproape 17.000 de studenți fac sport alături de miile 
și zecile de mii de tineri din raioanele lașului. Pentru 
ca cronica noastră să fie mai completă, prezentăm în 
paginile de față cîteva aspecte din sportul ieșean.

patri 
toarc

• 
referi 
tice *
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Chipul luminos al 
cestui tînăr cu ochi 
dinei, gînditori, ne-a 
tras atenția de cum l-am 
văzut prima oară... Ve
nind la Micleștii Vasluiu
lui, ne-am oprit în fala 
terenului de sport. Atlefi, 
voleibaliști, fotbaliști și 
handbaliști aveau, după 
cum ni se spusese, zi de 
antrenament. De 2—3 ori 
pe săptămînă, sportivii 

din Miclești participă la 
un program special de 
pregătire în vederea eta
pei a Il-a a Spartachia- 
dei republicane, a con
cursului pentru Insigna 
de polisportiv. In mijlo
cul lor, îndrumind, su
praveghind, corectînd, sti
lizând, tînărul pe care îl 
văzusem prima oară, pro
fesorul de educație fizică 
Ion Cîmpeanu. Un fiu al 
Micleștilor, un vlăstar al 
unei familii de colecti
viști din această pito
rească așezare moldovea
na. Cit de mult își iu-

bește Ion Cîmpeanu me 
leagurile natale o dove.' 
dește un singur fapt : la 
terminarea facultății 
educație fizică din
— tînărul profesor a re
venit la Miclești. Din 
1960 el se ocupa neobosit 
de rosturile asociației 
sportive.

într-o „fereastră" a an
trenamentului, proaspăta 

noastră cunoștință ne îm
părtășește din experiența 
muncii sale. Ne vorbește 
despre campionatele pe 
asociații care au prece
dat întrecerile Spartachia- 
dei republicane. Nu uita 
să ne vorbească cîte ceva 
și despre cursurile de ini
țiere în atletism și gim
nastică pe care și le-a 
propus să le organizez* 
în apropiata vacanță 
Iară.

N-aș mai avea de 
decît atît : dacă în 
care comună ar exista 
cîte un om ca Ion Cîm 
peanu^ raionul nostru nu 
și-ar găsi rival în întreaga 
regiune...

șcr>-

spus 
fie-

Tn partea 
partea drea 
construit în 
teren pe ca 
și se jucau 
mîndria ora
— cînd s-a 
șl pînă aste 
luînd drumu 
bului, mill o (

în cei uns 
bricii, harni 
menți, valor 
nînd în val 
oamenilor m 
milioane de 
cinstea mart
— cea de < 
patriei noasl 
fășurînd la^ 
ținut sub co 
Importante s

O dată cu 
noastre s-a 
tivâ. De pild 
numără azt 
vează în 8 s 
tism, tenis dt 
fotbal, rugbi 
cu construcți 
practice un 
la Bîrlad — 
este îndrăgit 
bîrlâdeni. 
tră de rugbi 
gorie a țării 
ment. Noi
Vasile Aliem 
Râșcanu — 1 
canice și eh 
în secția seu: 
gar și mulți 
sport aici în 
de bază ale

După discutarea — in plenara 
Consiliului General al UCFS 
— a posibilităților ce le au re
giunile în ceea ce privește mo
bilizarea participanților la Spar- 
tachiada republicană, ne-am în
tors acasă cu o sumedenie de 
idei și planuri. Colaborarea per
fectă cu toate întreprinderile și 
instituțiile din regiune, ajutorul 
neprecupețit dat de sindicate și

SPARTÂCHIADA REPUBLICANĂ

COMPETIȚIA 
MILIOANELOR

GH. TATU
președintele Consiliului regional

organizațiile U.T.M. și mai ales 
îndrumarea și conducerea con
cretă a muncii noastre de către 
comitetul regional de partid au 
constituit pentru consiliul UCFS 
o pîrghie importantă în înde
plinirea obiectivelor sale privind 
organizarea și desfășurarea Spar- 
tachiadei republicane.

în asemenea condiții munca 
noastră a fost mult ușurată, iar 
ideile și planurile sau crista
lizat în diverse acțiuni, care ul
terior au prins viață. Astfel, ca 
urmare a muncii comisiei regio
nale a Spartachiadei republica
ne, a folosirii unui larg activ 
obștesc și a aportului adus da 
numeroase cadre de specialitate 
(profesori de educație fizică, an
trenori, instructori sportivi etc.) 
am reușit să mobilizăm la faza 
I (de mase) un număr de 281.052 
persoane fizice (dintre care 
72125 fete). Pe raioane, „stea
gul fruntaș" în întrecerea iniția
tă pe linia îndeplinirii angaja
mentelor îl deține raionul Bîr
lad cu 87 304 pârtieipanți. El 
este urmat de Iași și raionul 
Huși. Sigur, noi ne străduim 
ca raioanele rămase în l'r- 

mă să ajungă la nivelul ce
lor fruntașe și astfel cifrele ce 
ni le-am propus in ceea ce pri
vește mobilizarea participanților 
la Spartachiadă, creșterea numă
rului membrilor UCFS și sporti
vilor de performanță, a numă

rului secțiilor afiliate la fede
rații să fie realizate și chiar 
depășite. Avem în acest sens 
toate condițiile : cadre de spe
cialitate, activiști sportivi de nă
dejde, masele largi de iubitori 
ai sportului și, îndeosebi, spri
jinul prețios pe care ni l dau 
organizațiile de partid din re 
giune.

Dar, întrecerile și concursu
rile ce se desfășoa
ră în cadrul Spar
tachiadei nu au un 
caracter izolat. La 
noi ca și în cele
lalte regiuni, așa 
cum cere regula
mentul acestei mari 
competiții, con
cursurile se împle
tesc cu o serie de 
acțiuni cultural-ar
tistice, cu desfășu- 

UCPS Iași rarea a numeroase 
și frumoase „dumi

nici cultural-sportive* la sate. Ca 
rezultat al preocupării noastre, 
al inițiativelor folosite în muncă, 
pînă în prezent am reușit să rea
lizăm peste 1 230 de acțiuni cul
tural-sportive la sate, care au 
cuprins aproape 101 400 de par
ticipant. Numeroase au fost și 
acțiunile turistice (peste 1050) 
care au angrenat aproape 90 000 
de pârtieipanți. Toate acestea 
au contribuit la lărgirea carac
terului de mase a sportului în 
regiunea noastră, la o strînsă 
legătură a activității sportive cu 
• ea cultural-educativă. în ace
lași timp membrii noștri UCFS 
și-au petrecut timpul lor liber 
mai util și mai plăcut.

Marea competiție sportivă a 
anului 1964 — organizată în
cinstea celei de a XX-a ani
versări a eliberării patriei noas
tre — este în plină desfășurare. 
Umăr la umăr cu organizațiile 
U.T.M. și sindicale, cu toate în
treprinderile și instituțiile re
giunii, sprijiniți mereu de or
ganele și organizațiile de partid, 
muncim temeinic, cu răspun
dere, pentru ca faza interaso- 
ciații, etapa a 11-a pe raioane 
(orașe) să se bucure de un de
plin succes. Dorim fierbinte 
să raportăm partidului că ne-am 
îndeplinit și depășit angaja

mentele luate în cinstea măre
ței zile de 23 August.

De cîțiva ani încoace, sportivii ieșeni, cei mai 
buni dintre ei, activează în rîndul unui club tot 
mai cunoscut în întreaga țară: Clubul Sportiv 
Muncitoresc Studențesc. Detalii în legătură cu 
activitatea acestui club ne-a furnizat tovarășul 
inginer Alexandru Filioreanu, președintele
C.S.M.S. Iași, un neobosit animator al sportului de per
formantă din orașul de pe Balilui.

C.S.M.S
De vorbă cu ing.

„CARTEA DE VIZITĂ” 
A SPORTIVILOR IEȘENI
ALEXANDRU FILIOREANU,

• C.S.M.S. a luat ființă, 
după cîte știm, în 1958. Vă 
rugăm să faceți o scurtă 
retrospectivă, să ne vorbiți 
cîte ceva despre începu
turi...

— Mai exact, „actul de naș
tere" ai C.S.M.S. datează din 
1 august 1958. Pe atunci, in 
club nu activau decît 200 de 
sportivi, elementele cele mai ta
lentate din cîteva asociații 
sportive ieșene, ca,, de pildă. 
Țesătura, Penicilina, R.M.R.. 
Textila roșie, T.R.C., Univer
sitatea; în total 12 la număr, 
începutul a însemnat mult 
entuziasm și roade destul de 
bogate : promovarea în A la 
fotbal, volei și handbal în 7, 
înjghebarea unei puternice 
secții de călărie: de altfel 
F. R. Călărie a înființat pe 
lîngă clubul nostru și un cen
tru special. De asemenea, clu
bul a contat pe o puternică 
secție de gimnastică, în ma
joritate cu sportivi de cate
goria I. Tirul, boxul și rug- 
biul, ramuri sportive cu o

largă popularitate în Iași s-au 
impus și ele. Ulterior, la 
C.S.M.S. își face simțită tot 
mai mult prezența o altă 
disciplină, atletismul. Atleți 
ca Adrian Gag ea (greutate), 
Viorel Suciu (garduri), Gh. 
Catrinescu (înălțime), Remus 
Lăcătuș (triplusalt) constituie 
mîndria acestei secții.

a De-a lungul anilor, 
desigur, mulți dintre spor, 
tivii și antrenorii clubului 
și-au cîștigat prin muncă 
și conștiinciozitate simpa
tia iubitorilor de sport din 
Iași. Ați putea sd ne dați 
cîteva exemple ?

S-ar putea rosti multe 
nume de sportivi și antrenori 
care se bucură de multă pre
țuire. Mi-aș permite să încep 
cu ing. Gh. Drobotă, rugbist, 
un exemplu pe teren ca și în 
societate. Drobotă este nu nu
mai un excepțional jucător ci 
și un bun antrenor. El a acti
vat voluntar, bineînțeles, în

La lași, notația face primii pași. început promițător, cu sute de participanți, deocamdată la nivelul... cravatelor roșii. Secvența fc
1. Mihăică, la unul din centrele de inițiere in notație organizate și in această vacanță a

președintele C.S.M.S. lași

această calitate, de cîteva ori, 
atunci cînd clubul nu a avut 
un antrenor titular. După a- 
ceea aș aminti pe N. Cojoca- 
ru, Tr. Cogut, Valeria Rotaru, 
Ana Tibincu, trăgători de tir, 
M. Timirgazin. voleibalist, I. 
Negroiu și V. Turcanu para- 
șutiști, toți foști sau actuali 
component! ai loturilor repu
blicane. în ce privește antre. 
norii, din rîndul lor au dovedit 
Pricepere și mult tact pedago
gic Al. Cormanenco (călărie), 
T. Baloș și N. Roibescu (vo
lei), Gh. Luca (baschet), Gh. 
Teșcu (haltere), C. Teașcă 
(fotbal). 1. Ambrus (box) ș. a.

a V-am ruga să vă re
feriți puțin și la C.S.M.S. 
Iași, în lumina ultimelor 
rezultate, cele din anul 1963 
și din acest an.

— în ultimul timp, sportivii 
clubului nostru s-au făcut re
marcați printr-o serie de per
formanțe apreciabile. Mă gîn- 
desc la cucerirea a trei tit
luri de campioni republicani 
la tir, la faptul că Traian 
Cogut a îndeplinit norma o- 
limpică. Un alt sportiv de la 
noi, Ion Ciobanu. este vice- 
campion republican la călărie, 
proba de obstacole. în aceeași 
ordine de idei trebuie amin
tite o serie de alte perfor
manțe ca promovarea în A 
a echipelor de volei fete de 
la Penicilina și baschet băieți 
de la Constructorul, precum și 
îmbunătățirea a peste 80 de 
recorduri regionale de atle
tism. în prezent, clubul con
tează pe un număr de 3157 
de sportivi legitimați dintre 
care 11 sînt maeștri ai sportu-



3 XX-a aniversări a eliberării 
ia! UCFS lași și-a luat urmâ-

d pe întregul an la toti indicii 
„membri UCFS", „acțiuni turis
tici cultural-sportive";

© să îndeplinească planul de venituri și cheltuieli 
în proporție de sută la sută;

® să fie doborîte un număr de cinci recorduri re
publicane și îmbunâtâțîte 40 de recorduri regionale;

® selecționata regiunii să se claseze Într-unuî din 
primele opt locuri la finala pe țară a Spartachiadei 
republicane.
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I J nu a fost nimic...
ui

NiCOLAE COSTICĂ
de partid al Fabricii de rulmenți Bîrlad

i Bîrlad, pe 
d-Iași, s-a 
lare, pe un 
teau scaieții 
de rulmenți, 

1 mai 1953 
l rulment — 
icii au ieșit, 
ine ale glo-

Ivitele al fa- 
tori de rul- 
terne și pu- 
reatoare ale 
nual sute de 
tsemenea, în 
la 23 August 
a eliberării 

irlâdeni des- 
’/slă au ob- 
ui de partid

In competițiile sportive de mase or- 
ganizate de asociația sportivă Rulmentul 
sînt antrenați tot mai mulți forjori, strun
gari, rectificatori sau electricieni, lăcătuși 
sau ingineri... De exemplu, cu ocazia între
cerilor din cadrul Spartachiadei republicane 
(etapa I), au luat startul la diferite între
ceri sportive — fotbal, handbal, volei, atle
tism, ciclism, tir — aproape 2 000 tineri și 
tinere. Aceste întreceri, în afară de faptul 
că au atras zilnic mii de spectatori pe 
stadion, fiecare înconjurîndu-și echipa pre
ferată, au fost și de un bun nivel tehnic, 
entuziaste, pline de elan. De remarcat că 
și în sport primele locuri au fost ocupate 
de fruntașii în producție. Așa de pildă, 
la fotbal și volei titlul de campioni pe aso
ciație a revenit sportivilor de la secția 
bi’.e-role, secție fruntașă în întrecerea so
cialistă pe 1964, iar la volei sportivilor din 
secția sculărie, secție evidențiată în între
cerea socialistă.

Comitetul de partid dă o atenție sporită 
creșterii de cadre proprii de sportivi din

rîndul ucenicilor școlii profesionale, care 
primenesc continuu echipele reprezentative. 
Un exemplu concludent. La fotbal am evitat 
retrogradarea din categoria C tocmai da
torită faptului că în retur, în echipă au fost 
introduși 7 jucători proveniți din rîndurile 
sportivilor de la ..Tînărul ucenic", asociație 
care numără și ea peste 700 membri UCFS. 
Rezultatele ucenicilor noștri sint meritorii 
și în alte competiții sportive. Recent, do 
exemplu, la un concurs de atletism (faza 
raională a campionatului republican de ju
niori), mai mulțî tineri ucenici au cucerit 
titlul de campioni raionali. Printre ei, Lau- 
rențiu Rău, campion pe 1 500 m și 3 000 
metri plat. Dan Topa, campion la săritura 
in lungime și 80 m plat. Marin Popescu, 
campion la 100 și 400 m plat, Valeriu " ' 
campion la 800 m plat și alții.

Aș vrea să arăt în încheiere că 
fetul de partid și organizațiile de 
din secții se preocupă continuu de educa
rea sportivilor în spiritul moralei comuniste 
și al dragostei față de întreprinderea meta- 
lurgiștilor bîrlădeni, al respectului față de 
adversar și al disciplinei ferme pe teren, 
al creșterii continue a elementelor proprii 
și al măiestriei sportive, în așa fel ca rezul
tatele sportivilor noștri să fie la înălțimea 
rezultatelor obținute în producție. Acolo 
unde altădată nu a fost nimic, astăzi, da
torită partidului, oamenii muncesc în con
diții noi, se bucură de viață, fac sport.

Petie,

comî- 
bază SPORT IN CETATEA UNIVERSITARA

conferențiar universitar
A. LOGHIN

secretarul Comitetului de partid al Centrului LTniversitar Iași

că a fabricii 
/ltatea spor- 
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S, care acti- 
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pînă atunci 
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al — rabotor 
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sînt elemente

noas-
cate-
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a Il-a. 1 020 

I-a și 200 ju- 
asociațiilor 

la club a de
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unei tradiții 

amuri sporti- 
îndrăgite de 
;ismul, fotba- 
îetul. rugbiul, 
parașutismul, 
e. De aseme. 
noastre stă și 
aia de plutire 
i acest sens 
jin profesorl- 
e. iar paralel 
nui centru de 
copii. Centre 
fost create și 
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...numărul 
ilor sportive 
475, în care 
prinși peste 
membri UCFS ?

asociați- 
este de 
sînt cu- 
143 000

ȘTIAțl CA
^..raionul UCFS Bîr

lad a avut angaja
mentul să realizeze la 
Spartachiada republi

cană 42 500 de parti
cipau ți și că pînă în 
prezent (la încheierea 
fazei de mase) a rea
lizat aproape 90 000?

...trăgătorul ieșean 
Traian Co gut a obținut 
cea mai bună perfor
manță la 
realizînd 
din 1 200

tir a anului, 
1 160 puncte 
posibile ?

categoria A 
la rugbi regiunea iași 
are 2 echipe, Rulmen
tul Bîrlad și C.S.M.S. 
Iași ?

...că în

...că în ceea ce pri
vește încasarea coti
zațiilor UCFS, primul 
loc pe regiune îl ocu
pă C.S.M.S. Iași, care a 
realizat un procent de 
97% ? Clubul este uf- 
mat de raioanele Bîr
lad cu procentul de 
94% și Iași cu 82%.

...că în toate raioa
nele regiunii moldo
vene au trecut pro
bele pentru Insigna de 
polisportiv peste 15 504 
de tineri și tinere ?

Paralel cu crearea unor con
diții optime de studiu, statul 
nostru democrat - popular a 
creat studenților și condiții co
respunzătoare desfășurării unei 
susținute activități sportive. Pre
zența acestor condiții o simt din 
plin și cei aproape 17 000 de 
studenți din centrul universitar 
Iași, al doilea ca mărime din 
patria noastră.

Așa se explică de ce, an de 
an, un număr tot mai mare de 
studenți ieșeni participă la di
verse competiții sportive. Numai 
în acest an, cu prilejul primei 
ediții a Spartachiadei republi
cane au fost prezenți în între
ceri 7 651 de studenți, dintre 
care aproape 2 500 studente. Cu 
acest prilej au fost înregistrate 
numeroase rezultate promițătoa
re care reflectă interesul față 
de competiție și grija acordată 
de organele de specialitate. Stu
dentul G. Pleșniță de la Insti
tutul pedagogic, de pildă, a sta
bilit un nou record regional la 
prăjină, cu o săritură de 3.52 m. 
Un alt student, Adrian Gagea 
de la Institutul politehnic a îm
bunătățit și el recordul regio
nal la aruncarea greutății, cu o 
performantă de 15.85 m : Re
mus Lăcătuș, student la I.M.F. 
a sărit 6,82 m la lungime ; 
Cornelia Paveliuc de la Institu
tul pedagogic s-a clasat prima

în întrecerile interfacultăți cu 
timpul de 13,7 pe 100 m plat 
etc.

Concomitent cu desfășurarea 
Spartachiadei republicane, com
petiția nr. 1 a anului 1964, cum 
este frecvent denumită, o aten
ție deosebită a fost acordată 
și trecerii normelor pentru In
signa de polisportiv. Statisticile 
arată că un număr de 2 445 de 
studenți (din care peste 1 000 
studente) au reușit să-și înscrie 
numele pe listele participanți- 
lor care au trecut toate probele.

Un rol de seamă în înregistra
rea unor rezultate valoroase pe 
plan sportiv îl au cadrele de 
specialitate, din rîndul cărora se 
remarcă prin pricepere și pa
siune lectorii Alexandru Merică 
și Gheorghe Luca (Institutul pe
dagogic), asistenții Mihai Zama, 
Ion Spineanu și Octavian Un
gur eanu (Universitate), L. Zlate 
(Institutul politehnic).

Aș ține să subliniez și iniția
tiva colectivului catedrei de e- 
ducație fizică de la Universita
tea „Al. I. Cuza 
lector Eugenia 
care a organizat cu bune rezul
tate cursuri de -
luntari. Numai 
sitar 1963—1964 aceste cursuri 
au fost frecventate de un număr 
de 234 de studenți din ultimul 
an de studii.

Trebuie amintit, de asemenea, 
că la dispoziția studenților ie
șeni au fost puse numeroase baze 
sportive, bine amenajate, echi
pament și material sportiv .

Colaborînd și mai strîns în 
direcția îmbunătățirii continuo 
a activității sportive, a atra
gerii unui număr cît mai mare 
de studenți și studente în com
petițiile de mase sau în secțiile 
de performanță, colectivele ca
tedrelor de educație fizică, or
ganizațiile U.T.M. și asociațiile 
studenților din institute și fa
cultăți pot concura celelalte ac
tivități, culturale și științifice, 
cu frumoase tradiții în lași.

(responsabilă 
Raicu-Bancea)

instructori vo- 
în anul univer-

„In dezvoltarea activi
tății sportive, un rol de 
cinste și răspundere re
vine cadrelor mișcării 
sportive, antrenorilor, 
profesorilor și instructo
rilor, care avînd sarcina 
de a se ocupa nemijlocit 
de educarea și instrui
rea sportivilor, trebuie 
să constituie ei înșiși 
prin munca lor și com
portarea lor exemple 
demne de urmat...**.

La noi, la ateliere

(Din Salutul C.C. al 
P.M.R., Consiliului de 
Stat și Consiliului de 
Miniștri adresat Con
ferinței pe țară a UCFS)

Din rîndul miilor de spe
cialiști care activează în re
giunea lași, merită a fi evi- 
dențiați :

0 urmașă a Anei Sălăgean ?
întrebarea de mai sus i-am adre

sat-o profesorului Laviniu Lazăr, după 
concursul atletic desfășurat pe stadio
nul Tineretului din Bîrlad, pe care una 
dintre sportive, MARIANA DRANGA, 
aruncase greutatea de 4 kg la 9,98 m. 
Nou record regional de junioare, ca
tegoria a Il-a.

— Poate că este prea devreme să 
anticipăm o asemenea ascensiune — 
ne-a răspuns cu „prudentă" interlocu
torul nostru. Totuși...

După acest „totuși", la finele con
cursului a urmat o discuție interesantă 
în care profesorul Lazăr ne-a prezentat

JEAN ALEXANDRESCU
directorul Atelierelor de reparat material rulant — Iași

succint biografia sportivă a elevei 
lui.

— Performanța de 9.98 m. n-a picat 
din cer. Mariana lucrează de aproape 
doi ani. Pe atunci era elevă în clasa 
a VII-a și în materie de atletism, cu
noștințele ei se rezumau la... noțiunile 
predate în orele de curs. Dar, nume
roasele întreceri atletice organizate în 
școală au atras-o tot mai mult pe 
stadion. In plus, datorită calităților ei 
fizice (n. n. 1,84 m înălțime, 85 kg 
greutate) preferințele i s-au îndreptat 
către sectorul de aruncare a greutății.

— Performanța de debut ?

ST
111»?

de mai sus a fost surprinsă de fotoreporterul nostru, 
n cadrul ștrandului orășenesc.

— Mariana a plecat de la 7,25 m. 
Apoi, cînd treptat a început să deslu
șească elementele de tehnică, acest 
7.25 m a rămas doar o amintire : 8,20 
m, la sîîrșitul lui 1962, 9,15 ni în
toamna trecută. Și acum...

— Ce performanță îi... diagnosti
cați pentru viitorul apropiat ?

— Viitorul apropiat înseamnă eta
pele superioare ale Spartachiadei re
publicane și în care sper ca Mariana să 
meargă în jurul a 12 metri.

Am uitat să vă spunem că tînara 
atletă din Bîrlad are doar 15 ani. Și 
în față, tot viitorul. Prin muncă stă
ruitoare, prin conștiinciozitate și disci
plină, ea poate ajunge o demnă ur
mașă a Anei Sălăgean...

A vorbi despre 
activitatea sportivă 
dintr-o întreprinde
re în care noțiunile 
de fotbal, handbal, 
$ah si tir își găsesc 
zilnic materializa
rea. este desigur o 
sarcină deosebit de 
plăcută Multitudi
nea aspectelor pe 
care ie îmbracă 
această activitate la 
noi. la Atelierele 
R. M R., pasiunea 
deosebită a munci
torilor noștri pen
tru sport ca șt 
preocuparea conți 
nuă a conducerii 
asociației pentru a 
asigura condiții tot 
maj bune de practi
care a sportului — 
iată lucruri despre 
care s-ar putea scrie 
pagini întregi.

Deși sec, limbajul 
cifrelor este totuși 
cel mai edificator. 
La noi în întreprin
dere aceste cifre a- 
rată că numărul 
membrilor UCFS a 
trecut de 900. Ei ac
tivează în nu mai 
puțin de 11 ramuri 
de sport printre ca
re voleiul. tirul, 
handbalul, planoris
mul, luptele, popi
cele ș. a. Numărul 
cel mai mare de 
simpatizanți și prac. 
ticanți îl are, aproa- 
pe ca peste tot, fot
balul. Apoi, popice
le. Să nu vă mire 
de ce, cu ocazia pri
mei etape a Sparta-

chiadei republicane, 
am lost puși în si
tuația de a organiza 
într-o etapă inter, 
mediară, adevărate 
campionate. Sporti
vii noștri au la dis
poziție un frumos 
complex amenajat 
prin muncă patrio
tică. Este vorba de 
un teren de fotbal, 
de terenuri de hand, 
bal și volei, de un 
mic poligon, un ba
zin de înot și o are
nă de popice. Săli 
de șah și mese pen
tru tenis comple
tează acest inventar 
sportiv de invidiat 

fn altă ordine de 
idei trebuie să arăt 
că în secțiile pe ra
mură de sport acti
vează un număr a- 
preciabil de sportivi 
fruntași. totodată 
muncitori destoinici, 
ca, de pildă, Nico- 
lae Cojocaru și A- 
drlan Mititelu la tir, 
Ion Alexa la plano
rism, Mircea Am
brozie și Constantin 
Vasilache la volei, 
Gheorghe Grecu și 
Petru Feodorovici la 
popice. Ion Fieraru 
și Traian Tigănescu 
la lupte.

Revin la întrece
rile Spartachiadei 
republicane. Peste 
2 000 de participant! 
la prima etapă, nu
meroase întreceri 
viu disputate ia fot
bal, handbal, tir, 
volei și atletism.

Ne-au trebuit multe 
zile pentru a ne de
semna campionii. 
Multe zile care au 
însemnat de fiecare 
dată adevărate săr
bători pentru tine
retul de la ateliere
le noastre.

Cîteva cuvinte 
despre turism, 
noi turismul 
bucură de o largă 
popularitate. Sînt 
organizate cu re
gularitate concursuri 
de orientare turisti
că. numeroase ex
cursii. în momentul 
de față pregătim o 
ieșire de mai lungă 
durată Pe un traseu 
dintre cele mai 
pitorești : Iași —
Piatra Neamț — 
Bicaz — Lacul roșu 
— Gheorqhieni. cu 
întoarcerea prin de
fileul Comăneștilor.

Fără îndoială că 
aici n-am reușit să 
prezint decît une. 
le aspecte din acti
vitatea sportivă ce 
se desfășoară la noi, 
la Ateliere.

încheind, aș vrea 
să arăt că obiect) - 
vui nostru principal 
în această perioadă 
rămîne Spartachia- 
da republicană. Sîn- 
tem angrenați în 
prezent în plină 
etapă a Il-a. inter- 
asociații în curînd 
vor începe întrece
rile. în ce privește 
rezultatele. nădăj
duim ca acestea să 
fie cît mai rodnice.

șt
La 
se

s

e

prof. Gheorghe TESU — 
antrenor de atletism la 
C.S.M.S. lași
Alexandru CORMANENCO 
antrenor de călărie la 
C.S.M.S. lași
Ion SAMUILâ — activist 
în cadrul comisiei ‘regio
nale de atletism
Ioan BUTNARU — antre
nor de atletism în cadrul 
C.S.M.S. Iași
prof. Gheorghe LUCA — 
antrenor de baschet în ca
drul C.S.M.S. Iași 
Alexandru BEREZEANU 
— instructor sportiv pen
tru gimnastică artistică la 
C.S.M.S. Iași _ 
Nicol ae 
antrenor
C.S.M.S. Iași 
sportivă Penicilina). 
Vasile PRUTEANU — 
activist în cadrul comisiei 
de volei a raionului 
UCFS Vaslui
Ioan SCINTEIE — se
cretarul asociației sporti
ve Voința Bîrlad 
prof. Vasile TĂMAȘANU— 
președintele asociației 
sportive din comuna Bog- 
danești, raionul Bîrlad 
prof. Mihai CUȚUI — an
trenor de volei, șeful ca
tedrei de educație fizică 
la Complexul școlar din 
Bîrlad.

ROIBESCU
de volei la 

(asociația
1
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MOTO CICLISM

Dinamoviștii au dominat și etapa a Ill-a 
a campionatului republican de motocros

Ajuns ia cea de a doua ediție, 
campionatul republican de contratimp 
perechi a programat duminică dimi
neața finala probei rezervată juniori
lor dc categoria I. La start au fost 
prezente 23 de perechi din Brașov, 
Reșița, Ploiești, Tr. Severin, Cluj, 
Brăila, Constanța și București. între
cerile s-au desfășurat între bornele 
kilometrice 13,500—28,500 de pe șos. 
București—Oltenița. Startul s-a dat din 
două în două minute.

Plecată a 12-a în cursă, perechea 
R. Calagiu—C. Grigore (Voința Buc.) 
a preluat conducerea în clasament, 
fiind cronometrată la capătul celor 
30 km cu 45:32. Va depăși acest re
zultat performanțele pe care le vor 
realiza cuplurile Ion Ghitea—Gh. Ju- 
ravle (Olimpia Buc.) și Șt. Suciu— 
Gh. Suciu (Torpedo Brașov), princi
palele favorite ale întrecerii ? Am 
pornit pe urmele acestor două perechi. 
La jumătatea traseului, cicliștii brașo
veni aveau un avans de 45 sec. față 
de Ion Ghitea—Gli. Juravle. La km 
22, în drum spre București, Șt. Suciu 
—Gh. Suciu depășesc perechea clubu
lui Olimpia, iar apoi trec și de du
blul dinamovist I. Țibuleac—Gh. 
Vișan, realizînd cel mai bun timp:

43:13. Pentru a vă da seama de rit
mul in care au rulat Șt. și Gll. Suciu 
trebuie să vă spunem, că timpul rea
lizat de ei e superior cu 1:45 față de 
rezultatul înregistrat, cu o săptămînă 
în urmă, de cunoscuții cicliști A. Șe- 
iaru—G. Moiceanu pe același traseu. 
Cei doi frați din Brașov (Ștefan a 
împlinit de curînd 17 ani iar Gheur- 
ghe are 19 ani) merită felicitări pen
tru comportarea avută duminică.

CLASAMENTUL FINAL: 1. Șt. Su
ciu—Gh. Suciu (Torpedo
43:13; 2. C. Grigore—R.
(Voința Buc.) 45:32; 3. I. 
Gh. Jtiravle (Olimpia Buc.) 
V. Mincea—Gh. Tomescu

Brașov) 
Ca lag iu

Ghitea— 
45:47; 4.

(Voința 
Ploiești) 46:02; 5. T. Șerban—I. Cosma 
(Tractorul Brașov) 46:21; 6. D. Mo- 
tentan—C. Cibi (C.S.M. Cluj) 46:24. 

în completarea programului de du
minică s-a desfășurat un concurs re
publican rezervat juniorilor de catego
ria a Ii-a (20 km).

Rezultatele: 1. A. Sofronie — St. 
Cernea (S.S.E. nr. 1) 31:46; 2. V. Dia- 
conescu — V. Ilru.șcă (S.S.E. nr. 1 
Buc.) 31:54; 3. E. Popa — 1. Scurtu 
(Tractorul Brașov) 32:31.

TR. ANDRONACHE
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Ultimele două zile
la Sportexpresul olimpic
• Viiizarea biletelor la cel mai mare 

concurs special Spdrtexpres al anului, 
SPORTEXPRESUL OLIMPIC, se în
cheie mîine, -miercuri 24 iunie. Deci 
NUMAI DOUA ZILE AU MAI RĂ
MAS IN CARE MAI PUTEȚI CUM
PĂRĂ BILETE PENTRU ACEST MARE 
CONCURS CARE ATRIBUIE 45.960 
PREMII ÎN VALOARE DE 6.000.000 

LE! IN FRUNTE CU CELE
48 DE CALATORII LA JOCURILE 

OLIMPICE DE LA TOKIO
• Șl

32 DE AUTOTURISME
în afara acestor importante „capele 

de afiș", SPORTEXPRESUL OLIM
PIC va mai distribui și alte numeroa
se cîștiguri în obiecte valoroase ca i 
MOTOCICLETE, SCUTERE, TELEVI
ZOARE, FRIGIDERE, APARATE DE 
RADIO, MAGNETOFOANE, MAȘINI 
DE SPĂLAT RUFE, etc., precum și 
un mare număr de cîștiguri în bani.

Costul uimi bilet SPORTEXPRES 
OLIMPIC: 3 lei.

Tragerea marelui concurs special 
SPORTEXPRES OLIMPIC va avea 
loc luni 29 iunie a.c. Spre a se oferi 
numeroșilor oameni ai muncii aflați la 
odihnă pe malul mării prilejul să ur
mărească desfășurarea acestei impor
tante trageri, ea Se va desfășura pe 
litoral, la Constanța în frumoasa 
„Sală a sparturilor". Tragerea va fi 
urmată de un spectacol de estradă.

Pentru a da posibilitatea pariicipan- 
ților să cunoască rezultatele complete 
ale tragerii SPORTEXPRES OLIM
PIC. numărul următor al „PROGRA- 
ML'lJUl LOTO-PRGNOSPORT" oa 
amve MIERCURI 1 IULIE, la orele 
obișnuite

simple, scheme reduse, variante com
binate zecimale, abonamente, etc.

Jucati la concursul PRONOEXPREȘ 
de mime. Astăzi, ultima zi pentru 
depunerea buletinelor /
• In această săptățnînă puteți să 

vă procurați buletinele — abonament 
PRONOEXPRES și LOTO CENTRAL 
ale lunii iulie. La PRONOEXPRES, 
abonamentele sînt valabile 'pentru con
cursurile din 1—8—15—22 și 29 iulie. 
Costul unui abonament: 15 lei.

La LOTO CENTRAL abonamentele 
vă asigură automat prezența la trage
rile din 3—10—17—24 și 31 iulie. 
Costul unui abonament este de 10 lei 
(întreg) și 12,50 lei (buletin-sfert). ,

® La PRONOSPORT, etapa de du
minică prezintă următorul program :

Dinamo

II.
III.
IV.
V. 

VI.

I. Știința Timișoara — 
București (cat. A). 

U.T.A. — Steaua (cat. 
Progresul — Farul (cat. A). 
Rapid — C.S.M.S. (cat. A)
Petrolul — Știința Cluj (cat. 
U.R.SS.—R.D. Germană (Sel. 

Olimpice)
Siderurgistul—Crișul (cat. A).

A>.
â

A)

VII.
VIII. Vasas—MTK (camp. R.P.U.-A)

IX. Egyetertes — Szallitok (Cupa de 
vară— R.PU..).

X. Lang—Budafok (Cupa de vară 
— R.P.U.).

XI. Dunaujvaros — Borsod (Cupa
vară — R.P.U.).

XII. Jaszbereny — Szolnoki M.
(camp. R.P.U.—B).

• Și în concediu puteți obține un 
premiu de valoare! Ne-o demonstrează 
unul dintre cele mai recente cîștiguri 
dc autoturisme înregistrate la siste
mele LOTO-PRONOSIORT. Partici
panta MARIA LUPEANU, din Bucu
rești, aflată în concediu de odihnă la 
Eforie, a cîștigat UN AUTOTURISM. 
Jucati și în concediu la sistemele LO- 
TO-PRONOSPORT I

De la I. E. B. S
© Pentru cuplajul da fotbal RAPID 

STEAGUL ROȘU și PROGRESUL — LAZIO 
(Italia) de joi 25.VI de la ora 18 pe stadio
nul Republicii, biletele se pun în vînzare 
începînd de azi dupâ-amiază la casele din 
str, Ion Vidu, Pronosport cal. Victoriei nr. 2, 
agen'ia C.C.A. ------ ■ -----
Republicii, „23 
les'i.

• PRONOEXPRESUL este un sis
tem care aduce cu regularitate cî.ști- 
gttri de ridicată valoare, prin toate 
modalitățile de participare: buletine

LIBRET
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ECONOMII CU 
00BINDÂ SI 
CiȘTlGURl IN
AUTOTURISME

bd. 6 Martie, stadioanele 
August", Dinamo și Giu-

acoperit Floreasca continuaLa bazinul e _____ _ ___ _
cu sul de inițiere Ia înot pentru capii. în
scrieri și informații la complexul Floreasca, 
telefon 11.64.06.
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Traian Macarie (Dinamo), învingător la clasele 125 și 250 cmc, urmat de 
Ooidiu Puiu (Steagul roșu Brașov) după terminarea cursei de clasa 125 cm.

Foto: T. Chioreanu
nu reușește să treacă și de colegul său 
de club E. Keresteș, care a făcut o 
cursă frumoasă. In manșa secundă, Gh. 
Ion conduce din primul tur și, cu toa
tă presiunea efectuată de E. Seiler, nu 
mai poate fi ajuns. Deși sosit pe locul 
doi în această tiianșă, E. Seiler, dato
rită avantajului obținut în prima man
șă asupra lui Gh. Ion, cîștigă faza. 
Clasament: 1. E. Seiler, 2. Gh. Ion, 3. 
E. Keresteș, 4. O. Ștefani, 5. M Dă
nescu, 6. P. From.

La clasa 125 cmc pînă în turul trei 
a condus O. Puiu. în acest tur s-au

Dealul Belci de lingă Onești a cu
noscut duminică o vie animație. In ju
rul traseului de motocros, amenajat 
aici de către harnicii activiști sportivi 
din acest tînăr oraș, s-au adunat peste 
15 000 de spectatori dornici să asiste 
la primul concurs de motocros organi- 

, zat în localitate.
Primul start a fost cel de la clasa 

350 cmc. In prima manșă Gh. Ion a 
pornit tare dar după trei ture (în urma 
unei defecțiuni mecanice) a fost în
trecut de E. Seiler. în formă bună, 
acesta se distanțează văzînd cu ochii.
Gh. Ion depune eforturi mari dar nu produs schimbări hotărîtoare: Tr. Ma
mai poate reface terenul pierdut. în carie îl depășește pe O. Puiu iar Cr. 
urma lor, M. Dănescu trece de trei Dovids abandonează. Lupta pentru pri- 
adversari însă pînă la linia de sosire ; mul loc care s-a dat pînă în final în-

Bogat program internațional
Sezonul sportiv al anului 1964 pro

gramează pentru motocicliști o bogată 
activitate competițională. în afara cam
pionatelor republicane care sînt în 
curs de desfășurare, sportivii noștri 
sînt chemați și la startul unor impor
tante concursuri internaționale. Astfel, 
după ce motocrosiștii au evoluat în 
R. P. Ungară, iar cei de la dirt-track 
în R. P. Bulgaria, R. S. F. Iugoslavia 
și R. P. Ungară, federația de speciali
tate- ne informează despre noi evoluții 
Internaționale ale motocicliștilor.

Miercuri și duminică sint progra
mate două concursuri internaționale de 
viteză pe zgură la Dinamo cu partici
parea sportivilor din R. P. Ungară, 
R. P. Bulgaria și R. P. Romină ; du
minică la Sofia motocrosiștii romini 
participă la un important concurs in
ternațional, alături de sportivii din 

, R. S. F. Iugoslavia și R. P. Bulgaria ; 
la 5 iulie la Brașov se dispută cea de 
a IlI-a ediție a „Gupei prieteniei1* la 
startul căreia șe yor alinia motocro- 
siști din Austria, R. D. Germană, R. F. 
Germană, R. S. Cehoslovacă și R. P- 
Romînă ; la 18 iulie sportivii romini vor 
fi prezenți la cea de a VII-a fază a 
campionatului mondial de motocros 
care șe dispută la Leningrad ; în ace
eași zi o altă echipă de motocrosiști 
romini va concura la Roznove in R. S.

Cehoslovacă; la 2 și 9 august Capi
tala va găzdui întreceri internaționale 
de dirt-track la care vor participa ală
turi de sportivii noștri viteziști din 
R. S. Cehoslovacă și R. S. F. Iugosla
via: la sîîrșîtul lunii august moto- 
erosiștii vor mai evolua ia Șipca (R. P. 
Bulgaria), iar Ia 13 septembrie la Bra
sov în compania sportivilor din R.S.F. 
Iugoslavia, R. P. Bulgaria, U.R.S.Ș. și 
R. P. Ungară; tot la 13 septembrie 
echipa de dirt-track a țării noastre va 
concura Ia Zagreb ; Clujul organizează 
la 27 septembrie un interesant concurs 
internațional de motocros la care au 
fost invitați sportivi din R. P. Un
gară, R. S. F. Iugoslavia, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Bulgaria, precum și cei 
mai buni alergători din țara noastră. 
Trebuie să recunoaștem că motocicliștii 
vor avea posibilitatea să-și dovedească 
măiestria intr-o suită de importante 
concursuri internaționale.

trc Macarie și Puiu a fost deosebit de 
palpitantă, O. Puiu a fost la un... pas 
de victorie, dar Macarie, cu un ultim 
efort, a reușit să-și asigure pînă la li
nia de sosire un avantaj de o zecime 
de secundai Clasament: 1. Tr. Ma
carie, 2. O. Puiu, 3. P. Fischer, 4. I. 
Sas, 5. 1. Popa, 6. Fr. Szinte.

La clasa 173 cmc, M. Pop și Al. lo- 
nescu au condus detașat întreaga cursă. 
Al. Ionescu încearcă să profite de fap
tul că M. Pop se resimțea de pe urma 
unei căzături dc la antrenament, for
jează chiar din primul tur, dar M. Pop 
rezistă atacului și cîștigă. Clasament: 
1. M. Pop, 2. AL Ionescu, 3. I. Lăză- 
rescu, 4. R. Dovids, 5. V. Savin, 6: M. 
Termen tu.

Cursa de la clasa 250 cmc a fost 
deosebit dc disputată în ambele man
șe. In manșa întiia M. Dănescu a con
dus pînă în turul 4, cînd la o trambu
lină îi sare fișa de la bujie și rămîne. 
Cr. Dovids, care l-a urmat ca o um
bră, l-a depășit și, încurajat dc ră- 
mînerea principalului său adversar, s-a 
distanta. Tr. Macarie a atacat și el 
puternic și de pe locul 11 a ajuns pe locul 
2 (turul 6). In manșa a doua Cr. Do
vids conduce Încă din start dar nu re
zistă atacului dezlănțuit de M. Dă
nescu și Tr. Macarie și astfel în turul 
4 este întrecut, mai întîi de Dănescu 
și un tur mai tîrziu și de Macarie. în 
urma lor, în pluton se produc multe 
schimbări de locuri. Alături de cei trei: 
alergători de mai sus s-au evidențiat 
la această clasă M. Pop, E. Kerestes 
și O. Puiu ( manșa I-a), O. Puiu, Al. 
Șuier și Gh. Ion (manșa a Il-a). Cla
sament: 1. Tr. Macarie, 2. Cr. Dovids, 
3. M. Dănescu, 4. O. Puiu, 5. M. Pop, 
6. E. Keresteș.

a 
de

Prima parte 
campionatului republican 

„clasica" a luat sfirșit
Prima parte a campionatului re

publican de lupte clasice pe echipe, se
ria A, a luat sfirșit. Doar formațiile 
din grupa I (Steaua, Dinamo și Chi
mistul Bala Mare) nu au participat la 
ultima etapă, deoarece sportivii acestor 
cluburi au făcut parte din prima noas
tră garnitură ia meciul internațional eu 
Japonia și Iugoslavia. Clasamentul nu 
a suferit multe modificări. Pe primul 
loc a trecut Steagul roșu Brașov care 
are terminate toate meciurile, dar care 
nu poate pînă la urmă să depășească 
l>e Dinamo și pe Steaua cu cite două 
îiitîlniri restanfă.

lată cum arată clasar. «ntul:
1. Steagul roșu Brașov 11 8 1 2 106: 62 28
2. Dinamo 9 9 0 0 130: 12 27
3. Steaua 9 9 0 0 HI: 23 27
4. Unio Satu Mare 11 6 1 4 SI: 33 24
5. Metalul 11 6 1 4 78: 63 24
6. Rapid 11 4 2 5 79: 87 21
7. Siderurgistul Galați 11 4 1 6 67: 89 20
8. C.F.5L Timișoara 11 3 1 7 62:104 18
9. C.S.M. Reșița 11 2 2 7 66:106 17

10. Chimistul Baia Mare 9 4 0 5 61: 73 17
11. A.Ș.M. Lugoj 11 2 0 9 47:115 15
12. Progresul 11 1 1 9 50:114 14

A. V.

Pe afișele și fluturașii de concurs,, 
meciul VI, Steagul roșu—Dinamo Pi- 
ești se înlocuiește cu partida U.R.S.S. 
— R.D. Germană (Sel. Olimpice).

de

comoda
Sandale bărbătești din piele cu talpă microporos 
Pantofi de damă papuc cu talpă microdur 
Sandale pentru copii cu talpă microporos,

LIBRETUL m ECONOMII
CM/

DOBlNDĂ
CÎȘTIGURI

AUTOTURISME

incăltâminle
de vară

elegantă 
rezistentă

La 25 iulie, va avea loc la Galați, tragerea la sorți pentru, trimestrul 
IPT964, la care, Casa de Economii și Consemnațiuni va acorda 63 de 
autoturisme, de diferite mărci; ’ .

Pentru tragerea la sorți pe trimestrul IIPI964, depunătorii pot de
pune sau completa suma necesară participării la tragere, pînă la data 
de 30 iunie a.c., inclușiv.



e la start la sosire
arași Valeriu Jurcă I In cadrul pre- 
irilor pe care le face pentru obți- 
ea normei olimpice pe 400 mg (50,5 
) alergătorul dinamovist a evoluai 
ninică în proba de 300 m plat. Deși 
ta stadionului Republicii a fost mu- 
î de ploaia de sîmbătă, totuși Jurcă, 
îfirmind forma bună în care se află, 
-eixșit să încheie cursa în 33,9 sec- 
1 record al R.P.R. (v.r. îi aparținea
Wiesenmayer cu 34,0).

Sum am spus, Jurcă se află într-o 
mă bună pe care trebuie s-o „con- 
Jizczc" prin rezultate superioare pe 
) mg. Marțea trecută, în a doua cursă 

400 mg din 1964, el a reușit să 
bunătățească cu 0,2 sec recordul re- 
blican. Fată de calitățile pe care le 
e, în special viteză și rezistență în 
jim de viteză, apreciem că el mai 
■a te corecta cu multe zecimi cea mai 
nă performantă a sa pe garduri, 

cursa record am observat însă că 
ea ce-i lipsește este îndemînarea și 
i ritm corespunzător între garduri, 
e aceea credem că este mai mult de- 
t necesar ca antrenorul său, prof. Al. 
oenescu, să acorde o atenție și mai 
are îmbunătățirii trecerii gardurilor, 
ircă trebuie să ajungă, cît mai repe- 
» la o automatizare și la un ritm 
: „ceasornic" in întrecerea celor 10 
astacole, astfel ca rezultatele sale 
j poată fi la înălțimea așteptărilor și 
pretențiilor participării la Olimpiadă, 

rade vor fi multi concurenți de o bună 
aloare.

♦

Intr-un alt concurs din Capitală, 
ăritorii cu prăjina s-au întrecut din 
ou cu... ștacheta. Petre Astafei a reu- 
if 4,55 m, Af an asie Savin 4,45 m (din 
i IV-<a încercare a trecut și el 4,55 m) 
t juniorul Dinu Piștalu a sărit 
i,20 m.
• In întreaga1 , ră s-au desfășurat 

.ileile trecute întrecerile etapei regio- 
late a campionatelor republicane de 
uniori. Cîteva rezultate: PLOIEȘTI. 
Trei noi recorduri regionale au fost I 
'înregistrate în concursurile desfășurate 
pe stadionul Petrolul: A. Vrînceanu 
(Cîmpina) 9,78 m la greutate, M. Gîr- 
bea (PI.) 47,53 m la suliță și V. Ilies
cu (Buzău) 46,01 m suliță-jun. II. (Gh. 
Alexandrescu și A. Vlăsceanu-coresp.). 
TIMIȘOARA. Peste 300 de atleți au 
participat pe stadionul C.F.R. la etapa 
regională. Au fost realizate 2 recor
duri regionale juniori cat. I : C. Gran
gure 39,4 sec pe 300 mg, echipa S.S.E. 
Reșița 3:31,4 la 4x400 m. Cele mai 
bune rezultate : Junioare 1: 100 m : 
Rancov 12,5; 200 m : F. Negru 26,6; 
80 mg: Vasi 12,1, R. Radosav 12,4; 
disc : Moțăi 42,3S. Juniori 1: 100 m : 
Grama 11,2; 800 m: Diaconu 2:02,2; 
3000 m : Săvescu 9:04,8; ciocan : De- 
helean 52,70. (L. Micșan și Em. Gro- 
zescu-coresp.). IAȘI. La întreceri au 
luat parte peste 140 de juniori din ra
ioanele regiunii și orașul Iași. Juniori 
II: lungime : I. Chiriac 6,06 ; 90 mg :
L. Irimia 13,9; Junioare II: înălțime:
M. Stănescu 1,40; 60 m : El. Coteanu 
8,7 ; Junioare I: înălțime : El. Muha
I, 45; 400 m: V. Melnic 65,1; Juniori 
I: lungime : T. Salomon 6,16. (A. Scău- 
naș-coresp.). BACĂU. Trei noi recor
duri regionale și unul egalat au fost 
stabilite recent: Olga Dolganciu 5,32 
m la lungime (rec. senioare și juni
oare) și V. Giuncescu 1,75 m la înăl
țime (juniori), V. Sîrbu 14,05 m la 
triplu (sen. și jun.) și I. Orghidan
II, 0 pe 100- m. (FI. Simion și Gh. Dal-
ban-coresp.). ’

In aceste zile au loc, la Paris, fes
tivitățile Centenarului Coubertin, me; 
nite să comemoreze figura ilustrului 
promotor al Jocurilor Olimpice mo
derne. S-au împlinit o sută de ani de 
la nașterea lui Pierre de Coubertin și 
sînt 70 de ani de cînd inițiativa sa 
de reînviere a Jocurilor Olimpice an
tice a luat formă organizată. Prilej 
de aducere aminte, de admirație față 
de personalitatea celui care a fost 
un om de cultură, pedagog eminent 
și un luptător neobosit pentru priete
nia între tinerii din întreaga lume.

De tînăr, Coubertin nutrea speran
ța de a contribui la promovarea unui 
spirit nou în rîndurile tineretului, pro- 
punînd pentru aceasta ca exercițiile 
fizice să ocupe un loc de seamă în 
educație. Mai multe surse concură la 
cristalizarea concepției tînărului pe
dagog. Alături de spiritul antic al 
jocurilor pe stadion, el se inspiră din 
ideile pedagogului englez Thomas 
Arnold, din practica sportivă, de o 
factură nouă, studiată de el în școlile 
din Anglia. De aici, ideea lui Cou
bertin de a lărgi cadrul competițiilor 
sportive, făcîndu-le internaționale și 
apoi mondiale.

In 1892, cînd împlinea 28 de ani, 
Pierre de Coubertin se adresează o- 
pinei publice cu un apel, cerînd ca 
Jocurile Olimpice, după o întrerupe
re de 15 secole, să fie reluate într-o 
formă modernă. Propunerea a avut 
ecou. După doi ani, la 23 iunie 
1894, la Sorbona, se întîlneau

Un eveniment se înscrie în aceste 
zile cu majuscule în activitatea sportivă 
din Franța: este vorba de sărbători
rea a 100 de ani de la nașterea lui 
Pierre de Coubertin, inițiatorul Jocu
rilor Olimpice moderne. Pe agenda ma
nifestărilor prilejuite de această mar
cantă aniversare, se înscriu numeroase 
acțiuni festive. Prima dintre acestea 
a avut loc vineri 19 iunie, cînd pe 
fațada casei natale a lui Pierre de 
Caubertin, din str. Oudinot nr. 20, din 
al șaptelea arondisment al Parisului, a 
fost dezvelită o placă comemorativă, 
cu următoarea inscripție: „Pierre de 
Coubertin, inițiatorul Jocurilor Olim
pice moderne, a trăit în această casă 
între anii 1861^—1909“. Manifestarea a 
avut loc în prezența d-lui Wilfrid 
Baumgartner, președintele Comitetului 
de organizare a centenarului nașterii 
lui Pierre de Coubertin, iar dezvelirea 
plăcii a fost făcută chiar de către fiica 
fostului președinte al Comitetului In
ternațional Olimpic, Renee de Couber
tin. Cu acest prilej, au luat cuvînlul 
numeroase personalități oficiale, prin
tre care dl. Aubertin, președintele Con
siliului Municipal al Parisului, dl. D. 
Vericourt, președintele comisiei sporti
ve a celui de al șaptelea arondisment 
al Parisului, care au evocat viața și ac
tivitatea lui Pierre de Coubertin. La 
ceremonie au mai fost prezenți dl. 
Armând Massard, președintele Comite
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delegați din 14 țări într-un con
gres istoric, care avea să pună 
bazele mișcării olimpice moderne. 
Prima ediție a J.O. a fost organizată 
la Atena în 1896, în vechiul stadion 
elin, restaurat. Urmează edițiile de 
Ia Paris — 1900, Saint Louis — 1904, 
Londra — 1908, Stockholm — 1912,

Anvers — 1920, Paris — 1924, Amster
dam — 1928, Los Angeles — 1932,
Berlin — 1936, Londra — 1948, Hel
sinki — 1952, Melbourne — 1956,
Roma — 1960. La propunerea lui

Festivitățile de la Paris 
închinate centenarului Coubertin

Corespondentă telefonică
tului Olimpic al Franței, dl. Bosse, 
reprezentant al primului ministru, de
legați ai unor comitete olimpice națio 
iude, ai unor federații naționale, mem
bri ai Comitetului International Olim
pie.

Sîmbătă după-amiază, la castelul de 
Mirville, situat în apropierea orașului 
Le Havre (Normandia), a avut loc ce
remonia dezvelirii unei plăci comemo
rative pe fațada castelului unde Pierre 
de Coubertin și-a petrecut o parte din 
anii tinereții. La această manifestare 
a rostit un scurt cuvînt dl. Maurice 
Herzog, secretarul de stat pentru pro
blemele tineretului și sportului. Au fost 
prezenți, de asemenea, dl. 'Wilfrid 
Baumgartner, dl. Armand Massard pre
cum și alte personalități oficiale.

Centenarul nașterii lui Pierro de 
Coubertin este sărbătorit în Franța 
concomitent cu împlinirea a 70 de ani 
de la inaugurarea Jocurilor Olimpice 
moderne. La manifestările prilejuite 
de aceste evenimente sînt prezente nu
meroase personalități ale vieții spor
tive internaționale, printre care Avery 
Brundage, președintele Comitetului In 
ternațional Olimpic, Jose de J. Clarlt 
Flores, președintele Comitetului Olim 
pic din Mexic, țară care va găzdui • 
diția din 1968 a Jocurilor Olimpice de 
vară, Filip Noel Baker, laureat la Pre
miului Nobel pentru pace, care repre
zintă Comitetul executiv al consiliului 
internațional pentru educație fizică și 
sport din cadrul UNESCO. De aserna 
nea, sînt reprezentate aici peste 40 de 
comitete olimpice naționale, federații 
sportive internaționalei

La aceste manifestări Comitetul 0 
limpic Romîn este reprezentat de către 
tovarășul AUREL DUMA, președintele 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport și 
al Comitetului Olimpic Romîn.

In continuarea acțiunilor organizate 
cu prilejul centenarului nașterii lui 
Pierre de Coubertin, marți după-amia
ză, în marele amfiteatru al Sorbonei, 
în aceeași sală unde cu ani în urmă 
s-a hotărît reluarea întrecerilor olim
pice, va avea loc o ședință solemnă, 
la care vor fi prezente toate personali
tățile aflate in capitala Franței la săr
bătorirea fondatorului Jocurilor Olim
pice moderne.

RADU URZICEANU 

Coubertin se instituie și J. O. de iar
nă, prima ediție avînd loc la Cha
monix, în 1924. In 1925, cînd S-a re
tras din postul de președinte al Co
mitetului Internațional Olimpic, i s-a 
decernat titlu] de președinte de onoa
re al Jocurilor Olimpice.

Este interesant de știut că fonda
rea mișcării olimpice reprezintă doar 
o parte din vasta operă a lui Pierre 
de Coubertin. In afara unor nume
roase lucrări de tehnică, de psihologie 

și pedagogie sportivă, el a mai scris 
importante studii istorice, dintre care o 
remarcabilă istorie universală în pa
tru volume, studii și broșuri de so
ciologie, de educație, operă ce cu
prinde peste 60.000 de pagini

Lucrările ca și întreaga activitate a 
lui Pierre de Coubertin reflectă preocu
pările unei vieți închinate unei idei : 
rolul binefăcător al exercițiilor fizice 
în formarea omului, importanța spor
tului în educația tineretului.

Deseori în lucrările sale se întilnesc 
idei care atestă adînca înțelegere 
socială a activității sportive : „...în lu
mea modernă sportul poate juca un 
rol important de progres și apropiere 
socială". Sau : „Este absolut necesar 
de a lega sportul de mișcarea so
cială. Numai în mase, numai în popor 
veți găsi cele mai mari resurse spor
tive".

Pentru noi romînii, numele lui Cou
bertin are o rezonanță deosebită 
Promotorul Jocurilor Olimpice a fost 
și un apropiat prieten al Romîniei, 
inițiatorul Ligii franco-romîne, fon
dată în 1906. La sfîrșitul anului 1905 
apărea în cotidianul francez „Le Fi
garo" sub semnătura lui Pierre de 
Coubertin, articolul intitulat „Priete
nii noștri romîni" în care — după ce 
se aduceau elogii națiunii romîne — 
se propunea crearea unei grupări 
„...a cărei sarcină va consista în a 
cultiva sentimentele de prietenie și a 
face să nască prilejurile de apropie
re între Franța și Romînia". Acest ar
ticol a avut mult răsunet la noi, 
formîndu-se un grup alcătuit din 
fruntași ai opiniei publice și cultu
rale a țării, care i-au trimis o scri
soare de aderare, semnată de scriito
rul Barbu Delavrancea, academicia
nul prof. dr. C. lstrate, savantul prof, 
dr. I. Cantacuzino, dramaturgul Al. 
Davilla, poetul Al. Macedonschi, acto
rul Aristide Demetriade și mulți 
alții.

Sportivii R.P. Romîne apreciază în 
mod deosebit însemnătatea operei lui 
Coubertin, a activității sale neobosite 
pentru promovarea nobilelor idei 
olimpice, de pace și prietenie, mereu 
actuale.

Profiluri

Ryszard Parulski
Unul dintre scrimerii care în 

ultimii ani s-a afirmat puternic în 
arena mondială este polonezul 
Ryszard Parulski. Inginerul con
structor din Poznan, în vîrstă de 
26 de ani, este unul din puținii 
scrimeri care „trage" cu mult suc
ces la cele trei arme: floretă, 
spadă și sabie. Dar, în plus, în 
afară de probele individuale el 
participă și în probele pe echipe. 
Intr-adevăr,
iei startul —■ în 
de două ori 
lizînd astfel

Campion 
Parulski are
celentă, o bună orientare tactică 
și îndeosebi (ceea ce este foarte 
important în scrimă) un sistem 
nervos deosebit de rezistent. „Cal
mul, stăpînirea de sine l-a dus în 
repetate rin duri la victorie" — 
scrie Lech Cergowski, unul din 
specialiștii în scrimă din R.P. 
Polonă.

La ora actuală, Ryszard Parulski 
este considerat cel mai bun și ta

nu e ușor lucru să 
același concurs — 
fiecare armă, tota- 
participări...

la

la
6

mondial la floretă, 
o pregătire fizică ex-

pe toate meridianele
BOGATA ACTIVITATE ATLETICA

Pe toate meridianele globului se des
fășoară aproape în fiecare zi concursuri 
de verificare a pregătirii atleților în 
vederea Jocurilor Olimpice de la To
kio. Performanțele valoroase și nenu
măratele recorduri înreg’strate dove
desc creșterea nivelului pe scară mon
dială în sportul nr. 1 al Olimpiadelor. 
De la începutul anului olimpic s-au 
bătut și egalat aproape 20 de recor
duri mondiale și europene si cîteva 
sute de recorduri naționale. Iată cîteva 
dintre ultimele rezultate atletice înre
gistrate pe stadioanele lumii:

OSLO: lungime femei Toien 6,44 m 
(nou record al Scandinaviei); PRAGA: 
prăjină Tomașek 4,94 m; VARȘOVIA; 
200 m Badensk! 20,9 sec; înălțime fe
mei Biedowa 1,74 m; triplu salt Jas- 
kolski 16.15 m; VANCOUVER: înăl
țime fete Diana Gerards 1.75 m (non 
record al Canadei) ; BONN : suliță 
Maquet (Franța) 79,78 m; ciocan Hus- 
son (Franța) 64.13 m; STOCKHOLM: 
disc Heglund 57,21 ni; BUDAPESTA: 
Iată alte rezultate mai importante în
registrate în concursul internațional 
desfășurat sîmbătă și duminică ; mas
culin 100 m Dudziak (R. P. Polonă) 
10,4 sec; aruncarea suliței Lussis 
(U.R.S.S.) 79,91 m ; lungime Margi- 
tios (R. P. Ungară) 7,45 tn: 10 009 
m Mecser (R. P. Ungară) 29:31,8;
1 500 m Ivachi (Japonia) 3:45.8 (nou 
record japonez). feminin : 800 m
Gleichfeld (R.F.G.) 2:07,0; 200 m 
Pensperger (R.F.G.) 24,2 sec; MON- 
CHEN : In întîlnirea dintre echipele 
masculine ale R. F. Germane și Ita
liei echipa de ștafetă 4x100 m a Italiei 
a stabilit un nou record național, cu 
timpul de 39,8 sec. Alte rezultate i 
suliță Rolf Herings (R.F.G.) 78.76 m. 
Favoritul probei, italianul Carlo Lie- 
vore, unul din cei mai buni din lume 
la această probă, a realizat doar 67,76, 
ocupînd ultimul loc. COPENHAGA i 
In cea de a doua zi a concursului atle
tic internațional desfășurat în capitala 
Danemarcei Irina Press (U.R.S.S.) a 
obținut cea mai bună performantă mon
dială a anului la pentatlon — 4959 
puncte. Alte rezultate: 200 m Hijima 
(Japonia) 21,6; lungime Irina Press 
5,94 m.

ECHIPA COMUNA A GERMANIEI 
m-io-

In cursul unei ședințe care a avut 
loc vineri în Berlinul democrat, comi
tetele olimpice ale R. D. Germane și 
R. F. Germane au hotărît să anunțe îrt 
mod oficial participarea unei echipe 
comune a Germaniei la Jocurile Olim
pice de la Tokio. Sportivii germani vor 
participa la toate disciplinele sportive 
cuprinse în programul J.O., în afară 
de volei și baschet.

lentat scrimer polonez. Și să nu y 
uităm că Polonia numără numeroși 
scrimeri valoroși: Pawlowski, Z
Ochyra, Zub, Majewski etc. Nu nu- \ 
mai atît. Anul trecut Ryszard Pa- yl 
rulski a fost ales primul sportiv al Z 
Poloniei, înaintea lui Janusz Sidlo y 
și Zdiszlaw Kryszkowiak. I

Iubitorii de sport din Polonia Z 
își pun mari speranțe în cel mai y 
bun sportiv al tării lor, viitor par- 
ticipant la J. O. de la Tokio.



sosire"14 foarte strînsă, 4
același

Mîine seară la Brașov

UN VALOROS CORP DE ARBITRI

Iată-1 pe multiplul campion mondial Luis Martin (An
glia). Originar din Trinidad, halterolilul de culoare Luie 
Martin și-a anunțat participarea la apropiatele campio
nate europene de la Moscova (25—23 iunie) iiind unul 
din favoriții categoriei semi-grea.

Campionatele continentului nostru la haltere consti
tuie firește o etapa importanta în pregătirea halterofililor 
pentru J.O. Bin țara noastră vor participa la aceste în
treceri I. Panait. F. Balaș, A. Tom, L. Baraga și 
S. Cazan.
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Publicul îndrăgostit de voie! din o- 
rașele Brașov și Constanța își va ve
dea — în sfirșit — răsplătită răbdarea 
cu care a așteptat această săptămînă 
a voleiului. La Brașov, îneepînd de 
mi ii ie, miercuri 24 iunie, se vor disputa 
primele meciuri ale tunieitjiti interna
țional feminin, la care participă, în 
afara reprezentativei țării noastre, e- 
chipa campioană mondială Japonia, e- 
chipa R.P.D. Coreene, echipa R. D. 
Germane și Selecționata cluburilor din 
U.R.S.S.

Afișul turneului internațional cuprin
de, cum se vede, multe elemente de 
atracție care justifică interesul cu care 
este așteptată această „mică Olimpia
dă" a. voleiului feminin.

SUPLIMENT LA O CARTE DE
VIZITA

Suplimentul, utit pentru a sublinia 
valoarea întrecerii de la Brașov, îl 
adăugăm la succinta prezentare a e- 
eaipei feminine a R-D- Germane, făcu
ta în ziarul de sîmbătă. Furnizăm, în 
acest sens, un extras din palmaresul a- 
vestei formații la turneul final al edi
ției 1963 a campionatului european, la 
care s-a clasat pe locul IV, fiind în
vinșii numai de primele trei echipe (de 
U.R.S.S., R.P. Polonă și R.P. Romînă). 
Rezultatele de mat jos sînt elocvente 
4n ceea ce privește posibilitățile echi
pei R.D. Germane.

ii 1) cu R.P. Ungară (7, 3, 13), cu 
R.P. Bulgaria (2. 9. 7) și cu R. S. 
Cehoslovacă (7, 6, 7), 1—3 cu R. " 
Romînă (12—15, 18—16,
3-

pei inaugurale a întrecerii feminine de 
la Brașov, de mîine, miercuri 24 iunie.

Spectatorilor prezenți în sata Arma
tei, uvertura competiției le-o vor oferi, 
cu începere de la ora 18. echipele Ja
poniei și R. D. Germane.

In al doilea meci, reprezentativa țării 
noastre va juca cu Selecționata clubu
rilor din U.R.S.S.

Echipa R.P.D. Coreene va debuta în 
întrecere joi.

P. 
(12—15, 18—16, 12—15,

-15) și 2—3 (12—15, 15—10, 15—13, 
3 15, 9 — 15) cu R. P. Polonă.

Cu echipa Japoniei și cu aceea a 
R.P.D. Coreene, reprezentativa R. D. 
Germane a jucat ultima oară în 1962, 
la Kiev, în seria preliminară a cam
pionatului mondial. Atunci, cînd 
leibalistele germane erau abia la 
cepului unei serii de succese care 
sau să se întrevadă drumul lor 
eendent ce avea să urmeze, ele au 
vins cu 3—0 echipa coreeană și 
cedat campioanelor lumii cu 
după ce

vo- 
în- 
lă- 
as- 
în- 
au 

0—3, 
realizaseră în primele două 

seturi 11 și respectiv 13 puncte. Ceea 
ce, de asemenea, este grăitor.

PROGRAMUL CELOR DINȚII
MECIURI

Ani publicat acum trei zile progra
mul complet al ambelor turnee. II re
constituim astăzi doar pe cel al eta-

Buna desfășurare a partidelor. Ia 
Brașov ca și la Constanța (unde tur
neul masculin începe vineri 26 iunie), 
va fi asigurată de un valoros corp de 
arbitri. Nu va lipsi din acest colectiv 
nici unul dintre cei mai reputați „ca
valeri ai fluierului" de la noi, în frunte 
cu C. Armășescu, membru în comisia 
de arbitri a Federației Internaționale 
de Volei. Iu plus, uu alt renumit ar
bitru, acesta de peste hotare, Ilario 
Tonioto (Italia), membru și el în susa- 
mintita comisie internațională, va con
duce cîteva meciuri la Brașov. îrț fine, 
va mai fi prezent mi arbitru interna
țional din străinătate, la fel de cunos
cut și de apreciat. Este vorba de Szelle 
Denes (R.P. Ungară), care va arbitra 
în cadrul turneului masculin de la 
Constanța.

Patru șahiști pe primul loc 
la turneul interzonal

AMSTERDAM 22 (Agerpres). — Turneul interzonal de 
șah de la Amsterdam la care au participat 24 de eoucurenți 
din 14 țări s-a terminat eu o 
șahiști (Larsen, Smîslov, Tal și Spasski) realizînd 
număr de puncte. Luciii intri a fost atribuit totuși danezului 
Larson. care are un coeficient Sonneborn mai bun. în ultima 
rundă s-au înregistrat următoarele rezultate: Smîslov—Larsen 
remiză; Spasski—Quinones 1—0< Stein— Darga remiză; Tal— 
Tringov l—0; Fogelmau—Ivkov 0—1; Perez—Reshovsky 0—-1; 
Bronstein—Portisch remiză; Porath—Evans remiză; Gligorici 
—Vranesici 1—0; Pachman—Rossetlo 1—0. Clasament: 1—4 

‘ Lairsen (Danemarca), Tal (U.R.S.S,), Spasski (U.R.S.S.), Smîs
lov (U.R.S.S.) —- cite 17 puncte; 5. Stein (U.R.S.S.) 16,5 
puncte; 6. Bronstein (U.R.S.S.) 16 puncte; 7. Ivkov (Iugo
slavia) 15 puncte; 8-9 Reshevsky (S.U.A.), Portisch (R.P. 

' Ungară) 14,5 piiuete; 10 Giigoriei (Iugoslavia) 14 puncte etc.
Conform regulamentului, din fiecare țară se pot califica în 

turneul candidaților doar trei eoneurenți. Astfel că din par
tea U.R.S.S. se califică Tal, Spasski și Smîslov. S-au mai 
calificat Larsen și iugoslavul Ivkov. Pentru desemnarea celui 
de-al 6-lea participant americanul Reshvcsky și maghiarul 
Portisch vor disputa un meei de baraj.

— C. F. —

un mic campionat...
Participă 4 din primele 5 clasate la C. M. 1962

„Trofeul Tașmaidan”, programată la Bel
grad între 3Q iunie și 2 iulie, cu parti
ciparea a patru puternice reprezenta
tive feminine : ” ” ”—° c w T,f 
goslavia, R. S. 
Un&ară»Lotul nostru 
pregătirile. La ____ . „
toare consacrate și elemente tinere in 
care se pun 
Naghi, Gabriela Veliev. Maria Buzaș, Ma
ria Constantinele a, Ana Boțan, Elena 
Hedeșiu. Constanța Dumitrescu. Lidia 
Dumitru, Iuliana Naco, Aurora Leonte, 
Aneta Sramco, Rodica Floroianu, Elena 
Dobîrceanu, Maria Nicolas, Tereza Se- 
cheli și Ana Nemet.

Turneul de la Belgrad prezintă o deo 
sebită importanță pentru nai, sublinia 
antrenorul lotului C. Popescu. El consti
tuie o primă etapă de pregătire in ve
derea campionatului mondial. Cu acest 
prilej vom verifica un lot mai mare de 
jucătoare — multe tinere — în condiții 
de concurs.

Intr-adevăr, „Trofeul Tașmaidan" poa
te fi considerat ca un mic campionat, 
datoritei valorii echipelor participante. La 
el vor juca, de fapt, patru din primele 
cinci clasate la ultimul campionat mon
dial. din 1952 : campioana mondială R.P 
Romînă și echipele de pe locurile 3 
(R<S. Cehoslovacă), 4. (R.S.F. iugoslavia} 
și 5 (R.P. Ungară). în aceste condițiuni 
este de așteptat un nivel tehnic ridicat.

Jr
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Pe terenurile de ten

In plină... vacanță, iubitorii handbalu
lui au totuși prilejul să-și îndrepte aten
ția spre un eveniment interesant și încă 
unui cu caracter internațional. Este vor
ba de tradiționala competiție dotată cu

R.P. Romînă, R.S.F. iu- 
Cehoslovacă și R. P.

și-a început de curînd 
acestea participă juca-

Voleibalistele noastre au opus 
o dîrză rezistentă

BRAȘOV, 22 (prin telefon)- — Un 
public numeros și entuziast a asistat la 
partida desfășurată luni seara în sala 
Armatei între campioana feminină de 
volei a lumii, Japonia, și echipa țării 
noastre. Victoria Ie a revenit oaspete- 
lor, cărora voleibalistele noastre le-au 
opus însă o dîrză rezistență. Rezultat 
final : Japonia — R.P. Romînă 3-—1 
(15—5, 15—9, 11—15, 15—5). In setul

multe speranțe : Irina

campioanelor înmii
al treilea echipa R.P.
dus la u» moment dat
remarcat : Kasai Masa-e, Tanida Kinu,- 
ko, Handa Iuriko și Myamolo Eniko 
(Japonia), Doina Ivănescu, Elisabeta 
Goloșie și Ana Mocanu (R.P. Romînă). 
Au arbitrat FI. Pisică și V. Moeanu.

Romîne a 
cu 13—-6,

con- 
S-au

C. GRUIA
•caresp. regional

Cu balonul rotund în jurul lumii
IN TURNEUL PREOLIMPIC

In turneul preolimpic de fotbal s-au 
disputat duminică două jocuri retur, 
cațe au decis calificarea Iranului și 
Giianei, Fotbaliștii iranieni au învins 
la Calcutta cu 3—1 echipa Indiei, după 
co cîșiigaserâ meciul tur cu 3—0. La 
Tunis, reprezentativa Tunisiei a între
cut cu 2—1 echipa Ghanei, dar a fost 
eliminată deoarece pierduse cu 2—0 
primul joc.

MECIURI INTERNAȚIONALE 
IN EUROPA

Sîmbătă și duminică în Europa a 
avut loc o intensă activitate interna
țională fotbalistică. Cunoscuta echipă 
braziliană F.C. Santos a susținut al 
doilea meci in Franța, învingînd cu 
4—3 formația Saint Etienne. La Tori
no, echipa locală F.C. Torino a învins 
cu 3-—1 (1-1) pe Dukla Praga. Re
zultate din „(lupa Rappan" ; Spartak 
Pleven — Tatran Preșov (R. S. Ceho
slovacă) 2 — 2; Augers ■— Sarajevo
1— 0; Beering — DAVS. Amsterdam
2— 3; A.LK. Stockholm — Slovnaft
3— 2: ASK. Vorwaerts Berlin 
(R.D.G.) — SzombiersR Bytom (R. P. 
Pofoilă) 2 — 0 ; F.C. Liege — N.A.C. 
Breda 6—0. Malmoe -— Toulouse 5—1.

CAMPIONATE NAȚIONALE
Echipa Rapid Vîena a cîștigat titlul 

de campioană de fotbal a Austriei, io- 
talizînd 43 de puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat F.C. Austria — 37 
de plinele și L.A.S.K. — 33 de puncte. 
Au retrogradat în liga a doua forma
țiile F.C. Dornbirn, Simmering si 
S.V.S. Lin-/.

Campionatul bulgar a revenit echi
pei Lokomotiv Sofia. In ultimul meci' 
fotbaliștii de la Lokomotiv au termi
nat la egalitate : 2-2 cu Beroe Slara 
Zagora

CIȘTIGATORII „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI"

Echipa Internazionale din Milano, care a cîștigat recent «Cupa campionilor europeni*. 
In rîndul de sus, de la stînga la dreapta : Sarti, Guarneri, Fachetti, Tagnin, Burghich, 

Picchi. In rîndul de jos : Jair, Suarez, Mazzola, Milani, Corso

• Cea de-a 3-a conferință internațio
nală a antrenorilor de fotbal organi
zată de U.E.F..A. și-a început lucrările 
la Leipzig. La această conferință caro

va dura pînă vineri participă 60 de an
trenori europeni. R. P. Romînă este 
reprezentată de antrenorii A. Niculescu 
și N. Petrescu.

1

, Ana Boțan,
Constanța Dumitrescu,

înaintea turnezi internațional 
tenis de la WiniDledon au avut 
în Anglia o serie de concursuri p 
minare.

La Londra, în semifinalele probei 
simplu masculin, s-a înregistrat o 
priză : tînărul Tomas Lejtis (U.R.S 
l-a învins pe cunoscutul jucător 
xican Rafael Ossuna cu 6—2, 3 
6—1. In finală, Lejus l-a întîlnit 
primul tenisman al Australiei, Ro; 
merson, care a cîștigat cu 12—10, 6 
In finala feminină, Margaretă St 
(Australia) a întrecut-o pe Ann 1 
don (Anglia) cu 6—3, 6—3.

Turneul de la Bcckenharn a fost 
tigat de australianul John Newcoi: 
învingător asupra compatriotului 
Fred Stolle cu 6—3, 5—7, 12—10

La Bristol, yie' |ia a fost obții 
de cîștigătorul de' amil trecut al \\ 
bledonuiui, americanul Mc Kinley. 
Nottingham, a cîștigat nco-zeeland- 
Lew Gerrard.

La un pas de titlu!...
In cadrul probelor individuale care au 

încheiat sîmbătă seară campionatele euro-» 
pene de popice, s.portjvii noștri au avut 
— în comparație cu confruntările pe echipe 
și perechi —■ o comportare mai bună. JToțj 
cei șase popicari romîni însoțiși in con
cursul individual s-au calificat în finale, 
iar două dintre tinerele noastre jucătoare 
au reușit să se claseze în crimele cinci 
locuri ale ierarhiei europene. îndeosebi a- 
trage atenția evoluția Elenei Trandafir 
(luată ca rezervă la Budapesta 1) care a 
fost la un... pas de cucerirea titlului. Ea 
a fost depășită la totalul celor două man
șe de cîte 100 bile mixte cu numai două 
popice de. către experimentata jucătoare 
din R. D. Germană Ursula Rippin. Dornici 
de a afla amănunte de la această aprigă 
dispută, am stat de vorba ieri, cu Elena 
Trandafir și Cornelia Moldoveanu.

în turul calificărilor — ne-a spus Elena 
Trandafir — am realizat 431 p.d. iar Ursula 
434 p.d. în finală, adversarele noastre 
priucipale Ghizi Schiettne (R.P.U.), Ursula 
Cebula (R.D.G.) ș.a. au... „cașul" și, la 
un moment dat. am rămas dear noi doua 
in cursa pentru titlu. In jocul decisiv am 
început bine, ©ram calma și după primei© 
50 de bile mlxlo am realizat 218 p.d. Cînd 
ara trecut pe pista nț. 2, Ursula Rippin a 
intrat în concurs, așa că ia ultimele 58 
de bile am avut-o ca adversară direotă- 
Din acest moment ara început să smi...

concurența ei. Lansa bila cu o pre 
matematică. Uqr și eu îl urmam excm 
„Miza" era mare. Colegele nii-au spui 
slîrșii că* în ciuda experienței sal© i 
naționale, adversara mea era totuși t 
tîonală. Eu ce să vă mai spun. La 
mele cinci bile emoția m-a copleșit pt 
simplu, din care cauză am „spart”, 
am realizat 411 iar ea 410 p.d., dar 
3 popice luate avans în prima manșe 
fost hotărîtcare.

— Dar dv., tovarășă Cornelia Moldove 
cum ați ieșit din cursa pentru primul 1

— Primele bile, la plin, au fost p« 
mine și cțed că și pentru mica noc 
deiegație, un adevărat coșmar. Din 
de lovituri am realizat doar 11R p.d. 
continuare mi-am revenit, dar a fost 
tîrziu. Am realizat 433 p.d. față de 
425 p.d. cît am obținut în calificări.

Cu toate că în discuția purtată cu 
două tinere jucătoare, debutante în m 
concursuri internaționale, am observat 
funde urme de regret, trebuie să spu 
însă că locurile ocupate (El. Tiandal 
și Cornelia Moldoveanu 5) la recei 
campionat© europene trebui© să le î 
Hoțească în munca de piegătire. C 
nuînd șă se antreneze, cu aceeași conț 
cioRitai© vo.r. putea obțin©. în viitor 
foimanje și mai frumoase.

IR. IOANIȚESC

PE SCURT
BOX. R.P. Bulgaria -— Scoția 9—1 

(la Sofia) ; O selecționata a Europei 
— i^crea Britanic b—t (la Lotîdra).

• Bra^iHauui Eder Jaf re, campion 
mondial la categoria cocoș își va pune 
titlul în joe în întîlnirea cu mexicanul 
Jesuj Pimental. Întîlnirea va avea loc 
la 15 august la Los Angeles. Joîre și-a 
apărat pînă acum de cinci ori titlul 
mondial, eîștigînd toate întîlniril© îna
inte de limită.

HANDBAL. Aleii masculin de&f 
rat la Braga : Burevestnik Tbilisi 
Selecțiom'fta Praga 2b—21 (12—

RUG-Bf. Finala „Gupei Chali 
Beguere^ : Beaiers ■— Stade Moi 
6-3.

CICLISM, Turul tngliei (l DO n 
a fast cîștigat Ae englezul Artur ' 
calfe cu timpul de <>6 h 27:19,0 ut 
de spaniolul Cttrril și englezul W 

(A ger pre
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