
In întîmpinarea Congresului partidului

PE TRASEELE ȘTAFETEI
Ștafeta „în întîmpinarea celui de al IV-lea 

Congres al partidului" continuă să străbată, 
într-o atmosferă de tineresc entuziasm, tra
seele care leagă diferitele colțuri ale țării 
de Capitală. Sosită la regiuni, ștafeta se 
îndreaptă acum spre București aducind me
sajele sutelor de mii de iubitori ai sportului, 
hotărîrea lor de a munci cu și mai multă 
însuflețire, de a obține succese de seamă 
în muncă, învățătură și sport pentru a cinsti 
astfel marele eveniment din viața poporu
lui și partidului, cel de al IV-lea Congres al 
partidului.

Manifestîndu-și recunoștința și dragostea 
lor fată 
lățile de 
nifestații

laostea 
de partid, tinerii însoțesc festivi- 
predare a ștafetei cu bogate ma- 
sportive, cu serbări’ entuziaste.

Azi, ștafeta a luat un nou start. Ea a ple
cat pe patru ’trasee spre Capitală. De la 
Suceava, ștafeta va trece prin Iași, Bacău, 
Galați și prin regiunea Dobrogea reunind 
mesajele iubitorilor de sport din aceste 
regiuni. De asemenea, din regiunea Crlșana 
pleacă pe trașeul Banat — Oltenia — Ar
geș — București, din Maramureș pe traseul 
Cluj — Hunedoara, Mureș-A ut onomă Ma
ghiară, Brașov — Ploiești — București, iar 
din regiunea București, înainte de a ajunge 
în Capitală, ștafeta trece prin toate raioa
nele. re un al cincilea traseu, ștafeta stră
bate raioanele Bucureștiului. Purtătorii me
sajelor din întreaga țoră vor ajunge în 
Capitală la 18 iulie cînd vor preda în cadrul 
unei festivități ștafetele.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚIVĂ?

pegiona a

Orgșnlâl--Unniim de Cultură Fizică și Sport din R. P. Români 
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Din viața organizației noastre

Doar doi activiști sportivi

Maeștrii frumosului
-Tonurile pastelate ale ce- 

or patru fabrici înălțate pe 
> întindere de peste 60 de 
iectare îneîntă privirea. Se
nei, turnul de apă consti- 
uie un adevărat punct de 
eper pentgi vizitatorul încă 
lefamiliar t cu Comple- 
:ul de industrializare a 
emnului-Pipera.

Am întîln.t aici 
ie profesii diferite, 
aolaltă. în numele 
ust, realizează
ijuterii în lemn. In biroul 
'.rectorului Aurel Rizea, 
■reședințele asociației spor- 
ve, am admirat minuscule 
biecte casnice într-o va- 
ată gamă de culori și mo
de care atestă priceperea 

arta maeștrilor frumosu- 
li cotidian.
Aurel Rizea este un inter-

locutor volubil. Cu ani în 
urmă, pe vremea studenției, 
a jucat fotbal. Acum, timpul 
liber și-l petrece tot printre 
sportivi. Și în lînăra asocia
ție sînt peste 800 de mem
bri ai UCFS.

propiat și o secție de cano- 
tJl.

I
I
I

oameni 
dar care 
bunului

adevărate

REPORTAJUL NOSTRU

— tn colaborare cu Mini- 
st?rul Economiei Forestiere 
— ne spune președintele,-— 
am reamena/at la ștrandul 
Tei o bază sportivă. Avem 
clteva terenuri de tenis,
volei și baschet. Punctul de 
atracfie rămine însă 
cui destinat ambarcațiuni
lor. Așa că ne-am propus 
să Înființăm In viitorul a-

de

lo-

•ir
în curtea centrală, zgomot 

sacadat de motoare. Se
cretarul asociației, Romu
lus Radu, înconjurat de 
motocicliștii Radu Toia, 
Ștefan Pascu, Emil Drăgan, 
Ion Comărniceanu și e- 
chipa masculină de volei 
așteaptă p'ecarea ștafetei 
„în întîmipinarea celui de 
al IV-lea Congres al parti
dului". în mesajul lor, mae
ștrii frumosului raportează 
cu mîndrie îndeplinirea sar
cinilor, obținerea unor fru
moasa succese în muncă și 
sport.

Ștafeta a pornit 1 Pe fe
țele zîmbitoare ale tinerilor 
purtători ai ștafetei am ci
tit sentimentul datoriei îm- 
plinile.

PETRE GHEORGHIU
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Entuziasmului cu care muncesc 
miile de activiști sportivi obș
tești trebuie să-i corespundă 
azi, mai mult ca oricînd, și 
competenta în materie. Acest 
lucru se dobîndește prin însuși
rea de noi cunoștințe, în prac
tica muncii de fiecare zi, pre
cum și prinfr-o temeinică mun
că de îndrumare și control din 
partea celor chemați să coordo
neze activitatea sportivă. Și, 
un asemenea rol important re
vine în Capitală, în primul 
rînd, consiliilor cluburilor raio
nale UCFS.

Consiliul clubului raional 
UCFS Avîntul ne oferă, prin 
munca desfășurată în ultimul 
timp, cîteva aspecte îmbucu
rătoare. Să luăm de exemplu 
„Ziua președintelui" căreia.

după constatările făcute la fața 
locului, consiliul clubului Avîn- 
tul îi acordă importanța cuve
nită, înțelegîndu-i pe deplin 
menirea. Nu numai faptul că 
această zi este ținută cu regu
laritate, dar și conținutul pro
blemelor ce se dezbat se ridică 
la nivelul sarcinilor ce stau în 
fața asociațiilor. O asemenea 
dezbatere a avut loc de curînd, 
în cadrul căreia consiliile aso
ciațiilor sportive Electra și 
l.C.E.M. au referit despre mo
dul cum se desfășoară Sparta- 
chiada de vară a tineretului, 
iar asociațiile Confecția și 
F.A.N.E.M., despre angrenarea 
membrilor UCFS la concursul 
pentru Insigna de polisportiv. 
Prin grija consiliului clubului, 
care a prezentat un coreferat

Ia cele două probleme, parțt- 
cipantii au făcut un b'nevenit 
schimb de experiență, discutln- 
du-se în același timp despre 
activii ițea tuturor asociațiilor 
sportive din raionul 16 Fe
bruarie. Ședințe de lucru ase-

OCTAVIAN GÎNGU

(Continuare în pag. a 2-a)
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• FINALELE CAMPIONATE
LOR DE SĂRITURI PEN
TRU JUNIOR!

Concursul pentru Insigna tic polisportiv
De joi, orașul Sibiu va gftz- 

® dui întrecerile finale ale cam-

în asociația sportivă Creația 
Brașov concursul pentru obți
nerea Insignei de polisportiv 
se bucură de o bună apreciere. 
Am discutat recent cu pre
ședintele asociației, ing. loan 
Băcilă, despre preocupările 
consiliului asociației îr orga
nizarea concursului pentru In
signa de polisportiv :

— Cum pregătiți concursul 
pentru Insigna de polisportiv ?

— Consiliul asociației — 
ne-a răspuns interlocutorul 
nostru — are ca obiectiv prin
cipal organizarea concursuri
lor pentru Insigna de polispor
tiv. Comisia de organizare, al 
cărei președinte este inginerul 
Octavian Chidiuță, muncește 
serios pentru pregătirea și des
fășurarea concursurilor. Pe 
scurt, iată cum procedăm noi :

Manifestații sportive de amploare

ziarn-

meciuri de fotbal 
al în- 
dumi-

fruntași 
în com-
Pe șo- 

Alexan- 
cei mai

care va ajun- 
pe cele 5 

care le publicăm în 
de astăzi al

Sîmbătă și duminică în Capitală

In pag a 2-a

Oare
pot
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JNCTE DE VEDERE:

PREGĂTIȚI
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Manifestațiile sportive or- 
mizate în cinstea celui de 

IV-lea Congres al parti- 
rlui continuă în intrea- 
i țară în mijlocul unui 
teres crcscînd. în Capi- 
lă, după duminica spor- 
vă care s-a bucurat de 
1 deosebit succes, vor avea 
c la sfîrșitul acestei săp- 
mîni două’zile de sport în 
drul cărora este progra- 
at un bogat „itinerar” de 
treceri sportive.
‘jfmbătă după-amiază, pe 
lioanele Voința și Pro- 

esul și în sala Floreasca 
ir avea loc finalele pe Ca- 
tală «le competițiilor de 
tbal, haltere și lupte des- 
șuratc în întîmpinarea 
mgresului partidului. Du- 
nică, începînd de la ora 
dimineața și pînă la ora 
, sute de sportivi 
vor afla angajați 

tiții de amploare, 
lua București — 
ia se vor întrece 
loroși cicliști, membri ai 
urilor republicane. Pe te
lurile de la Stadionul fi
retului, Știința și din par- 
(ț sportiv Dinamo vor avea

loc finalele competițiilor de 
rugbi, volei și handbal, îa 
sala Floreasca vor continua 
întrecerile de lupte, iar la 
poligonul Dinamo vor fi de
semnați învingătorii la tir.

Spectatorii de pe stadionul 
Republicii vor trăi din nou 
clipe de deplină satisfacție 
sportivă. Cicliștii, aeromode- 
liștii, călăreții și fotbaliștii 
vor susține un program a- 
tractiv care se va încheia la 
lumina reflectoarelor. în 
această ambianță sărbăto
rească va avea loc primirea 
ștafetei „în întîmpinarea 
celui de al IV-lea Congres 
al partidului 
ge în Capitală 
trasee pe 
numărul 
lui.

Două 
dețin „capul de afiș” 
trecerilor sportive de 
nică dună-amiază de pe sta
dionul Republicii. în des
chidere se vor întîlni cele 
două formații promovate în 
categoria A, Siderurgistul 
Galați și Știința Timișoara, 
echipe care doresc să arate

publicului bucureștean că 
și-au ciștigat calificarea 
practicînd un fotbal modern, 
de calitate. în meci vedetă, 
Dinamo București — cam
pioana țării întîlnește pe 
Știința Cluj — câștigătoarea 
„Gupei R.P. Române'.

am popularizat mai întîi con
cursul, am trecut apoi la în
scrierea acelora care doresc să 
participe la întreceri, au fost 
planificate apoi probele pezi’e 
în raport cu timpul liber al sa
lariatelor și s-au luat măsuri 
pentru asigurarea unor condiții 
bune de concurs.

— După cite știm, n-avefi te
ren de sport propriu. Cum ați 
rezolvat totuși această situa
ție ț

Colaborăm cu alte aso
ciații, mai mari. Pînă nu de 
mult instituția noastră avea se
diul în același loc cu Școala 
profesională hidromecanică și 
prin bună înțelegere utilizam 
terenurile școlii, mai ales pen
tru probele de atletism. Pentru 
gimnastică nu era o problemă, 
avînd holuri destul de spațioa
se, iar turismul îl organizăm 
la Poiana Brașov, Pîrîul Rece 
sau Piatra Mare.

— Ce rezultate aji obtinut 
pînă acum ?

— Pînă acum, 53 de sportivi 
și-au trecut normele. Printre ei, 
inginerul Petre Popa, Petre 
Rădu'.escu, membru al echipei 
de alpinism a asociației, Aurel 
Niculescu și Ion Zurnoveanu, 
voleibaliști, tehnicienii Gheor- 
ghe Pungă, voleibalist, Călin 
Rîpea și Octavian Popescu, al- 
piniști, desenatoarele MatTda 
Moldoveana, Zigrid Grisogono- 
va și Liliana Colceriu. în afara 
acestora avem 40 de sportivi 
cu norma trecută la tir, 50 la 
gimnastică și 40 la

— Ce obiective 
In plan ?

— Ne-am propus 
sfîrșitul anului, 
membri UCFS pe care îi avem, 
cel puțin jumătate să aibă tre
cute toate normele. Muncind 
cu aceeași tragere de inimă, 
comisia noastră, cu sprijinul 
consiliului asociației, va putea 
obține o depășire a obiectivu
lui propus.

Dacia Schileru (Clubul spor
tiv școlar București), una 
din favoritele campionat efor

pionatelor republicnne de sâ-

•
 rituri de la trambulină șl plat
formă pentru juniori și juni
oare.

w • TENISMENI ROMÂNI 
o CONCUREAZĂ LA SO- 
w POT (R. P. POLONA)
• săptămtna aceasta se desfă

șoară la Sopot (R.P. polonă) 
A un concurs internațional de 

tenis. La competiție participă 
_ șl trd jucători români: Con- 
V strant’n Popovici, Vasile Sere- 

ster și Viorel Marcu.

RO-
FOTBAL IN

turism.
mai ave fi

ca pînă la 
din cei 220'

C. GRUIA — coresp.

t£el de probleme nu 
rezolvate 2

TI SPORTIVI»

CNTRU mexic? Vacanță I La Cimpina, ca și în întreaga țară, copiii se bucură 
in aceste zile de vară de condiții tot mai bune pentru petre

cerea vacanței in joc și voie bună
^oto: Aurel Neagu

• DOI ANTRENORI 
e mâni de

FRANȚA
® Zilele trecute 

Paris antrenorii
Lupaș Și prof, vuhuuu XCM-

& dorescu, ultimul de la Știința 
Craiova. Cei doi specialiști ro-

•
 mâni iau parte la un stagiu 
de informare asupra proble
melor actuale din fotbalul 
mondial, organizat de Fede
rația franceză de fotbal.

• * LA DINAMO, SELECȚIE 
@ PENTRU MiCil ÎNOTĂTORI

Clubul sportiv Dinamo Bum*  
reștj organizează în fiecare zi, 
pînă la 19 iulie (orele 1-3—14.2*®  

• 3i 15—17), la bazinul din șos.
Ștefan cel Mare concursuri da 
selecție pentru secția de inot. 
°ot participa copii între 6 șl 

w 14 ani care nu sînt legitimați 
, Iia alte cluburi .

au plecat In 
români Ion 

Dumitru Teo-

La 15 august începe noul campionat de fotbal I
Peste o lună, la 15 august, vor avea loc primele jocuri <l'-i 

cadrai celui de al 48-lea campionat al categorici A. O șăștă- 
mînă mai tîrziu, la 22 august, vor începe și întrecerile echipelor 
din categoriile B și C.

In vederea noului campionat s-a stabilit ca perioada de tran
sferări să fie între 15 iulie—10 august a.c. Cererile de transfe
rare, atît cele de competența federației cîț și cele de competența 
comisiilor regionale de fotbal și comisiei de fotbal a orașului 
București, se vor depune la sediul acestora pînă îa ziua da 
10 august a.c. ora 20. Cererile depuse după acest termen nu vor 
fi luate îa considerație.



PUNCTE DE VEDERE | OARE ASTFEL DE PROBLEME 
NU POT FI REZOLVATE?

Așteptăm cuvîntul
comisiilor regionale campionatul republican

de atletism! de polo In actuala

vedere al cuprinde- 
de concu- 
formal, în

Atletismului nostru i s-au creat, 
in ultimii ani, condiții de activitate 
pe care nici măcar nu le-au putut 
visa aileții de acum 20—30 de ani; 
i s-a asigurat o serioasă bază ma
terială (terenuri, echipamente și 
materiale), a fost susținut Și im
pulsionat cu fiecare ocazie. Și ast
fel de ocazii n-au lipsit în nici un 
moment. Atletismul este considerat, 
și pe bună dreptate, ca un sport 
de bază în sistemul nostru de edu
cație fizică și toate măsurile ini
țiate au urmărit continuu răspîn- 
direa sa în masa de tineret și, 
prin aceasta, asigurarea unei te
meinice baze din care să se se
lecționeze un număr cit mai mare 
de atleți fruntași, creșterea neîn
treruptă a nivelului valoric al per
formanțelor la cerințele dezvol

tării mondiale a atletismului con
temporan.

Dar cu toate aceste condiții, 
dezvoltarea atletismului nu și-a 
găsit încă rezolvarea cuvenită. Este 
drept, în ultimii ani, au fost în
treprinse eforturi lăudabile, atle
tismul a început să fie practicat 
în majoritatea orașelor și șalelor 
țării, dar această activitate nu are 
încă continuitate, desfășurindu-se 
sporadic și fără o temeinică 
pregătire organizatorică. Fazele 
de masă ale principalelor cam
pionate, cele mai importante din 
punct de 1 
rii unui număr mare 
renți, sînt organizate 
foarte multe cazuri, așa doar ca să 
se poată spune că s-a făcut ceva. 
Iată, de pildă, la Tg. Mureș, etapa 
regională a campionatelor de se
niori, la întreceri n-a fost pre
zentă nici măcar o singură atletă 
(?!) și doar foarte puțini bărbați 
au luat startul diferitelor probe.. 
Rezultatele, foarte modeste.

Corespondenții noștri ne-au rela
tat și despre alte asemenea etape 
(la Ploiești, Timișoara, Constanța 
etc) care au purtat amprenta for
malismului, participare redusă 
(multe raioane fără nici un repre
zentant), terenuri sportive nepre
gătite pentru întreceri sau „pre
gătite" în preziua concursului. (Așa 
s-au petrecut lucrurile și la Suceava 
la întrecerile campionatului pe e- 
chipe): arbitri neinstruiți adunați 
în pripă etc.

Este limpede că trebuie făcută o 
cotitură de cel puțin 90 de grade 
Și aceasta dt mai grabnic.

Contribuția cea mai mare este 
așteptată din partea comisiilor re 
gionale fi raionale de atletism. 
Trebuie mult mai multă inițiativă, 
mai multă operativitate și muncă 
concretă. Activiștii acestor comisii 
trebuie să îndrume activitatea din 
secțiile de atletism și să urmărească 
cu toată hotărîrea ca propriile pla
nuri de muncă să nu mai zacă în 
cine știe ce fund de birou, ci să 
fie traduse in viață.

ROMEO VILARA

RĂSPUND EM
CITITORILOR

>'• PAUL POPESCU, arbitru de fotbal 
— BUCUREȘTI. V-ețl referit la faptul că 
tn orașul Cluj nu ați putut intra la un 
meci fiindcă sîntețl din București.

Deoarece ați omis să ne dați numele 
persoanelor care v-au făcut greutăți la 
Intrarea în stadion, consiliul regional 
UCFS ne-a comunicat că nu a putut să 
la măsuri împotrivn celor vinovațl. în 
răspuns se arată că întregul personal 
de ordine de la stadion cunoaște faptul 
că un arbitru de fotbal are intrare li
beră la tribuna I a oricărui stadion din 
tară. Este adevărat că la Cluj — ne co
munică consiliul regional UCFS — arbi
trilor localnici 11 s-au asigurat și locuri 
numerotate, dar arbitrii oaspeți au în
totdeauna locuri lingă colegii lor din 
Cluj.

* TITUS ZAHARIA — TECUCI. în scri
soarea dv. ne-ați sesizat faptul că abo
namentele la ziarul „Sportul popular" 
nu sosesc în ziua respectivă, deși de la 
București pînă la Tecuci nu este o cale 
prea lungă. Abonamentele la celelalte 
ziare, ne scrieți în continuare, sosesc la 
ora 14,30.

Am cercetat cele semnalate de dv. la 
Oficiul PTTR al raionului Tecuci. Am 
aflat cu acest prilej că ați făcut această 
reclamație în numele altcuiva, deoarece 
nu sînteți abonat al ziarului nostru. De 
asemenea, la întreprinderea in care lu
crați dv. sînt două abonamente, unul 
pentru comitetul sindicatului și unul 
pentru o altă persoană.

• UN GRUP DE SUSȚINĂTORI AI 
■CHSMa DE FOTBAL C.I.L. GHERLA, 

Cu partida Dinamo București — 
Steaua, desfășurată duminică seara 
la „Tineretului“, s-a încheiat prima 
parte u campionatului republican. 
Așa cum am anunțat, dlnamoviștii au 
încheiat turul campionatului cu 9 vic
torii din tot atîtea partide, fiind ta- 
lonațl în clasament, la numai două 
puncte, de Steaua. Cele două forma
ții bucureștene au dominat, de alt
fel, cu autoritate întreaga întrecere, 
datorită faptului că posedă loturile 
cele mal valoroase șl mai omogene. 
Așadar — din acest punct de vedere 
— nimic nou față de edițiile trecute; 
titlul de campioană și-1 dispută, ce 
de obicei, Dinamo și Steaua ; Crișul 
Oradea și știința Cluj (cărora li s-a 
adăugat în acest an și, proaspăta 
promovată, Rapid București) formea
ză plutonul echipelor fără emoții 
(dnr și fără ambiții), iar pentru ce
lelalte formații singura „problemă” 
este evitarea retrogradării.

Așa stînd lucrurile (situația nu este 
cîtuși de puțin nouă) se ridică în 
mod firesc întrebarea : ce utilitate 
mai prezintă această competiție (în 
actuala ei formă de desfășurare), cu 
ce servește ea dezvoltării și răspin- 
dirii jocului de polo Ia noi in țară 1 
Și cînd ridicăm această problemă ne 
gîndlm șl la faptul că actuala formu
lă a generat o întrecere lipsită total 
de principala cerință a oricărei com
petiții republicane: REGULARITA
TEA. Cele nouă etape s-au întins pe 
durata a nu mai puțin de două luni și 
jumătate (!), iar pe parcursul lor au 
existat momente cînd Steaua șl Di
namo au avut la activ cîte 6 și 
meciuri jucate, în timp ce, de pildă, 
formațiile clujene sau chiar Mure
șul Tg. Mureș nu susținuseră decît 
1—2 jocuri ! Interminabilele reprogra- 
mări au generat șl situații cu totul 
inadmisibile, ca aceea petrecută în 
ziua de 7 iunie, la Tg. Mureș, cînd 
formația locală Mureșul a aflat di
mineața la ora 9 că trebuie să joace, 
în cursul după-amiezli, partida de 
campionat cu Dlnamo București (I).

In asemenea condiții este cit se 
poate de clar că această competiție 
(astfel organizată) nu-și justifică în 
nici un fel existența, cum nu pot fi 
justificate nici importantele sume de 
bani ce se cheltuiesc pentru desfășu
rarea eh Iată o problemă care tre
buie să dea de gîndit în mod serios 
federației de specialitate, datoare să 
găsească o formulă mai economică 
(ne referim la cheltuieli) șl, în ace
lași timp, mai eficientă în ceea ce 
privește progresul formațiilor noastre 
divizionare. N-ar fi rău dacă s-nr 
studia eventual formula pe mai mul
te grupe, cu jocuri în diferite centre 
din două în două săptămînl, de pil
dă. Și echipele ar avea un timp mai 
mare de pregătire și competiția ar 
clștiga în regularitate, (a. v.).

După cum reiese din materialele prezentate, munca organizatorică 
joacă un rol foarte important în asigurarea succesului activității com- 
petifionale, într-un sport sau altul. S-a văzut clar că nerespectarea 
propriilor hotărîri, a planurilor de muncă impietează asupra întregu
lui proces al desfășurării unor importante întreceri.

Pentru ca activitatea sportivă de performanță să atingă un înalt 
nivel valoric, în lumina sarcinilor plenarei Consiliului General al 
UCFS, trebuie intensificată munca de fiecare zi, punîndu-se un accent 
corespunzător pe îndeplinirea integrală și în cele mai bune condițiuni a 
tuturor măsurilor necesare care să ducă la realizarea obiectivelor 
stabilite.

REG. CLUJ, ne-a scris că în cadrul cam
pionatului regional s-au întîlnit în ulti
mul meci echipele C.IJL. Gherla — Teh- 
nofrig Cluj. Cîștigătoarea partidei urma 
să devină campioana regiunii și să ia 
parte la baraj pentru categoria C. La 
scorul de 3—2 pentru C.I.L., echipa oas- 
pe a părăsit terenul de joe. comisia re
gională de fotbal a decis rejucarea me
ciului.

După cum ați văzut din ziar, echipa 
care a obținut dreptul de a participa în 
calificare pentru baraj a fost C.I.L. 
Gherla. Aceasta s-a întîmplat în urma 
hotărlril Federației române de fotbal, 
care a infirmat decizia comisiei regiona
le Cluj șl a omologat ca rezultat al me
ciului scorul - - -
terenului de 
la Tehnofrig.

de 
Joc

3—0, pentru părăsirea 
de către fotbaliștii de

★
organizațiile sportive acor-Organele șl organizațiile sportive acor- 

dă importanța cuvenită sesizărilor oame
nilor muncii, luind măsuri pentru reme
dierea lipsurilor semnalate. Dar, mai 
sînt unele care privesc cu nepăsare as
pectele critice semnalate în munca lor, 
trec sub tăcere aceste fapte și nu răs
pund ziarului în termen, tn această si
tuație se găsesc Consiliul regional UCFS 
Bacău (24 februarie a.c.), F.R. Rugbi (8 
martie a.c.), consiliul regional UCFS 
Oltenia (24 aprilie a.c.), Consiliul raional 
UCFS Somcuta Marc (24 mai a.c.). Con
siliul regional UCFS Dobrogea (24 mai 
a.c.), consiliul asociației sportive U. T. 
Arad (8 iunie a.c.).

ÎNCOTRO?
Ciclismul de pistă a trăit sîm- 

bătă și duminică o adevărată săr
bătoare. Pe ovalul de beton de la 
Dinamo s-au întîlnit o serie de 
„somități* * ale acestei ramuri a 
sportului cu pedale, pistarzi care 
au izbîndit la Jocurile Olimpice și 
au jucat un rol de seamă la cam
pionatele lumii. Alături de Jiri 
Daler, de Zbigniew Zajac sau Ro
land van Vlierberger și-au încer
cat forțele și cei cîțiva pistarzi ro
mâni rămași fideli pasiunii lor, 
împotriva tuturor tentațiilor de 
„.migrație*  la fond. Mircea Po
pescu, Dan Popovici și Vasile Bur- 
lacu ne-au arătat că au progresat. 
Chiar dacă n-au făcut-o în ritmul 
în care am fi dorit, totuși creșterea 
valorii și a experienței lor este evi
dentă și, mai ales, promițătoare.

Sîmbătă și duminică, pe baza hi
pică din Craiova, asociația sportivă 
Progresul a organizat un reușit con
curs hipic, la care au participat călă
reți din localitate, precum și sportivi 
fruntași din cluburile bucureștene Di
namo și Steaua.

Speotatorii prezenți în număr mare 
au aplaudat la „scenă deschisă* 
luțiile sportivilor 
cursul foarte bine 
tuit o frumoasă 
acest sport.

Iată rezultatele „ 
două zile de întreceri : SÎMBĂTĂ. 
Categoria semiușoară (deschisă sporti
vilor de la Progresul Craiova) : 1. 
Ovidiu Podaru cu calul Diamant; 2. 
Pompei Popescu ; 3. Constantin Iancu. 
Categoria ușoară: 1. Dumitru Velea
(Steaua), cu Germinai, 2. Eugen Io- 
nescu (Dinamo), cu Baiadera, 3. Vic
tor Demian (Dinamo), cu Petrișor. 
Categoria mijlocie : 1—2 (la egalitate) 
Victor Demian (Dinamo), cu Stoc 
Costel Ștefi (Progresul Craiova), 
Diamant, 3. Oscar Recer (Dinamo), 
Himalaia.

DUMINICĂ. Categoria ușoară, 
cronometru : 1. Eugen Ionescu (Dina
mo), cu Baiadera ; 2. .Vasile .Tudor

Se află în acest progres și stră
daniile federației de specialitate 
care a pus la dispoziția cîtorva 
dintre pistarzi posibilitatea de a 
concura peste graniță și la înde- 
rnîna noastră, a tuturor, mijlocul 
de a-i verifica în compania unor 
autentice valori cu prilejul celei 
de a V-a ediții a „Cupei Bucu- 
reștiului”, la startul căreia au fost 
prezenți sportivi din 7 țări.

Speranțele noastre vor trebui — 
se pare — să se oprească însă aici. 
Pentru că duminică, la Dinamo, 
antrenorul Ștefan Lemîndroiu ne 
mărturisea, cu vădită tristețe, fap
tul că pentru perioada urmă
toare de 45 de zile pistarzii 
nu mai au nici un obiectiv 
competițional. Programul nu pre
vede nici concursuri interne ofi
ciale, nici participarea la con
cursuri peste hotare. în aceste con
diții este firesc să ne întrebăm : 
ÎNCOTRO MERGEM CU CI
CLISMUL DE PISTĂ? îl des
ființăm sau îl ajutăm să se ridice 
la un nivel din ce în ce mai bun ? 
Dacă biroul federației de specia
litate ajunge la concluzia inutili
tății sprijinirii „pistei*  să-i povă- 
țuiască pe sportivii care-și consu
mă încă energia pe velodrom să 
se îndrepte spre ciclismul de șo
sea, iar dacă se orientează spre 
dezvoltarea probelor de velodrom, 
atunci să alcătuiască un program, 
să depună eforturi susținute pen
tru redresarea acestei ramuri a 
ciclismului. Situația de față nu mai 
poate dăinui I

HRISTACHE NAUM

La Craiova, un reușit concurs de călărie

I cvo- 
participanți. Con- 
organizat a consti- 
propagandă pentru

înregistrate în cele

Și
cu
cu

la

Spartadiiada de vară a tineretului
începe etapa a III-a

Aspect de la intrecerile desfășurate pe terenurile de sport ale Casei Scînteii

Spartachiada de vară a tineretului etapei a Il-a, pe grupe de asociat 
pășește într-o nouă etapă. De astăzi 
se dă startul în întrecerile care vor 
desemna pe campionii orășenești și 
raionali. învingătorii etapei a Il-a, 
pe grupe de asociații sportive, vor 
avea astfel prilejul să-și dovedească 
talentul și pregătirea într-o confrun
tare de nivel ridicat. întrecerile etapei 
a III-a, care încep astăzi la orașe, 
constituie, la unele ramuri sportive, 
finalele ediției actuale. Conform re
gulamentului, la haltere, motociclism, 
orientare turistică și popice ultimele 
întreceri ale Spartachiadei de vară a 
tineretului sînt cele orășenești (raio
nale). Așadar, de astăzi 14 iulie și 
pînă la 4 august vom asista în întreaga 
țară la desfășurarea celei de 
etape a competiției de mase 
chiada de vară a tineretului.

ULTIMELE ÎNTRECERI 
ETAPA A II-A

a III-a
Sparta-

DIN

întrece- 
campionilor

Zilele trecute au continuat 
rile pentru desemnarea

------------------------------------------------------------------------------------------------ v;

Doar doi activiști sportivi la datorie
(Urmare din pag. 1)

mănătoare, ținute anterior, au avut 
ca teme : „calendarul sportiv pe 1965*,  
„organizarea activității sportive de 
masă*,  „amenajarea terenurilor spor
tive simple*,  „prezentarea echipelor în 
competiții*  ș. a. Bineînțeles că toate 
acestea n-au rămas simple acțiuni in
serate în procese-verbale, ci, în conti
nuare, consiliul clubului — care păs
trează o strînsă legătură cu asocia
țiile — a urmărit modul cum se în
deplinesc sarcinile, impulsionînd sau 
corectînd ori de cîte ori s-a simțit ne
voia. Așa se explică faptul că în u- 
nele asociații ca Electra (președinte, 
N. Eparu), Confecția (președinte Tudor 
Conțu), I.S.E.B. (St. Nițu), I.C.A.B. 
(secretar Radu Pintea), F.A.N.E.M. (se
cretar ing. Gh. Lascu), Porțelanul (se
cretar ing. St. Munteanu) etc. activi
tatea s-a îmbunătățit simțitor.

Un alt aspect pozitiv al muncii 
consiliului clubului Avîntul îl con-

(Steaua), cu Scufița ; 3. Andrei Costea 
(Steaua), cu Graur. Categoria mijlocie, 
baraj pentru primul loc: 1. Puiu
Victor (Dinamo), cu Salvator, 2. Vic
tor Demian (Dinamo), cu Stoc ; 3. Os
car Recer (Dinamo), cu Greer. Cate
goria ușoară, ștafetă de doi călăreți : 
1. Steaua (Dumitru Velea, cu Germi
nai și Andrei Costea, cu Graur) ; 2. 
Dinamo (Alexandru Longo, cu Jak și 
Puiu Victor, cu Lin) ; 3. Dinamo 
(Puiu Victor, cu Salvator și Victor 
Demian, cu Petrișor). Forță progresivă: 
1—2 (la egalitate) Dumitru Velea 
(Steaua), cu Severin și Vasile Tudor 
(Steaua), cu Leandru, 3. Oscar Recer 
(Dinamo), cu Greer și Himalaia. 

Vizionați scurt-metrajele:
— A CUI E VINA ? la cinematografele Patria și Festival
— ELEVUL DE SERVICIU la cinematografele Luceafărul și București
— DRUMUL la cinematograful Victoria
— LA CEL MAI ÎNALT NIVEL la cinematografele Union și Melodia
— MELODIILE STRĂZII la cinematografele Excelsior și Grivița

sportive. In Capitală, pe terenurile ; 
sport ale Casei de cultură a tineretult 
din raionul T. Vladimirescu s-au ir 
trecut sportivi dintr-o serie de ase 
ciații din cadrul clubului sporti 
Olimpia. La fotbal, Reccffa a întreci 
Macul roșu cu 2—0. Le ')'>lei băieț 
Flacăra roșie—Anticoros.^ 2—0 (T( 
13), iar la fete, Biofarm—Grafica nou 
2—0 (6,0).

I. HUIDUMA

Pe baza sportivă a Casei Scînteii a 
participat la întreceri sportivi din ase 
ciațiile Telefoane, Aeronautica, Cer 
trocoop, TAROM ș.a. (clubul sporti 
Flacăra). La atletism, am notat cîțiv 
dintre învingători: Aurelian Trifu - 
11,1 la 100 m; Gh. Milian — 26,0 1 
200 m; Marin Vizitiu — 10,80 m I 
greutate; Aurelian Trifu — 1,83 m ) 
săritura în înălțime. La fotbal: Aer< 
nautica — I.C.M.A. 0—1; Prototipul- 
IPROFIL 1—0; Tipograful—TARO1 
3—0.

N. TOKACEK - cores

stituie instruirea și îndrumarea aci 
vului obștesc. Datorită acestui fa 
tovarășii Gh. Marinescu, președinte 
comisiei raionale de tir, Gh. Stadie 
președintele comisiei raionale < 
handbal, Gh. Popescu — volei, in 
Ilie Ciupagea și Ion Păunescu — ti 
rism, sprijină cu competență muni 
secțiilor pe ramură de sport.

Dacă în cele arătate mat sus, ref 
ritoare la metodele folosite în cadr 
clubului Avîntul al raionului 16 F 
bruarie, asociațiile sportive respec 
ve pot găsi exemple bune de urm, 
nu același lucru se poate spune în 
și despre stilul de muncă al acest 
club. Mai precis, despre munca c 
lectivă a consiliului. Iată un sing 
exemplu : la ședințele lunare de in 
truire, dar mai ales la „Ziua pr 
ședintelui*  rareori s-a întîmplat s 
mai participe și un alt tovarăș' 
consiliul clubului, în afară de tov 
rășii Aurel Nemeș, secretarul coord 
nator și Lucia Bucuroiu, ree'-jnsab 
cu problemele organizatorice: În pt 
cesele-verbale ale ședințelor înt 
nești foarte des frazele: „prelucre 
ză tovarășul Nemeș", „prezintă rei 
ral tovarășa Bucuroiu", „coordonea 
tovarăul Nemeș*,  „...răspunde tovai 
șa Bucuroiu" etc. Și pe teren, 
asociații, cam tot aceste nume s! 
amintite. Oare ceialalți membri 
consiliului clubului, destul de mu 
la număr, n-au nimic de spus la 
întîlnire cu președinții asociațiilo 
Au reușit ei vreodată să-i vadă rr 
car la față ? Ne îndoim de acest I 
cru. în asemenea condiții, cînd m 
joritatea problemelor sînt lăsate t 
mai pe umerii a doi activiști, este 
firesc ca munca să nu se desfășoa 
satisfăcător în multe din asociați 
sportive din acest raion. Iată pune! 
nevralgic al acestui club, punct ca 
după părerea noastră, ar trebui să 
înscrie pe ordinea de zi a primei ț 
dințe de analiză a activității con 
liului clubului Avîntul



An fost desemnate finalistele
campionatelor republicane de juniori

FOTBAL
?

V

TIMIȘOARA. — 
întreeîndu-și toate 
adversarele (Ș.S.E. 
Oradea. Victoria 
Sighetul Marmației, 
Știința Alba Iu- 
lia), echipele de ju
niori și junioare ale 
Ș.S.E Timișoara au 
încheiat „zona*  pe

primul loc în clasamente, asigu- 
rîndu-și astfel participarea la finale. 
(I. STAN — coresp.)

TG. MUREȘ. — „Interregionalele” 
campionatelor republicane de juniori 
desfășurate la Tg. Mureș și cele de 
junioare de la M. Ciuc au dat cîștig 
de cauză formațiilor Ș.S.E. Ploiești 
(M) i Luceafărul Brașov (F), care 
vor lupta astfel în finale. în clasa
mentul zonei, la băieți Ș.S.E. Ploiești 
are în urmă sa echipele Electroputere 
Craiova, Ș.S.E. Tg. Mureș și Ș.S.E. 
Sibiu, iar la fete Luceafărul Brașov 
este succedată de Ș.S.E. Găești, Ș.S.E. 
Ploiești și Voința M. Ciuc. (I. PĂUȘ 
— coresp. reg.)

CONSTANȚA. — Etapa de zonă a 
campionatelor republicane de juniori 
a luat sfîrșit cu victoria echipelor 
Progresul București (M) și Ș.S.E. Con
stanța (F), care s-au calificat pentru 
finale. Clasamentele întrecerilor: 
masculin — 1. Progresul București, 2. 
Constructorul Brăila, 3. Ș.S.E. Con
stanța, 4. Ș.M. Giurgiu ; feminin — 
1. Ș.S.E. Constanța, 2. Ș.S.E. II Bucu
rești, 3. Știința Movila Miresei Brăila, 
4. Energia Alexandria.

CLUJ. — La întrecerile etapei de 
zonă disputate în zilele de 9—11 
iulie a învins și s-a calificat în finală 
echipa de juniori Ș.S.E. Cluj, urmată 
în clasament de Ș.S.E. Piatra Neamț, 
C.S.M.S. Iași și Tinerețea Fălticeni.

DEJ. — Cîștigătoare a etapei inter
regionale în luptă cu Știința Dej și 
Știința Fălticeni (Știința Huși nu s-a 
prezentat), echipa de junioare a Ș.S.E. 
Piatra Neamț a cucerit dreptul de a 
luat parte la finalele campionatelor 
republicane.

Antrenorii învață mereu...
Vreo două-trei săptămîni, Nunweil- 

ler III, Constantin, Dridea și Hașoti, 
ca și ceilalți jucători ai echipelor 
noastre de categoria A, B și C, au 
avut suficient timp de „respiro”. De
parte de vuietul stadioanelor, la mare 
sau la munte, după cum le-a indicat 
medicul, ei și-au refăcut forțele în 
vederea noului campionat care bate 
la ușă.

Numai antrenorii lor nu și-au în
găduit încă momente de relaxare. Fac
tori principali în redresarea sportului 
cu balonul rotund din țara noastră, 
tehnicienii echipelor noastre de toate 
categoriile și-au dat întîlnire, ime
diat după ultimul joc, într-una din 
sălile centrului de antrenament de la 
„23 August” pentru a învăța. Ce anu
me ? Tot ce-i nou în „materia” lor : 
de la pasa simplă cu conținut tactic, 
pînă la cele mai perfecționate meto
de de realizare a unei pregătiri fi
zice.

carte, pot ajunge și ei în imediata 
apropiere a unui Pele, Garrincha sau 
Eusebio9*.

Rapid București
17 Nandori Tirana

CONSTANȚA, 13 (prin telefon). — Echi
pele naționale masculine de volei A și 
B al**  Franței și-au încheiat turneul în- 
tre£ i în țara noastră cu jocurile sus
ținute marți în sala sporturilor din Cons
tanța. în primul meci, formației secunde 
a oaspeților l-a fost opusă echipa divi
zionară Farul din localitate, care a rea
lizat o frumoasă victorie internațională, 
întreeîndu-și adversara cu 3—1 (10, —2, 8, 
8), în mare parte datorită eficacității 
atacului. Cei mai buni de la învingă
tori : Gornoviceanu, Vasiliu și Coțovea- 
nu. De la francezi, care au lăsat o bună 
impresie, dovedind pregătire serioasă și 
mare putere de luptă, s-au remarcat 
Mâjard și Cassini, mult aplaudați de cei 
aproape 2 000 de spectatori.

în cel de al doilea meci al cuplaju
lui voleibalistic internațional de la Con
stanța, România A a întîlnit Franța A, 
de care a dispus cu 3—1 (5, 13, — 13, 4), 
după o partidă de bună calitate specta
culară. Voleibaliștii noștri au început 
bine jocul, cu un atac precis și variat, 
cîștigînd lejer primul set. în următoarele 
două ei comit o serie de greșeli (la ser
viciu, la blocaj și In dublaje), fiind con
duși mult timp și chiar pierzînd setul 
trei. In setul 2, francezii, conduși cu 
1—7, au punctat pînă la 11—7 pentru ei. 
în final, sportivii români și-au revenit 
și au învins clar. S-au evidențiat : Dră- 
gan, Derzei, Poroșnicu, Papugiu (Ro
mânia A), Comte, Quazza și Sonthonnax

(Franța A). A arbitrat foarte bine C. 
Mușat.

C. POPA și E. PETRE — coresp.

★
Opt zile la rînd, dimineața și după- 

amiaza, în sală și pe teren, de la 
Rudi Wetzer, cel mai vîrstnic „elev” 
(64 de ani) și pînă la Virgil Blujdea, 
mezinul cursului (35 de ani) toți cei 
70 de antrenori au văzut, au notat, 
au pus întrebări : „Și noi — îmi 
spunea Cibi Braun — avem jncători 
talentați. Instruiți așa cum scrie la

PRONOSPORT
De cîteva zile domnește o mare 

animație în parcul de autoturisme al 
LOTO-PRONOSPORTULUI : se atri
buie marile premii oferite de către 
Concursul special PRONOEXPRES 
din 23 iunie a.c. Din diversele col
țuri ale țării vin cîștigătorii celor 10 
autoturisme. Ei pornesc spre casele 
lor la volanul mașinilor cîștigate.

Un remarcabil succes a înregistrat 
participantul Gheza Pușcaș din Si
ghișoara, care cu o variantă combi
nată de 7 numere — 21 lei a obținut 
dou autoturisme : 1 „FIAT 1100 F“ și 
1 „WARTBURG-STANDARD”.

Și-au mai ridicat autoturismele : 
Co'sma Enea din Cluj și Mitică Sto
ian din București cîte un „WART
BURG-STANDARD” și Filip Iscovici 
c'.r Galați, Ion Nițu din Gurhănești- 
Lehliu, Ion Marc-Cluj, Mihail Sze- 
keli din Brașov și Mitică Stoian 
București, cîte un „TRABANT- 
COMBI”.

Zilele acestea este așteptat să so
sească și participantul Ion Ciorcău 
din Comu-Cîmpina pentru a-și ridica 
autoturismul „FIAT 1100 D“ cîștigat 
la același concurs.

Cu prilejul intrării în posesia celor 
două autoturisme „FIAT 1100 F” și 
„WARTBURG-STANDARD”, pre
miatul Gheza Pușcaș din Sighișoara 
s-a fotografiat alături de cele două 
autoturisme așa cum se vede în cli
șeul de mai jos.

1

Tragerea PRONOEXPRES de azi 
14 iulie a.c. va avea loc la Manga 
lia.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

Dublat de Stoian, Ozum înfruntă blocajul echipei franceze. (Fază din 
meciul România B — Franța B de la 6 iulie: 3—1)

Foto : Relu Năstase

★

Așadar, opt zile de studiu intens, 
cu exemplificări la tablă și... pe. teren. 
Dintre referatele care au captat aten
ția îndeosebi menționăm : Gabriel 
Gabrijelevici (antrenor iugoslav) : 
„Tactica modernă a atacului și an
trenamentul ei“ (cu demonstrație prac
tică), Valentin Stănescu și Nicolae 
Oțelcanu : „Creația în fotbal” (lecția 
practică a fost condusă de antrenorii 
Andrei Șepci și Ilie Savu), Angelo 
Niculescu : „Tactica generală și elas
ticitatea creatoare" (lecție teoretică și 
practică).

Foarte interesante au fost și cele 
două lecții 
ținute de 
(„Probleme 
mentului și 
lae Petrescu 
lui de antrenori de la Londra”).

★
Apariția la catedră a lui Phill 

Woosmann, ieri, în ultima zi a cursului, 
a ștîmit un justificat interes. Pentru 
simplul motiv că tînărul lector al 
federației engleze de fotbal este... ju
cător în plină activitate. Intr-adevăr, 
la cei 33 de ani ai săi Phill Woos
mann este unul din înaintașii centrali 
ai clubului Aston Villa. Fotbalist 
foarte apreciat, el a îmbrăcat de mai 
multe ori tricoul reprezentativ în 
„U”-4e Țării Galilor. Așadar, teore
tician și practician în același timp. 
Subliniind din capul locului faptul că 
fără o tehnică ireproșabilă (învățată 
de timpuriu) nu se poate concepe un 
jucător de valoare, Woosmann a vor
bit, în continuare, despre necesitatea 
însușirii unei pregătiri fizice speciale, 
adaptată la fotbalul modern. Apoi, el 
a analizat diferitele tactici, în cadrul 
maternului cu 4 fundași folosite de 
cele mai cunoscute formații de pe 
glob. Specialistul englez și-a manifes
tat simpatia față de jocul ofensiv și 
Î'rin aceasta spectaculos al brazilieni- 
or și... neadeziunea la „betonul” lui 

Inter.

cu caracter pur teoretic 
prof. Leon Teodorescu 
de psihologia antrena- 

a jocului”) și prof. Nico- 
(„Informare asupra cursu-

★

Cîțiva antrenori au tras următoarea 
concluzie despre acest curs : „Util, 
deosebit de util. Acum ne aflăm mai 
aproape de— realitățile fotbalului 
mondial. întorși la cluburile noastre 
vom lucra mai bine și cu mai mult 
curaj”.

G. NICOLAESCU

• Meciul are loc azi, 
Republicii, cu începere de

pe 
la

stadionul 
ora 20,15

Amatorii de fotbal din 
sînt... convocați astă-seară 
nul Republicii unde vor 
partida internațională RAPID BUCU
REȘTI — 17 NANDORI TIRANA, din 
cadrul „Cupei balcanice". Echipa al
baneză, care a sosit în Capitală, a 
făcut ieri un ușor antrenament — de
altfel ca și vicecampionii noștri — 
și este gata pentru meciul de astă- 
seară, programat să înceapă la ora 
20,15.

Cele două echipe fac parte din pri
ma serie a „Cupei balcanice". Rea
mintim 
de azi :
1. Cerno
2. Rapid 
3—4. Besiktas Istanbul 
3—4. 17 Nandori Tirana

După cum se vede, 
victorii formația feroviară poate pre
lua șefia seriei pe care a deținut-o 
oînă la returul partidei cu Cerno 
More Varna.

în cea de a doua serie, echipa 
constănțeană Farul s-a distanțat și 
este aproape sigur că nu va mai 
pierde primul loc. Constănțenii mai 
au de susținut doar jocurile cu O- 
limpiakos Pireu care se vor disputa 
— probabil — în august. Iată clasa
mentul acestei serii s
1. Farul constanța
2. Spartak Plovdiv

Olimpiakos Pireu 
Vardar Skoplje

3.
4.

Capitală 
la stadio- 
asista la

clasamentul înaintea
More Varna 
București

4 1
2 1
1 0
1 0
cazul uneiîn

jocului
2 1 4:4 4 
O 1 3:3 2 
1 o 1:1 I
1 o 0:0 1

4 3 1 
4 11 
1 1 O
3 0 0

7
3
2
0

AZI. LA ARAD
AUFBAU MAGDEBURG

Formația Aufbau Magdeburg (R.D. 
Germană) își continuă turneul pe care 
îl întreprinde în țara noastră jucînd 
azi la Arad, în compania echipei lo
cale U.T.A.

U. î. A,

Ș.S.E. nr. 2 campioană a Capitalei 
la juniori, categoria a ll-a

Terenul Voința a găzduit zilele tre
cute finala campionatului orășenesc 
(juniori categoria a II-a) care a opus 
echipele Școala sportivă de elevi nr. 2 
și IPROFIL. Confirmînd forma bună 
demonstrată în turneul de baraj, 
nerii jucători de la Școala sportivă 
elevi nr. 2 au obținut victoria 
scorul de 2—0 (1—0).

Organizare, mai multă pasiune și competență - principale deziderate
1 ■ ale sportului de performanță

SA DAM TARII CÎT MAI 
VALOARE, CÎT MAI MULTI ____________T____
L1MPIADA DE LA MEXICO ! iată una din proble
mele care frămîntă tot maj mult pe antrenorii, teh
nicienii și activiștii sportivi din regiunea Banat, 
care— în cadrul unși recente plenare, au analizat cu 
multă profunzime activitatea sportivă de performan
ță pe primele 6 luni ale anului, în lumina cerințelor 
planului de dezvoltare elaborat de Consiliul General 
al UCFS în plenara din ianuarie a.c.

Subliniind o serie de succese obținute de unele 
formații în campionatele republicane (Știința Timi
șoara — handbal fete și baschet băieți), de o serie 
de sportivi (la gimnastică, tir, popice) la alte impor
tante competiții pe plan republican, sau de cîteva 
școli (S.M. 4 Timișoara, S.M. 10 Timișoara) învingă
toare în campionatele școlare ale țării la handbal, 
volei și atletism, participanții la dezbateri au ac
centuat asupra existenței unor serii întregi de defi
ciențe care îngreuiază realizarea planului de pers
pectivă.

MULTI SPORTIVI DE 
PARTICIPANT! LA O-

‘ii 1.0 1 1 i ' '
PREA PUȚINA PREOCUPARE 
PENTRU SELECȚIE ȘI INSTRUIRE

la bun început, lucrările plenarei au 
faptul că într-o șerie de secții de -------- $. procesu]

I

De 
evidență 1 . _ _ _ ____
manță munca de selecție, ca 
strulre ' ' ' ",
cîțiva antrenori (V. Chlța, C. Popa, C. Lache, I. 
Schuster, A. Kerekeș. L. Crttclo, A. Blîndu, E. Pro- 
copeț) pentru perseverența lor în muncă, pentru 
priceperea și dragostea cu care se ocupă de perfor
merii sportului bănățean,, referatul a subliniat lipsa 
unor metode științifice în instruirea sportivilor de 
la secțiile de lupte și polo din Lugoj, fotbal — 
C.F.R. Timișoara, lupte — . C.F.R. și Vagonul Arad, 
polo — Ind. lînij Timișoara, handbal 
Timișoara, volei — Constructorul Arad, atletism 
haltere — C.S.M. Reșița, handbal fete ,
șița. s-a citat și cazul concret al antrenorului 
lupte TEODOR GAIȚA, care deși are o normă în
treagă la Școala sportivă a UCFS din Oțelul Roșu 
nu a dat pînă în prezent nici un sportiv cu perspec
tive !

In cadrul plenarei s-a arătat, de asemenea, că în 
unele secții (lupte, moto, popice — C.F.R. Timișoara, 
lupte — C.F.R. și Vagonul Arad, volei — Vagonul și 
Constructorul Arad, handbal, atletism, haltere — 
C.S.M. Reșița, polo — ind. linii Timișoara) proble
mele selecției sînt trecute pe un plan secundar, că 
aici se cheltuiește timp și energie cu sportivi pla
fonați, fără nici o perspectivă. Cum altfel se poate 
explica faptul că, de pildă, în echipa de baschet 
C.I.L. Timișoara toți cei 12 jucători depășesc vîrsta 
de 30 de ani. sau că unsprezecele fotbaliștilor de la 
Teba Arad este alcătuit numai din foști jucători di
vizionari 7 S-a ma' discutat și situația cu totul ne
corespunzătoare din majoritatea secțiilor de haltere 
din regiune (importantă disciplină olimpică ia care 
sintem atît de deficitari), unde se fac cel mult două

sînt eu totul

scos în 
perfor- 

, , ... r______  de in-
nesatisfăcătoare. Evidențiind

C. Lache, 
A. Blîndu, E.

Tehnometal 
Și 

C.S.M. Re
de

ti- . 
de 
cu

antrenamente pe săptămînâ șl so acordă prea pu
tină atenție creșterii tinerelor cadre. De asemenea, 
a mai fost atinsă șl problema gimnasticii arădene 
care, în ciuda faptului că dispune de numărul cel 
mai mare de cadre calificate din Întreaga regiune, 
nu reușește să se ridice la un nivel corespunzător. 
Motivul 7 Antrenorul Mlhal Botez, și ca el șl ceilalți 
antrenori, continuă să se ocupe de elemente 
căror posibilități de progres sînt limitate.

ALTA CAUZA : LIPSA DE CONTROL

ale

Ce au făcut consiliile asociațiilor și cluburilor res
pective. organele orășenești șl raionale ale UCFS 
pentru remedierea acestor lipsuri ? Nimic, sau a-

sportivi

pregătiți

proape nimic 1 Lipsa unui control sistematic și a 
unei îndrumări competente din partea birourilor de 
secție sau a consiliilor UCFS (în unele cazuri alcă
tuite din oameni fără competență, fără o pasiune 
puternică pentru această muncă) au întărit și netezit 
drumul spre astfel de deficiențe. La C.S.M. Reșița, 
C.S.O. Arad, C.S.O. Timișoara, la asociațiile sportive 
din Lugoj sau Caransebeș, controlul efectuat de or
ganele respective a fost foarte slab. Mai mult chiar, 
unele consilii orășenești ale UCFS (Arad, Caranse
beș, Reșița, Făget, Lugoj) sau raionale (Timișoara, 
Bozovici, Oravița, Moldova Nouă) au dovedit o sla
bă preocupare pentru alcătuirea și în ‘ ’ *
rirea calendarului competițional local, 
pildă, din 24 de competiții prevăzute 
fășurat decît 10 (!), la Caransebeș din 
Făget din 17 — 5, la Lugoj din 17 — 
mirăm atunci că atleții. 
din Resile nu au avut, anul
amical, că în 6 luni, la Arad, nu s-a putut realiza 
clasificarea nici măoar a unui sportiv de categoria

special urmă- 
La Arad, de 
nu s-au des- 
23 doar 11, la 

Să ne mai 
glmnaștil sau halterofilii 

acesta, nici un concurs

7.

I, sau în raioanele Timișoara și Caransebeș a nici 
unui sportiv de categoria a n-a ?

Desigur, aspectele (ne-am oprit doar asupra unora 
dintre ele) relevate de referatul plenarei au frămîn- 
tat pe cei prezenți. care în cursul discuțiilor au făcut , 
șl o serie de propuneri interesante. Să spicuim cîte
va dintre ele : GAVRILA IGNA — președintele con
siliului raional UCFS Lugoj : „Să organizăm cit mal , 
multe competiții pentru juniori; să le urmărim cu 
toată atenția”. V. ALEXANDRES CU — antrenor de 
canotaj din Timișoara: „Din cele trei secții de cano
taj din oraș am putea alcătui una singură, cu re
zultate mult superioare”. I. DUMITRA — secretar la 
C.S.M. Reșița : „în clubul nostru avem 15 secții de 
performanță și nici una nu are rezultate deosebite. 
Reducînd numărul lor, controlul nostru ar fi mai 
eficient și îndrumarea mai competentă, iar perfor
manțele vor crește în mod neîndoielnic”. C. LACHE 
—- director adjunct la S.M. 4 cu program special de 
educație fizică din Timișoara : „Să acordăm toată 
atenția copiilor, să le dăm posibilitatea să se joace 
pe terenuri bine amenajate și utilate. în joaca lor 
se formează principalele deprinderi motrice, marile 
pasiuni pentru un sport sau altul”.

ESTE NEVOIE DE O MAI BUNA 
ORGANIZARE, DE PRICEPERE ȘI PASIUNE

Aceasta a fost una din principalele probleme care 
au reieșit și din concluziile tov. Vanghel Chiose — 
șef de secție adjunct din Consiliul General al UCFS.

Desigur, nu poate fi contestat faptul că în regiu- j 
nea Banat au existat, în acest an, realizări frumoase 
în domeniul activității sportive de performanță. Dar i 
sportivii bănățeni posedă suficiente resurse pentru 
a se impune și maj mult, nu numai pe plan repu
blican ci șl internațional.

Este nevoie, în primul rînd, de o maț bună orga
nizare a activității, pornind de jos, de la conduce
rile secțiilor, pînă la consiliul regional al UCFS. 
Totodată, fără o selecție judicioasă și o muncă de 
instruire intensă, competentă, fără un calendar com- 
petițional judicios întocmit, și, mal ales, realizat in
tegral nu se poate ajunge la performanțe înalte. în 
plus, se simte neveia unei mai mari atenții acordate 
tineretului, o permanentă legătură cu școala, pentru 
asigurarea bazei de masă și implicit a unei mai largi : 
posibilități de selecție. în același timp, se impune 
și o activizare a birourilor de secție, a comisiilor 
regionale (în care trebuie să-și facă loc activiștii cei 
mai competenți) pentru asigurarea unui permanent 
control al felului cum se muncește în secții.

Iată numai cîteva din principalele probleme ce tre
buie să preocupe permanent pe toți antrenorii, teh
nicienii și activiștii din regiune, pentru ca pe baza 
condițiilor și posibilităților existente, ca și a expe
rienței acumulate, activitatea de performanță, din 
regiunea Banat să se ridice la nivelul cerințelor miș
cării sportive din țara noastră

ADRIAN VASILIU



Iste încă loc de mai bine!

*3 
O

A
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— Concluzii după „finalele44 de box

Recentele campionate indivi
duale de box, încheiate sîmbătă 
seara pe stadionul Republicii 
ne-au dat prilejul să facem o 
serie de constatări cu privire la 
evoluția fruntașilor boxului 
nostru. Am urmărit, de-a lun
gul celor trei reuniuni, între
ceri viu disputate, uneori de 
un nivel mulțumitor. Spunem 
uneori, deoarece miza mare a 
acestei competiții i-a determi
nat adesea pe pugiliști să ne
glijeze latura tehnică, punînd 
un accent major pe combativi
tate, în dorința firească de a 
cîștiga cu orice preț. Fără a 
contesta necesitatea combativi
tății, trebuie să arătăm că ea 
nu poate duce la rezultatele 
dorite dacă nu este împletită 
în mod armonios cu tehnica și 
tactica. în această ordine de 
idei, considerăm ca juriul spe- 

alcătuit s-a orientat bine decer-cial
nînd lui Vasile Antoniu titlul de cel 
mai bun boxer al competiției, căci 
acesta a îmbinat excelent cele două 
laturi imporțante cerute în boxul mo
dern : combativitatea și tehnica.

Făcînd bilanțul titlurilor de cam
pioni, constatăm că patru au intrat 
în posesia boxerilor de la clubul 
Steaua (antrenori Ion Chiriac și Mar- 
cu Spacov), trei au revenit dinamo- 
viștilor (antrenori Constantin Nour 
și Constantin Dumitrescu), iar cele
lalte trei au luat drumul provinciei : 
Cîmpulung Muscel (antrenor Cristian 
Panaitescu), Cîmpia Turzii (antrenor 
Francisc Ambruș) și Mediaș (antrenor 
Gheorghe Simion). Este îmbucurător 
faptul că provincia a fost bine repre- 

szentată la aceste finale, dar — în 
același timp — NE ÎNTREBĂM CE 
SE ÎNTÎMPLĂ CU UNELE VECHI 
CENTRE PUGILISTICE CA TIMIȘOA
RA, CLUJ, GALAȚI, REȘIȚA etc ?

Ne surprinde absenta de la ultima 
etapă a campionatelor a boxerilor de 
la Reșița și Timișoara, care în alti 
ani erau printre animatorii finalelor. 

‘’Galațiul, centru care nu se poate plîn- 
ge că nu are condiții bune de pre
gătire și care la edițiile trecute ale 
campionatelor a cucerit numeroase 
titluri, în acest an n-a avut decît un 
singur reprezentant (M. Săvescu) care 
nici nu s-a mai prezentat! Clujul — de 
asemenea — a avut un singur pugilist 
calificat în finală (A. Majai). Aceasta 
dovedește o insuficientă preocupare 
a organelor sportive din centrele res
pective pentru ridicarea calitativă a 
boxului, cu atît mai mult cu cît cu 
ani în urmă din aceste orașe s-au ri
dicat boxeri de valoare.

i- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I De pe pistele de atletism
I

I
I

I
I
I
I
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Î

® Recordmanul mondial la 
greutate, Randy Matson, care 
nu a participat la campionatele 
de atletism ale S.U A. fiind su
ferind, a fost introdus în echi
pa reprezentativă In vederea 
meciului cu U.R.S.S. Recent, la 
Houtson, Intr-un concurs de ve
rificare, el a aruncat greutatea, 
in decurs de numai 10 minute, 
de 5 ori peste 20 m: 
20,64 m, 26,21 m, 20,58 
20,59 m.

20,38, 
m și

I
I
I
I
I
I

I
3

a Leningrad : Tamara
18,16 m la greutate; Tatiana 
Kapîșeva (17 anii) 6,14 m la 
lungime și 4172 p la pentatlon.

Press I
I

I
3
I
I 
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I
I
I

* Citeva rezultate de la 
„Memorialul Roșie ki" BĂR
BAȚI : 110 mg: Lindgren
(S.U.A.) 13,9; 800 m : Jungwirth 
(R.S.C.) 1:50,9; 5 000 m : Schull 
(S.U.A.) 13:54,6; triplu salt :
Kalocsai (R.P.U.) 16,17 m; înăl
țime : Burrell (S.U.A.) 2,06 m; 
prăjină :- Nordwig (R.D.G.) 4,90 
m-, greutate: Mac Grath 
(S.U.A.) 18,30 m; ciocan :
Kondrașov (U.R.S.S.) 67,28 m; 
maraton : Taylor ( A n qi i a ) 
2h17:04. FEMEI 200 m: Ar
den (Anglia) 246; greutate: 
Lange (R.D.G.) 16,41 m; lungi
me : Kirszenstein (R.P.P.) 6.48 
m; pentatlon: Peters (Anglia) 
4400 puncte.

I
I
I
i
I
I
I
I
I
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Privind lista noilor campioni, ne 
bucură să constatăm că șase din cele 
zece titluri au fost cucerite de boxeri 
foarte tineri (Giju, Simion, Antoniu, 
Pițu, Dobre, Chivăr), fapt care de
monstrează, încă o dată, că boxul 
nostru are destule elemente tinere, de 
valoare. Dar, în același timp, nu tre
buie uitat că și în edițiile trecute ale 
campionatelor au îmbrăcat tricoul de 
campion boxeri 
Anton — 1962,
M. Nicolau — 1963, C. Buzuliuc, C. 
Niculescu, I. Olteanu — 1964), care 
se anunțau elemente de mare talent, 
dar care, apoi, n-au confirmat aștep
tai ile. De aici reiese sarcina impor
tantă care stă în fața colegiului cen
tral de antrenori de a crește, în con
tinuare, pe acești tineri, în așa fel în- 
cît să devină cadre de nădejde ale 
echipei noastre reprezentative. Să nu 
uităm că toți acești boxeri au vîrsta 
cea mai propice de a ne reprezenta 
la viitoarea ediție a J. O., că timpul 
nu stă în loc și că pentru Mexic pre
gătirea acestora trebuie să înceapă, 
cu toătă hotărîrea, încă de acum. A- 
tenția antrenorilor, cluburilor și a fe
derației trebuie îndreptată cu atît mai 
mult spre acești tineri, cu cît o parte 
dintre actualii componenți ai loturi
lor noastre(Mihalic, Puiu, Mirza, Ni
culescu, Olteanu, Mariuțan) n-au mai 
dat satisfacție în ultima vreme.

O ultimă remarcă : multi dintre bo
xerii noștri fruntași nu știu să cîști- 
ge de o manieră concludentă, în așa 
fel îneît victoria lor să nu comporte 
discuții. Acest lucru s-a reflectat în 
ultimele întreceri, ca și în marile 
competiții internaționale, la unii bo
xeri ca Ciucă, Gîju, Dinu. Mîrza, Ol
teanu, Mariuțan. într-un cuvînt, ei nu 
știu să pună punctul pe „i". Mărirea 
ritmului de luptă în finalul fiecărei 
reprize și în special în ultima, a in
cisivității, în decursul întregului 
meci — trebuie să stea în centrul 
atenției antrenorilor care vor pregăti 
boxerii noștri pentru viitoarele între
ceri interne și internaționale.

Despre nivelul tehnic al recentelor 
lrnale se pot spune 
lucruri bune, fapt 
și de oaspeții de 
zenti la București.

Cea mai mare 
iin 1965 ne-a dat 
tăm că deși pe plan internațional bo
xul nostru nu se mai situează la un 
Ioc de frunte, el are mari posibilități 
de creștere. Faptul că un mare număr 
de tineri au fost prezenți în finale și 
că șase dintre ei au îmbrăcat tricoul 
de campioni republicani ne îndreptă
țește să afirmăm că pentru viitoarele 
mari întreceri internaționale avem 
rezerva de cadre. Deci, posibilități 
există. Dar pentru ca ele să devină 
realitate este necesară o mai mare 
preocupare din partea organelor care 
răspund de această ramură sportivă, o 
muncă mai intensă, de calitate, din 
partea antrenorilor 
tru ca la viitoarea 
xul românesc să 
cinste.

prof. TRAIAN

tineri (ca C. 
N. Moldovan,

în general — 
constatat de altfel 
peste hotare pre-

competiție internă 
prilejul să cons'a-

și boxerilor, pen- 
editie a J. O. bo
ne reprezinte cu

OGRINJEANU
antrenor

Vesti din tarile socialiste
SPORTIVII POLONEZI 

LA UNIVERSIADA

Și în R. P. Polonă pregătirile 
tru evenimentul sportiv central 
nului — Universiada de la Budapesta 
— au intrat In faza finală. Se contu
rează loturile, se fac pregătiri pentru 
organizarea unor centre de pregătire, 
iar sportivii înscriși pe listele de par
ticipant! se antrenează cu seriozitate.

Delegația sportivilor polonezi va 
cuprinde 110 persoane. O delegație 
mare dar și valoroasă prin componen
ta ei. în majoritate lotul sportivilor 
polonezi este alcătuit din cei mai mari 
performeri, în frunte cu scrimerii 
Ryszard Parulski — proaspătul cam-

pen
al a-

pion mondial Ia sabie, Bogdan Gon- 
sior, Ryszard Kunze, Adam Lisewski 
și alții. Printre atleți se numără, de 
asemenea, nume sonore în frunte cu 
Irena Kirszenstein, care a alergat zi
lele trecute suta de metri în excepțio
nalul timp de 11,1 (record mondial), 
săritorul în înălțime Edward Czernik 
(2,20 m — anul trecut — 2,15 m în 
acest an), sprinterul Wieslaw Maniak 
care a fest de mai multe ori crono
metrat cu 10,2 pe 100 m etc.

în afară de atletism și scrimă, Po
lonia va fi reprezentată la Universia
dă la baschet (masculin), volei (mas
culin și feminin) tenis și sărituri ar
tistice de pe trambulină. La înot și 
baschet (feminin) nu s-au făcut în-

scrieri, deoarece 
tivilor polonezi 
lasă de dorit.

De pregătirea
Comitetul olimpic polonez în colabo
rare cu A.K.S. (Uniunea sportivă a 
studenților).

performantele spor- 
în aceste disciplina

loturilor se ocupă

SPORTUL DE MASĂ ÎNTR-O UZINA 
DIN GVOR

Instantaneu dintr-un concurs de motocros desiășurat la Teterow (R. D. 
Germană)

Foto : Zentralbild

LA BRIANSK

Alexandra Nicolau pe primul loc:
7 puncte după 9 runde

MOSCOVA 13 (Agerpres). Au mai 
rămas de disputat două runde în tur
neul internațional feminin de șah de 
la Briansk și reprezentanta noastră 
Alexandra Nicolau se menține în frun
tea clasamentului, totalizând 7 puncte 
după 9 runde. Ea este urmată de 
Kozlovskaia cu 6 puncte și o partidă 
întreruptă, Ranniku — 6 puncte, Kis-

Iova 5,5 puncte. în runda a 9-a Ale
xandra Nicolau a făcut remiză cu Maia 
Ranniku, fosta campioană a U.R.S.S. 
Alte rezultate: Eretovă—Jurczinska 
1—0; Lazarevici—Filanovska 1—0; 
Karakaș—Kislova 1—0; Asenova—Bo
risenko 1—0; partida Kazmina—Koz
lovskaia s-a întrerupt într-o poziție 
complicată.
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SCURTE ȘTIRI • SCURTE ȘTIRI • SCURTE ȘTIRI
LEVSKI SOFIA CAMPIOANĂ 
A BULGARIEI LA FOTBAL

Echipa Levski Sofia a cîștigat cam
pionatul de fotbal al R.P. Bulgaria, 
pe anul 1965. învingind în penultima 
etapă cu 2—1 pe Dunav Ruse, forma
ția Levski a totalizat 40 de puncte și 
nu mai poate fi ajunsă de cea de a 
doua clasată, Lokomotiv Sofia, care 
a acumulat 37 de puncte. Alte rezul
tate din etapa a 29-a: Botev Plovdiv
— Lokomotiv Sofia 0—1,- Spartak 
Pleven — Slavia Sofia 0—0; Sliven
— Beroe Stara Zagora 2—1; Cerno 
More Varna — Akademik Sofia 2—1; 
Spartak Sofia — Lokomotiv Plovdiv 
2—0; Spartak Plovdiv — Marek 0—1; 
TSKA Cerveno Zname — Botev Vra- 
ca 0—1.

MECIUL DE ȘAH 
U.R.S.S. — IUGOSLAVIA

La Vrnjacka Banja se desfășoară 
meciul de șah dintre echipele repre
zentative ale U.R.S-S. și R.S.F. Iugo
slavia. ~ - - -
24—13 
vietici.

După 4 ture, scorul este de 
(3) în favoarea șahiștilor so-

LARSEN S-A CALIFICAT
Cîștigînd cea de-a 8-a partidă, ma

rele maestru danez, Bengt Larsen, a 
încheiat victorios (5,5—2.5 puncte) 
meciul său cu iugoslavul Bora Ivkov

și s-a calificat în semifinala campio
natului mondial de șah, pe care o va 
susține cu Mihail Tal, învingătorul 
lui Portisch. Acest meci se va dis
puta 
Bled.

începînd de la 21 iulie tot la

UN NOU RECORD AL LUI 
ODLOZIL

prilejul unui concurs atletic in-Cu 
ternațional desfășurat la Otrokovice, 
sportivul Jozef Odlozil a stabilit un 
nou record cehoslovac cîștigînd pro
ba de 2 000 m plat cu timpul de 5:08,6. 
Pe locul doi s-a clasat campionul o- 
limpic Peter Snell (Noua Zeelandă) 
— 5:12,6, iar pe locul trei Bogumil 
Zhanal (R.S.C.) — 5:27,6. Cursa de 
1 000 m a revenit lui John 
(Noua Zeelandă) în 2:26,2.

Într-un alt concurs, care 
Ioc la Brno, cehoslovacul Jiri 
s-a situat pe locul întîi Ia aruncarea 
greutății cu 17,93 m, urmat de Mac 
Grath (S.U.A.) — 17,60 m. Bob Schull 
a sosit primul la 3 000 m 
nometrat în 8:04,0.

AZI SE ÎNCHEIE
FRANȚEI"

Ieri s-a desfășurat pe 
Auxerre — Versailles (225

Davies

a avut 
Skobla

plat, cro-

„TURUL

distanta
km) pen-

ciclist al 
olandezu- 
urmat de

ultima etapă a Turului 
Franței. Victoria a revenit 
lui Karstens în 6 h 12:42,0 
Rik van Looy și Reybroek.

în clasamentul general, 
ultimei etape, care 
distanta Versailles 
italianul Gimondi, 
și 12 secunde de francezul Poulidor.

înaintea
se aleargă azi pe 
— Paris, conduce 
urmat la 1 minut

BENFICA — VASCO DA
GAMA 1—1

Confinuîndu-și turneul în America 
de Sud, 
Lisabona 
formația 
disputat 
tori, s-a 
(1—1). Au marcat Augusto 
oaspeți și Saul pentru gazde-

(Agerpres)

echipa portugheză 
a întîlnit la Rio de 
Vasco da Gama, 

în fața a 30 000 de 
terminat la egalitate

Benfica 
Janeiro 
Meciul, 
specta-

1—1 
pentru

largă de masă,, Nu- 
tost atrași pe tete- 
la atletism, volei. 

Acum fiecare secție

în urmă cu cifiva ani. la Uzinele 
de utilaje pentru transporturi .Wil
helm Pieck“ din Gyâr se vorbea prea 
pufin despre sportul de masă. Totul 
se rezuma atunci la o echipă de fotbal 
alcătuită din jucători imbătrîniți, fără 
valoare. Și iată că in ultima vreme, 
in activitatea sportivă a uzinei s-a 
tăcut o mare cotitură. Sportul a că
pătat aici o bază 
meroși tineri au 
nurile de sport 
popice și fotbal.
a uzinei Iși are echipa ei care parti
cipă cu regularitate la etapele din 
campionatul intern. Echipele des
fășoară o frumoasă activitate de popu
lai izare a sportului in mediul sătesc 
tar formațiile reprezentative ale uzi
nei, la fotbal, atletism și popice au 
susținut numeroase intllniri interna
ționale. Asociația sportivă a uzit.fy 
are o frumoasă bază sportivă, prir ~1 
care o pistă de popice construită' re
cent.

PRIMA ETAPA A SPARTACHIADEI 
DIN R. D. GERMANA

în prezent, în R. D. Germană se 
desfășoară etapa raională a Sparta- 
chiadei. întrecerile se bucură de o 
frumoasă participare. La Karl Marx- 
Stadl competițiile s-au desfășurat In
tr-un cadru sărbătoresc. Ele au coin
cis cu aniversarea a 800 de ani de Ia 
întemeierea orașului. Aici, numai Ia 
atletism au luat startul peste 1 000 de 
concurenți, dintre care s-a remarcat 
tînărul Friedrich Schindler în proba 
de 100 m. La Rostock, faza raională 
a reunit în calificări la atletism, 4 000 
de tineri. Fotbalul s-a bucurat dt> un 
frumos succes la Senftenberg unde au 
participat în turneele preliminarii 53 
de echipe școlare. în total, in acest 
raion au concurat la 
handbal, gimnastică,
tenis, baschet, box, scrimă, triatlon 
aproape 2 000 de tineri, dintre care 
1 167 elevi.

înot, atletism, 
volei, ciclism,

„Criteriul european 
de juniori" la tenis de masă

PRAGA 13 (prin telefon). Compe
tiția celor mai buni juniori de tenis 
de masă din Europa a continuat marți 
cu disputarea probelor pe echipe, 
înainte de a da alte rezultate tehnice, 
trebuie menționată victoria formației 
noastre masculine asupra celei a R.F. 
Germane cu 5—3. După ce au fost 
conduși cu 2—0 și 3—1, juniorii ro
mâni au avut o frumoasă revenire și 
au țerr-lnat învingători: L. Șiman-,. „• 
dan—Jantzen 0—2, Păun—SteidlZ 
0—2, Dumitriu—Gichsel 2—1, L. Și- 
mandan—Steidle 0—2, Dumitriu—
Jantzen 2—0, Păun—Gichsel 2—1, 
Dumitriu—Steidle 2—1, L. Șimandan
— Gichsel 2—1. Alte rezultate, echipe 
fete : grupa A : Suedia cu Bulgaria 
3—0, Belgia 3—0, Austria 3—0 ; 
gr. B : R.D.G. cu Cehoslovacia (A) 
3—0, Anglia 3—1, Danemarca 3—1 ; 
gr. C : U.R.S.S. cu Iugoslavia 3—0, 
Franța 3—0, Cehoslovacia (B) 3—0, 
gr. D : R.F.G.—Ungaria 3—1, Unga
ria—România 3—2 ; Poor—Crișan
1— 2, Petrani—Ivan 2—0, Poor, Fe- 
nyes—Crișan, Ivan 0—2, Poor—Ivan
2— 0, Petrani—Crișan 2—I, România 
—Polonia 3—0 ; echine băieți, gr. A : 
Cehoslovacia (A) cu Bulgaria 5—0, 
Danemarca 5—1 ; gr. B : Suedia cu 
R.D.G. 5—2, Polonia 5—2 ; gr. C : 
Iugoslavia cu Austria 5—0, Grecia 
5—0 ;gr. D : U.R.S.S. cu R.F.G. 5—0. 
România 5—0, Belgia 5—0, România
— Luxemburg 5—0.

Concursul continuă miercuri și joi.

Rezultate de la Balcaniada de tenis
Luni, în primele meciuri ale Balca

niadei de tenis s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Grecia — Bulgaria 
2—1, Iugoslavia — Turcia 3—0. De
oarece jocurile au Ioc seara și se ter

mină tîrziu după miezul nopții, la 
închiderea ediției nu ne-a parvenit 
încă rezultatul partidei România — 
Turcia. Miercuri se desfășoară întâl
nirea România — Iugoslavia.
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