
Corespondenții voluntari ne scriu despre: 

întrecerile etapei a ll-a 
Spartachiadei republicane 

'e terenurile de sport .dintr-o serie de raioane au continuat 
se desfășoare, in ultimele zile, întrecerile etapei a ll-a a 

irtachiadei republicane. Iată citeva din relatările corespon-
iilor noștri voluntari.

VUHUȘI. Stadionul Textila 
localitate a găzduit pe cei 

buni sportivi dintre cei 
)00 participant la prima e- 
ă a Spartachiadei republi- 
e. Tinerii calificați în etapa 
oua s-au întrecut la atletism, 
ism, haltere, handbal, tenis 
masă etc. La probele atletice 
u remarcat Vasile Preda, 
iai Crist eseu. Vera Prepeliță 
Georgeta Rusa. în cadrul ce- 
alte concursuri am reținut 
iportarea cicliștilor Petru

iiă de vacanță
..Râmîneți cu bine, amfitea- 

! Rămîneți cu bins, biblio- 
i, laboratoare I Rămîneți cu 
e pînâ în prima zi de oc- 
"brie, cind studenții vă vor 
jee prospețimea aerului de 
nte, zumzetul pădurilor sau 
amâtul valurilor mării.
Jar pînâ atunci... VACANȚA! 
și de mii de tineri și tinere 
iese zilele „verii studen- 
ti“. Taberele și casele de 
ihnă din munți și de pe înso
ți litoral, cluburile și bazele 
jrtive din fiecare centru uni- 
rsitar îi așteaptă !

★
jxistă în București un „com- 
!X cultural - sportiv unîversi- 

pitoresc așezat pe malul 
:ului Tei. L-am vizitat de cu- 
d. Pe aceste meleaguri, zîî- 

peste 2 000 de student! 
cureșteni se „afundă" în va
ită cu voluptate, cu adînca 
isfacjie a odihnei pe deplin 
iritatâ.
în dosarele tov. Ion Ștefă- 
îcu, directorul acestui „mic 
radis studențesc", există cî- 
c 'ifre edificatoare. „Com- 
îxul are : 3 terenuri de fot- 
I, 1 teren de handbal, 4 te
luri de volei, 3 terenuri de 
schet, 1 teren de tenis de 
np, 1 pistă de atletism, 1 
zin de înot de 50 m cu 2 
mbuline și 8 culoare, 1 ba- 

i pentru învățat înotul (cu 
jogan 1), 1 sală de gimnos- 
ă, 1 sală de ping-pong (cu 

mese), î popicărie cu 2 
;te asfaltate... Neavizaful este 
:ut pur și simplu... k.o. ! Dar 
că am mai adăuga că la 
ipozifia tinerilor vizitatori 
t puse peste 100 de ambar- 
țiuni, pornind de la zveltele 
■ace și elegantele iole pînâ 

(Continuare in pag. a 3-a

Bordea, Viorica Codoarbă, hal
terofilul Vasile Bădoi, echipelor 
de box și fotbat ale asociațiilor 
Textila Buhuși și G.A.C. „30 De
cembrie" Bodești. La concursu
rile finale pe raion au participat 
peste 250 de sportivi.

I. VIERU
BUZĂU. O parte dintre Între

cerile etapei raionale s-au des
fășurat în comuna Semeenî. Dis
putele celor 114 concnrenii din 
șapte comune au fost urmărite de 
peste 1 000 de spectatori. Cele 
mai bune rezultate au obținut a- 
tleții Marcel Dumitru, Cristache 
Moldoveana, Maria Para schia, 
Anghel Constantin (toți din Se- 
meeni), ciclistul Ion Stroe (Lu
ceafărul Maxinu), șahistul Stan 
Urse (Mecanizatorul Padi-

(Coniinuare in pag. a 2-a)

De la Stingă , spre dreapta : Gh. Bădără, L. Zanoni,

Iu turneul internațional de baschet de la Brașov

R. P. Romînă A a învins
R. P, Chineză (tineret) cu 85-53 (38-28)

BRAȘOV 10 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Vineri după-amiază 
a început pe frumoasa baza sportivă 
.Tractorul" turneul internațional de 
baschet.

Prima întîlnire, R.P. Romînă A — 
R.P. Chineză (tineret), a prilejuit un 
joc interesant. Reprezentativa noas
tră a avut o comportare bună și a 
cîștigat la un scor categoric: 85—53 
(38—28). In prima repriză, ea a ac
ționat precaut în atac, dar decis în 
apărare. După pauză însă, echipa 
noastră a început foarte bine, jucă
torii au atacat mai ferm, cu multă 
cursivitate și, mai ales au dat dova
dă de eiicacitate în acțiuni. In 6 
minute, ei au marcat 11 puncte, iar 
oaspeții nici unul. Din acest moment, 
echipa R.P.R. s-a detașat, impunîn- 
du-și superioritatea sa evidentă, 
deși oaspeții — pentru a stăvili ac
țiunile noastre au folosit pe rînd di
ferite forme de apărare (în zonă, om 
la om, apărarea agresivă).

^ERfOLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P.Romînă
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Mîine, la ora 15,455

Start in cea de a XVII-a ediție 
a „Cursei Scînteii“

Ciclismul romînese va trăi 
mîine după-amiază un impor
tant eveniment : startul în cea 
de a XVI l-a ediție a tradiționalei 
competiții de fond „Cursa Sein-

G. Moiceanu, C. Dumitrescu, 1. Cosma, I. Ardeleana, W. Ziegler, 
Em. Rusu, A. Șelaru, N. Niculescu și. C. Ciocan.

Pentru prima sa evoluție, echipa 
noastră reprezentativă a făcut un joc 
meritoriu. Din rîndarile sale s-au 
remarcat în special Cr. Popescu (22), 
Nosievici (17) și Tursugian (6). Din 
formația oaspe am reținut pe Si-Go- 
Guan (8).

In a doua partidă, selecționata 
Brașovului, cu o formație mai omo
genă, a învins echipa de juniori a 
R.P. Romîne cu 53—49 (23—24). Ju
niorii au luptat cu multă ambiție, dar 
au ratat exasperant de mult.

Turneul continuă sîmbătă și ia 
slîrșit duminică.

AD. VASILIU

11 cupe și... ciștigătorii lor
A luat sfîrșit campionatul catego

riei A la fotbal și a sosit deci... 
ora bilanțurilor. După clasamentul 
întrecerii, publicat la timp, iată și 
situația în cele 11 cupe, oferite de 
către o serie de ziare și publicații 
centrale în scopul stimulării antre
norilor și jucătorilor echipelor din 
prima categorie a țării. 

„CUPA SPORTUL POPULAR" (echi
pei cu cea mai valoroasă compor
tare, în afara echipei campioane) : 
Rapid București.

teii". 52 de rutieri (dintre care 
3 diin R. S. Cehoslovacă) vor 
porni să acopere în 7 zile de 
concurs un traseu de peste I 100 
km care traversează o serie de 

regiuni pitorești ale țării noa
stre. Timp de o săptămînă iubi
torii sportului cu pedale vor fi 
captivați de întrecerea celor mai 
buni rutieri din țara noastră a- 
flați în acest an într-o formă deo
sebit de bună. „Cursa Scmteii" 
reprezintă, de altfel, și o bună 
verificare a alergătorilor romîni, 
care se pregătesc pentru campio
natele mondiale din Franța și

Partide interesante in semifinalele „Cupei R. P. R.“ la fotbal

București - CrisulSteaua - C. S. M.
Sezonul fotbalistic 1963/64 se 

apropie cu pași repezi de final. 
După ce a fost cunoscută echi
pa campioană, Dinamo Bucu
rești, peste puțină vreme va fi

„CUPA REVISTEI SPORT’ (celui 
mai bun portar al campionatului): 
Datcu (Dinamo Buc.).

„CUPA ROMINIA LIBERA" (echipei 
cu cel mai bun atac): Steaua.

„CUPA SCINTEIA TINERETULUI" 
(antrenorilor care au promovat cei 
mai mulți tineri în prima echipă): 
C. Braun și N. Dumitrescu — U.T.A.

„CUPA RADIOTELEVIZIUNII" (an
trenorului care a dat cei mai mulți 
jucători echipelor reprezentative): 
Gheorghe Ola (Steaua).

„CUPA INFORMAȚIA BUCUREȘTIU- 
LUI" (golgeterului campionatului) : 
Frățilă (Dinamo Buc.) și Pavlovici 
(Steaua) qîte 19 goluri fiecare.

„CUPA MUNCA" (echipei cu cea 
mai disciplinată comportare) : 
C.S.M.S. Iași.

„CUPA FLACARA" (echipei cu cele 
mai bune rezultate în deplasare) : 
Dinamo București.

„CUPA MAGAZIN" (jucătorului cu 
cei mai mulți ani de activitate la 
aceeași echipă): Macri (Rapid).

„CUPA LOTO-PRONOSPORT" (echi
pei cu cel mai bun golaveraj prin 
scădere) : Dinamo București.

„CUPA STEAGUL ROȘU" (celui mai 
bun arbitru al campionatului) : Cor
nel Nițescu (Sibiu).

Inmînarea trofeelor va avea loc 
în ziua de 19 iulie, cu ocazia fi
nalei „Cupei R.P.R.", 

pentru Jocurile Olimpice de la 
Tokio.

Va fî desigur foarte intere
sant să-î urmărim pe tinerii ci
cliști care cu puțin timp în urmă 

văzuți de Neagu Radulescu 
au realizat o performanță deo 
sebit de bună în cursa de 100 
km contra-cronometru pe echipe 
(Ion Cosma, Gh. Bădără, Emil 
Rusu, C. Ciocan), pe alergătorii 
care au făcut o excelentă impre
sie în „Turul Tunisiei4* și „Cursa 
Păcii" (Constantin Dumitrescu, 
Gabriel Moiceanu, Ion Stoica, 
Walter Ziegler, Ion Ardelean»

(Continuare în pag. a 3-a

Sibiu si Dinamo
3

aplaudată si cîstigătoarea „Cupei 
R.P.R.

Pentru acest trofeu au mai 

Atac la poarta Crișutui: Duca „boxează" balonul la un corner, 
executat de pe aripa dreaptă. Fază din meciul Dinamo Buca-.

rești — Crisul desfășurat în etapa a XXl-a și terminat 
cu scorul de 1-1

rămas în luptă patru formații 
care se vor întîlni mîine pe te
renuri neutre : Steaua—C.S.M. 
Sibiu la PITEȘTI și Dinamo 
București—Crisul Oradea la 
CONSTANȚA. ’

După cum se vede, și anul a- 
cesta, așa cum am fost obiș- 
nuiți de cîtva timp încoace, în 
faza finală a competiției s-a ca
lificat o echipă din categoria B. 
Este vorba de C.S.M. Sibiu, o- 
cupanta locului 12 în seria a 
II-a a categoriei B (un amă
nunt: sibienii s-au salvat de la 
retrogradare în ultima etapa, 
învingînd cu 2-1 pe Arieșul

Citiți paginile noastre 
de reportaj 

„ALTITUDINI 
BRAȘOVENE" 

(pag. 4-5) 

lolanda Balas9 
învingătoare 

în concursul de la Kolrt
A tie ți și atlete din 20 de țări au 

participat la concursul internațional 
desfășurat în orașul Koln. Un fru
mos succes a repurtat atleta romînă 
Iolanda Balaș, recordmana mon
dială a probei de săritură In înăl
țime, care a realizat 1,80 m. Ports 
(R.F. Germană) s-a clasat pe locul 
doi cu 1,65 m. Proba de aruncarea 
suliței a revenit atletului Stumpf 
(R.F.G.) cu 80,65 xn. Carr (S.U.A.) 
a cîștigat probele de 100 și 200 m, 
fiind cronometrat în 10,3 și respectiv 
20,7. In cursa de 5 000 m plat, aus
tralianul Ron Clarke a terminat pa 
primul loc cu 13:45,2. Cunoscutul fon- 
dist francez Michel Jozy a sosit al 
doilea în 13:49,4 (nou record al 
Franței). Un rezultat valoros a fost 
înregistrat în proba de aruncarea 
discului. A cîștigat cehoslovacul 
Danek au 62,16 m (la 29 cm de re
cordul european care-i aparține). 
Reinhard (R.F.G.) a obținut la sări
tura cu prăjina 5,00 m. Alte rezul
tate: masculin: 800 m Mitchel (S.U.A.) 
1:49,0; 1 500 m Tuemmler (R.F.G.)
3:43,6; 400 m garduri Yvett (S.U.A.) 
51,2; triplu salt Sauer (R.F.G.) 15,52 
m; 400 m Trousil (R.S. Cehoslovacă) 
46,5; feminin: 80 m garduri Kepp 
(R.F.G.) 10,9; lungime Hoffman
(R.F.G.) 6,27 m ; 100 m Erika Pel^ 
Iman (R.F.G.) 11,6.

La Snagov 
și Herăstrău..,

Sîmbătă și duminică, pe apele 
lacului Snagov și la Herăstrău 
sînt programate întrecerile eta
pei de zonă a campionatului re
publican de tineret la caiac- 
canoe. Vor participa numeroși 
tineri falentați care s-au afir
mat puternic în ultima vreme.

Tot azi și mîine, pe lacul He
răstrău se va desfășura „Cupa 
Știința" la iahting. Programul 
cuprinde disputarea a cinci re
gate.

3 3

Turda, fostă cîștigătoare a Cu
pei!). In plus, este interesant 
de remarcat și faptul că în ulti

mele 12 ediții ale Cupei, echi
pele din categoria B au fost de 
opt ori finaliste, două dintre ele 
— Metalul Reșița în 1954 și A- 
rieșul Turda în 1961 — înscriin- 
du-și numele în tabelul cîștigă- 
toarelor.

Conform regulamentului, dacă 
scorul se menține egal și după 
120 de minute de joc, partidele 
se rejoacă a doua zi în aceleași 
localități. Dacă și după rejuca- 
re scorul continuă să fie egal 
se va califica echipa cea mai 
tînără. Meciurile încep la ora 
17,15 pentru a face loc eventua
lelor prelungiri.



SPARTACHIADA REPUBLICANĂ
tHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiminiiiiiti TOATE BUNE... ÎN AFARĂ DE TACTICĂ

LA HÎRȘOVA...
Ora 9,00. Stadionul din Hîrșova 

îmbrăcase haina de sărbătoare 
pentru a-i primi, cum se cuvine, 
pe sportivii cîștigători ai întreceri
lor primei etape a Spartachiadei 
republicane. Acum urmau să fie 
desemnați campionii raionali. înce
pe defilarea. După deschiderea fes
tivă a întrecerilor sânt prezentate 
publicului spectator loturile de 
«sportivi care aveau să-și dispute 
întîietatea.

Aproape 400 de sportivi, dintre 
care 100 de fete, reprezentanții ce
lor peste 20 000 de tineri din raio
nul Hîrșova care au luat parte la 
faza de masă a Spartachiadei re
publicane, s-au întrecut pe stadion.

Am notat numai câteva dintre 
cele mai bune rezultate : Iată-le :

Da atletism (juniori) loan Matei 
de la Știința Topologu și Camelia 
Zaharia de la Știința Hîrșova au 
înregistrat pe 100 de m 13,0 sec. și 
respectiv 14,5 sec., la 400 m Gheor- 
ghe Brăteanu (Tractorul Saraiu) a 
realizat 67,6 sec iar la 1 500 m 
Gheorghe Murat (Știința Topologu! 
a ieșit primul cu 4:16,0.

Juniorul Aurel Păun de la Ști
ința Hîrșova a sărit la înălțime 
1,40 m, iar seniorul Eugen Topor 
(Pescărușul Hîrșova) 1,50 m. Da să
ritura în lungime, Camelia Zaha
ria și Ion Popa au înregistrat 4,24 
m și respectiv 5,82 m. La fotbal, 
pe primul loc s-a clasat Pescăru
șul Hîrșova, la handbal fete, Drum 
nou Tichilești, iar la băieți Știința 
Hîrșova. La volei băieți — Trac
torul Topologu.

Cîștigătorilor locurilor I, II și III, 
le-au fost acordate cupe, plachete 
și diplome.

GHINEA COTOROBAl
— activist UCFS —

întrecerile etapei a ll-a
(Urmare din pag. 1)

na), trăgătorul Gheorghe Bece- 
rul (Mecanizatorul Padina), popica
rul Constantin Nicolae (Recolta Se- 
meeni) și echipele de fotbal Mecani
zatorul Padina și Șoimii Costești.

GH. GOMOIESCU

MOINEȘTI. Numeroși spectatori au 
venit la stadionul Petrolul din Moi- 
nești pentru a urmări întrecerea spor
tivilor calificați in etapa a doua a 
Spartachiadei republicane. La capă
tul unor întreceri viu disputate, pri
mele locuri în clasamentele diferitelor 
concursuri au fost ciștigate de: Avîn- 
tul Palanca (volei fete). Gloria Ze- 
meș (volei băieți). Știința Moinești 
(baschet fete si băieți). Tractorul 
Moinești (fotbal). Gh.' Dascălu (tir), 
Elena Dascălu (înălțime), Elena Ghe- 
nade (100 m). Rodica Beldea (greu
tate), Dumitru Apostol (100 m), Ion 
Toma (greutate) și Aurel Hîrjabă 
(suliță).

E. SIMBOTIN

BUCUREȘTI. Zeci de tinere și ti
neri din asociațiile sportive aparținînd 
clubului Olimpia s-a întîlnit, pe di
verse terenuri, în etapa a doua a Spar
tachiadei republicane. In mod deosebii 
s-au remarcat atleții Alexandru Neam- 
țu (Sparțac), Florica Tănase (Grafica 
nouă), Filofteia Barbu (Flacăra roșie), 
voleibaliștii de la I.O.R., fotbaliștii'din 
echipa Flacăra roșie, ciclistul Gheorghe 
Jurvale (Timpuri noi), handbaliștii de 
la Unirea ș.a. care au reușit să se 
califice în faza superioară a compe
tiției.

R. DINU
ț

CALAFAT. Pe terenurile de sport 
’din orașul nostru a avut loc o parte 
dintre concursurile programate de 
etapa a doua a Spartachiadei republi
cane. întrecerile de atletism au fost 
dominate de sportivii din Poiana 
Mare. Aceștia au cîștigat 10 din cele 
16 probe care au figurat în programul 
de atletism. Iată învingătorii în cele
lalte concursuri: handbal în 7 — Re
colta Seaca de Cîmp (fete și băieți),

Primii campioni ai raionului Iași

Deși foarte tinere, voleibalistele din comunna Vlădeni au dovedit o bună 
pregătire. Sportivele din Vlădeni s-au clasat pe primul loc la etapa raională, 

lată-le înaintea meciului cu Recolta Mogoșești (3—0)
Foto : C. Alexe

Panoul de odihnă din Podul Iloaiei 
a fost duminică mai populat oa ori- 
cînd. Aici, la 30 de km de Iași, și-au 
dat întîlnire cîștigătorii concursurilor 
pe asociații din raionul Iași. Terenurile 
de volei, handbal și fotbal au găzduit 
întreceri entuziaste. După ore și ore 
de dispute sportive au fost cunoscuți 
primii campioni raionali ai Spartachia
dei republicane. Voleibaliștii, handba
liștii, fotbaliștii toți care au luat parte 
duminică la întreceri s-au . străduit să 
se comporte cit mai bine, să facă do
vada pregătirii lor. Și au reușit în 
bună parte. Am urmărit meciurile de 
volei. I-am văzut pe colectiviștii din 
Podul Iloaiei, Popricani și Bîrnova, pe 
micuțele voleibaliste din Vlădeni. Mujți 
au impresionat prin cunoștințele lor. 
Execuții tehnice destul de bune au 
fost realizate pe parcursul meciurilor. 
Contabilul M. Adomniței servea în 
stilul „roată“ și a greșit doar cîteva 
servicii în tot jocul. Gheorghe Gavriluță 
s-a dovedit un bun atacant. Cit pri
vește pe elevele din Vlădeni, ele au 
fost simpatia publicului, strîns în nu
măr mare în jurul terenurilor. Pase 
precise, primire bună a mingii din 6er- 

volei — Recolta Seaca de Cîmp (fete) 
și Tractorul Poiana Mare (băieți). Din 
păcate meciurile de handbal au fost 
umbrite de comportarea nesportivă a 
jucătorilor de la echipele Tractorul 
Cetate și Zootehnica Poiana Mare care 
s-au lovit reciproc și au avut attiudine 
nepermisă față de arbitru.

D. TURCU

LUGOJ. Peste 500 de concurenți 
și-au _ disputat întîietatea în cadriil 
etapei raionale. Reprezentanții aso
ciațiilor Constructorul, A.S.M., Voința, 
Sănătatea, Timișul, C.F.R., Spartac, 
Școala medie și Știința, toate din 
Lugoj, s-au impus în diversele con
cursuri ocupînd locuri fruntașe in 
clasamente.

I. LEȘ

RM. VTLCEA. Cîteva concursuri 
ale etapei a doua a Spartachiadei 

republicane au fost găzduite de co
muna . Băbeni. Aici s-au întîlnit volei
baliștii, fotbaliștii, cicliștii și jucătorii 
de tenis de masă. Iată învingătorii: 
volei — G.A.C. Mihăești; fotbal — 
A. Ș. Frîncești; tenis de masă — Ion 
Marin (Petrolul Băbeni); ciclism — 
Gh. Hîrbu (Biruința Mihăești).

COSTEA MAR1NOIU

CONSTANȚA. Orașul nostru a 
găzduit concursuri de atletism, gim
nastică, trîntă, haltere, lupte, hand
bal, volei, tir etc. în cadrul cărora 
s-au întrecut zeci de tineri. Cu prile
jul acestor dispute, junioara Maria 
Junghiatu (C.S.O. Farul) a obținut 
un nou record regional la săritura în 
înălțime trecînd ștacheta ridicată la 
1,52 m (v.r. 1,50 m).

M. SEULEANU
★

Despre etapa a doua a Spartachia
dei republicane ne-au mai scris: 1. 
lancu (Bacău), I. Ion (Ploiești). Tr. 
Enache (Macin), M. Avariu (Tirgo- 
viște), S. Băloi (Petroșeni), St. Oboro- 
ceanu (Cotnari), C. Ghinea (Hîrșo
va), Gh. Gheorghiu (Urziceni), C. 
Dolniceanu (Babadag), 1. Ilasașiu 
(Tîrnăveni), A. Tuzu (Călan), I. Plă- 
vițu (Reșița), 1. Vidican (lneu), Al. 
Andronescu (Onești), C. Filiță (Te
cuci), 1. Suditu (Sinaia) și alții.

viciu, o înde m.înare care promite mult. 
Dar acțiunile de atac au fost mai 
slabe. Statura lor e de „vină“, nu prea 
ajungeau la fileu. Peste cîțiva ani va 
fi cu totul altceva. Dintre ele ar tre
bui să evidențiem pe eleva din clasa 
a IX-a a școlii medii din Vlădeni, Elena 
Rotaru, deosebit de talentată. Ar tre
bui să evidențiem pe toți participanții. 
spațiul însă nu ne permite. Să amin
tim totuși cîteva nume : Viorica Pri- 
cop și Doina Ciornei (Vlădeni), T„ 
Ivan, I. Răilcanu (Podul Iloaiei), A. 
Tătaru și V. Ciobanu (Vlădeni), Gh. 
Gavriluță și N. Ale cu (Bîrnova). Iată 
și câștigătorii : Recolta Podul Iloaiei 
(handbal în 7 masculin), Recolta Vlă
deni (feminin), Recolta Podul Iloaiei 
(volei masculin), Recolta Vlădeni (fe
minin), Mecanizatorul Podul Iloaiei 
(fotbal), I. Burbuzan (tir), C. Dinut 
(tenis de masă), I. Colceriu (șah). Du
minică vor fi cunoscrați și ceilalți cam
pioni.

Trebuie să semnalăm, pe lîngă rezul
tatele bune, și cîteva minusuri. Porțile 
de la terenul de handbal nu au avut 
plase ! Ținuta sportivilor din Podul 
Iloaiei a lăsat de dorit. Tocmai gaz
dele nu au avut echipament corespun
zător. Iar scuza că profesorul care răs
punde de echipament a fost plecat din 
localitate nu pune punct discuției.

Sportivii din Poduil Iloaiei au cîștigat 
muilte titluri de campioni raionali ai 
Spartachiadei republicane și, poate mai 
mult ca alții, trebuiau să se prezinte 
frumos echipați la faza superioară.

C. ALEXE

) LUPTE
Clasamente...

In campionatele republicane de lupte 
clasice și libere, seria B, s-a desfășurat 
cea de a Vl-a etapa. Rezultatele au lost 
cele scontate. Semnalăm însă din nou ne- 
prezentarea arbitrilor și considerăm că este 
timpul ca federația de specialitate să ia 
măsurile necesare. Iată cum arată clasa
mentele după cea de a VI-a etapă :

LUPTE CLASICE
GRUPA I

l. Viitorul București 6510 68:24 17
2. Electroputere Craiova 5302 40:38 14
3. Petrolul Ploiești 5401 45:31 13
4. Vulturul Tulcea 5311 43:37 12
5. I.M.U. Medgidia 5 2 0 3 36:44 9
6. Carpați Sinaia 5203 42:38 9
7. Dinamo Pitești 5 1 0 4 31:49 7
8 C S M.S. Iași 6006 25:69 6

GRUPA A II-A
I. Rulmentul Brașov 6411 56:38 15
Z. C.S.M. Cluj 6402 40:48 14
3. Mureșul Tg. Mureș 6312 50:40 13
4. Ciișul Oradea 6312 55:37 13
5. Constructorul Hunedoara 6303 55:35 12

SlMBÂTA
ÎNOT : ștrandul Tineretului, de la 

ora 17,30 : etapa a II-a a campiona
tului republican de juniori din ca
drul Spartachiadei republicane.

BOX : Teren Voința (calea Moși
lor) de la ora 19 : etapa a IH-a 8 
Spartachiadei republicane.

DUMINICA
ÎNOT : ștrandul Tineretului, de la 

ora 10 : etapa a II-a a campionatului 
republican de juniori din cadrul 
Spartachiadei republicane.

SP. NAUTICE : lacul Herăstrău, de 
la ora fi : „Cupa Știința” la iahting 
și faza regională a campionatului re
publican de tineret la caiac-canoe.

FOTBAL : stadionul Republicii, de 
la ora 15,30 : Știința Timișoara — CSM 
Cluj și Știința Galați — Știința Bucu
rești (semifinalele campionatului

Cum spuneam și în cronica noastră, 
întâlnirile dintre reprezentativele olim
pice ale Romîniei și U.R.S.S., desfășu
rate recent, au marcat sfîrșitul unei 
importante etape de pregătire în vede
rea J. O. de la Tokio. Rezultatele ob
ținute (victorie era 4—3 și rezultat 
egal, 3—3) au venit să confirme suc
cesele realizate în turneele desfășurate 
anul acesta la Magdeburg și la Buda
pesta și să demonstreze că înfrîngerea 
suferită în fața selecționatei Bulgariei 
a fost cu totul accidentală.

S-a muncit mult, cu rezultate mulțu
mitoare și meritul revine atît antreno- 
hîi Vasile Daroczi, cît și jucătorilor 
care alcătuiesc lotul olimpie.

Referindu-ne doar la ultimele evo
luții 6-a putut remarca în jocul echipei 
o pregătire fizică corespunzătoare, exe
cuții tehnice destul de corecte, o mare 
putere de luptă, care a făcut posibilă 
— în cel de al doilea joc — răstur
narea rezultatului în favoarea sportivi
lor noștri.

La un singur capitol, ESENȚIAL 
însă, lucrurile nu au mers tocmai bine. 
Este vorba de TACTICA, factorul care 
trebuie să pună și mai mult în valoare 
posibilitățile fizice, tehnice, morale și 
de voință ale unei echipe. Deficiențele 
tactice — evidente în amîndouă 
partidele — au împiedicat, după păre
rea noastră, echipa să obțină rezultate 
și mai concludente și mai apropiate de 
posibilități.

Să rememorăm. In prima partidă, 
terminată la egalitate (3—3) formația 
noastră s-a aflat de trei ori în superi
oritate numerică și totuși n-a reușit 
să fructifice niciodată acest avantaj, 
adus de cele mai multe ori tot de o 
superioritate în joc.

Care să fie cauza ? „Jucătorii acțio
nează contractat, nervos*... a fost pă
rerea unui tehnician. Explicația plauzi
bilă, poate, într-un anumit moment al 
partidei (la situația de 3—3, în ultimul 
minut al jocului, cînd echipa s-a grăbit 
să înscrie), dar fără temei, de pildă, 
la situația de 2—1, cînd meciul se afla 
la început. Nu cumva neputința de a 
rezolva situațiile de superioritate nume
rică (atît de dese într-o partidă de 
polo) generează jocul nervos, preci
pitat, contractat ? Nu cumva deficien
țele tactice constituie cauza, iar jocul 
nervos, efectul ?

Cam la fel s-au petrecut lucrurile și 
în cel de al doilea meci, cînd oaspeții 
s-au distanțat de la 1—0 la 2—0, deși 
acționau în apă cu un om mai puțin. 
Cîte eforturi apoi pentru răsturnarea 
scorului...

Nu sînt însușite diferitele scheme la 
diferitele situații de superioritate nu
merică, dar echipa suferă — în general

clasamente 
6. Vagonul Arad 6 2 1 3 43:45 11
7. Constructorul Marghita 6 2 0 4 32:56 10
8. Independența Sibiu 6 1 0 5 31:63 8

LUPTE LIBERE

GRUPA I

1. Electroputere Craiova 6 6 0 0 65:27 18
2. Petrolul Ploiești 6 4 2 0 64:32 16
3. Metalul București 6 3 2 1 62:32 14
4. Progresul Brăila 6 3 1 2 49:47 13
5. Viitorul București 6 2 2 2 55:41 12
6. Metalul Tîrgoviște 6 1 2 3 39:57 10
7. I.M.U. Medgidia 6 0 1 5 30:64 7
8. Cimentul Bicaz 6 0 0 6 16:76 6

GRUPA A II-A

1. C.S.M. Cluj 6 4 1 1 55:41 15
2. Autosport Si. Gheorghe 6 4 0 2 63:31 14
3. Unio Satu Mare 6 4 0 2 54:34 14
4. Chimistul Baia Mare 6 4 0 2 54:36 14
5. Constructorul Hunedoara 6 3 1 2 55:39 13
6. Jiul Petrila 6 2 1 3 44:50 11
7. Crișul Oradea 6 0 3 3 35:5-7 9
8. Metalul Bocșa 6 0 0 6 10:82 6

R.P.R. de juniori) ; stadionul Giu- 
lești, ora 8,15 : Rapid — Metalul Flo- 
reasca (juniori) ; ora 10 : Rapid — Me
talul Floreasca (seniori).

— de insuficiență la capitolul tac 
nu este folosită Ia maximum îmtn 
suprafață a cîmp ului de joc, ni 
efectuează contraatacuri surprinzăte 
nu sînt folosite schimbările derut. 
de direcție în acțiunile ofensive.

Jucătorii noștri — apreciem noi 
au depășit cam de mult o anumită 
pă cînd li se potriveau calificative 
„speranțe* sau „elemente de pers 
tivă“. De acum sînt suficient de 
turi, au căpătat acea experiență a j 
rilor grele, care să le permită să 
pășească „recordul*, stabilit acum p 
ani : locul 5 într-o competiție de 
ploare. Anul acesta, în octombrie 
J. O. de la Tokio, ei pot să obțin 
clasificare superioară spre satisfa 
iubitorilor sportului din țara noas 
Pentru aceasta însă va trebui folc 
din plin perioada de pregătire < 
urmează...

G. NICOLAESC

| 0 IVI AT AȚII
Copiii de la Viitoru 

au stabilit 
două recorduri 

republicane
IERI AU ÎNCEPUT LA ȘTR? 

DUL TINERETULUI din Capi 
întrecerile de înot din cadrul et; 
a II-a (regională) a campionatelor 
publicane de juniori din cadrul Sj 
tachiadei republicane. Tinerii înot: 
ri au avut, în general, o compori 
bună, iar unii dintre ei au realizat 
corduri republicane. Este vorba 
Vladimir Belea (Viitorul) care a i 
tat 200 m spate în 2:49,9, timn • 
constituie un nou record repubii 
pentru copii de 13 — 14 ani. Celă 
record a fost stabilit tot de repres 
tanții școlii sportive experimen 
Viitorul (antrenor I. Enăceanu) și a 
ine la ștafeta de 4 x 100 m liber fel 
Roxana Pîrvulescu, Eda Schuller, 5 
rica Burcea și Mariana Dumitrescu 
parcurs distanța în 5:29,5, depășind 
2,5 secunde timpul standard fixat 
1957. Iată și ceilalți cîștigători ai f 
belor: 200 m mixt ind. juniori II: 
Adrian (Dinamo) 3:03,9 ; 100 m li 
junioare II : Sanda Simionescu ( 
pid) 1:14,4; 200 m bras junioare 
Mariana Dumitrescu (Viitorul) 3:1 
100 m liber băieți : B. Gogovici ( 
namo) 1:11,7. Concursul continuă 
și mîine.

PESTE 80 DE COPII au pari 
pat la un concurs organizat în 
zinul „1 Mai“ din Tg. Mureș. Mi 
rilatea concurenților, născuți în i 
1950, 1951, 1952 și 1953, au cuc 
„Insigna de înotător". Iată ceh 
bune rezultate: 50 m bras feti 
Cătălina Ciser (născută în 1951) 4' 
50 m liber, 50 m spate și 50 m b 
fetije: lolanda Simon (născută 
1952) 44,1, 50,7 și respectiv 48,5; 
m liber băieți: Ștefan Mera (năs 
în 1951) 39,1 ; 50 m bras băit
Gheorghe Magoș (născut în 19! 
44,0. (IOAN PAUȘ-coresp. reg.).

LA PITEȘTI S-A DESFAȘUR 
un reușit concurs de înot la care 
participat sportivi din raioanele P 
Vîlcea, Drăgăneștî, Găeșii ș.a. < 
mai bine pregătiți s-au prezentat i 
ccnii, din rîndul cărora s-au evidi 
țiat Cristian Mateescu, Mihai Dor 
Alina Popescu și Maria Lungu. C 
mai mare „surpriză" au produs-o 
teștenii prin... absența la toate p 
bele concursului. Aceasta în cit 
faptului că întrecerile au avut 
chiar la Pitești, oraș în care exi 
două bazine de înot. (1L1E FEȚE 
NU — coresp.).

E

Anton Zakariaș—292,5 kj 
la categoria cocoș 

Recent s-a desfășurat la Oradea, 
tîlnirea de juniori și seniori dintre 
lecționatele regiunilor Crișana și CI 
In ambele întâlniri, victoria a reve 
halterofililor clujeni: 5-2 (la junto 
și 6-1 (ia seniori). Cu acest prilej, 
Zakariaș (Cluj) a totalizat la cat. < 
coș 292,5 kg realizînd astfel norma 
maestru al sportului (este a tr< 
performanță din țara noastră după 
Panait și F. Balaș). A. Jilău-coresp.



FOTBAL SCRIMĂ

Semifinalele 
republican

Se apropie de final și campionatul 
republican de juniori. După încheierea 
întrecerii din cele 12 serii, a urmat eta
pa finală, eliminatorie, în curs de des
fășurare. Din cele 98 de echipe, doar 
patru formații au mai rămas în compe
tiție : Știința Timișoara, Știința Bucu
rești, C.S.M. Cluj și Știința Galați. Ele 
se vor întîlnî mîine, în cuplaj, pe sta
dionul Republicii, cir începere de la 
ora 15.30, după următorul program : 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA - C.S.M. 
CLUJ și ȘTIINȚA GALĂȚI — ȘTIIN
ȚA BUCUREȘTI.

Conform regulamentului, meciurile se 
vor prelungi cu două reprize a cite 15

„Cupa juniorilor**
Luni 13 iulie la Mediaș va începe 

„Cupa juniorilor'' la fotbal, cu parti
ciparea a 16 selecționate de regiuni.

Această competiție, organizată anual 
de către F.R.F., are ca scop depista
rea de noi elemente valoroase. Ele 
vor fi incluse în tabăra de vară ce 
va avea loc în continuare pînă la 8 
august 1964.

„Cupa juniorilor" se va desfășura 
în două faze: preliminară (în serii a 
4 echipe) și finală.

Cîștigătoarea competiției va primi 
„Cupa juniorilor" a F.R.F..

De asemenea, l’.S. Loto-Pronosport 
va premia echipele și juniorii cu cele 
mai bune comportări.

Cu migala unui giuvaergiu...
Bevista FOOTBALL MAGAZINE" publica sub semnătura lui Maiyse Dutaux un articol 

privind creșterea tinerilor fotbaliști la clubul A. S. Cannes, articol pe care-1 publicam 
cu uneia prescurtâcri.

La apariția unei noi vedete pe te
renurile de fotbal din Franța se vor
bește adeseori de juniorii din Cannes. 
Aceștia, ca niște adevărati boboci de 
trandafir, sînt îngrijiți cu grijă, -Gră
dinarul" este Jean Varraud. El se 
ocupă de tinerii fotbaliști din Cannes.

Te aștepți să descoperi un om im
punător, cu capul plin de teorii. La 
început ai impresia că ai greșit adresa. 
Dar atunci tind vine vorba de juniori, 
onlul din fata ta se înflăcărează : „Sa 
vorbim despre juniori ? Ne-ar trebui 
o sri întreagă..."

Acum tifiua ani i s-a cerut .lui Jean 
Varraud să se ocupe de cei mici. Pen
tru a alcătui această primă echipă el 
a mers in școli în căutarea elemente
lor celor mai bune. Cînd primii dintre 
ei au devenit „jucători11 juniori. Var
raud a fost asaltat de "toii prichindeii 
de la A. S. Cannes. De atunci. în fie- 
eare zi, cu migala unui giuvaergiu, se 
îndeletnicește de șlefuirea- unor adevă
rate- diamante. Le cioplește, le for
mează, le cizelează,, dar de asemenea 
el organizează, controlează și urmă
rește activitatea acestor viitori fot
baliști.

„NU ÎNCERC SA DESCOPĂR DIN 
NOU LUMEA 1“

După Jean Varraud, „pe copii tre
buie să-i lași să lucreze, la început 
singuri. Ei se conduc singuri spre pos- 
tul pe care-1 preferă și care este în
totdeauna cel ce le convine. Eu n>u în- 
eece să descopăr din nou lumea, să 
fac o filozofie din fotbal. Dacă unui 
copil mai puțin dotat îi place fotba
lul și muncește dînd' dovadă și de o 
oarecare îndemînare. el va ajunge în 
c urî ud la aceeași valoare cu cei măi 
dotați...1" i

A FI ÎNTOTDEAUNA. ACOLO, ! 
PENTRU A-I ÎNCURAJA

La Cannes, copiii vin în fiecare joi 
dttparamiază la fotbal. Ei fae- exerciții 
de cultură fizică, control al balonu
lui și înotdeauna orele de pregătire 
se încheie cu cite un mic meci. „Tre
buie ca întotdeauna să ai un joc. cît 
de mic. Fără .aee.sla copiii nu mai vin 
la antrenament"). Dar la. Cannes, ei 
reikti mereu. Și de niedu Varrăud"se\... 
plîitge : „Acum am 200 de băieți în 
jarol meu «i nu poț șâ jnă of"P, de 
toți. Este știut ; pentru a reuși în 
munca cu copiii, trebuie să-i poți' ob
servă, să-i pătrunzi pe fiecare".

Și totuși Varraud este întotdeauna 
acolo, pe teren. După cum spune el, 
un copil care iubește fotbalul trebuie 
să găsească întotdeuna pe cineva care

Mîine, in Capitală

campionatului 
de juniori
minute dacă rezultatul este egal după 
90 minute de joc. In cazul că egalitatea 
se menține, se va califica pentru fi
nală echipa cea maî tînără.

...Formule care- trebuiau invărțate...
Desen de Mircea tvâriescu — București

să se ocupe de el la teYen, Pentru ca 
fotbalul să trăiască, focul de pe mai
dan sau de pe străzi nu mai poate fi 
totul in ziua de azi. Trebuie puse la 
dispoziția copiilor' terenUri, echipa
ment, e necesară prezența unui educa
tor (instructor) tiară £ă-l încurajeze 
și să i înțeleagă pe copil.

Tot el spune pentru ce, atunci cînd 
cresc, copiii nu mai rămîn cu toții 
credincioși fotbalului : „Nu este vorba 
numai de o selecție a talentelor. Unii 
sînt descurajați, alții au pierdiat legă
tura cu jocul etc. în decursul anilor 
preocupări noi i-au atras. Cauzele ? 
Sint diverse. Începînd de la o vîrstă, 
obligațiile profesionale sau serviciul 
militar îi îndepărtează pe adolescenți 
de terenurile de fotbal. . Nu trebuie 
să uităm nici influenta primei prie
tenii cu o fată... Studiile ? Ele nu dau 
decît 10 procente din cei ce au aban
donat fotbalul**.

în aceste cuvinte se sțtțecoură poate 
unul din secretele reușftșj de la "4. S. 
C. fines: Jean. Varraud nu lasă pe nici 
un jucător să abandoneze fotbalul fără 
a fi sigur că-l face pentru binele a- 
cesium. El încearcă să-cunoască fiecare 
caz, să-l studieze, să-l înțeleagă. El este 
mai mult educator decît antrenor și 
știe- că, avînd ajutorul părinților, poate 
să obțină rezultate uimitoare în creș
terea tinerilor fotbaliști.

Problemele nu sînt ușoare, mai ales 
că părinții nu ușurează întotdeauna lu
crurile. După Varraud, părinții se... îm
part în trei categorii! „Unii își trimit 
copilul Ia fotbal ca și cum l-ar trimite 
la cinema» Aceștia îl fac pe copil să 
creadă că fotbalul este o distracție ca 
oricare alta care poate fi uitată de azi 
pe mîine. Or, este știut, cită muncă 
trebniie pentru a reuși să ajungi fotba
list bun. Aceștia sînt părinții dezinte
resați- Cei mai buni sînt părinții care 
colaborează cu antrenorul respectiv și 
care prețuiesc rolul educativ al fotba
lului la adevărata Iui valoare. Ei în
cearcă să-I ajute pe antrenor sau sînt 
ajutați în mod discret de ăefesta. Prin 
discuțiile pe care le au, prin sfaturile 
pe care cîteodată le cer antrenorului, 
ei reușesc să conducă dezvoltarea mo
rală și fizică a copilului lor.

Și apoi, sînt părinți care își închi
puie că cresc la sînul lor viitorul ge
niu care va salva fotbalul francez. Și 
îl cresc pe acest băiat țransformîndu-l 
încă de pe cînd e junior în vedetă. A- 
ceștia ne fac viața grea, Cînd copilul 
nu are cu adevărat nici un pic de ta
lent, ei cred că greșim noi. După cum 
la școală se spune de un elev leneș 
și care nu învață că profesorul are 
ceva ca eLn“

Ne vizitează Chemie Leipzig 
campioana R.D.G. la fotbal

Formația Chemie Leipzig, campioa
na de fotbal a R.D. Germane, între
prinde un turneu de trei jocuri în țara 
noastră. Fotbaliștii germani vor evo
lua în zilele de 26 iulie la Cluj în 
compania echipei Știința, la 29 iulie la 
Oradea cu Crișul și la l august _ja 
Arad cu U.T.A.

—Și, pentru că există oameni ca Jean 
Varraud, la Cannes fotbalul a început 
să pasioneze pe prichindei.

Traducere de M. TUDORAN
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FILA
(Urmare din pag. 1) 

la hidrobiciclete, hidtomotorete și 
bineînțeles, „bătrînele" universale ?!

★
în fața hangarelor cu bărci, ani

mație nu glumă I Se ' încărcau pe 
două camioane o șalupă și 6 bărci ; 
fără să mai pun la socoteală rucsacu
rile, „labele și măștile" de înotat sub 
apă, arbaletele...

— Se pregătește o adevărată ex
pediție 1 am exclamat.

— Exact I mi-a răspuns asistentul 
universitar 1. Teleguță, care conducea 
aceste ultime pregătiri. Centrul uni
versitar a organizat pentru 25 de 
studenți evidențiați ja învățătură o 
expediție în Deltă. „îmbarcarea" la 
Giurgiu ; apoi traseulr..; cunoscut : 
Brăila, Galați, Tul ce ar.1 Tbtul va dura 
în jur de trei .săptărnîrvtv.

Le-am urat „vînt de ‘pupa" vajni
cilor navigatori și... cit măi puțini 
tînțari 1

★
Studenta Corina Radulescu din a- 

nul V („am trecut în cinci!") de la

Și totuși se poate mai mult
Etapa a doua a finalelor „republi

cane" de scrimă, încheiată recent, a 
evidențiat în principal progresul reali
zat la floretă masculină.

Ca și în primăvară, I. Drîmbă a lă
sat o impresie excelentă. Neînvins, ta
lentatul nostru floretist a apărut nu 
numai ca un scrimer care stăpînește 
foarte bine o gamă bogată de proce
dee tehnice, ci și ca un trăgător cu 
multă maturitate. El confirmă astfel 
frumoasele succese înregistrate în ac
tualul sezon, în special in turneele de 
la Berlin, Bologna, Milano, Kiev și 
Minsk. Alți doi floretiști, T. Mureșanu 
și Șt. Haukler, se află și ei în ime
diata vecinătate a lui Drîmbă împreu
nă cu I. Falb și A. Csipler, toti acești 
floretiști alcătuiesc un lot redutabil 
care ne dă multe speranțe pentru To
kio.

Floretistele au confirmat și ele mă
iestria la care au ajuns. „Duelul" 
Olga Szabo — Maria Vicol a pasio
nat la maximum, fa fel ca și alte a- 
salturi strînse. Marina Stansa— Ilea
na Ghiulai, Maria Vicol — Ecaterina 
lencic. Ana Ene Derșidan — Suzana 
Tasi.

Și totuși se poate mai mult. Făcînd 
această afirmație, ne gindim ia cele
lalte două probe, sabia și spada.

La sabie, de pildă, cu excepția lui

CICLISM

Start în cea de a XVII-a ediție 
a „Cursei Seînteii44

(Urmare din pag. 1)

L. Zanoni), ca și pe valoroșii rutieri 
din cluburile sportive din Capitală și 
din provincie (Aurel Șelaru, Gh. Nea- 
goe. N. Niculescu, Gh. Suciu etc ). 
Fără îndoială, „Cursa Seînteii" va con
stitui și în acest an nu numai un 
prilej de luptă acerbă între consa- 
crații șoselii. ci și o fericită șansă 
de afirmare a tinerilor cicliști care 
aspiră la tricourile naționale. Eta
pele — bine alese — vor solicita pre
gătirea cicliștilor la toate capitolele. 
Etapele rapide de plat sînt completate 
de etape de munte cu urcușuri di
ficile și coborîri vertiginoase. în

DE VACANTĂ
Facultatea de Arhitectură este as
tăzi la cea de a 10-a „oră" de înot. 
Instructorul complexului, tov. Avram 
Rădulescu, îmi face cu ochiul. „în 
curînd își ia zborul în larg". între 
timp Corina repetă cu sîrg „bătaia 
picioarelor" ta liber. Abia după ce 
exercițiul s-a isprăvit am reușit să 
schimb cu ea cîteva cuvinte :

— Am ajuns „bătrînă" („oh, am 21 
ds ani ! !") și nu știam să înot. Mi-era 
„cam frică". Acum însă... Ce crezi, 
peste o lună traversez și eu lacul ?

Bineînțeles, Corina glumea...
— Ce planuri ai pentru vara 

asta ?
— întreaga vacanțâ-i a mea ! mi-a 

răspuns ea fericită. Peste fîteva zile 
plec în tabără la mare. Apoi „puțin" 
munte, împreună cu părinții.... „Pașa
portul" către vacanță îl' am în car
netul de note care are... toate sem
năturile I

★
Același „pașaport" de liberă pe

trecere a vacanței îl aveau semnat 
în carnetul de note si studenții Ion 
Andrei și Marian MihuJ de la I.S.E.

• •o

I. Drîmbă și, în parte a lui D. Musta
ță și H. Bădescu, final iștii au arătat 
un progres sub nivelul cerințelor. Ne 
așteptam la mai mult din partea lui 
O. Vintilă, Gh. Culcea și L. Rohoni. 
O notă de... trecere pentru E. Ganea, 
care ca și in. etapa I a fost un ani
mator al finalelor.

Se poate mai mult și la spadă. Ră- 
mînerea în urmă a trăgătorilor de la 
această proba se prelungește supără
tor de mult. Federația a preconizat u- 
nele măsuri (printre care și crearea 
unui centru special de pregătire a spa
dasinilor), dar s-a acționat cu prea 
puțină energie. Pe de altă parte, re- 
comandația dată antrenorilor de a fi 
mai exigenți în materie de selecție 
n-a găsit pretutindeni ecoul dorit A- 
vem cîteva elemente de perspectivă, 
dar ne trebu'e o ECHIPA. Cu trăgă
torii trecuți de prima tinerețe spor
tivă ca Stelian, Thalmeîner, sau cu 
pentatloniștii (D. lonescu, T. Sîrbu- 
lescu, C. Țintea) nu se pot realiza 
marile performanțe.

Să facem mai mult pentru aduce
rea pe linia de plutire a spadei și în 
general pentru scrimă, ramură spor- 
t'vă care ne poate aduce la J.O. de la 
Tokio multe satisfacții.

TIBERIU S4AMA

pragul unor mari competiții internațio
nale „Cursa Seînteii" reprezintă o con
tribuție însemnată la pregătirea rutie
rilor, la progresul sportului nostru cu 
pedale.

Urăm participanților Ia cea de a 
XVII-a ediție a „Cursei Seînteii" suc
ces deplin în întrecere !
PALMARESUL „CURSEI SCINTEIJ"

1948 — Marin Niculescu
1949 — Marin Niculescu
1950 — Gh. Negoescu
1951 — Nieolae Maxim
1952 — Atarin Niculescu
1953 — Ion Constantinescu
1951 —• Constantin Ș.andru
1955 — Beno Funda (R.D.G.)
1956 — Gh. Calcișcă
1957 — Șt. Poreceanu și

C. Dumitrescu
1958 — Constantin Dumitrescu
1959 — Ludovic Zanoni
1960 — Ludovic Zanoni
1961 — Aurel Șelaru
1962 — Walter Ziegler
I960 — Constantin Ciocan

ORARIUL ETAPELOR
Etapa I (12 iulie): start la ora 

15.45 de la Casa Seînteii, trecere prin 
Ploiești la ora 17 25, Mizil 18 15, so
sire la Buzău 19.30; etapa a 11-a : (13 
iulie) : start la ora 15.00, trecere prin 
Rm. Sărat la 15.45, prin Focșani la 
16.45, Adjiid 18.00, sosire la Onești în 
jurul orei 19.00.

NUMEROASE PREMII
Cei mai buni dintre cicliștii partici

pa nți la „Cursa Seînteii" vor fi răs
plătiți cu numeroase premii oferite de 
ziarul „Scînteia", de diferite întreprin
deri și instituții (1. S. Loto-Pronosport, 
Electrecord etc.), de ziarele centrale și 
locale.

pe care i-am întîlnit întreeîndu-s» 
într-un meci de tenis de masă. A 
cîștigat Marian (21-19 ultimul set), 
dar Ion, auzind că vreau să scriu la 
ziar, mi-a strigat :

-— Să scrieți că-i o întîmplare fap
tul că astăzi a cîștigat el. De obicei 
îl bat sub 10 I...

Și au început să se certe... și fă
ceau clasamente, scoruri, setaveraje... 
Apoi eternul : „în viața mea nu mai 
schimb cu tine nici o minge I"

Prietenii mei n-aveau de unde ști 
că — două ore mai tîrziu — aveam 
să-i văd din nou în jurul micului 
dreptunghi verde, disputîndu-și cel 
de-al 21-lea punct...

★
— Poți să oetreci o vacantă splen

didă aici, mi-a spus studenta în fi
lologie Ruxandra Papazol. Numai 
că... zilele de vacantă trec atit de 
repede I ! Dar, oricum, mai sînt... 85 
de zile. Tocmai le număram...
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| Spartachiada republicană- | 
f în centrul atenției noastre I

PARTACHIADA REPUBLICANĂ — marea competiție sportivă a 
0 anului '64 — a stîrnit în regiunea noastră, ca de altfel în

toată țara, un interes deosebit. 294.500 oameni ai muncii, 
jS dintre care 77.899 femei s-au prezentat la startul întrecerilor desfă- 5? 
Js jurate în cadrul a 18 ramuri sportive. Cifra constituie un adevărat fs
jji record în materie pentru regiunea Brașov, întrecînd cu mult pe Js

cele înregistrate pfnâ în acest an la marile competiții de mase.
|| Cum am ajuns la acest rezultat ? >3
gf In primul rînd, consiliul regional s-a străduit să ia o serie de Ș
ji măsuri pentru o cîf mai bună popularizare a întrecerilor primei -3
gs etape. Astfel, au fost constituite o serie de comisii, care au alcătuit 3J 

din timp planuri amănunțite de desfășurare a competiției pentru Js
?3 fiecare asociație din regiune. Presa, stațiile de radioficare, afișele ji

au constituit în același timp tot atîtea mijloace eficiente de atra- 0
|3 gere a oamenilor muncii la startul diferitelor concursuri, cît și de 3?

popularizare promptă a rezultatelor înregistrate. '
f3 Sprijinul organelor și organizațiilor de partid acordat în marea 

acțiune de desfășurare a Spartachiadei, ca— de altfel — în întreaga
3i noastră activitate constituie chezășia succesului. De un real folos 0 

s-a dovedit și ajutorul permanent acordat consiliilor UCFS, clu- ;3 
burilor și asociațiilor sportive, de către organizațiile U.T.M. și con-

0 siliile sindicale locale. 33
Totodată, comisiile de organizare au luat din timp măsuri co- 

respunzătoare pentru asigurarea bazei materiale; au fost amena- 3j 
jate și reamenajate numeroase baze sportive, s-a procurat și — =3

$3 acolo unde a fost cazul — s-a reparat materialul și echipamentul 3$
3; sportiv. în pluș, ne-am preocupat ca toți profesorii de educație fi- 0
3? zică, antrenorii, instructorii și celelalte cadre de specialitate să fie 33
;3 repartizate pe lîngă o asociație sportivă unde să sprijine în mod ^3
3? efectiv pregătirea și desfășurarea concursurilor. în acest mod s-a 33
3? putut asigura numeroșilor participanți din cele 708 asociații, prezenți ;3
J; în prima etapă, condiții de întrecere dintre cele mai bune. |3
33 Făcînd bilanțul etapei inaugurale am putut constata că atletis- 33

mul (77.255 de concurenți, dintre care 15.654 femei), gimnastica fg
s3 (63.863 — 29.135) și fotbalul (33.603), au întrunit numărul cel mai mare 33
|3 de participanți. Aceasta dovedește o bună orientare a comisiilor de |3
s3 organizare, cît și o susținută activitate a comisiilor pe ramură de 33

?P°.rt: Numărul mare de participanți la atletism și gimnastică este |3 
S3 justificat și de faptul că, folosind acest prilej, concurentii și-au tre- 3?
33 cut și normele din cadrul Insignei de polisportiv. De altfel, în ca- 35
Js drul întrecerilor primei etape, 18.546 de tineri și-au trecut toate 33
?3 normele pentru Insigna de polisportiv, iar peste 25.000 de oameni 3?

ai muncii și-au trecut cîte 4—5 norme.
33 Pentru modul cum au organizat întrecerile, consiliile raionale

din Agnita, Tg. Secuiesc, Sf. Gheorghe, Făgăraș, Sibiu și Sighi- 3-
f3 șoara merită toate felicitările. De asemenea, pe panoul de onoare S3
33 al asociațiilor fruntașe merită să figureze C S.S. Luceafărul Brașov, -3

C.S.M. Mediaș, Chimia Făgăraș, Textila Sf. Gheorghe, Metrom Bra- 5?
3? șov, Faianța Sighișoara, Chimia orașul Victoria, Brigada roșie Mic- 33
?3 falău, Pacea Sînzieni, Torpedo Tohan, Drapelul roșu Sibiu, Firul 33
=3 roșu Tîlmaciu, Record Mediaș, C.I.L. Blaj, Textila Sighișoara, pre- 33
|3 c.um„5' cluburile sportive Tractorul și Steagul roșu Brașov. Mai men- 33
Ss ționăm că în decursul întrecerilor primei etape au fost afiliate 69 3;
3- de secții pe ramură de sport în cadrul cărora s-au legitimat 1091 «3
33 de sportivi. ' |3
f3 în prezent sînt în curs de desfășurare concursurile celei de a -3
?3 11-a etape, după care vor fi cunoscuți campionii fiecărui raion.
f3 Tinînd seama de rîvna cu care se pregătesc sportivii, de nivelul 3=
Jj calitativ al celor mai multe concursuri, ne exprimăm încrederea că |3

reprezentanții regiunii noastre vor avea un cuvînt de spus în fina- -3 
lele acestei mari competiții. 3?

| ILIE PREDOViCI |
Js președinte al consiliului regional UCFS Brașov

pentru tetele
faianța*

pre-

Trandafiri 
de ia

Cea mai atrăgătoare poartă de in
trare în Sighișoara, pitorescul oraș aș
ternut de-a lungul Tîrnavei Mari, este 
...Complexul industrial faianță-sticlă. 
Sosind dinspre Brașov, cu imaginile 
proaspete ale dantelăriei de verdeață 
pe care ți le așterne în drum întinsa 
pădure a Bogatei, întâlnești o con
strucție semeață, care adăpostește un 
alt „artizanat", al caolinului. Băieți și 
fete, plini de talent și înzestrați cu 
tehnica modernă a meseriei vechilor 
olari modelează și ornează cu o bo
gată imaginație piese care de vreo 
cinci ani încoace măres-c faima locului.

Reputația făurarilor frumosului 
cotidian în sticlă și faianță a început 
să se facă simțită și în domeniul spor
tului. Cu o pricepere aproape asemă
nătoare. cu aceeași migală, un grup 
de inimoși susținători ai exercițiului 
fizic au reușit intr-un interval relativ 
scurt să împlinească o variată activi
tate sportivă, cu pondere — este și 
normal, de altfel — în rîndurile mun
citoarelor și tehnicienelor de la „Fa
ianța". Ai de-a face cu una dintre 
cele mai bogate surse ale sportului fe
minin din regiune. Aproape la fiecare 
pas ai posibilitate să faci cunoștința 
unei sportive, uneori la nivel de... ca
tegoria A. Mergînd pe acest „fir spor
tiv al Ariadnei" am întâlnit, de pildă, 
în hala de sticlă pe atletele Stela Ciot- 
loș și Valeria Iacob. Au fost „desco
perite" cu ocazia Spartachiadei repu
blicane și vădesc frumoase perspective 
în probele de alergări. împreună cu 
ele lucrează sortatoarea Maria Sopo- 
nios, o ciclistă pasionată. Mai departe 
am putut sta de vorbă cu o proaspătă 
revelație a Spartachiadei și anume 
Melita Richter, campioană la greutate, 
care — după cum ne spunea instruc
torul raional Stefan Bucur — a ridicat 
haltera de 30 kg de aproape 20 de 
ori! Printre retușoare am aflat-o pe 
talentata voleibalistă Domnica Mirăuț, 
iar în secția decor am dat de sediul 
unor cunoscute handbaliste ca Wal- 
traut Andone, Elise Kroner și altele.

Ți-ar trebui mult timp să treci în 
revistă rîndurile compacte ale fetelor 
de la „Faianța", care iubesc sportul 
și-l practică cu multă tragere de inimă 
în timpul liber. De aceea ne limităm 
la aceste cunoștințe și concretizăm 
ideea prin cîteva cifre și date. Asocia
ția activează la... temperaturi înalte cu 
secțiile de volei, handbal, atletism, 
tir, schi, ciclism, popice și — inevita
bil — fotbal (care, firește, aparține în 
exclusivitate băieților). S-ar putea 
spune că mișcarea spre stadion se des
fășoară pe ...bandă rulantă. Numai la 
prima etapă a Spartachiadei au luat

startul 1600 de con- g w' A
ourenți și mai ales 
concurente. La atle- h' fr'-'Ă
tism, de exemplu, r
și-au măsurat forțele 1 ■ jgjjla
aproape 300 de 1. • j
fete, iar la handbal i w
și volei alcătuirea 
numeroaselor echipe a pus serioase 
probleme organizatorilor. Numerosul 
activ voluntar ce asigură reușita com
petițiilor de mase urmărește cu atenție 
rezultatele frumoase obținute și de 
asociația „Tîrnava", o concurentă se
rioasă în sportul feminin.

Am părăsit cu regret cetatea faianței 
și sticlei sighișorene. Ne gîndeam că 
pe atrăgătorul mozaic al fațadei^ care 
reprezintă produsele fabricii din orașul 
care a inspirat pe atâția artiști plastici 
și-a găsit locul și imaginea sportului. 
Și că trandafirii din frumoasa alee 
ce duce la intrare vor fi culeși, în cu- 
rînd, pentru buchetele altor învingă
toare.

SPORT DE MASE

Foi» sj
Cînd auzi vorbind u-se de 

nele „Steagul roșu“ din Brașt 
pe loc o legătură directă cu \ 
autocamioane „Carpați“ sau r 
puțin cunoscuta echipă de fotbz 
Silviu Ploeșteanu. Dar munca 
toriile harnicilor „stegari44 nu 
zumă doar la atît...

Cu 10 ani în urmă pe porții 
uzine ieșea primul autocamior 
nesc. In cartea de onoare era î 
astfel, cu majuscule, prima ma 
torie. Sportul însă îșî mai că 
gasul spre marile succese. Dar 
cînd faimosul „Carpați" îșî 
drum pe toate șoselele, colindîi 
în lung și în lat, marea uzină 
veană patronează cel mai ț 
club sportiv din întreaga regiu 
cartea lui de vizită figurează 5' 
tivi legitimați, la 17 secții (î 
erau doar 90 la 7 secții) dinți 
un maestru ©merit, 20 maeștri i 
tu/lui și 96 sportivi de categ 
Așadar, în numai un deceniu ( 
vitate sîrguincioșii stegari au d 
un produs de calitate a cărui f 
depășit de mult granițele patrie 
același timp, și-au încununat < 
tea de pe stadioane și din săli 
rii unor succese de prestigiu 
sportul romînesc. Să mergem p 
urmele lor...

Luptătorii, fără îndoială, au 
cuvînt: 1 titlu de campion n 
două titluri balcanice și 35 de 
de campion republican cucerite 
leriu Bularca, Ion Radu, Ion 
Andrei Maindt și alți multi 
talentați. Și să nu-1 uităm pe I» 
reșan, cel care i-a inițiat în 
luptei pe saltea, care le-a îmbi 
de armonios forța și îndemîna 

Fotbaliștii — sau cum îi 
muncitorii din uzină, copiii lui 
teanu... In cei 10 ani au urca 
dar sigur toate treptele p’rami 
la campionatul regional — în 
ria A), ajungi nd în 1961 să ii 
posesia trofeului cu care este t 
Turneul balcanic. Mai trebuie 1 
vorbim de victoriile lui Hașoti, 
Seredai, Necula, Sigeti, Fusul 
Haidu și a celorlalți stegari ast 
lecționatei Algeriei (5—2), sai 
chipelor Dinamo Moscova (8—I 
ged (3—1), Olimpiakos Pireu

IN „LABORATORUL" VIITOR
.Geografia' sportului școlar brașovean 

este foarte extinsă. Pe cuprinsul regiunii, 
zeci de mii de elevi și eleve se dezvoltă ar
monios, își călesc organismul în săli și 
pe stadioane. Cei mai talentați dintre ei 
sînt îndrumați spre o activitate organizată 
și, apoi, pășesc pe treptele măiestriei în 
cadrul a 5 școli sportive de elevi care fiin
țează în Brașov, Sibiu, Sf. Gheorghe, Blaj 
și Mediaș, sau la Clubul sportiv școlar Lu
ceafărul din Brașov.

Am ales drept oglindă a acestei intense 
acțiuni de depistare, de selecționare a 
viitorilor recordmani și campioni S.S.E. 
Brașov a cărei carte de vizită se com
pletează în fiecare anotimp cu recomandări 
dintre cele mal frumoase. Tov. directoare

—- Cele mai puternice ?
— Atletismul, cu ciclul complet di 

gimnastica artistică — deși cea ma 
grupă din țară in cadrul S.S.E. (m 
vîrstâ: 12 ani) a fost evidențiată 
buna selecție și muzicalitate în ca 
tul republican ținut la noi anul tr 
baschetul, prin care am cucerit 
la finala (fete) 1963 a S.S.E. Asta 
seamnă câ celelate secții nu sint < 
la fel de laborioase.

— Care sînt metodele de sele 
a elevilor ?

— Cei aproape 900 de elev! și el 
re-șl fac ucenicia sportivă la noi 
din toate școlile Brașovului. Antrenc 
txi cutreieră permanent școlile med

Au organizat camp, 
asociației sportive
„Duminici cultural- 

sportive"
Acțiuni turistice

1963
558 asociații cu
95.922 participanți
2273 de acțiuni 
cu 205.811 particip.
3546 cu 237.037 

participanți
SPORT DE PERFORMANTĂ 

maeștri 
maeștri 
sportivi 
sportivi 
sportivi 
sportivi

1964 (6 luni)
551 asociații cu 
163.157 particip.
1651 de acțiuni cu 
150.268 particip.
2144 cu 163.711 

participanți

7
83

535 
1652 
5490 
MHQ

emeriti ai sportului 
ai 
de 
de 
de 
juniori.

sportului 
categoria 
categoria 
categoria

Numărul sportivilor legitimați în 1963 — 15.58f'j
în 1964 (6 luni) — 19.054.

Numărul secțiilor afiliate în 1963 — 761 ; în 1964 
— 859.

IN 1963: 55 titluri de campioni republicani (seniori 
și juniori) și 20 titluri de campioni republicani școlari 
la 11 ramuri sportive.

IN 1964 (6 luni) : 30 titluri de campioni republicani 
(seniori și juniori) și 8 titluri de campioni reoublicani 
școlari la 5 ramuri sportive.

110 sportivi au reprezentat țara în diferite competiții 
internaționale din anul 1963: fotbal (10), atletism (21), 
volei (10). baschet (5), lupte (10). schi (24), tenis (5), 
handbal (5), moto (4), călărie (3), ciclism (3), gimnas
tică (2), hochei (3), rugbi (2), natație (3).

Reprezentativa de handbal în J* a clubului sportiv școlar „Lucea) 
campioană republicană de junioare, în fața trofeului ciștigat.

/Foto t V. Secarea:
Elena Cărare s-a oferit să ne lămu
rească tainele acestui .laborator”...

— Ce vîrstă are școala pe care o 
conduceți ?

— Sub forma actuală S.S.E. Brașov du
rează doar de 3 ani. Dar trebuie spus că 
organismul ei are o vechime de încă 10 
ani, de cînd exista ca secție pe lingă di
ferite școli medii din localitate. Doar se
diul i-a rămas același, lîngă poarta Scheiu- 
lui.

— Cîte secții pe ramură de sport 
aveți ?

— Șase plus una: atletism, gimnastică, 
baschet, handbal, volei, schi și, un nou... 
născut, fotbalul. Am început cu 26 de 
grupe, am ajuns la 37 și dorim ca toamna 
să ne prindă cu 40.

Iile geneirale de 8 ani, școlile profesi 
participă la unele lecții de educație 
primesc ajutorul prețios al profesorii 
specialitate din școlile de bază cu 
țin de altfel o strînsă legătură. Unii 
aceștia din urmă fac parte din c< 
metodică a S.S.E. Astfel, reușim să îi 
pătăm continuu pepiniera noastră.

— Ce alte mijloace folosiți ?
— In primul rînd organizarea de c 

tîții pentru școlile elementare. In 
16 Februarie", la schi, am avut ap 
300 de copii La start. „Cupa 8 Marti 
volei a strîns selecționatele a 15 
„Cupa 1 Iunie" la handbal — 10 sel 
nate, iair concursul de triatlon — 16 e<

— Ca inițiative ?
— Chiar dacă nu sînt originale, ti



i a „Steagului roșu"
eningrad (3—1), Bonsucceso- 

(3—1)? Le știe pe dinafară 
iști din orașul de la poalele

ț:e cu mare rezonanță este cea 
, condusă de Nonei Racoviță. 
i cu cițiva ani, fostul interna- 
j hochei pe gheață și de tenis 
>azele unui centru de inițiere, 
piii muncitorilor din uzină au 
tainele sportului alb. Iar as- 
fpa Steagului roșu (cea mai 
lin categoria A) a devenit și 
valoroasă formație provincială, 

i Zuralău și Felicia Bucur sînt

membri UCFS participă cu regulari
tate la marile competiții, de mase 
(spartachiade, crosuri, diferite cam
pionate pe asociații). Pe de altă parte, 
Grupul școlar Steagul roșu care în
globează 3000 de elevi, constituie o 
adevărată pepinieră a clubului. De aci 
antrenorii (în majoritate profesori la 
Grupul școlar) selecționează elemen
tele cele mai talentate, le pregătesc 
cu atenție pentru a asigura ștafeta 
sportivă a uzinei. Ne străduim ca 
schimburile ștafetei să se facă în pli
nă viteză".

ne republicane la dublu, iar 
junior', cu mari perspective, 

rtarcu și Iosif Cherecheș, fac 
in lotul pentru „Cupa Galca“. 

basclietbaliștiior (nelipsit din 
a A) poate fi denumit, pe 
uvînt, o echipă a marilor sur-
u au învins (la scor) oare bra
in acest an pe campioana 

teaua, chiar acasă la ea î Ju- 
u o avansată pregătire tehnică, 
eseriași, pe unii dintre ei i-am 
și pe panoul fruntașilor in pro-
Petre Dumitrescu, de la seu-

mul acesta a fost printre coș-
campionatului), laborantul Ni- 

Jirsan, inginerii Franț și Zere- 
trologul Simon ș.a.
ista performerilor care au adus

O nouă medalie de aur 
colectiviștilor din Hălchiu!

Handbalist ii din Hălchiu. după... examenul de maturitate sportivă și promovarea 
în prima categorie a țării

clubului pot fi adăugați Puiu 
(l-am întîlnit la planșa sa de 

alculînd, printre altele, cutia de 
a „mașinii" sale) — campion 
țional de motocros în 1963 la 
precum și colegii săi de secție 

>caru și O. Stepani, atleții V. 
n, I. Carolea, Șt. Popescu, 

N. Iovici, D. Munteanu, V. 
.. Numai în ultimii doi ani Stea- 
șu și-a adăugat în palmares 14 
de campioni internaționali și 
titluri de campioni republicani 

i și juniori).
mde își trag seva marile victo- 
stegarilor brașoveni ? Răspunsul 
dat prof. Teodor Verteș, sccre- 

tehnic al clubului. „Muncitorii 
sportul. Anual aproape 6000 de

’ERFORMERI
arte inițiativele de la gimnastică unde 

începe de la o vîrstă foarte fra- 
iceea pe care o au elevii și ele- 
isei a IlI-a. Pe de altă parte, pentru 
ea pregătirii timpurii antrenorul Gh. 
i-a creat o grupă experimentală de 
batiste în vîrstă de 9—10 ani cu 
ocupat la ultima ediție a canipio- 
republican de junioare locul III șl 
loc la întrecerea S.S.E., din 1963, 

iez, totodată, aptitudinele demonstxa- 
nicuțele baschetbaliste, surorile Cor
ona și Mirela Brițchi, fruntașe și la 
îră, caracteristică a majorității re- 
□nților școlii noastre. Aș mai adău- 
icest capitol că în momentul de față 
:m pe ideea dezvoltării diferitelor 
de sport la anumite școli de 8 ani.

Răsfoind documentele școlii ne-am 
seama de creșterea permanentă a 

•ormanțelor sportive de aci, de faptul 
în campionatele juniorilor elevii dv.

din ce în ce mai des în primele 
luri. Desigur, acest bilanț rodnic 
datorește în mare măsură sîrguinței 
relor. didactice. Ați putea evidenția 
va dintre ele ?
ti revine o misiune destul de den
oți profesorii noștri își fac din plin 

. Totuși, trebuie spus că rezulta
te mai bune le-au obținut soții Irina 
>lae Tacorian (au dat loturilor re
ne elemente de valoare ca Marilena 

Livia Orosz, Nicuiina Balea, Flo- 
irghel) la atletism, Marcela Cristo- 
i la gimnastică, Gh. Roșu la baschet, 
sanu la handbal, I. Rozenbergei la 
[. Oprea la schi etc.

a noastră vizită a luat sfîrșit. Pe cu- 
celelalte mici „laboratoare" (în pri

nd la .Luceafărul"), care *ac ca 
școlar brașovean să urce spre 

e performanței..

Pe cărările de munte

Cine are placmtul prilej să viziteze 
gospodăria agricolă de stat din Hăl
chiu, comună ce se întinde pe frumoa
sele meleaguri ale raionului Sf. Gheor
ghe, poate cunoaște —- la fața 
locului — oameni vrednici, pricepuți 
și foarte ospitalieri, care au dus la o 
adevărată înflorire una dintre unită
țile de bază ale agriculturii noastre so
cialiste. G.A.S. Hălchiu, care ființează 
din 1946, deține de 3 ani încoace stea
gul de fruntașă pe ramura, iar în 1962 
a primit și înalta distincție Ordinul 
Muncii clasa I.

Dar faima zootehnicienilor hălchieni 
nu se oprește aci. Ea s-a extins și pe 
ogorul... sportului. De curînd, localnicii 
au primit cu flori și entuziasm pe am
basadorii handbalului local, oare se în
torceau victorioși de la turneul de ca
lificare în prima categorie a țării. Este 
cea dintîi echipă sătească de handbal 
în 7 care reușește această performanță! 
Dmpă ce a cîștigat detașat campionatul 
regional, Recolta Hălchiu își întrecea 
net, la Buzău, ultimii adversari: Portul 
Constanța (29—18), Progresul Brăila 
(24—13) și Cauciucul Onești (17—12). 
în același timp, în vitrina sportivă a 
gospodăriei își găsea loc o telegramă 
de felicitare din partea consiliului re
gional UCFS, care sublinia acest re
zultat valoros și dorea colectivului alte 
succese, la înălțimea handbalului bra-

Hăb
me-

șovean. ,

O nouă medalie de aur pentru 
chiu! Au semnat pentru ea trei 
•canici agricoli, un îngrijitor de atelaje, 
doi zidari, trei electricieni, un strun
gar și doi morari. Un colectiv cu me
serii variate, dar puternic, sudat prin-

ȘTIATI CĂ
în regiunea Brașov există 7 cluburi sportive și 541 de cadre calificate ? 

în primele 5 luni ale acestui an au fost recrutați pe lingă asociațiile 
jurile sportive un număr de 318 instructori de turism ?
la întrecerile primei etape din cadrul Spartachiadei republicane, clubul 
’ școlar Luceafărul a mobilizat 23 671 de participant ?

la întrecerile din cadrul Spartachiadei republicane 18 546 de tineri și 
și-au trecut toate normele pentru Insigna de polisportiv ?

cea mai tînără jucătoare de handbal din categoria A este Maria Țiței 
Voința Sighișoara ? Ea are doar 13 ani I
în clasamentul regiunilor, alcătuit dtipă întrecerile atletice din anul 1963, ’ “ ’ .... - . - ->
în orașul Brașov se află un interesant muzeu al sportului, din întreaga 

o vechime de cîteva sute

zul ocupă locul doi după orașul București ?

ie, care păstrează documente și piese inedite cu j
unul dintre cele mai active cabinete metodice se află în orașuil. de la 

Tîmpei ? El este condus de prof. Virgil Ludu, care are printre princi- 
colaboratori pe dr. Laurian Taus, profesorii St. Palici, C. Diaconescu și 
Aarcu.

în regiune se află o serie de centre de inițiere pentru copii, cu rezultate 
>it de rodnice ? Dintre ele cităm : centrul de gimnastică de Ia Sibiu, cele 
nis și patinaj de la Brașov, centrul de schi din comuna Fundata etc

TINEREȚE
V v

FARA
BĂTRÎNETE

tr-un irezistibil numitor comun: do
rința fierbinte de a face cinste loculiui 
de muncă. Au fost animați de acest 
sentiment toți purtătorii trico.urilor Re
coltei, tinerii Ion Tomescu și Viorel 
Hmara pînă la experimental jucători 
Tartler sau frații Jekel. Calde feli
citări merită și cel care le-a îndru
mat pașii către măiestrie, instructorul 
sportiv Martin Chirșner, nespus de 
bucuros că băieții lui au aplicat cum 
trebuie, ca și în producție, tot ce au 
învățat cu atîta tragere de inimă.

Așa cum i-am cunoscut pe oamenii 
de aci sîntem încredințați că ei vor 
strînge și alte bogate recolte sportive. 
Pentru că asociația lor numără mai 
bine de 500 de membri, care activează 
susținut în secțiile de natație, atletism, 
fotbal, tenis de masă, tir și, bineînțe
les, handbal. Pentru că toți iubitorii 
sportului de aci primesc sprijinul în
suflețit al conducerii Gospodăriei, al 
organizațiilor de partid și U.T.M. Pentru 
că Hălchiul dispune de o bază spor
tivă complexă amenajată cu propriile 
forțe. Pentru că hălchienii sînt dornici 
să aplice tehnica avansată și în sport. 
Cît despre viitorul handbalului ? Să 
n-avem nici o grijă. Cele trei echipe 
care mai pot fi aliniate oricînd de lo
calnici și altele care sînt deocamdată 
în embrion... vorbesc de la sine.

imudasih^
Printre sutele de vrednici activiști 

sportivi ai regiunii Brașov se află:
Emilian Cristea, antrenor, Brașov. 
Virgil Ludu, profesor, Brașov.
Silviu Ploieșteanu, antrenor, Brașov. 
Gheorghe Roșu, antrenor, Brașov.
Ion Racoviță, antrenor, Brașov. 
Claudia Buiuc, profesoară. Sighișoara, 
Tănase Tănase, antrenor. Brașov.
Ion Mureșan, antrenor, Brașov.
Vasi'e Barbu, președintele consiliu

lui raional UCFS Sibiu.
Gheorghe Bodescu, antrenor Sibiu.
Ion Cazachievici, profesor, Făgăraș. 
Irina Tacorian, antrenoare, Brașov. 
Aurel Coman, antrenor. Brașov. 
Martie Ștefănescu, antrenor, Brașov. 
Ion Sumedrea, antrenor, Brașov. 
Popescu Colibași, antrenor, Brașov.
Ion Donca, antrenor, Brașov.
Ladislau Ciki, profesor, Sf. Gheor

ghe.
Marin Cristea. antrenor, Brașov. 
Hugo Fleischer, profesor, Agnita. 
Petre Popescu, antrenor, Mediaș.

Un piolil cu linii bine conturate ex- 
primînd multă hotărîre, o trunte largă 
de gnîditor, ochi luminoși și pătrun
zători și un zîmbet de-abia perceptibil 
dai foarte comunicativ care oglindește 
încredere în viață, în rodul muncii, iată 
imaginea care te urmărește- după ce 
ai făcut cunoștință cu profesorul de edu
cație fizică Cornel Suciu. L-am întîlnit 
la Cristian. Mai bine-zis, l-am căutat 
în îneîntătoarea așezare de la poalele 
Cristianului Mare, la o recomandare a 
tov. Ion Indrei, vicepreședinte al con
siliului regional UCFS. N-am regretat 
scurta noastră deplasare. Nu pentru că 
profesorul Suciu ar fi ,,alfa și omega" 
sportului din Cristian. Dar ce-i drept e 
drept, multe din realizările locale pe 
acest plan se dațoresc în mare măsu
ră puterii sale de muncă, inițiativei și 
spiritului său organizatoric, dragostei 
pentru sport.

De 17 ani, de cînd a plecat de prin 
părțile moților, Cornel Suciu activează 
ca instructor sportiv în satele din Țara 
Bîrsei. S-a aclimatizat mai repede în 
comuna dintre Brașov și Rîșnov și în
cet, încet a început să se confunde cu 
istoria sportivă a locului. A luat parte 
la înființarea asociației sportive „Drum 
Nou" care în 1958 „moștenea" pe cea 
a „Postăvarului44, a pus umărul la a- 
menajarea bazelor sportive din comună, 
a „crescut" — ca profesor de educație 
fizică la școala de 8 ani — sute de ti
neri sportivi și a alcătuit un puternic 
colectiv de muncă prin care a dus la 
îndeplinire multe acțiuni sportive de 
mase, a pregătit cu pricepere și răbdare 
echipe fruntașe în regiune, sportivi cu 
perspective. Pentru meritele sale, de 
mai mult timp a fost ales membru în 
consiliul clubului orășenesc Brașov.

Cîteva din ultimele realizări: în faza 
interraională a „Cupei agriculturii" din 
1963 a reușit să se prezinte cu cel 
mai mare număr de participant și să

Vasile Chicomban, activist. Brașov.
Ștefan Borșai, secretar al asoc. Vo- 

ința Brașov.
Vintilă Cristescu, președ. comisiei re

gionale de atletism.
Liviu Grecu, președ. comisiei reg. de 

handbal.
Aurel Popovici, președ. comisiei reg. 

de tenis de masă.
Teodor Mehes, președ. consiliului ra

ional UCFS Sighișoara.
Ana Cîmpeanu, președ. asoc. sportive 

Recolta Birghiș.
Ion Banea, președ. asoc. sportive Chi

mia Victoria.
Sigismund Micloș, președ. asoc. spor

tive din corn. Sînzieni.
Ion Arcaș, președ. asoc. sportive „Re

colta" Alămor.
Atila Kalit, instructor, Tg. Secuiesc.
Virgil Ionescu, președ. asoc. sportive, 

„Păltiniș" Rășinari.
Alexandru Demko, instructor, Tg. Se

cuiesc.
Eugen Sima, instructor, Sf. Gheorghe.

cîștige 26 de diplome iar în finala pe 
țară a aceleiași competiții, formația de 
volei băieți pe care o antrenează a 
... sosit pe locul I. De asemenea, după 
înființarea centrului de inițiere la volei 
a făcut toate pregătirile pentru deschi
derea altor centre de inițiere la atle
tism și gimnastică. La acest din urmă 
sport elevii săi au reușit, în cadrul 
unui singur concurs, să învingă 7 echipe 
din orașul Brașov.

In „drum“ spre 50 de ani, profesorul 
Cornel Suciu nu vrea să știe de vîrstă. 
Astă-iarnă, cu prilejul „internaționale
lor" de schi a pornit în fruntea unei 
caravane de 360 de tineri schiori și 
schioare din Cristian, și a ajuns (fără 
abandonuri) într-un timp record la con
cursul din Poiană 1 Mai este nevoie de 
vreo dovadă ?

Regiunea dintre depresiunea Bîrsei 
sau înălțimea Ciucașului și molcomele 
dealuri ale Blajului, dintre lanțul Car- 
paților meridionali și Tîrnave oferă 
un vast timp pentru turism. Iubitorii 
drumeției au la dispoziție un relief, 
atrăgător, pe măsura fiecărei ...vîrste. 
A fa, se explică acel „du-te-vino“ con
tinuu care numai anul trecut s-a re
flectat în cei aproape un sfert de mi
lion de turiști ce s-au perindat prini 
aceste locuri pline de farmec. Totuși, 
majoritatea excursioniștilor își întoc
mesc obișnuitele itinerarii pe baza zo
nelor unde bradul predomină. Din pri
măvară în primăvară, pașii lor se în
dreaptă în număr din ce în ce mai 
mare spre cărările de munte, cit aer 
tare fi priveliști semețe, neasemuite. 
In repertoriul multor turiști figurează 
un drum la Păltiniș în munții Cibinu- 
lui, o vizită la Poiana narciselor, • 
alta pe Postăvar sau escalade în Fă
găraș, pe Piatra Craiului, pe Ciucaș, 
etc.. în majoritatea cazurilor însoțite 
de amintiri... fotografice, prilej de mân
drie la răsfoirea albumelor de familie.

Pagini redactate de :
NEAGOE MARDAN, ADRIAN VA- 
SILIU și CAROL GRUIA



DIN PROBLEMELE HANDBALULUI NOSTRU
Unele considerațiuni pe marginea campionatelor republicane pe anul 1963-64 (II)

Continuăm astăzi comentariile noastre asupra desfășurării campionate
lor republicane. De data aceasta neo.prim asupra principalelor aspecte din 
competiția rezervată echipelor feminine.

II. LA ECHIPELE FEMININE: LOTURI NEOMOGENE

Campionatul ieminin a fost dominat de 
București și Timișoara. .Duelul' echi

pelor din aceste două centre handbalistice 
a decis și în acest an. pe campioana țării, 
numai că de data aceasta titlul a luat dru
mul orașului de pe malul Begăi. Succesul 
Științei Timișoara — prima echipă provin
cială care cucerește campionatul — se da- 
torește drumului ascendent pe care a mers 
în ultimii ani. In aceasta constă principala 
explicație a victoriei timișorencelor. Dar, în... 
spatele acestei reușite mai stă o explicație: 
lipsurile — ca joc și omogenitate a loturi
lor — manifestate în turneul final de echi
pele bucureștene Rapid — fosta campioană 
și deținătoarea „Cupei campionilor europe- 
ni“ — și Știința — care se anunță, cel puțin 
după comportarea avută în seria I a cam
pionatului, drept una din candidatele prin
cipale la titlu. Cum se vede, est© vorba 
de două formații car© — ca și Dinamo 
și Steaua la băieți — au dat majoritatea 
jucătoarelor lotului reprezentativ. De aceea, 
eșecul lor constituie marea surpriză a cam
pionatului.

De fapt, subliniind această supriză și 
— la modul general — explicațiile ei, atin
gem una din principalele probleme ale 
handbalului feminin, rămasă încă nerezol
vată: loturi neomogene — ca pregătire și 
valoare — la echipele de categoria A. De 
această problemă ne vom ocupa puțin mai 
jos. Socotim necesar acest lucru deoarece 
handbalul feminin se află înaintea unul 
nou campionat mondial. Ia care avem de 
apărat titlul cucerit în 1962 și în vederea 
căruia avem în față o perioadă de pregătire 
destul de lungă (în principiu, campionatul 
mondial este fixat în martie 1965, dar fe
derația din R.F.G. — singura care a soli
citat organizarea competiției — a anunțat 
că n-o poate găzdui decît în toamna a- 
nului viitor). Deci, se pot lua din timp mă
suri eficient© pentru realizarea unei com
portări de prestigiu.
P ste foarte adevărat că în campionatul 

1963—64 am înregistrat comportări me
ritorii din partea unor echipe tinere, în
drum spre consacrare: S.S.E. Ploiești —
care a confirmat jocurile bune din sezonul 
1962/63, S.S.E. Timișoara — o veritabilă pe
pinieră a handbalului timișorean. Știința 
Cluj — lacul 4 în serie la primul an de 
activitate în categoria A. De asemenea, 
în loturile unor formații au apărut cîteva 
nume noi, jucătoare tinere, cu perspectivă, 
iar partidele s-au disputat în general în- 
tr-o notă de completă sportivitate, semn al 
unei bune munci educative.

Toate acestea însă n-au fost, desigur, 
suficiente pentru a ridica nivelul general 
al competiției — rămas necorespunzător 
în raport cu cerințele de joc ale lotului 
R.P.R. P© de altă parte n-a fost lichidată 
lipsă principală a echipelor: efective res- 
trînse și neomogene, cu jucătoare diferite 
ca valoare și grad de pregătire. Aceasta 
a și dus, de altfel, la meciuri de calitate 
scăzută și la dificultăți în selecționarea 
lotului reprezentativ, bazat de cîțiva ani 
aproape pe aceleași elemente.

Situația aceasta se datorește unor cauze 
cunoscute: insuficientă muncă în 

perspectivă, prea puțină preocupare pen
tru depistarea tinerelor elemente cu cali
tăți reale, orientare greșită în selecționa
rea lor (multe jucătoare cu talie medie de

Semifinalele „Cupei R.P.R." la Pronosport
Programul concursului PRONO

SPORT de mîine este deschis de cele 
mai importante meciuri din activitatea 
fotbalistică internă — semifinalele Cu
pei R.P.R. — care vor avea loc la 
Constanța și la Pitești.

în continuare în program apare în
treaga etapă a primei categorii din 
campionatul R.P. Ungare. Participanții 
întîlnesc formații de cunoscută valoare 
ea Ferencvaros, M.T.K., Honved, Uj- 
pesti Dozsa. în special meciurile ulti
melor două formații — Ilonved și Uj- 
pesti Dozsa — care vor întîlni în de
plasare pe Debrecen și, respectiv, Do- 
rog apar ca foarte echilibrate.

Dar iată programul complet al con- 
«ursului PRONOSPORT nr. 28 de mîi
ne 12 iulie 1964:

I. Crișul — Din. Buc. (Cupa R.P.R.)
II. C.S.M. Sibiu — Steaua (Cupa R.P.R.)

III. Ferencvaros — Szeged (Camp. R.P.U.-A)
IV. M.T.K. — Gyoi (Camp. R.P.U.-A)
V. Diosgyor—Tatabanya (Camp. R.P.U.-A)

VI. Pecs — Vasag (Camp. R.P.U.-A)
VII. Debrecen — Honved (Camp. R.P.U.-A)

VIII. Dorog — Ujpest (Camp. R.P.U.-A)
IX. Lana — Dunaujvaros (Cupa de vară— 

R P.U.)
X. Szallitok—-Boișodi B. (Gupa de vară—

R.P.U.)
XI. Egyetertes — Budqtok (Cupa de vară

—R P.U.)
XII. EVTK — Ecpri Dozsa (Cupa de vară—

R.P.U.)

Vă prezentăm și programul concursu
lui PRONOSPORT de săptămîna viitoa
re. concursul nr. 29 de duminică 1° 
iulie*

i ... — finala Cupei R.P.R.
II. Ujpesti Dozsa — Ferencvaros (Camp. 

R.P.U.-A)
III. Diosgyor — Komlo (Camp. R.P.U.-A)
IV. Pecs — Gyor (Camp. R.P.U.-A)
V. Debrecen—Tatabanya (Camp. R.P.U.-A)

VI. Honved — Vasas (Camp. R.P.U.-A)
VII. Szallitok — Budatok (Cupa de vară 

— R.P.U )
VIII. Borsodi Banyasz — Lang (Cupa de 

vară — R.P.U.)
IX. Dunaujvaros — Egyetertes (Cupa de 

vară — R.P.U.)
X. Papa — Kaposvari H. (Camp R.P.U.-B)

XI. Szekestehervari M.A.V. — Pecsi V.S.C 
(Camp. R.P.U.-B)

SPORTUL POPULAR
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1,65  m 1), instruire incompletă (ce privește 
însușirea elementelor tehnico-tactice de 
bază, mai ales a aruncării puternice de 
la distanță, procedeu hotăiîtoi în hand
bal).

La unele echipe se mai lucrează încă 
de la meci la meci, spunîndu-se cam așa: 
«Să nu cădem anul ăsta, că la anu' vedem 
noi...". In asemenea condițiuni, firește că 
selecția este ignorată, iar pregătirea sub
ordonată unui obiectiv imediat : .Câștiga
rea jocului de duminică". De aici și for
malismul care se manifestă în privința ju
nioarelor. Cele mai multe echipe au ase
menea formații, dar numai ca să îndepli
nească o condiție prevăzută de regula
ment și nu ca urmare a unei preocupări 
permanente pentru creșterea și formarea 
de cadre. De aceea, tinerele jucătoare sînt 
insuficient de pregătite, iar meciurile lor 
foarte slabe.

Lipsa de cadre corespunzătoare explică 
de ce, de pildă, echipa Rapid n-a mai dat 
același randament atunci cînd a fost ne
voită să înlocuiască cu rezerve două ti
tulare devenite indisponibile, iar S.S.E. Pe- 
troșeni n-a avut cu cine compleia la un 
moment dat formația rămasă fără cîteva 
jucătoare de bază. Aceeași lipsă explică 
și menținerea în prima formație a unor 
elemente necorespunzătoare cerințelor ca
tegoriei A. Echipele C.S.M. Sibiu și Voința 
Sighișoara — de exemplu — au jucat multă 
vreme în acest campionat cu astfel de ju
cătoare șl cînd — în fine — s-au convins 
că nu pot progresa în aceste condiții, abia 
atunci s-au hotăTÎt să facă ceea ce se im
punea mai de mult: remanieiea loturilor șl 
muncă în perspectivă. Deci, este vorba de 
o schimbare de atitudine forjată de îm
prejurări și nu de o acțiune bine gîndită, 
care să asigure în timp creșterea elemen
telor tinere și, implicit, a calității jocului.

In această privință se cuvine să amin
tim modul cum se lucrează la Timi

șoara, unde, echipele S.S.E., Banatul (azi 
S.S.E. în cat. A) și Știința ou realizat — 
cu sprijinul organelor sportive — o cola
borare destul de fructuoasă. Este o expe
riență care a dat roade în general șl 
care merită să fie cunoscută și pusă în 
practică și în alte centre, în raport cu 
condițiile specifice locale. In ce constă 
această colaborare la Timișoara ? Elemen
tele tinere depistate, selecționate și apoi 
pregătite la Școala sportivă de elevi, sînt 
promovate — pe măsură ce progresează 
și fac dovada unor calități reale — la 
Banatul, unde își fac „rodajul-4 și cîștigă 
în experiența meciurilor mai grele. De aici, 
cele mai talentate trec la Știința, unde își 
rontinuă drumul spre măiestria sportivă. 
De altfel, echipa studentelor este alcătuită 
în majoritate din handbaliste provenite 
de la S.S.E. și orice schimbare produsă 
în lot nu s-q făcut resimțită, deoaiece ju
cătoarele au venit cu o pregătire tehnică 
și tactică corespunzătoare. Datorită acestei 
munci colective (în care sînt angrenați pro
fesorii și antrenorii echipelor interesate) 
handbalul timișorean se îmbogățește în fie
care an cu noi elemente valoroase.

O colaborare asemănătoare există și la 
Brașov, între Tractorul șl Luceafărul, iar la 
București în ultimul timp s-au tăcut unele 
încercări de conlucrare între S'.S.E. nr. 2 
și Progresul (la băieți cu Rapid), dar fără 
prea mare eficiență, nefiind vorba de o

XII. Veszprem — Pecsi Banyasz (Camp. 
R.P.U.-B)

• Se înregistrează în continuare 
prezentările de cîștigători la marele 
concurs SPORTEXPRES OLIMPIC, 
Pînă acum, pentru CALATORIA LA 
JOCURILE OLIMPICE DE LA TOKIO 
există șase cîștigători: ELENA STOE- 
NESCU, ION BALAN, NICOLAE 
BRÂDESCU și CONSTANTIN FLO- 
REA toți din București, NICOLAE 
ȚECU din com. Uiești (reg. Bucu
rești) și GRIGORE POP din com. 
Răscruci^ reg. Cluj. Atragem atenția 
celorlalți cîștigători de CĂLĂTORII 
LA TOKIO să se prezinte cît mai 
urgent pentru îndeplinirea formalită
ților necesare. LA CATEGORIA AUTO
TURISME s-au prezentat pînă acum 
tot șase cîștigători: CONSTANTIN 
BANABIC, GRIGORE BORȘ și ION 
POPA toți din București, CONSTAN
TIN BABA din Calafat, SIMION CE- 
TERAȘ din Lupeni și ARGHIR BLAJ 
din Tg. Lăpuș.

• Mîine dimineață pleacă într-o ex
cursie în R.S. Cehoslovacă și R. P. 
Ungară — prin ONT Carpați — două 
autocare cu cîștigători, de asemenea 
premii la tragerea specială LOTO CEN
TRAI. din 15 mai a.c.

PRONOSPORT
In urma omologării variantelor depuse ia 

concursul nr. 27 din 5 iulie 1964, s-au sta
bilit următoarele premii: Categoria I 133,5 
variante a 454 lei. Categoria a Il-a 5194,3 
variante a 35 lei. Premiul de categoria a 
Ill-a nu s-a acordat, valoarea fiind sub 
10 lei.

LOTO. CENTRAL
La tragerea Loto-Central din seara 

zilei de. 10, iulie 1964, au fost extrase 
din urnA ,-următoarele numere :

64 ,51;:10 55 2 73 25 68 31 41 
Premii suplimentare: 26 15 18 
Fond general de premii : 664.940 lei. 
Report pentru premiul suplimentar I: 

62 645 lei.
Tragerea următoare va avea loc la 

17 iulie 1964, în București.
Rubrică redactată de Loto Prono

sport. 

acțiune bine pusă la punct. Există însă 
posibilități pentru realizarea ei și asta nu 
numai la București, ci și în alte centre din 
țară. Recentele finale ale campionatului 
școlar din cadrul Spartachiadei republi
cane au adus la București echipe talen
tate, alcătuite în majoritate din jucătoare 
(dintre care multe cu reale perspective) 
pregătite în școlile sportive de elevi. Deci, 
o colaborare între echipele de categorie A 
și S.S.E. respective ar fi extrem de rod
nică.
n esigur însă, că pentru rezolvarea pro- 

blemei loturilor echipelor fruntașe se 
pot găsi și alte soluții, printre care pe pri
mul plan se află o grijă mai mare pentru 
cadrele proprii — echipele de junioare. 
Totul este ca secțiile de handbal, antre
norii să fie preocupați mai mult de această 
importantă problemă, să lucreze cu pasiu
ne și xâbdare în perspectivă, să-și facă un 
punct de cinste din a da loturilor repre
zentative cît mai multe jucătoare bine pre
gătite, de o valoare certă. Este o muncă 
grea, fără îndoială, pentru că la lete se
lecția și instruirea necesită o perioadă mai 
lungă decît la băieți și, deci, se cere foarte 
multă atenție și perseverență. Dar, ea este 
cu atît mai frumoasă și satisfacția pe care 
o procură cu atît mai mare.

T otul reprezentativ are nevoie de Ju-
■L* cătoare nu numai de la Rapid, Știința 

București sau Știința Timișoara, ci de la 
toate echipele fruntașe; are nevoie de 
cadre valoroase permanente, pe care să 
le folosească ori de cîte ori va fi necesar. 
Turneul internațional de la Belgrad, nu de 
mult disputat, a subliniat din nou această 
lipsă. Lichidarea el depinde în primul rînd 
de calitatea muncii de selecție și instruire 
în cluburi și asociații sportive. De aceea 
considerăm că organele UCFS, consiliile a- 
sociațiilor și cluburilor au datoria să ma
nifeste mai~ multă grijă față de echipele 
feminine, să le analizeze în mod temeinic 
activitatea șl să le acorde tot sprijinul. De
ținem doar întîietatea mondială în acest 
sport 1 Și apoi, handbalul este tot mai mult 
îndrăgit de fete, care sînt atrase astfel 
în activitatea sportivă.

Comisiile locale de handbal șl colegiile 
lor de antrenori, birourile de secție, an
trenorii trebuie să privească cu multă răs
pundere problema alcătuirii și pregătirii 
echipelor în cele mai bune condiții și a- 
cest lucru să se reflecte în viitorul cam
pionat. Munca de selecție, melodica și con
ținutul antrenamentului trebuie substanțial 
îmbunătățite. Colegiul central de antrenori 
va trebui să controleze și să îndrume nu 
sporadic — ca pînă acum — ci permanent 
această activitate.

Se impune ca perioada de pregătire in 
vederea viitorului campionat să fie folosită 
cu mai multă exigență, mai ales că hand
balul feminin se află înaintea unul bogat 
sezon internațional. Prestigiul Iul trebuie 
apărat cu toată răspunderea și pentru a- 
ceasta sînt necesare eforturi comune per
manente, o contribuție egală din partea tu
turor factorilor care pot avea un cuvînt 
de spus în progresul continuu al handbalu
lui romînesc. Așa cum, de altfel, și l-au 
spus și pînă acum.

LUCIAN GRIGORESCU 
secretar general F.R.H.

PETRE GAȚU

De la I. E. B. S.
Biletele pentru cuplajul de fotbal 

ȘTIINȚA TIMIȘOARA - C.S.M. 
CLUJ și ȘTIINȚA GALAȚI — ȘTIIN
ȚA BUCUREȘTI, contînd pentru se
mifinala campionatului R.P.R. de ju
niori, care va avea loc duminică 12 
iulie a.c. pe stadionul Republicii, se 
vor găsi de vînzare la casele stadio
nului în ziua jocurilor.

Intrarea pe stadion numai prin str. 
Pu{u cu apă rece.

★

Pentru Jocul international de fotbal 
RAPID — DINAMO TIRANA care va 
avea loc miercuri 15 iulie a.«. orele 
18 pe stadionul Republicii, biletele se 
pun în vînzare începînd de luni 13 iu
lie a.c. la casele de bilete obișnuite.

Săptămîna viitoare pe ecrane
DOMNUL TOPAZE

După piesa lui MARCEL PAGNOL
Cu : PETER SELLERS, NADIA GRAY, LEO Mc. KERN

O PRODUCȚIE A STUDIOURILOR ENGLEZE

Singură intre trei adversare. Elena Hedeșiu (Rapid) — în mijloc — se t 
descurca pînă la urmă cu abilitate și va reuși să arunce la poartă. Fază d.

partida Rapid București — S.S.E. Ploiești, disputată in aprilie

Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor
Școala tehnică de aviație

TAROM
ANUNȚA CĂ, ÎNCEPÎND CU ANUL ȘCOLAR 1964/1965, VA FUNC

ȚIONA ȘCOALA TEHNICA DE AVIAȚIE CARE VA FORMA P1LOTI 
PENTRU AVIAȚIA CIVILA.

Durata școlarizării este de 3 ani, cu regim de internat.
Pe timpul cursurilor, elevii beneficiază de următoarele drepturi : 

masă, cazare și uniformei de aviație (în mod gratuit) și de o indemni
zație lunară pentru cheltuieli personale.

La terminarea școlii, absolvenții vor fi încadrați în funefia de pilot 
în întreprinderea TAROM.

Condifiuni de admitere :
— Școala medie cu diploma de maturitate ;
— Vîrsta 18—20 de ani;
— Starea perfectă a sănătății ;
— Domiciliul stabil în orașul București.
EXAMENUL DE ADMITERE SE VA TINE ÎNTRE 20-25 SEPTEM

BRIE 1964, DIN MATERIA CUPRINSA ÎN PROGRAMELE ȘCOLARE ALE 
CLASELOR VIII—XI DIN ȘCOLILE MEDII DE CULTURĂ GENERALĂ, 
LA MATEMATICĂ, FIZICĂ Șl GEOGRAFIE.

Examenul de admitere este precedat de vizita medicală și probe 
fizice, care condiționează admiterea la acest examen.

ÎNSCRIERILE SE PRIMESC ZILNIC, PÎNA LA 25 IULIE între orele 
13—15 la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, cînd soliei- 
tânjii, o dată cu cererea vor prezenta și următoarele bete :

— certificatul de naștere (copie legalizată)
— diploma de maturitate (în original) sau adeverință că sînt elevi ai 

clasei XI (pînă la prezentarea diplomei de maturitate)
— certificatul de sănătate cu rezultatul analizei sîngelui și al radio

scopies pulmonare, eliberat de spital sau policlinică.

Oficiul Național de turism „Carpați"
anunță pentru lunile august și septembrie un bogat și interesant 
PROGRAM DE EXCURSII IN U.R.S.S., REPUBLICA DEMO
CRATA GERMANA, REPUBLICA POPULARA UNGARĂ. RE
PUBLICA SOCIALISTA CEHOSLOVACĂ ȘI REPUBLICA 
POPULARĂ POLONA.

Se primesc înscrieri și pentru cură-tratament la Karlovi-Vary 
și vacante pe litoralul Republicii Populare Bulgaria.

Excursiile se fac cu trenul, avionul, autocare și autoturisme 
proprii, pe itinerarii noi, deosebit de atrăgătoare.

INFORMAȚII ȘI ÎNSCRIERI LA AGENȚIILE ȘI FILIA
LELE O.N.T. „CARPAȚI* DIN ÎNTREAGA ȚARĂ.



automobilOcolul pumîntului
Amatorii de 

avut ocazia să 
cu două zile în 
platoul de parcare din 
fața hotelului „Athenee 
Palace", un autoturism 
neobișnuit ca înfățișare. 
Pe el se putea citi „A- 
round the World"-Japan, 
iar pe capota gri, în 
cercuri albe, era înșirată 
o... geografie întreagă: 
Thailanda, Cambodgia, 
Vietnam, Malaia, Singa
pore, India, Pakistan, 
Iran, Irak, Siria, Iorda
nia, Liban, Turcia, Gre
cia, Iugoslavia, Bulgaria 
și Romînia.

Fiecare cerc reprezintă 
țara vizitată de un tînăr 
sportiv japonez, care s-a 
încumetat să ocolească 
pămîntul în automobil. 
e?-l lăsăm pe eroul aces- 
lăi temerar raid să se 
prezinte singur.

„Mă numesc Jashuno- 
bu Shiba, am 29 de ani, 
sînt sportiv — practic 
fotbalul american în for
mația universității KEIO. 
în afară de această dis
ciplină sînt un adept aj. 
turismului, fapt de alt
fel confirmat de prezența 
mea in țara dv. Desigur, 
după cum este și firesc.

inedit au 
surprindă 
urmă, pe

vă puneți întrebarea de 
ce tocmai acum, în aju
nul celor mai importante 
întreceri sportive ce vor 
fi găzduite de Japonia, 
m-am hotărît să voiajez 
în jurul lumii. Simplu. 
Am în plan să stabilesc 
un...record de vizitare a 
țărilor participante la a- 
ceastă ediție a Jocurilor 
Olimpice de la Tokio. 
Timpul, însă nu-mi va 
permite să termin cursa 
înainte de închiderea 
Jocurilor Olimpice. Dar 
sini mulțumit și cu ce 
voi realiza.

O EXCURSIE ORIGINALA Cele 46

De t o a t e
S-a fixat definitiv 

ți locul desfășurării 
ciulul dintre 
tiva «le 
viei și 
Europei, 
încasări 
jutorării 
murului 
Jocul va avea Ioc 
septembrie a.c., la 
grad.

data 
me- 

reprezenta- 
fotbal a Iugosla-
o selecționată a 
meci ale cărui 

sînt destinate a- 
victimelor cutre- 
de la Skoplje. 

------—‘ la 23
Bel-

★
In 1955 s-au vîndut în 

S.U.A. 2 900 000 de bici
clete noi. în 1963 numă
rul bicicletelor vîndut e a 
ajuns la 4 500 000. Acest 
fenomen se explică prin- 
tr-o reacție a cetățeanului 
american împotriva civili
zației... mecanizate care 
duce la suprimarea orică
rui efort fizic.

50 DE ANI DE ACTIVITATE

De la... Excelsior

Cantonamentul fetelor 
din „satul olimpic" de la 
Tokio, cu toate că va fi 
înconjurat de un gard 
metalic înalt de 2,70 m, 
va fi... păzit și de 30 de 
femei în etate. Nici un 
bărbat. în afară de me
dici și bucătari nu vor 
avea acces în împărăția 
celor mai bune sportive 
din lume.

★
In Suedia s-a pus in 

lucru un film — trei 
părți a 30 de minute fie
care — in care va fi pre
zentată viafa și activita
tea cunoscutului interna
țional de fotbal Gunnar 
Green. Filmul va fi tur
nat in Suedia și Italia, 
țară în care, după cum se 
știe, Green a jucat ptnă 
acum clțiva ani.

Gunnar Green, care are 
acum 43 de ani, s-a retras 
din activitatea sportivă și 
așteaptă și el, ca și su
porterii lui, filmul care îl 
va imortaliza (trimisă de 
M. Bedrosian).

Țara dv. este foarte fru
moasă, cu peisaje minu
nate și multe construcții 
noi. îmi voi aduce amin
te întotdeauna cu multă 
plăcere de ea. Și am să 
mă bucur cînd voi afla 
pe calea undelor că spor
tivii romîni (așa cum 
sperați și do.) vor cuceri 
mari victorii la Jocurile 
Olimpice de la Tokio. 
După ultimul calcul, pen
tru a termina drumul pe 
care l-am început, mai 
îmi este necesar aproape 
un an".

O coincidență : în ziua 
cînd Shiba poposea la 
București, pe ecranul ci
nematografului „Republi
ca" se prezenta premiera 
filmului „Ocolul pămîn- 
tului în 80 de zile". 
Neavînd nici un pariu de 
cîștigat, ca Philips Fogg, 
originalul turist japonez 
este

„Variate și deosebit de 
frumoase sînt priveliștile 
pe care le oferă bătrînii 
munți ce străjuiesc de
presiunea Maramureșu
lui și masivul Rodnei, cu 
culmile lor semețe"...

Această invitație la dru
meție — și sînt și altele 
— ți-o face recenta expo
ziție organizată de Comi
tetul de Cultură și Artă al 
orașului București, lingă 
universitatea din Capitală.

Tema expoziției: MUN
ȚII NOȘTRI.

Acum, în plin sezon de 
vară, cînd toată lumea se 
gîndește la zilele de con
cediu, expoziția prilejuieș
te vizionarea celor mai 
frumoase peisaje ale mun
ților noștri. 81 de fotogra
fii îi poartă pe numeroși 
cetățeni ce se opresc în 
fața panourilor, prin cele 
mai pitorești locuri ale 
patriei.

Plecat din depresiunea 
Maramureșului vizitatorul 
„trece" pe la poalele Gu- 
tîiuluî, contemplă peisa
jul de bază al lacului 
Bodi și se oprește in
tr-un sat din Țara Oa
șului, admirînd portul 
oamenilor de aici. Trece 
apoi în Țara Moldovei, 
unde scurtează înălțimea 
bătrînului Ceahlău, la 
poalele căruia sclipesc în 
bătaia soarelui apele la
cului Bicaz.

Pe virf de munte, scrutînd zările...

Text

mai puțin... grăbit.

și foto:
P. ROMOȘAN

la Știința Craiova
Intr-un ziar craiovean 

din 19 iunie (2 iulie) 
1915 se vorbește despre 
înființarea primului club

pe aceste me-de fotbal 
leaguri.

Clubul 
celsior".

Meciul 
susținut 
iunie 1915, 
cunoscutei 
reștene A. 
care, doi 
(1912—1913 
1914) cîșiigase campiona-. 
iul țării. Bucureștenii au 
învins cu 4—2.

s-a numit

de debut a fost 
în ziua de 12 

în compania 
echipe bucu- 
C. Colentina. 
ani la rînd 

și 1913——

de
de
1909/10
1910/11 
1911/12
1912/13

1913/14

campioane
fotbal

F.C. Olimpia București 
F.C. Olimpia București 
F.C. United Ploiești
C.A. Colentina Bucu
rești
C.A. Colentina Bucu
rești

S.R.A.
Prahova Ploiești 
nedisputat
Venus București 
Venus București 
Chinezul 
Chinezul 
Chinezul 
Chinezul 
Chinezul 
Chinezul 
C.S. Colțea Brașov 
Venus București 
Juventus București 
U.D.R. Reșița 
Venus București 
Ripensia Timișoara 
Venus București 
Ripensia Timișoara 
Ripensia Timișoara

Iată și stațiunile de o- 
dihnăl Lacul Roșu, pe 
care l-a descris cu atîta 
farmec Mihail Sadovea- 
nu, își unduie apa în bă
taia vîntului. „Plin. în a- 
dincime de desișurile in- 
crucite ale pădurii stră-, 
vechi și de liane, acest 
hău ocrotește în misterul 
lui păstrăvi cu care noi, 
undițașii, am venit să ne 
luptăm".

Frumoasă „excursie". 
Dar cel mai bine este să 
o faci în realitate. Foto
grafiile prezentate la ex
poziția de la Universita
te constituie — de altfel 
— o adevărată chemare.

AL. C.

Posta

/V

In 4 rînduri
Studenții clujeni 

marcat duminică 
goluri cu capul

au
trei

Pariez că momentan 
Jți răspunde. ., înțepat I

După meciul ăsta, parcă 
Se cuvine o remarcă : 
Dumnealor au demonstrat
Cu. .. ce tr.ebuie jucat I

I. CHIVU
Surpriză la scrimă : 

Gheorghe Stelian a fost 
învins de Al. Mironov

Dacă-ntrebi pe Stelian, 
Asta cum s-a întâmplat,

O gală de box pro
gramata la clubul Pa
tria din Tr. Severin, nu 
s-a tinut din cauză că 
s-a opus administrația 
clubului

La revedere, stadion
Te las, iubite stadion,
Eu o pornesc pe căi alpine... 
Da-ți jur cu mina pe.., balon, 
Că m-oi gîndi mereu la tine!

Pe chei 
Sub ale 
Lăsa-voi
Spre poarta ta, ascunsă-n zare...

Trecînd prin codrul înverzit. 
Va prinde viață-n amintire 
Gazonul, ce l-am părăsit.., 
Si-oi mîngîia cîteva fire...

1914/15 
1915/16 
1916/19 
1919/20 
1920/21 
1921/22 
1922/23 
1923/24 
1924/25 
1925/26 
1926/27 
1927/28 
1928/29 
1929/30 
1930/31 
1931/32 
1932/33 
1933/34 
1934/35 
1935/36
1936/37 Venus București 
1937/38 Ripensia Timișoara 
1938/39 Venus București 
1939/40 Venus București 
1940/41 Unirea Tricolor Bucu

rești
1941/46 nedisputat
1946/47 I.T.A. Arad 
1947/48 ~
1948/49 
1949/50
1951
1952
1953
1954
1955
1956 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62
1962/63 Dinamo 
1963/64 Dinamo

Timișoara 
Timișoara 
Timișoara 
Timișoara 
Timișoara 
Timișoara

I.T.A. Arad
I.C.O. Oradea 
Flamura roșie Arad 
C.C.A. București 
C.C.A. București 
C.C.A. București 
Flamura roșie Arad 
Dinamo București 
C.C.A. București 
Petrolul Ploiești 
Petrolul ~ ' 
C.C.A.
Steaua 
Dinamo

Ploiești 
București 
București 
București 
București 
București

ION MARGEAN DRAGOMIR, 
TOHANU VECHI. Vă publi
căm epigrama adresată por
tarului Adamache de la Stea
gul roșu Brașov, care în 
meciul cu Dinamo București 
a primit cîteva goluri para- 
bile.

Adamache-i bun portar 1 
Cîne-aflrmă ? Suporterii ? 
Ar fi foarte bine, dar 
O spun numai... golghe

terii 1

NICOLAE OPREAN, ARAD. 
1. La U.T.A., Pîrcălab a ju
cat uneori și pe postul de.,, 
lnter-dreapta. amintesc

Nepoftitul, scaun n-are 
(GTâsuiește o zicală), 
Dar la Severin, se pare, 
Nepoftitul n-are... sală 1

V. D. POPA

T. GRIGORESCU, TIRGO- 
VIȘTE. — 1) Fostul iecoidmon 
mondial la săritura cu pră
jina, Bob Gutovski, a murit 
acum cîțiva ani într-un ac
cident de automobil. El era 
funcționar. In 1956 — nu știu 
dacă vă amintiți — Bob Gu
tovski a evoluat și în țara 
noastră. Participînd la cam
pionatele internaționale de 
atletism ale R. P. Romîne, 
el s-a clasat pe locul I cu 
o săritură de 4,55 m care a 
constituit un rezultat... ex
cepțional la vremea aceea. 
Puțin mai tîrziu 
avea să doboare 
record mondial al
merdan (4,77 m) care data 
de peste 25 de ani. 2) La 
campionatele de atletism ale 
S.U.A. disputate recent, s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate la săritura cu 
1. Hansen: 5,18 m., 
5,08; Manning: 4,99; 
ris: 4,99; 3. Pennel 
Pratt: 4,99.

Gutovski 
faimosul 

lui War-

prăjina:
2. Tork:
4. Mor- 
4,99; 6.

montane poposind 
lor stîncoase... bare, 
gîndul drumețind

Iar sus, pe-o palmă de platou 
De-oi întîlni trei puști și-o minge, 
La toți, suporter le-oi fi eu,
Și-un dor de tine mă va-ncinge!

Cu mine va urca și-un gînd
Țesut de-a stîncii frumusețe:
Să văd și fotbalul urcînd
Mereu, spre culmi tot mai semețe!

Privind spre-al apelor tumult 
Cum țes cascade către vale, 
Voi sta o clipă să ascult 
Parcă tribunele-n urale..» SIG. HOROVEANU

OPRICA PREDA
— Nu, stimabile, dînsâ-i soția mea și știe să 

înoate III

UN CICLIST 
— Hei tovarășe, plata 1H

Desene de Adrian Andronic

astfel linia de atac a echi
pei arădene, din meciul cu 
Aufbau Magdeburg (scor: 
5—2 pentru U.T.A.) disputat 
în 1961 la Arad : Pop, Pîrcă- 
lab, Țîrlea, Floruț (Matușin- 
co), Czako. 2. Săritorul în 
înălțime Andrei Șepci este 
fiul fostului portar de fotbal 
Andrei Șepci, actual antre
nor la Știința Cluj. Să spe
răm că se va ridica la înăl
țimea tatălui său. E... sări
tor doar i

NICOLAE TEICU, BUCU- 
REȘTI. C. Haidu care dumi
nica trecută l-a înlocuit în 
repriza a doua pe Adama- 
che, în meciul cu Dinamo, 
are 22 de ani. I-a împlinit 
în iunie. Haidu este născut 
în comuna Rîșnov, regiunea 
Brașov, unde și-a făcut și 
debutul fotbalistic : în echi
pa fabricii de scule. Din au
gust 1961 este legitimat la 
Steagul roșu.

NICOLAE IOVAN, MANGA- 
LIA. — Faxul Constanța (e- 
chipa se numea atunci Lo
comotiva) a jucat pentru 
prima oară în categoria A, 
la fotbal, în 1955. Prima „vi
zită" a fotbaliștilor constăn- 
țeni în categoria A a tos» 
însă de scurtă durată : la 
sfîrșitul campionatului echi- 
pa a retrogradat. Acum, 
după cum se arată, au 
runcat bine... ancora 1

a-

IOAN BIRZA, P. NEAMȚ. —•
Boxerul Gheorghe Negrea 

are în palmaresul său două 
performanțe deosebit de va
loroase : a fost campion eu
ropean la categoria semigrea 
și a cucerit — la aceeași 
categorie — medalia de 
gint la Jocurile Olimpice 
la Melbourne, . din 1956. 
vedem ce ne va aduce 
la Tokio 1

ar
de 
Să 
de

D. O. BUCUREȘTI. Aveți 
dreptate : „Intr-un articol 
din Sportul popular s-a fă
cut o comparație între per
formanța săritorului nostru 
de triplusalt Șerban Ciochină

câștigătorul a- 
la Olimpiada

și aceea a japonezului Ta- 
Jima Naoto, 
cestei probe 
din 1936“ :

Da, el sare 
Și cu mult
...Dar Tajlma • departe
Moi aproape este...

Schmidt,

„ca la caste' 
l-a depășit.

ION POSTAȘU
Desene de N. CLAUDIU



Pregătiri olimpice
pe toate

' LAT1NINA PE LOCUL... 31
Cupa U.R.S.S. la gimnastică (femei) 

s-a desfășurat la Moscova, prilejuind 
mari surprize. Astfel, campioana olim
pică, Larisa Laiînina, s-a clasat doar 
pe locul 3, fiind întrecută de Elena 
Volcețkaia, o tînără gimnastă din ora
șul Grodno.

Polina Astahova, altă favorită a în
treceri, a ocupat locul 5. Iată clasamen
tul la individual compus : 1. Sofia Mu
ratova (Moscova) 77,966 puncte; 2. 
Elena Volcețkaia (Grodno) 77,964 punc
te; 3. Larisa Latinina (Kiev) 77,897 
puncte ; 4. Tamara Manina (Leningrad) 
77,866 puncte; 5. Polina Astahova 
(Kiev) 77,193 puncte; 6. Tamara Ale
xeeva (Grodno) 77,165 puncte.

GIMNASTELE CEHOSLOVACE 
ÎNVINGĂTOARE

Meciul internațional de gimnastică 
dintre echipele olimpice feminine ale 
R.S. Cehoslovace și R.D. Germane, des
fășurat la Karlovy Vary, s-a încheiat 
cu scorul de 377,50 —375,50 puncte în 
favoarea sportivelor cehoslovace.
GUSTAV SCHUR PE LOCUL... 251

Primul concurs de selecție în vederea 
Jocurilor Olimpice, dintre cicliștii rutieri 
din R.D. Germană și R.F. Germană s-a 
disputat în circuit pe distanța de 182 
km. Au luat startul 30 de concurenți, 
cite 15 de fiecare țară. Pe primul loc 
s-a clasat Immo Ritfmeyer (R.D. Ger
mană) cu timpul de 4h 51:41,0. Rittme- 
yer l-a învins la sprint pe alergătorul 
vest-german Goltschlack. Plutonul a 
sosit la diferență de 1:07,0. Ampler și 
Schur s-au clasat pe locurile 24 și res
pectiv 25.
SMOLIR TN EXCELENTA FORMA
Cicliștii din lotul olimpic al R.S. Ce

hoslovace au participat la un concurs 
de verificare în orașul Trebov. Proba 
a măsurat 132 km (un circuit de 22 
km. parcurs de 6 ori) și a scos în 
evidență forma excelentă a cîștigătoru- 
lui „Cursei Păcii", Jan Smolik. El i-a 
învins detașat pe ceilalți concurenți, 
realizînd timpul de 3h 30:40,0. La di
ferență de 4;02,0 s-a clasat Hajsman, 
far la 6:02,0 Pospisil.

LA 25 ȘI 26 IULIE 
LA LOS ANGELES: 

U.R.S.S. — S.U.A. LA ATLETISM 
Echipa de atletism a U.R.S.S. și-a 

continuat pregătirile în vederea meciu-

FOTBAL PE GLOB
TURNEUL internațional de fotbal 

de la New York a continuat cu disputa
rea meciului Steaua roșie Belgrad — 
Schwechatcr (Austria). Fotbaliștii iu
goslavi au terminat învingători cu sco
rni de 3 — 2 (1—0).

ECHIPA braziliană de fotbal Fla- 
mengo Rio de Janeiro și-a continuat 
turneul în U.R.S.S., jucînd la Vinița 
(R.S.S. Ucraineană) cu o selecționată 
locală. Fotbaliștii brazilieni au cîștigat 
cu scorul de 3 — 2 (2 — 0).

MECIURILE desfășurate în cea de-a 
13-a etapă a campionatului unional de 
.fotbal s-au soldat cu următoarele re
zultate : Spartak Moscova — Dinamo 
Moscova 1 — 0 ; Dinamo Kiev — Mol
dova Chișinău 4 — 1 ; Șahtior Donețk 
— Aripile Sovietelor Kuibîșev 3 — 0 ; 
Dinamo Minsk — Kairat 1 — 0 ; Tor
pedo Moscova — Șinnik laroslav 4 — 1 ; 
Zenit Leningrad — Ț.S.K.A. 0 — 2; 
Neftianik Baku — Dinamo Tbilisi 0 — 1: 
S.K.A. Rostov pe Don — Volga Gorki 
4-0.

In clasament conduce Șahtior Donețk 
cu 17 puncte, urmată de Spartak Mos
cova — 16 puncte.

FEDERAȚIA MAGHIARA de fotbal 
a stabilit planul de pregătire a echipei 
olimpice a R.P. Ungare care va parti
cipa în luna octombrie la turneul final 
de la Tokio. Antrenorul principal, Ka- 
roly Lakat, a selecționat 24 de jucă
tori, dintre care 19 vor face deplasarea 
în Japonia. în lunile următoare, fotba
liștii maghiari vor susține meciuri cu 
reprezentativa Italiei sau cu o echipă 
de club din Italia, cu selecționata R.S. 
Cehoslovace și cu două echipe din Iu
goslavia și R.F. Germană. Federația a 
propus, totodată, mai mulți arbitri pen
tru a funcționa la Jocurile Olimpice. 
Printre aceștia se află Zsolt, Gere, Fe- 
hervari și Horvat.

meridianele
lui pe care-1 va susține la 25 și 26 iu
lie la Los Angeles cu echipa S.U.A. 
Din lotul echipei fac parte, printre alții, 
Valeri Brumei, recordmanul mondial 
la săritura în înălțime cu 2,28 m, fon- 
distul Piotr Bolotnikov, recordmanul 
mondial la săritura în lungime, Ter 
Ovanezian, decatlonistul Vasili Kuzne- 
țov, recordmana mondială Tatiana Scel- 
kanova (lungime), surorile Tamara și 
Irina Press, Vera Krepkina etc.

£++++♦ Profiluri:

: TOM O’HARAl
semi- 
mod

X Unul dintre alergătorii deȚ fond care s-au afirmat în
♦ deosebit in acest an este studen-Ț tul universității din Chicago, Tom
X O’Hara (22 de ani, 1,75 m înălți-
Ț me, 59 kg).
X Tom O'Hara a apărut pe tabe-
X lele performerilor în toamna anu-
Ț Zui 1962 cind a cîștigat campiona-4- tul S.U.A. pe teren acoperit în
Ț proba de 1 milă (1609 m) cu 3:59,2.
X Un an mai tîrziu, în aceeași com-
X petiție. O’Hara a ocupat locul doi
X (după Burleson) însă a obținut unX timp mai bun (3:56,9) și a lăsat
X în urmă semifondiști renumiți ca
X Beatty, Grelte, Weisiger.
Ț Anul trecut, în turneul întreprins
X în Europa, Tom O’Hara s-a cla-
* sat pe primul loc in toate cursele
X pe 1500 m in aer liber, la care a
X luat startul. Cel mai bun rezultat
Ț al său — 3:41,3.
> In acest an, la campionatele
X S.U.A. pe teren acoperit, O'HaraX a obținut un rezultat excepțional pe
X 1 milă: 3:56,2, iar recent, a cu-Ț cerit titlul de campion în aer liber
X in proba de 1500 m cu remarca-
X bilul timp de 3:38,1.X „Roșcovanul" din Chicago —

I
X cum îl denumesc ziariștii americani

i — este unul din candidații cei mai

■ serioși la o medalie olimpică. Ca-
■ litatea sa de bază constă in reia- ■ -
i xarea cu care aleargă, în rezis- <'
■ tența sa deosebită și in „finișul"';
■ irezistibil. „Nu stilul, ci relaxarea ■-

, finala campionatului mondial

Azi, la Brand’s

ÎN PRIMA ETAPĂ a returului din 
campionatul maghiar : Honved—Pees 
7—31, Ujpesti Dozsa—Debrețin 8—1!, 
Vasas—Diosgyor 3—1, Ferencvaros— 
Korolo 3—0, Gyor—Csepel 3—0, M.T.K. 
•—Tatabanya 2—2. în clasament, după 
14 etape conduce Ferencvaros cu 25 
p. urmată de Honved cu 21 p. Ujpesti 
Dozsa și Tatabanya cu cîte 19 p. în 
clasamentnil golgeterilor pe primul loc 
se află Albert (Ferencvaros) cu 19 go
luri, urmat de Tichy (Honved) 15 go
luri și Bene (Ujpesti Dozsa) cu 13 
goluri.

chenar extern Jubileul întrecerii campionilor
Evenimentele sărbătorești sint totdeauna prilej de 

Js retrospective. Cronicarului ii revine sarcina de a privi 
înapoi, spre drumul parcurs, de a nota ce este esențial 

j? și de seamă in succesiunea faptelor lăsate in urmă. 
Un popas, înaintea noilor etape ce vor veni la rînd 
pe ecranul actualității.

jS lată-ne ajunși la cea de a X-a ediție, jubiliară, a 
„Cupei campionilor europeni" la fotbal. Pentru o 

r? clipă, încerci un sentiment de surpriză, dîndu-ți seama 
gj cit de iute a trecut acest deceniu de competiții, cit 

de departe a rămas memorabila dată de 15 iunie 1954, 
cind UEFA — atunci proaspăt organism al fotbalului 

șt european — lua inițiativa organizării unei întreceri 
intre echipele campioane de pe continent. Fotbalul a 

J; fost primul la start / Apoi, alte federații au luai exem- 
5? piu de la sportul cu balonul rotund, pentru 
0 ființeze 9 cupe ale campionilor, masculine și 
jî Datele statistice sint desigur interesante.

țări, participante la prima ediție, s-a ajuns 
aproape dublu — 31. Iși face debutul

î? „C.C.E." țara cea mai depărtată de centrul 
r- tului, Islanda. Sint 10 echipe noi care apar pe lista 
jg primului tur, pe lingă numele celorlalte competitoare 

care, toate, au mai figurat pe tabelul altor ediții. In

ANQUETIL A ÎMBRĂCAT 
TRICOUL GALBEN

La capătul celei de a 17-a etape a 
Turului Franței tricoul galben a tre
cut în posesia liderului cicliștilor fran
cezi, Jacques Anquetil. El a realizat 
cel mai bun timp (medie orară 41,303 
km) pe traseul Peyreborade-Bayonne 
(42,600 km), etapă contra cronometru 
individual. Anquetil trece în fruntea 
Clasamentului general, urmat de com
patriotul său Poralidor, sosit al doilea 
în etapă.

Ieri s-a alergat etapa Bayonne-Bor- 
deaux (187 km) cîștigată de „vetera
nul" Andre Darrigade în 5:05,2. Clasa
mentul general are în frunte pe 
Anquetil, urmat de Poulidor la 56 sec., 
Bahamontes 3:31, Anglade 4:01, G. 
Groussard 4:53.

cu care alergi, rezistența pe care 
o ai, constituie „atuurile" princi
pale ale unui semifondist. Modelul 
meu este recordmanul mondial 
Herb Elliot — spune Tom O’Hara.

In cursul zilei da astăzi se desfășoară 
la Brand's Hatch (Kent), intr-un decor pito
resc situat la aproximativ 30 km. de Londra, 
cea de a cincea probă contînd pentru cam
pionatul mondial de automobilism pe 1964.

Cu această ocazie va ti decernat „Ma
rele Premiu Britanic' care în acest an va 
purta și numele de „Marele Premiu al Eu
ropei'.

Circuitul de azi va acoperi 340 de kilo
metri (80 de tururi pe cei 4,263 km. de 
urcușuri șl coborîșuri) și se contează pe 
prezența a peste 350.000 de spectatori caro 
vor putea urmări pasionanta dispută a 
celor 25 de vehicule din cele 10 tribune 
noi, amenajate special pentru marea com
petiție de azi.

Punctul de atracție al probei de azi II 
constituie duelul intre mărcile Braham — 
Climax, B.R.M. și Lotus — Climax.

ca azi să 
feminine l 
De la 16 
astăzi la 
acum în 
continen-

total și-au pus candidatura pentru prețiosul trofeu nu 
mai puțin de 129 formații.

O curiozitate: clubul D.W.S. Amsterdam, înființat 
in 1905, și-a făcut abia acum debutul in prima ligă a 
Olandei, cucerind insă imediat titlul și, bineînțeles, 
un loc in competiția supremă.

Pină acum, palmaresul cel mai impresionant îl 
deține „marea învinsă" a ultimei ediții, Real Madrid. 
5 victorii din 9 participări. Prezenți și la ediția jubi
liară, madrilenii sint singurii actori nelipsiți ai acestui 
veritabil festival fotbalistic. Locul doi în statistica 
participărilor revine lui Ț.D.N.A. Sofia cu 7 prezențe, 
in timp ce Milan, Benfica, Dukla Praga și Glasgow 
Rangers au cîte 5.

Iubitorii de fotbal sint acum nerăbdători să afle 
datele de disputare ale meciurilor din primul tur. Nu 
lipsesc ciocnirile spectaculoase: Anderlecht—Bologna, 
Dukla—Gornik Zabrze, Steaua roșie Belgrad—Glas
gow Rangers, Lokomotiv Sofia—Malmo. Iar pentru 
Dinamo București, la a patra participare în Cupa 
campionilor, întrecerea începe cu o cunoștință nouă, 
reprezentanta fotbalului maltez Sliema Wanderers.

V. o.

DIN PRESA
CELE 6 REGULI ALE LUI 

HERRERA

Ziirich

Sub acest titlu. ziarul elvețian 
„SPORT44 publică un articol transmis 
ide agenția „Internazionale Sport Kor- 
respondent1 despre cunoscutul antrenor 
de fotbal Helenio Herrera:

„Născut la 16 aprilie 1916, la Bue
nos Aires, din părinți spanioli, Hele
nio a activat ca fotbalist în echipele 
franceze Stade Reims, Charleville, 
Roubaix și Red Star, El posedă cetă
țenia franceză. Și-a făcut debutul ca 
antrenor, la Paris, într-o echipă de 
periferie, Puteaux. Următoarele sale 
„opriri* au fost Stade Franșais, Val
ladolid, Atletico Madrid, Sevilla, Be- 
lenenses Lisabona, F. C, Barcelona și, 
în sfîrșit, Internazionale Milano. La 
fiecare echipă pe care a condus-o și-a 
impus următoarele reguli:

1. Pune totdeauna în aplicare 
prima idee care ți-a venit în minte.

2. Jucătorul care nu dă tot ce 
poate, nu este de nici un folos e- 
chipei.

3. Jucătorul care joacă numai 
pentru sine, dă ajutor adversaru
lui.

4. Jucați în forță, aceasta nu 
este brutalitate.

5. Măiestrie esle egal cu tehnică, 
plus inteligență, plus pregătire fi
zică.

6. Nimic mai rău decît să pierzi 
aplicînd metodele altora. Mai bine 
să pierdem cu metodele noastre...

în mod deosebit ies în evidență a- 
ceste reguli în jocul echipei Inter. Aci 
Helenio Herrera și-a găsit cel mai bun 
teren de acțiune unde și-a putut des
fășura în întregime concepțiile. Eloc
vența sa și faptul că știe mai multe 
limbi (vorbește curent spaniola, fran
ceza și italiana) îl ajută să capete o 
forță de convingere cu care captivea-

Hatch (Kent) 
de automobilism pe 1964

B.R.M.-ul a repurtat recent o strălucită 
victorie cucerind primul Mare Premiu al 
sezonului, la Monaco, Lotus-ul este condus 
de Jim Clark, campion mondial pe 1964, 
care a triumfat succesiv obținînd Marile 
Premii ale Olandei șl Belgiei, iar Braham — 
Climax-ul a obținut în urmă cu două săp- 
tămini, datorită americanului Dan Gurney, 
Marele Premiu în prima manșă a concursu
lui Franței.

O surpriză ar putea produce noile ma
șini Ferraris V8, recent lansate în com
petiții de această talie.

In orice caz, astăzi va fi o dispută a- 
prigă pe colinele de ia Brand’s Hatch șl 
zecile de mii de spectatori care au și sosit 
vor urmări cu siguranță un spectacol unic 
la care sînt prezente cele mai celebre 
vehicule de mare viteză și de sport și cel 
mai buni piloți ai lumii.

STRĂINĂ
za pe toți cei din jur. Poate de ac 
îl și caili/ică adversarii săi drept $ 
latan și demagog. Fapt dovedit, îr 
în fotbal elementul psiholog&c jo 
un rol important. Trebuie să-i 
dreptate lui Herrera cînd spune că 
fotbalist la 25 de ani nu mai po 
„crește* prea mult pe plan tehnic, 
schimb, putem influența asupra voir 
sale, spiritului de luptă, ca și asu 
pregătirii fizice. Cu aceste arme a j 
înfrînt Real Madrid în finala de 
Viena^.

„NICI UN CLOVN LA TOKK

DIEC1WELT
fhfnbori

Sub titlul „Nici un clovn la Toki 
ziarul vest-german „DIE WELT* t 
Hamburg scrie:

„Deseori în baschet un jucător 
lentat se remarcă în primele minu 
Este și explicabil. Îndemînarea, c 
blingul, aruncările precise la coș s 
calități pe care publicul le rema: 
imediat.

Cine este jucătorul cu nr. 3 ? 
și-au pus întrebarea miile de spec 
tori prezenți la trialul olimpic al b 
chetbaliștilor americani. Răspunsul 
venit numaidecît: Wally Jones, 
vîrstă de 21 de ani, student la Univ 
sitatea Villanova, înalt de 1,87 m 
o greutate de 82 kg. Măiestria sa 
plăcut mult galeriei. Dar în sala 
sport a Universității St. John au f 
și alți spectatori, care aveau o misiu 
hotărîtoare : 20 de „judecători44 ( 
semnați să aleagă pe cei mai buni 
în echipa olimpică de basche. 9 
telor Unite. în zadar se strădi 
„Wallysă impresioneze pe cei 20 
la masa juriului prin diferite clovnei 
pentru că aceștia au stat totuși necli 
tiți în scaunele lor, privind cu ate 
ție desfășurarea jocului. Și treaba 1 
nu era ușoară. Dacă înainte vreme s 
lecția se făcea în funcție de compe 
tarea unei formații, sau pe schelet 
vreunei echipe, acum, comisia avea 
altă misiune : să privească cu „liup 
colportarea și calitățile fiecărui juc 
tor. Wally J ones și cîțiva colegi 
săi știau acest lucru. Clovneriile și 1 
cruirile „de efect4* nu și-au găsit în 
de data aceasta ținta.

După terminarea turneului, comis 
de selecție s-a întrunit fixînd pe c 
12 membri ai lotului olimpic de ba 
chet al S.U.A. care urmează să I 
cipe la J.O. de la Tokio. Președinte 
comisiei de selecție, Bob Paul, a d 
citire numelui fiecărui jucător. Dint 
cei citați a lipsit Wally Jones. Fiir 
întrebat de ziariști de ce lipsește d 
acest lot jucătorul cu nr. 3, Wal 
Jones. Bob Paul a răspuns scurt: „A 
trimitem la Tohio clovni*...

Pe scurt
• în localitatea Kislovodsk s-a de

cllis turneul internațional de șah 1 
care participă 11 mari maeștri și mar 
ștri internaționali din R.S. Cehoslovaci 
R.D. Germană, R.S.F. Iugoslavia, R.I 
Romînă, R.P. Ungară și U.R.S.S. în ui 
ma tragerii la sorți, ordinea jucătorilc 
pe tabelul concursului este următoarea 
1. VICTOR CIOCÎLTEA (R.P.R.) ; ; 
Abram Hasin (U.R.S.S.) ; 3. Reinharc 
Fuchs (R.D.G.) ; 4. Leonid Stei
(U.R.S.S.) ; 5. Alexandr Vladimir Lie 
berson (U.R.S.S.) ; 6. Anatoli Bikovsl 
(U.R.S.S.) : 7. Alexandr Bradoarevic 
(R.S.F. Iugoslavia) ; 8. luri Averbaci 
(U.R.S.S.) ; 9. Mihail Tal (U.R.S.S.) 
10. liri Fichtl (R.S. Cehoslovacă) ; 11 
Gyula Kt a ger (R.P. Ungară).

• Titlul de campion de șah al R.& 
Cehoslovace pe anul 1964 a fost clști 
gat de tinărul maestru iniernaționa 
Vlastimil lansa, care l-a învins it 
meciul de baraj cu 2.5 — 1,5 puncte p 
maestrul Blatny.

• Disputat în portul Rostok, meciu 
internațional masculin de handbal din 
tre selecționatele R.D. Germane și Au 
strici a revenit jucătorilor germani ct 
scorul de 26—12 (13 — 4). Cele m,- 
multe puncte pentru învingători au fos 
marcate de Haberliauff (5) și Tiede^ 
mann (4).

(Agerpres).
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