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21-23 iulie, pe velodromul Dinamo:

CONCURSUL INTERNATIONAL 
„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI"

In zilele de 21, 22 și 23 iulie se va 
desfășura pe velodromul Dinamo din 
Capitală un important concurs inter
național de pistă dotat cu „Cupa ora
șului București*4. La întreceri vor 
participa alergători din Uniunea So
vietică, Franța, R.D. Germană, Italia, 
R . Bulgaria, R.P. Polonă și din țara 
noastră.

In 
rești' 
probe : viteză, urmărire 
urmărire pe echipe, 1.000 m cu start 
de pe loc, cursa italiană, eliminare și 
semifond (100 ture cu sprint la fie
care trei ture).

cadrul „Cupei orașului Bucu- 
se vor desfășura următoarele 

individuală,

Iubitorii sportului cu 
motor din “ 
prilejul să 
O importantă 
re de 
euit. 
neață, 
ora 9,30, se va 
fășura pe circuitul 
din jurul casei scin- 
teii (același pe care a 
avut loc finala cam
pionatului individual 
de semifond la ci
clism), în organizarea 
clubului sportiv Dina
mo, un frumos con
curs de viteză cu par- 

mai 
din 

pro-

O frumoasă v’ctorie a rugbiștilor militari

C.C.A.—DUBLA BRATISLAVA 31-8
Azi, pe stadionul Din»mo la ora 18. DlNANB — dukla

Marți după-amiază amatorii de rugbi 
au avut deosebita satisfacție de a asista 
— în plină vacanță rugbistică — la o 
agreabilă partidă. în care protagoniste 
au fost echipele C.C.A. (clasată pe locul 
secund la finele turului campionatului 
pe anul în curs) și Dukla Bratislava

„Cupa orașelor balcanic e“ la box

Gata pentru întreceri
• Boxerii din Grecia, Bulgaria, 

Turcia și cei din țara noastră sint pe 
punctul de a-și termina pregătirile în 
vederea participării la „Cupa orașe
lor balcanice". Anul acesta, după cum 
se știe, se desfășoară cea de a doua 
ediție. Primele întilniri in cadrul a- 
cestei competiții au avut loc în anul 
1960 la Istanbul și s-i 
succesul categoric al 
mini, care au cîștigat 
titluri puse în joc.

• La actuala ediție 
șelor balcanice" vor fi prezenți 40 de 
pugiliști (cite 10 de fiecare echipă).

• Prima reuniune va avea loc în 
ziua de 11 iulie (marți), cea de a

zile 
în
voi

■au terminat cu 
boxerilor ro- 
7 din cele 10

doua miercuri. In prunele două 
vor boxa învingătorii intre ei și 
vinșii între ei. Joi, participanții 
avea o zi de odihnă iar vineri vor da
asaltul hotărîtor pentru calificarea 
în finale, care se vor disputa simbătă 
15 iulie.

• In ziua de odihnă boxerii parti
cipant la întrecerile din cadrul „Cu
pei orașelor balcanice** vor vizita Ca
pitala, iar după terminarea competi
ției vor face o excursie pe litoral.

• Sistemul de punctaj va fi urmă
torul: locul I — 4 p., locul II — 3 p., 
locul III — 2 p., locul IV — 1 p., iar 
neprezentările vor fi penalizate cu 
zero puncte.

• Din echipa prezentată de Grecia 
anul 
los 
vor 
nul
cu Mariuțan în fața căruia a 
prin abandon în primul rund, 
relos a fost singurul boxer 
reprezentat sportul cu 
din
europene

• Din 
la prima 
canice**,
mai îmbrăca tricoul național.

trecut la Istanbul, doar Costare- 
(cocoș) și 
tace deplasarea la București, 
trecut Polikandriotis s-a

(cea 
lorii

Merghișescu (C.C.A.)

va*

corespuns sub 
faptul că 

sezon — jucătorii 
obosiți — ca și 
i-au incomodat

să arătăm 
multe as- 

ne aflăm 
fiind

tempera* 
vădit pe 
Cu toate

categorică dacă ci insistau «nai mult în 
final. Dar, eforturile depuse m primele 
60 de minute, de categorică dominare 
a rugbiștilor noștri, și-au spus în cele 
din urmă cuvîntiil, ceea ce a permis 
oaspeților — bine pregătiți sub aspect 
fizic—• să echilibreze jocul, pe măsură 
ce partida se apropia de sfîrșit. Este 
adevărat că, pe parcurs, Alexandru lo- 
ncscu — un stîlp al grămezii C.C.A. — 
s-a accidentat, trebuind să părăsească 
terenul, iar Pencil! dădea vădite semne 
de oboseală. In final, la scorul de 
25—0, rugbiștii cehoslovaci profită de 
-îteva greșeli ale apărării noastre și 
marchează două încercări. Prima, după 
o combinație între cei doi centri Stasny- 
Mclichar și a doua după o grămadă 
spontană, cînd înaintarea oaspeților a 
pătruns toată în terenul nostru de țintă 
(încercarea aceasta a fost transformată). 
Rugbiștii cehoslovaci au jucat cu multă 
dîrzeuic, dar lipsa lor de experiență și 
repertoriul cunoștințelor tehnice insufi
cient au ieșit pregnant în evidență. Cei 
mai buni : STASNY, MELICHAR, WIM
MER și IIRUBIZNA.

In acest meci, condus cu multă com
petență de Victor Vardella, învingătorii 
au aliniat următoarea formație: PEN
II IJ — Cojocaru CIUTA (Kramer), 
Nanii. CIOBĂNEL — NICA, MERGIH- 
ȘESCU — ENACHE, Preda, ȘT.

viteză 
Duminică 
începînd 

9,30, se 
pe 

jurul casei

Capitală au 
asiste la 

intiece- 
pe cir- 

<limi- 
de la 
des-

ticiparea celor 
buni alergători 
Car'-ală si din 
vii .e. Antrenamentul 
oficial va avea loc vi
neri intre orele 9 și 
12. înaintea curselor 
pentru avansați vor 
avea loc întreceri re
zervate începătorilor 
(125 cmc. 175 cmc si 
o categorie specială 
pentru scuterele „Ma
nei").

la fotbal, ediția 1961 — 1962
© Primul adversar ai echipei C.C.A.; Austria Viena 
• Jocurile din primul tur - pînă ia 30 septembrie

COPENHAGA 5 (prin telefon). Co- 
nisia de organizare a Cupei Cam
pionilor Europeni, întrunită la Co- 
>enhaga, a procedat marți la trage- 
ea la sorți a meciurilor din primul 
ur al competiției, ediția 1961- 1962. 
lele 28 de echipe care și-au anunțat 
>articiparea au fost împărțite in două 
(rupe, din prima făcînd parte 15 
ormații, iar din cea de a doua — 13. 
’otrivit tragerii la sorți, campioanele 
'inlandei, Valkeakosken Haka (seria 
) și Turciei, Fenerbahce (seria a

Il-a), s-au calificat direct in turul doi. 
Regulamentul întrecerii prevede, de 
asemenea, ca deținătoarea titlului, 
Benfica Lisabona, să nu joace in pri
mul tur, ea fiind cea de-a 29-a for
mație prezentă la viitoarea ediție a 
,,C.C.E. “.

In seria I în cadrul primului tur 
vor avea loc următoarele meciuri 
tur-retur: Spora Luxemburg — O-

(Continuare în pag. a 3-a)

CIRCUITUL CICLIST AL REGIUNII BRAȘOV
BRAȘOV 4 (prin telefon). - Ediția 
ibiliară a circuitului regiunii Brașov 
cursa ziarului „Drum nou“ — a început 

ab cele mai bune auspicii. In prima 
.apă Brașov - Sf. Gheorghe - Tg. 
ăcuiesc — Brașov (140 km) alergătorii 
-au disputat cu ardoare întîietatea 
rganizind o serie de evadări. Această 
tapă spectaculoasă, la sfîrșitul căreia 
•a înregistrat o medie orară de 39,200 
m,’ a fost cîștigată de rutierul N. 
rigore (C.C.A. I) cronometrat cu 
h 34:08.0. urmat în același timp de 

h. Neagoe (C.C.A. I), i Constantines- 
u (Comb. Dinamo—C.P.B.), C. Moi- 
sanu (Victoria), M Voinea (Dinamo)

Gh. Bădără (lotul de tineret). La 
este 2 minute a sosit un grup în 
ire se aflau Gh. Rădulescu, W. Zie

gler, D. Munteanu ș.a., după 7 mi
nute 1. Stoica, A. Șelaru ș.a., iar după 
mai bine de 10 minute un - alt grup 
cu G. Moiceanu, S. Duță Și L. Zanoni.

MEDIAȘ 5 (prin telefon). Etapa a 
Il-a desfășurată pe rută Brașov - Fă
găraș - Sibiu - Mediaș (196.km) a fost 
calmă. La Sfbili, 7 alergători se des
prind de pluton, 4 dintre el reușind 
să ajungă la Mediaș cu un avans a- 
preciabil. Ordinea sosirii: 1. M. Voi- 
neâ ’ (Din.) ,5 h 44.51 : 2. A. Șelaru
(Din-.) 5 h 44:54 : 3. Gh. Neagoe
(C.C.A. I) ; 4, c. Moiceanu (Vict.) ace
lași timp. în clasamentele generale 
conduc după două etape M. Voinea cu 
9 h 18:59 și Dinamo cu 28 h 15:09.

0. GRUIA Și G. MATGAWAMU 
X corespondenți

Polikandriotis (grea) 
A- 

întîlnit 
pierdut 
Costa- 

care a 
mănuși

Grecia la recentele campionate 
de la Belgrad.
formația noastră prezentă 

ediție a „Cupei orașelor bal- 
doar Nicolae Stoenescu va

de a patra formație în scara 
rugbiiihti cehoslovac).

Dintr-un început trebuie 
că partida a 
pecie. Eîr^șh?, 
la sfîrșit de 
deci destul de 
tura ridicată
rugbiștii celor două echipe, 
acestea, jocul a fost plăcut. Meritul re
vine în primul rînd formației bucureștenc 
care — convinsă că rezultatul nu con
stituie neapărat un scop în sine — a 
jucat relaxat,, ptinînd accentul pe latura 
spectaculară, atît de apreciată de ma
rele public. Rugbiștii militari au acțio
nat în spiritul unei permanente ofensive 
purlînd precis balonul la mînă spre țin
ta adversă. Ei au făcut astfel din plin 
dovada marilor lor posibilități, obținînd 
în cele din urmă o victorie comodă : 
31 — 8 (11—0), care însă putea fi și mai

Revedere cu campioana U.R.S.S
la volei: Ț.S.K.A. Moscova

Ne mai despart două zile 
mul meci al finalei C.C.E. 
masculin. Se intilnesc Rapid Bucu
rești și Ț.S.K.A. Moscova, aceleași 
echipe care și-au disputat și cu un 
an în urmă, la prima ediție a între
cerii, titlul de cea mai bună formație 
de pe continent, am putea spune, din 
lume.

Dornici să aflăm ultimele amă
nunte despre valoroșii adversari ai 
sportivilor feroviari, am luat legă
tura prin telefon cu Moscova. De la 
capătul firului, redactorul de specia
litate al ziarului „Sovletski sport", 
Evg. Birun, ne-a pus la dispoziție ci- 
teva știri proaspete...

Duminică s-a încheiat prima jumă
tate a finalei campionatului mascu
lin șde volei al U.R.S.S., la care iau 
parte 8 echipe, Ț.S.K.A. Moscova 
conduce detașat in clasament, reușind 
remarcabila performanță de a ciștiga 
toate partidele susținute, deși a avut

de pri- 
la volei

de suportat asaltul unor formații pu
ternice cum ar fi Burevestnik și Lo
komotiv (Moscova) sau S.K.I.F. Riga. 
Jucătorii militari dețin la ora actuală 
o formă foarte bună, alcătuind o e- 
chipă omogenă, completă ca posibili
tăți tehnico-tactice, cu mari resurse 
de luptă.

Toți cei șase componenți ai echi
pei de bază fac parte din lotul re
prezentativ al Uniunii Sovietice și 
sint binecunoscuți publicului nos
tru. Căpitanul echipei este Iurii Ces- 
nokov (in același timp căpitan al 
formației U.R.S.S.), jucător de atac, 
cu o mare varietate in lovituri, autor 
a numeroase scheme tactice folosite 
la fileu. II secondează, cu succes, fai
mosul Nil Fasahov, caracterizat de o 
mare forță ofensivă și de arta de a 
trage la fel de bine cu ambele mtini. 
Mai puțin spectaculos, dar foarte util,

(Continuare în pag. a 4-a)

Hrubizna și Vlatislav Melichar (căpita
nul echipei Dukla Bratislava).

CONSTANTIN — Mehedinți, Blăgcscu 
— IONESCU, CAPUȘAN, Danciu* 
(Iatan).

In continuarea turneului lor, rugbiștii 
de la Dukla Bratislava vor juca azi pe 
stadionul Dinamo, la ora 18, în compa
nia formației Dinamo București.

D. CALLIMACHI

Canotorii sovietici — 
la ncnlcij

O echipă de vîslași sovietici a 
plecat la 3 iulie în Anglia pentru 
a participa la tradiționalele regate 
internaționale de l-a Henley. Din 
echipă fac parte ca^nionii olimpici 
Via-ceslav Boreiko și Uieg Gonovalov. 
Alexandr Berkutov, [uri Tiukalov, 
tînărul Oîeg Tiurin, care-1 înlocu
iește pe Viaceslav Ivanov, l-a proba 
de schif. In prob-a de 8 plus 1 va 
participa echipajul clubului maritim.

Copiii oamenilor muncii din Brașov învață tenis

,,Așa trebuie ținută racheta", expli
că antrenorul Ion Racoviță viitoare- 
lih'- ' flicâtoăre ''de' tenis. Printre cele 
care țin în mînă racheta se află 
Elena Kiss și Angela Rodeanu, ai 
cărbr - părinți lucrează la sectorul 
traldihent termic al uzinei Steagul 
roșă și Felicia Bucur, al cărei lată 
este muncitor la sectorul întreținere 
al ădelblași uzine.

Foto: GH. CORCODEL

De cîtiva ani, pe lîngă asociația 
sportivă Steagul roșu Brașov activează 
un centru pentru învățarea tenisului 
de către copiii muncitorilor uzinelor 
Steagul roșu, de la Rulmentul, Hi
dromecanica și alte întreprinderi din 
oraș. Federația de specialitate a a- 
cordat încă de la înființarea centru
lui o atenție deosebită activității a- 
cestuia, considerînd că va fi o pepi
nieră a tenisului.

Programul de instruire este minu

țios întocmit și condus de antreno
rul Ion Racoviță, care se ocupă cu 
multă dragoste și pricepere de creș
terea viitorilor jucători de tenis. Nu
mărul copiilor participant! la antre
namente este de 32, împărțiti în 
grupe de vîrstă și stadiu de pregă
tire. Din grupele I, 2 și 3 — avan
sați — s-au evidențiat Alin Baciu. 
Viorel Marcu, Iosif Kerekes, Codin 
Dumitrescu și Liviu Pora. In ultima 
vreme accentul a fost pus pe pregă
tirea și instruirea fetelor, ceea ce a 
făcut ca grupa a IV-a, a începători
lor, să fie alcătuită din 10 fete și 
doar 3 băieți, toți între 7 și 9 ani. 
Din această grupă au dovedit reale 
aptitudini Felicia Bucur, Elena Kiss, 
Angela Rodeanu ș.a.

Mereu activ, antrenorul Io-n Ra
coviță caută să pregătească, cît mat 
bine fiecare copil, manifestîndu-și în 
permanență dorința de a da patriei 
sportivi de valoare. Această dorință 
a fost confirmată de-a lungul anilor 
prin faptul că din centrul de pe 
lîngă uzina Steagul roșu Brașov au 
crescut printre alții campionul tării 
Ion Țiriac, Giinther Bosch, Dorin Ni- 
cuia, Doru Baciu și alții.

GH. CORCODEL-coresp 
(Material primit în cadrul corn 

cursului „Pentru cea mai bună 
corespondență")



„ÎMI ISTE DRAG SĂ MUNCESC |
CU COPIII

De vorbă cu antrenorul Gheorghe lordăchescu

B O-X

Dintre numeroasele aspecte ale 
muncii sportive desfășurate în cadrul 
asociației Combinatului Poligrafic 
București, ne-am oprit de data aceasta 
asupra

par- 
Dr.

■f Marți seara s-a desfășurat în 
Teul sportiv Progresul din str. 
Țstaicovici prima reuniune din cadrul 
t „Cupei Eliberării". Meciurile au fost,

. î »-» 1 rl i n TY11 o A TNT—oii lir'iaîF TI ici

“tmpra celor care privesc preocuparea 
pentru creșterea și pregătirea copii
lor și a juniorilor la fotbal.

este drag să muncesc cu„Zmi
copiii și juniorii" — ne-a spus comu
nistul Gheorghe lordăchescu, sau, 
cum îl numesc mulți, nea Goguță, 
antrenorul de fot- a 
bal de la C.P.B. ) 
Dar sâ-i facem o ț 
scurtă prezentare. | 
A îndrăgit fotba- ț 
Iul pe cînd era u- ‘ 
cenie t 
țar. Avea ___
ani. începutul l-a 
făcut — 
Ies — cu 
de cîrpă.
se înscrie
parea
„Prietenii 
apoi la 
sportiv", „Cercul atletic București" și în 
sfîrșit la „Venus" București. Maistrul 
zețar Gheorghe lordăchescu a urmat 
prima școală de antrenori de fotbal 
alături de E. Vogi, C. Braun, A. Bo- 
tescu și alții. El a antrenat o serie 
de echipe din Capitală, iar ulterior 
la Casa Scînteii a colaborat cu A. 
Botescu la ridicarea cadrelor tinere 
in fotbal. După 40 de ani în munca 
de tipograf și aproape tot atîția ani 
de sport, el continuă să vină cu a- 
ceeași 
învăța

____ -I 
tipograf ze- I 
vea doar 14 ) 

b- ■ I 
bineințe- ( 

mingea J 
In 1920 { 
la gru- j 
sportivă ' 
naturii %
„Avîntul

copii, iar sarcina mi-a revenit mie. 
Dar cum să procedez ? Am stat și 
m-am gindit, cum aș putea să-i a--r. , ......7 T „4-in general, dinamice. N-au lipsit nici trag și ideea n-a mtirziat mult. lata^^^^ Ast(el> tinărul E Popa 
cum am procedat: am luat o minge^(Grivița Roșie) a realizat o surprin
de fotbal cu mine și 
timpul meu liber prin 
neasa, Bucureștii Noi, 
altele, oprindu-mă 

mulți copii se

ANCHETA NOASTRĂ

Progresul a ciștigat 
Cupa de vară“ la înot

-» TREI NOI RECORDURI 
REPUBLICANE

Bariciu (Progresul) b.p. Gh. Gheor
ghe (I.T.B.); C. Crudu (S.P.C.) b.p. 
V. Dorobanțu (C.P.B.); C. Rusu (Pro
gresul) b.p. D. Minea (Metalul); 
Balaban (Unirea Sport) b.ab. 
rinescu (Semănătoarea);
(Voința) 
D. Done
(I.T.B.);
Mustață
(I.T.B.) b.p. N. Niță (Flamura roșie). 

Astă-seară are loc o nouă gală în 
cadrul „Cupei Eliberării". Reuniunea 
va începe la ora 19,30 tot în parcul 
Progresul.

C. 
I. Ma- 

Militaru 
(Rapid); 
Niculae 
b.p. F

Constantin

• RAPID — CAMPIOANA 
DE JUNIORI A CAPITALEI LA POLOI.

b.p. E. Stăncescu 
(Metalul) b.ab. D.

D. Rizea (Metalul) 
(Voința); N.

La sfîrșitul săptămînii trecute au 
avut loc întrecerile de înot dotate cu 
„Cupa de vară", la care au participat 
juniori și junioare din Capitală. Iată 
rezultatele înregistrate :

JUNIORI - 100 m liber : T. Geor
gescu (S.S.E.I.) 1:08,8 ; 100 m spate : 
V. Cristescu (Progr.) 1:17,0 ; 400 m li
ber : T. Georgescu 5:51.9 ; 200 m bras :
L. Dămian (Prog.) 3:06,1 : JUNIOARE 
— 100 m bras: Voichița Novac (C.S.S.) 
1:30,6: 100 m liber: Mihaela Zarchie
vici (Progr.) 1:16,7 ; 100 m spate : 
Dana Tomov (C.C.A.) 1:31,4; 2. 
nica Munteanu 
cord republican 
400 m liber : 
6:26,5 ; 100 m 
teanu 1:42,3 ;
50 m bras: N. 
I. Rusu (S.S.E.
M. Tomescu 
1EȚI CATEG. 
spate : V.
FETE CATEG. I - 50 m fldlze : 
Adriana Davidovici (I.T.B.) 43,0 ; 50 rr 
bras : Anca Mărdărescu (C.C.A.) 43,3 : 
Anny Kraus (C.S.S.) 44,1 ; 50 m spate 
Voichița Novac 41,4 ; FETE CATEG 
A II-A — ștafeta 4X100 m mixt 
Progresul (Eugenia Botezatu, Ștefanii 
Căruntu, Monica Munteanu, Mariane 
Eftimie) 6:57,1 — nou record republi
can ; 50 m spate : Eugenia Botezați 
48,0 ; ștafeta 4X50 m liber : Progresu 
(Mariana Stoica, Mariana Eftimie, Eu
genia 
2:58,0

In 
a fost cucerit de reprezentanții clu
bului Progresul, 
115 p. Ei au fost 
de : C.C.A. 40 p, 
19 p, I.T.B. 12 p, 
5 p și Rapid 3 p.

• A luat sfîrșit 
pitalei la polo rezervat echipelor d< 
juniori. Invingind in întîlnirea deci 
sivă formația Clubului Sportiv Școla: 
cu 5—4, echipa Rapid a ocupat pri 
mul loc, totalizînd 14 puncte din to 
atitea posibile. Poloiștii feroviari ai 
fost urmați în clasament de : C.S.S 
cu 12 p, Progresul cu 10 p, S.S.E.L 
cu 8 p, Știința 6 p, C.C.A. 2 Di
namo 2 p și S.S.E. I 2 p.

am plecat în-r 
cartierele Bă-^ 
Dămăroaia și\ 

acolo
jucau pe 

virane.
ferit mingea să se 4-Iată celelalte rezultate tehnice: Al. 
joace, am stat deT 
vorbă cu ei apoi,+ 
și i-am invitat la^ 
frumoasa noastră Ț 
bază sportivă. La + 
început, ce-i arept,i.
nu prea am avut ♦ 
succes. Au venit^ 
doar 15 copii, dar+ 
peste cîteva zile

mai venit incă4]uafe pentru 
□ 30! Și ia-Ț călare, la Ce

zătoare victorie în fața lui C. Stoian 
(Progresul), boxer cu o mai mare ex
periență a ringului. In partida dintre 

TGh. Dumitru (Metalul) și M. Voicu unde mai Ț ...T (I.T.B.) juriul a pronunțat o decizie terenurile Ț ....Le am o fcare l-a defavorizat pe metalurgist.

I
1 
!
I

dragoste pe teren 
și indruma tineretul

pentru a 
în fotbal.

★

să-i dămDar
„In prezent mă 

a două echipe de 
tor ale echipelor 
Asociația noastră 
țiativa formării

cuvîntul : 
ocup cu 
copii, cadre de vii- 
noastre de fotbal.

sportivă a luat ini- 
acestor echipe

pregătirea

întrecerile de la Călărași
După o serie de alte

1 dezvoltarea
inițiative 
sportului 

. ____ , ... Călărași a avut loc la 1 și
tă-mă înconjurat def 2 iulie un nou concurs care s-a bu- 
prichindei... Am M-+"urat ,,de ° f™moasă participare. In- 

♦ trecerile au fost organizate de clubul

la
EH Giurgiu,

cut un trial cu ei, in urma căruia g 7 /, .. , . . . .„„,T sportiv Știința și au reunit la staoprit 3b de copii (pentru două echipe)* ' h„ pă|ărp)! dPv tul diferitelor probe călăreți de 
Petrolul Ploiești, Z" Z'...„ . 

cifiva ♦ Știința București și din lotul repu- 
’ 'ican de juniori și tineret. Iată re- 

’ l „nenu- 
1. C. Țopescu (EH G.) 
' 1:02.1; 2. D. Velea

î (Știința Buc.) pe Lianu 1 : 04.9; 3. 
teoretice, cu exemplificări la tablă ulE|ena Ic.nescu (Știința Buc.) pe Sa- 

—,......... .  .......________________  . .......ă": 1-2. D. Velea
,i Cristian Țopescu pe 

T.50 m după 2 baraje; „proba 
doi cai“: 1. Aurel Stoica (Petro- 
Ploiești) pe Saud și Inel ; 2. Ho- 

,7 " ja Buc.) pe Cinci- 
și Măgura; 3. Cristian Țopescu,

am început să-i pregătesc, 
stat de vorbă și cu 
dacă sint sau nu de acord

pe care
Am

părinți,
ca fiii lor să practice fotbalul la noi 4zu][ate]e înregistrate: proba 
și m-am interesat și de felul cum J merotată" : 1 r
vață la școală. Lecțiile de antrena- pe ~ 
ment le-am completat cu ședințe Răsunet

jocului de fotbal, prelucrarea regula- 4,jea 1:05,0; „semi-ușoară' 
mentului și in special am insistat — 
asupra disciplinei.

Mă bucur că printre acești
sint
imi
drag
vață

multe elemente talentate, 
dau mari speranțe. Și îmi 
să muncesc cu ei deoarece 
„alfabetul" fotbalului încă

fragedă copilărie" — a încheiat 
trenorul Goguță lordăchescu.

Jpe Fraga și
TGelu : 1
4 pe

Îlul Ploiești) pe Sai 
ria Mocanu (Științ.

copii
care 
este
în- -f nai
din
an-

pe Gelu și Vega ; „ușoară": 1. Cri
stian Țopescu, pe Gelu, 0 pct penali;
zare, timp 29,7; probă de juniori și 

(Știința 
(EHA) ;

proba de ștafetă : 1. D. Velea și

fete: 1. Angela Mocanu
Buc.); 2. Angbel Donescu

N. TOKACEK

PETROLUL SE DISTANȚEAZĂ!
CLUJ 5 (prin telefon). — Două vic

torii categorice (5- 1 cu Progresul 
București și 5—1 cu Muncitorul Ora
dea) au permis șahiștilor de la Pe
trolul Ploiești să consolideze poziția 
de fruntașă pe care o deține echipa 
lor in finala campionatului republi
can. Ploieștenii au acum 2*/2 puncte 
avans față de a doua clasată, I.T.B. 
întîlnirea dintre aceste două echipe, 
programată pentru vineri, va fi pro
babil decisivă pentru desemnarea de
ținătoarei titlului 
campionatului.

Iată rezultatele
Bunda a Il-a:

IEȘTI - PROGRESUL BUCUREȘTI 
5-1 (Radovici — Troianescu 1 - 0, Mi- 
titelu - Pușcașu 1—0, Giinsberger — 
Rădulescu V2—V2I Partos — Nacht 
‘/2—‘/2, Rodica Reicher — Margareta 
Teodorescu 1 -0, Margareta Perevoz- 
nic — Sanda Voicu 1—0).

I.T.B. - SPARTAC BUCUREȘTI 
3—3 (Ciociltea — Bălanei 1—0, Botez —

Maria Stan 0 pct timp 2:15,6; 2. An
drei Costea și Elena lonescti 0 pct, 
timp 2:21,8; .
D. Roșea și Andrei Kadar;

In cadrul 
sportului Ion 
a executat o demonstrație de dresaj 
olimpic, care a fost mult aplaudat de 
publicul spectator.

După acest reușit concurs, în zilele 
de 8 și 9 iulie vor avea loc noi în
treceri de călărie în orașul Călărași, 
întreceri care vor constitui o ultimă 
verificare a călăreților înaintea eta
pei a Il-a a campionatului republi
can, care se desfășoară între 20—23 
iulie la Mangalia.

„forță progresivă": 1-2: 
* ]jo m.
concursului, maestrul 
Oprea pe calul Sulina

1. 
Mo- 

(Prog.) 1:35,8 — nou re
de fete categ. a ll-a ; 
Mihaela Zarchievici 

fluture : Monica Mun- 
BAIEȚI CATEG. I - 
Moisescu (C.C.A.) 42,3; 
II) 42,6; 50 m fluture: 
(C.C.A.) 45,3; BA-
A II-A - 50 m

Bivolu (S.S.E. II) 4A.8;

Rapid București 
și Vulturul Tulcea în turneul 

final de calificare

Botezatp, Monica Munteanu. 
— nou record republican. 
urma acestor rezultate, trofeu

care au 
urmați în 
C.S.S. 34 
S.S.E.II 9

totaliza 
clasamen' 
p, s.s.e.: 
p, Științi

și campionatul Ca

TULCEA, (prin telefon). Peste 1000 
de spectatori au asistat Ia semifinalele 
campionatului de calificare pe echipe. 
Cele patru echipe participante : Victoria 
Marghita, Rapid București, Rapid Sf. 
Gheorghe și Vulturul din localitate au 
luptat din răsputeri ca să poată partici
pa în finala pe țară. Au fost obținute 
următoarele rezultate tehnice : Rapid 
București—Vulturul Tulcea 0—7,
Victoria Marghita 14—0, cu Rapid Sf. 
Gheorghe 13—1 ; Vulturul Tulcea — 
Victoria Marghita 16—0, cu Rapid Sf. 
Gheorghe 14—2 ; Victoria Marghita— 
Rapid Sf. Gheorghe 9—7. A fost sta
bilit următorul clasament general pe 
echipe : 1. Rapid București, 2. Vulturul, 
3. Victoria, 4. Rapid Sf. Gheorghe.

ION TURȘIE și STAN PĂUN 
corespondenți

Reicher */,—*/2, Seimeanu — Geor
gescu 1—0, Voiculescu — Bondoc 0—1, 
Alexandra Nicolau — Rodica Mano
lescu >/2—!/2, Elena Rădăcină — Dom
nița Sutiman 0—1).

VOINȚA TG. MUREȘ - 
TORUL ORADEA . 4-2 (Soos 
0-1, Pal 
Csarko 
1-0, 
Makai 
Renee

Runda a Ill-a: PETROLUL - MUN
CITORUL 5-1 (Mititelu - Suta ‘/2-‘/2, 
Radovici — Makai 1—0, Giinsberger — 
Csarko */2—’/2) Partos — Belea 1-0, 
Margareta Perevoznic — Renee Farcaș 
1—0, Rodica Reicher — Suzana Makai 
1-0).

I.T.B. - VOINȚA 5-1 (Botez - 
Soos 1—0, Ciocîltea — Pal 1—0, Sei
meanu — Nagy I */2—*/2, Stanciu — 
Nagy II 1—0, Alexandra Nicolau 
Elena Ududec 1—0, Elena Rădăcină 

Paraschiva Szilagy >/2—’/„)-

MUNCI-
— Suta

Makai 1—0, Nagy I — 
Nagy II — Belea 
Ududec — Suzana
Paraschiva Szilagy —

PROGRESUL - SPARTAC 
(Radulescu — Bălănel 1—0, Troia
nescu — Reicher */2—*/2, Nacht — 
Georgescu >/2—>/„ Bozdoghină — Bon
doc 1—0, Margareta Teodorescu - Ro
dica Manolescu 1—0, Virginia Ste- 
roiu — Domnița Sutiman 1/2—*/,).

Clasamentul după trei runde: Pe
trolul 14, I.T.B. H*/2, Progresul 9, 
Voința 7'/,, Spartac 6'/,, Muncitorul

cu

coresp.
la actuala ediție a

tehnice : 
PETROLUL PLO-

1-0,
Elena
7,-‘A> 

Farcaș A. DUMITRII!

rezuliate

In

șo-

se 
de 

iulie. Pentru 
participanții 

medical

întrecerile 
București—Ploiești.

aceste probe 
pînă în zilele 

12 ' 
marș 
și avizul

1,41 ; greutate : 
" Nâgy 1814

- cpresp.).
din BA- 

loc concursurile fazei 
campionatelor de juniori.

400 m :
1.500 r 
) 4:37,3

E. 
pentatlon
— II :

2133 p; JUNIOARE I : 
teanu 13,0 ; 200 m :
400 m : V Bîrsan 62,8 
hos și A. Negru 2:27,7 ;
Olteanu 5,09 ; înălțime :
1,48 ; greutate • E. Soos
E. Soos 36,14 ;
3.141 p ; JUNIOARE
Hendea 8,4 ; 200 m ; M. Sarmezei 28,0 
înălțime ; L. Anton
Nagy 10,02 ; triatlon • I 
rec. regional. (P. NAGY
• Pe stadionul ,,23 August’

CAU au avut loc concursurile 
regionale a c----- ‘------ —‘
Cîteva rezultate : ‘ JUNIORI I •
D. Cojocaru (P. Neamț) 11,7 ;
Gh. Juncan (Bacău) 53,0 ; 1
o-bst. ; Gh. Voaideș (Roman)
110 mg : I. Ursu (Rom.) 16,5 ; 200 mg 

(Rom.) 28,1 ; 400 W ' Tr
5 Km marș : FI. Plugarii

R. Radoslav

® La sfîrșitul 
va desfășura în 
gare un mare 
La această competiție 
și un grup de atleți romîni : 
Balaș, ■ - -
say, 1 , „ -
Ștefan Mihaly și Zoltan Vamoș.

• Sîmbătă este programată
București desfășurarea campionatului 
republican de 20 km marș. Proba va 
începe de la ora 7. Joi 13 iulie va 
avea loc campionatul republican la 50 
de km marș (plecarea la ora 6). Star
turile se vor da de pe stadionul Tine
retului, întrecerile avînd loc pe 
șeaua ~ ' *

înscrierile pentru 
primesc la F.R.A. 
7 iulie și respectiv 
cursa de 50 km 
trebuie să prezinte 
al DCS.
• întrecerile fazei regionale a cam

pionatelor de juniori desfășurate la 
CLUJ au prilejuit obținerea unor re
zultate promițătoare. Cea mai bună 
performanță a concursului a fost în
registrată în proba de 800 m de către 
Gh. Plăcintării care alergînd 1:56,3 a 
realizat un nou record regional. Alte 
rezultate : JUNIORI I : 100 m : E. Sima
11.2 ; V. Pîrvu
11.3 ; 200 m : P. 
Gh. Plăcintaru 
Chicuruș 
’ 500 m : 
B. Helm 
jină : A.
I. Lazăr . _ _ ____  ,___ _
L Petrov 43,34 ; pentatlon; L Petrov

acestei săptămîni se 
capitala R. P. Un- 

concurs internațional, 
va lua parte 

_ . ............... Iolanda
, Maria Diaconcscu, Crista Mak- 
loana Petrescu, Virgil Manolescu,

11.2 ; P. Grigorescu
Grigorescu 23.1; 400 ni: 
52,1 : 800 m : 2. I.

2:00.5; 3 J. Koto 2:02,8 ;
F. Baban 4:06.3 ; 1500 m obst.: 
4:35,6; Gh. szabo 4:40,6; ură.- 
Szocs 3,49 ; greutate (6 kg) : 
15,52 — rec. regional ; disc :

100 m : M. Ol-
I. Ka’oan 2 

; 800 m : E.
lungime :
E. Lengyel 
10,51; disc :

: E. Madar
60 m : J.

Tr. Chica 
Chica 59,5; 
(Rom.) 26:17.3 ; lungime .
(Bicaz) 6.64 ; triplu : R. Radoslav (Blc.) 
13,75 ; prăjină : Gh -----  ’ “ ' ‘ "
greutate : “
MOARE 
13,5 ; 200
M. Filip
(Bac.) 5,19 ; greutate : A. __ ,___ __
(Bae.) 11,95 ; disc : A. Măcovei I 37,02 : 
JUNIORI Ii : 90 mg : Gh. Steriu (Rom.) 
13,5 ; 200 mg : Steriu 28.1 ; lungime :
M. Ghebea (Bicaz) 5,72; JUNIOARE II: 
60 m : V. Kurdul (Rom.) 8,5; 200 m : 
V. Furdui 27,9 ; 500 m : A. Bănulescu 
(Rom.) 1:23,0; 60 mg: V. Bufanu (Bac.) 
9,9 ; lungime: Bufanu 5,00 ; înălțime : 
O. Dolganciu (Bac.) 1,39 ; greutate : A. 
Căutișanu (Bac.) 10,22; disc: Căutișa- 
nu 29,70. (A. ABOMÎNBSEI - ooresp).

Manole (Bac.) 3.40;
C. Snel (Bac.) ,13,49; JU- 

I : 100 m : M. .Filip (Rom.)
m : M. Filip 26,9 ; 400 m :
63,2 ; lungime : A. Ioniță 

5,19 ; greutate : A. Macovei 
11,95 ;

Locațiune de bilete
Biletele pentru întîlnirea de fotba 

Dinamo Bucureștii — Steagul roși 
Brașov care va avea loc duminică îi 
Capitală se pun în vînzare, începini 
de astăzi, Ia casele stadionului Di 
namo. Membrii susținători ai clubu 
lui Dinamo au intrarea liberă.

NEGLIJENȚA A DUS LA ÎNTRERUPEREA PROGRAMULUI PRIMEI ZILE —

Dan Popovici (Dinamo) ciștigăforul probei de 500 m juniori cu start de 
pe loc.

Ieri, în ziua a doua a campionate
lor, s-a desfășurat proba dd 500 m 
(juniori) cu start de pe loc; Și-au 
disputat întîietatea 30 de țineți ci
cliști. S. Mihălțeanu (Victoria); marcat 
cu 39,2 sec. a condus pînă lș/Ultimul 
concurent Cind talentatul nostru pis-

tard, Dan Popovici (Dinamo) care a 
încheiat plutonul celor 30 participanți 
își făcea încălzirea înaintea startului, 
a început o ploaie deasă. Infrunțînd 
stropii mari de ploaie, juniorul di- 
namovist a pedalat cu vigoarea-i ' ca
racteristică, fiind cronometrat la sfir-

șitul celor 500 m cu 37,1 sec., tim 
ce reprezintă un nou record republi 
can (v.r. 37,8 sec. ii aparținea). < 
performanță care confirmă calității 
autorului ei. Primele trei locuri î 
clasament: 1. D. Popovici 
S. Mihălțeanu 39,2; 3.
(Voința) 39,6.

întrecerile continuă azi 
mul Dinamo cu proba 
individuală și mîine cu 
teză, întreruptă marți, 
la ora 16,30.

37,1 sec.; !
CarageM.

pe
de 
proba de vi 
începînd d

velodrc 
urmărir

★
Programul primei zile din cajrt 

campionatelor de pistă ale Capitali 
s-a încheiat într-un mod cu toti 
neprevăzut. După ce s-au consum, 
seriile probei de viteză la juniori, ai 
bitrul principal Anghel Marulis 
decis suspendarea concursului. Ce 1- 
determinat să ia această^ măsură 
La sfîrșitul unei serii juniorul N. Di 
nianopol (I.T.B), s-a răsturnat, a< 
cidentîndu-se. Spre surprinderea gi 
nerală însă pe velodrom nu se all 
medicul sportiv.

Considerăm că tov. Anghel Mart 
lis a greșit perniițînd împotriva n 
gulamentului F.R.C. începerea întri 
cerilor fără a se asigura asistent 
medicală. Dar mai grav a 
H. Boureanu 
oraș București care, avînd 
se ocupe de organizarea 
a uitat în sertar adresa 
expediată secției sanitare a Statuii 
popular al Capitalei. Cum poate 
calificată această atitudine ? Făi 
discuție e 
crasă, care

din cadrul
gresit to'

U.C.F.J 
sarcina s 
competiții 
ce trebu

Făi 
vorba de o neglijent 
trebuie sancționată

TR. IOANIȚESCU



La pomul lăudat să
uita o echipă de la o 
alta să joace fotbal ?

Iată întrebarea pe care și-au pus-o 
mulți dintre cei 40.00Q spectatori pre- 
zenți la meciul de alaltăieri dintre 
C.C.A. și Ț.D.N.A. și care au asistat 
și la ultimul joc de campionat al e- 
chipei noastre campioane, susținut 
împotriva dinamoviștilor. Dacă în me
ciul cu Dinamo spectatorii au aplau
dat la „scenă deschisă" fantezia în 
joc și măiestria cu care — în spe
cial în prima repriză — înaintașii de 
la C.C.A. au condus atacurile, în 
partida cu Ț.D.N.A. și-au manifestat 
dezaprobarea față de jocul încîlcit, 
lipsit de nerv și neinspirat al atacan- 
ților militari. Jocul sub posibilități 
al echipei C.C.A. se poate explica oa
recum prin căldura neobișnuită, prin 
faptul că după cucerirea titlului de 
campioană au urmat cîteva zile de 
destindere, care nu au folosit de loc 
pregătirilor pentru acest meci. Ace
stea pot fi explicații, dar nu și scuze, 
deoarece întîlnirea cu Ț.D.N.A. a 
fost un meci de prestigiu, un prilej 
de verificare a potențialului echipei 
acum în preajma întîlnirilor din ca
drul Cupei Campionilor Europeni. 
Așadar conducerea echipei trebuia să 
privească cu mai mult interes par
tida, iar jucătorii, Ia rîndul lor, tre
buiau să se pregătească în conse
cință...

Dacă ar fi să analizăm comporta
rea fotbaliștilor noștri, în primul rînd 
Irebuie s.ă arătăm că apărarea și-a fă
cut pe deplin datoria. Comportarea 
bună a lui Zavoda II, Ivănescu, A- 
polzan și Jenei a făcut ca atacanții 
bulgari, bine dirijați de renumitul 
Kolev, să nu-și poată crea decît foarte 
puține ocazii favorabile de șut, dintre 
care am notat o mare ocazie ratată 
de Panaiotov (min. 15) și alta de Ko
lev (min. 74). Linia de mijlocași și-a 
îndeplinit însă rolul de „piston" doar 
ibia după pauză, cînd Crișan a fost 
schimbat cu Mihăilescu I. Pînă atunci 
lenei a fost obligat să ajute mai 
nult linia de fund, mult hărțuită de 
Iakimov (un jucător de mare talent), 
tolev și Rankov. Atacanții și-au 
:reat cîteva ocazii de -a înscrie, der, 
n min. 10, Constantin a trimis min
țea prea încet cu capul și Naidenov • 
i f .s, în min 48 Raksi a ratat 
lin apropiere și în min. 52 la o cen- 
rare precisă a lui Raksi, Alexan- 
lrescu singur în fața porții a pier- 
I ut mingea fără să fie jenat 1 In 
țeneral, ei 
valoarea lor.
Mexandrescu
:ut. Fără un coordonator, cvintetul 
rfensiv a acționat la întîmplare și 
lici chiar revenirea din repriza a 
loua, cînd majoritatea timpului fot- 
jaliștii bulgari au fost nevoiți să se 
apere în fața unor atacuri ferme, dar 
nsuficient de clare, nu a putut salva 
mpresia generală lăsată în decursul 
aartidei. Singurul înaintaș de la 
3.C.A., care a produs panică prin

Poate oare 
săptămînă la

Kolev (in tricou cu dungi) lansat din spate, încearcă să treacă de linia 
apărători a echipei C.C.A. Ivănescu, Jenei fi Apolzan sfat gata să intervină.

. . ) Foto : P. Romoșan
de i
Fază din jocul C.C.A.—Ț.D.N.A. (0—0) 

„infiltrările" lui a fost Raksi. El și-a 
confirmat cu această ocazie multi
plele sale calități. Dar... cu o floare 
nu se face primăvară și cu un singur 
atacant în vervă nu se poate cîștiga 
un joc. Totuși, C.C.A. a fost aproape 
de victorie, fn min. 77, arbitrul N. 
Mihăilescu a acordat un penalti, pe 
care însă Constantin l-a executat 
slab, astfel că Naidenov i-a putut 
reține șutul. O victorie scăpată, cum 
se spune, „printre degete".

Echipa Ț.D.N.A., deși nu a produs 
o impresie deosebită (căldura a in
fluențat și jocul fotbaliștilor bulgari) 
ne-a plăcut în ansamblu.

Partida care se anunțase dîrză, 
palpitantă, deoarece evoluau două for
mații cu „state" serioase de serviciu, 
două formații în a căror componen
ță intrau jucători de certă valoare 
europeană, a fost anostă. După ter
minarea meciului mulți spectatori su
parăți că au fost lipsiți de un spec
tacol fotbalistic, că au înfruntat cu 
stoicism soarele și căldura toridă 
spuneau, nu cu puțină amărăciune: 
„La pomul lăudat să nu mergi cu 
sacul mare"...

Arbitrul 
Burtan și 
formațiile:

N. Mihăilescu (la tușă T. 
P. Costandatos) a condus

mult subau jucat
Tătaru și în specia! 

au fost de nerecunos-

Voinescu—Zavoda II,
Ivănescu—Jenei, Crișan 
I) — Al. Lazăr (Raksi),

C.C.A. :
Apolzan,
(Mihăilescu
Constantin, Alexandrescu, Raksi (Cri- 
șan), Tătaru.

Ț.D.N.A. : Naidenov—Rakarov, Ma- 
nolov, Gaganelov—Dimitrov, Zlat- 
kov—Rankov, Panaiotov, Țanev (Ro
manov), Kolev (Iakimov), Iakimov 
(Kolev).

AL. INOVAN

Știința Timișoara
Magdeburg

TIMIȘOARA 5 (prin telefon). Deși 
a condus în minatul 13 cu 2—0, lă- 
sînd impresia că va cîștiga la scor. 
Știința Timișoara a părăsit totuși te
renul învinsă la un punct iferență. 
Această înfrîngere se datorește fap
tului că studenții și-au subapreciat 
adversarul după ce au condus 
2-0,
driblinguri și artificii

cu 
și au început să abuzeze de 

în joc. La 
aceasta mai patern adăuga forma sla
bă a portarilor Curcan și Pain, care 
au primit goluri parabile. Fotbaliștii 
germani au jucat cu mult 
tind mult la poartă. Buna 
gătire fizică le-a permis 
pauză să preia inițiativă, 
pînă la urmă pe merit.

elan, șu- 
lor pre- 

ca după 
cîștigînd

Au fbau
2-3 (2-0)

(min. 50), Eckhardt (min. 
Walter (min. 77).

Arbitrul Romulus Sabău 
condus formațiile:

53) și

(Glu j) a

ȘTIINȚA: Curcan (Pain) 
gescu (Jenei), Turcan, Codreanu — 
Petescu, Tănase — Igna (Gîrleanu), 
R. Lazăr. Manolache, Lereter, Mițaru.

— Geor-

AUFBALI: Blochwitz — Kubesch, 
Reidoch, Ropke — Weimann, Hirsch
man — Schmidt 
Videman, Behne,

(Walter), Eckhardt, 
Stocker.

AL. GROSS și P. VELȚAN
corespondenți

★

Primul gol a fost înscris în min. 2 • Știința Cluj va susține azi un
de Petescu cu capul. In min. 13 joc internațional în compania echi-
Lereter a majorat scorul. Golurile pei S.C. Motor Karl Marx Stadt
oaspeților au fost înscrise de Behne din R.D.G.

Bogata activitate internațională a echipelor noastre

— Dc vorttâ cu antrenorii echipei Progresul
Activitatea internațională a echipelor noastre a lost deosebit de bo- 

anul acesta, in comparație cu ultimii doi ani. Dacă in 1959 s-au dls-gata , . _ ___ _ __ __ _____ __ ____ ____ ___
putat în total 115, iar în 1960 116 partide internaționale, anul acesta numai 
pînă la 2 iulie am înregistrat 85 de întîlniri, inter-cluburi șl inter-țări. Și 
sînt perspective ca pînă la sfîrșitul anului numărul jocurilor să depășească 
cifra din 1960. Afară de turneele perfectate pentru iulie-august (Aufbau 
Magdeburg la Timișoara, Lupeni, Ploiești și Constanța, S.C. Motor Karl Marx 
Stadt la Cluj, Iași și București, R.O.C. Charleroi—Belgia la București și Oradea 
etc.), mai sînt jocurile Steagului roșu Brașov în turneul balcanic, ale Rapi
dului în cadrul campionatului internațional feroviar, un turneu al Petrolului 
în U.R.S.S. et«.

La toate acestea trebuie adăugată și înscrierea la ediția 1961—62 a două 
mari competiții europene: ..Cupa Campionilor Europeni* și „Cupa cîștigăto
rilor de cupe naționale4, în care sperăm că participarea echipelor noastre — 
C.C.A. și respectiv Progresul — nu se va reduce la primul tur (fixat 
înceapă în perioada sfîrșitul lui august — începutul lui septembrie), 
astfel posibilitatea amatorilor de fotbal de la noi să 
cele mai bune echipe de club de pe continent.

G. Drăgușin, 
pregătire în 
pei în prima

h fotbal, ediția
(Urmare din pag. 1)

Legia Var-
Tottenham
I.F.K. G6-

tense 1913 (Danemarca); 
îovia (R. P. Polonă) — 
Hotspur Londra (Anglia); 
leborg (Suedia) — Feyenoord Rotter-
iam (Olanda); Vorwărts Berlin (R. D. 
Sermană) — F. C. Linfield (Irlanda 
le Nord); F. C. Niirnberg (R. F. Ger- 
nană) — Drumcondra Dublin (Ir- 
anda); Standard Liege (Belgia) — 
?riedrichstadt (Norvegia): Monaco 
Franța) — Glasgow Rangers (Scoția), 
far in cea de a doua serie, în primul 
ur sînt programate următoarele me- 
■iuri: Servette Geneva (Elveția) — 
La Vallette (Malta); Panathinaikos

(Grecia) — Juventus Torino (Italia); 
C.C.A. BUCUREȘTI (R. P. ROMÎNA) 
- AUSTRIA VIENA (AUSTRIA); Va- 
sas Budapesta (R. P. Ungară) — Real 
Madrid (Spania); Ț.D.N.A. Sofia (R. P. 
Bulgaria) — Dukla Praga (R. S. Ceho
slovacă); Sporting Lisabona (a doua 
clasată în campionatul portughez) — 
Partizan Belgrad (Iugoslavia). Echi
pele desemnate primele pe tabloul 
tragerilor la sorți vor fi 
jocului în tur.

Finala viitoarei ediții a 
se va disputa la Amsterdam 
jumătate a lunii mai 1962.

gazdă a

„C.C.E."
in prima

cele mai bune echipe de club de pe

De fapt, această bogată activitate 
internațională este traducerea în via
tă a uneia din măsurile din planul 
elaborat pentru îmbunătățirea calita
tivă a fotbalului nostru. Participarea 
la competiții internaționale, în ge
neral contactul cit mai larg cu fot
balul din alte țări este foarte util 
și constituie un sprijin în acțiunea de 
ridicare a nivelului tehnic. Jocurile 
internaționale lărgesc orizontul echi
pelor, constituie un prețios schimb 
de experiență, îmbogățesc bagajul de 
cunoștințe al antrenorilor — ca me: 
tode și mijloace de instruire — și 
al jucătorilor — ca orientare în pas 
cu evoluția fotbalului din lume.

Desigur că, în același timp, acest 
contact creează obligații — și nu din 
cele mici — pentru echipele noastre, 
mai ales atunci cînd este vorba de 
participarea la competiții internațio
nale cum sînt cele amintite mai 
sus. Și în primul rînd este vorba de 
obligația unei serioase pregătiri din 
toate punctele de vedere, care să a- 
sigure o cît mai bună reprezentare 
a fotbalului nostru pe plan interna
țional. Exemplul Steagului _ roșu în 
turneul balcanic (dar nu și în me
ciul amical cu Voivodina) este eloc
vent în această privință. Comporta
rea tehnică și sportivă, ca și rezul
tatele obținute de echipa din Brașov 
în importanta competiție balcanică 
— datorită seriozității cu care s-a 
pregătit — au făcut ca fotbalul nos
tru să se bucure de frumoase apre
cieri în cercurile sportive din Turcia 
și Grecia.

Același lucru îl așteaptă acum iu
bitorii fotbalului și din partea celor
lalte echipe și în primul rînd din 
partea campioanei C.C.A. și a deți
nătoarei Cupei, Progresul.

Zilele trecute am stat de vorbă cu 
antrenorii Progresului, I. Lupaș și

vadă c5t

să 
dSnd 

mal multe din

despre planul lor de 
vederea 
competiție internațională 

la care participă. (Progresul a fost 
înscrisă în calitate de deținătoare a 
trofeului pe aniri 1959—60, deoarece 
ediția de anul acesta a Supei se va 
termina tocmai în toamnă).

— Ne dăm seama de sarcina care 
ne revine prin această participare și 
ne vom pregăti în mod foarte serios 
pentru a merita cinstea ce ni s-a a- 
cordat — ne-a spus I. Lupaș. Pla
nul de pregătire este pus la punct 
șf în linii mari el euprinde patru 
etape :

t) Pînă la 12 iulie, cînd vom sus
ține meciul internațional cu S. G. 
Motor Karl Marx Stadt din R.D.G., 
meci care va constitui o primă ve
rificare ;

2) 13—25 iulie, pregătire pentru 
cele două jocuri de la Kattowice (21 
iulie) și Cracovia (24 iulie) ;

3) 26 iulie—10 august, interval în 
care ne am propus să susținem o par
tidă internațională la București ;

debutului echi-

ȘTIRI, R E Z U L T A T E
TABARA DE VARA 

A JUNIORILOR
(Rai. 4 Cîm- nescu. Cr.

4) de la 11 august pînă la înce
perea campionatului, etapă in care 
am inclus două meciuri cu adver
sari de primă categorie, dacă va fi 
posibil '

Prin 
tehnic, 
școală 
precum 
special 
că ne 
pal : formarea unui 
mare capacitate de efort, capabil să 

ritm

de peste hotare.
ședințele de antrenament 

tactic și fizic, prin jocurile- 
și de verificare planificate, 
și prin jocurile amicale, în 
cele internaționale credem 

vom atinge obiectivul prtnci- 
i ansamblu cu

desfășoare un joc colectiv în 
constant ridicat.

— De fapt, a intervenit cu o 
pletare antrenorul C Drăgușin. 
vorba de o continuare a activității 
echipei, pentru că după terminarea 
campionatului n-am întrerupt mei un 
moment antrenamentele și jocurile 
amicale Am jucat pe rind la Urzi- 
ceni, Ploiești, Oltenița și sîmbâta 
trecută cu selecționata de tineret a 
orașului București. In continuare vom 
susține — pînă la meciul cu S. 6. 
Motor — întîlniri la Sinaia.

De asemenea, nu 
tualitatea disputării 
„Cupa cîștigătorilor de cupe" 
turnă. Pentru obișnuirea 
noștri vom face 
susține meciuri 
reflectoarelor.

— Desigur că 
tățiri lotului de

— Bineînțeles, 
tea unei asemenea competiții este 
normal să ne punem și problema 
electivului de jucători, a omogeniză
rii lotului din punct de vedere al va
lorii". (P. G-).

cont
este

neglijăm even- 
jocurilor din 

• în noc- 
jucătorilor 

antrenamente și vom 
amicale la lumina

Veți aduce îmbună- 
jucători...
Cînd te afli înain- 

asemenea competiții 
ne punem și

Și in perioada dintre camp’onate

Intîlnii interesante și variate la PRONOSPORT
Programul concursului Pronosport nr. 

28, etapa din 9 iulie a.c. are un aspect 
variat: un meci din campionatul cate
goriei A (întîlnirea restantă dintre Di
namo București și Steagul roșu), două 
jocuri internaționale (Minerul — Aufhaii

Magdeburg și C.S.M.S. Iași—Motor 
Karl Marx Stadt) și 6 meciuri de baraj 
pentru promovarea în categoria B.

lata cum arata programul concursului 
Pronosport, pentru etapa din 9 iulie 
a.c.

<Z~<g/l/Q77VJz7Z /A~ 28 27^^71 -£>//V
E3

După cum am anunțat, între 
ulie Și 11 august federația noastră 
:e fotbal va organiza la Cîmpina 
a bara de vară a juniorilor, la care 
'or participa peste 100 de tineri 
otbaliști (născuți în 1943. 1944 și 
945), selecționați din toate regiu- 
îile țării în urma unor trialuri des- 
ășurate în mai și iunie. Iată o parte 
lin juniorii selecționați;

Reg. Ploiești; H. Oteanu, 
eru (Metalul Tîrgoviște), 
lescu (Rapid Buzău), D. 
2. Moldoveanu (Petrolul 
>. Popescu, P, Munteanu

18

Pră-
Ivă-

S.
E.
Drăgan, 

Ploiești),
(Poiana

Cîmpina), N. Dragnea 
pina).

Reg.
(Rapid

Reg. 
mental 
juniorj 
prin 
sînt născuți în 1942.

Reg. București: C.
iimpi-a Giurgiu), G. Niculescu (Pro
gresul Alexandrie), O. Vasilescu 
(Progresul Urziceni), I. Dobresca 
(S.N. Oltenița).

Orașul București: P. Manta (Pro- 
gresul), C. Cimpoca (Rapid), N. 
Badea (Metalul), S. Niculescu, R. 
Nunweiller (VI), Pt Nuțu, M. Stoe-

Gațu (Dinamo), D. Ene 
(C.P.B.), C. Pilca (Laminorul), C. 

Cîrciumărescu Magear (Flecara roșie),
■ șeanu .................. ~

N. Nicoleescu (Rul-
Bîrlad). Absența talentaților
ai C.S.M.S.-ului 

faptul că marea

Argeș; I.
Pitești).
Iași:

se explică 
majoritate

Mareș (O-

1. Secă- 
Bărbulescu 

Măndoiu (C.C.A.), I.
(Vestitorul), D.

(Știința), A. 
Lucescu (ICAB).

Reg. Suceava: C. Jamaischî (Fo- 
resta Fălticeni).
• Clubul Rapid 

zilele ,de 7 și 10 
17—19 pe stadionul 
aluri pentru copii 
1947... și ,1948, care

□ E 
E

organizează în 
iulie, între orele 
din Giulești tri- 

născuți în 1946, 
vor să activeze 

în ;țadrul secției de fotbal.
Se. cunoaște și ultima campioană 

regională : I R.A. Tg. Mureș a cu
cerit ■ titlul regiunii Mureș-Autonomă 
Maghiară și va participa la turneul 
de califkare pentru categoria B,

Q 
E

PRONOEXPRES

/ A" J?
WWAfO mc. - S7S4GM! fiOȘV J
MWO SVC - F7CAGM fiOIZ/ fsy
AMf/ll/l - JWAAU MiGâfAl/fiG
MMWl - MtGfifBUKG (77
CSAfS AAKC MKT S7AȚ) (7J
CMSl F73B (/y
GeMAM fidCAAAfT GAufT/
am adafr/Țr - /mu
CA?* - O/Mmo CAWOIM
C^Mfrr S//VAM-Wfrrua MfS

Cf/suc CMBf*-Ct/t J. TG MC/etS

La tragerea concursului Pronoex- 
pres din 5 iulie a.c. au fost extrase 
din Urnă următoarele numere .

47 13 7 24 29 35

Numere de rezervă : 48 17
Fond de premii ; 495.621 lei
Tragerea viitoare va avea lbc la 

București, /



/<
Vești de la Bad Blanckenburg Start in Balcaniada de lupte

AZI INCEP PROBELE PE ECHIPE
ALE „CRITERIULUI EUROPEAN" DE TENIS DE MASA

BAD BLANCKENBURG 5 (prin 
telefon). In loc de miercuri, Criteriul 
european de tenis de masă deschis 
celor mai buni juniori și junioare de 
pe continentul nostru, începe joi di
mineața. Participă jucători și jucă
toare din 14 țări : R. S. Cehoslova
că, Danemarca, . R. F. G., Franța, 
Olanda, Iugoslavia, Luxemburg, Nor- 
vegia, — ~ —
Suedia, 
R. D. Germană.

în ceea ce privește sistemul de des
fășurare a competiției rezervată echi
pelor. a intervenit o schimbare în 
sensul că mai întîi se va juca sistem 
turneu, iar apoi *->-•-»
la echipe băieți, 
tru grupe : A : 
Olanda. B :
Franța, R- D. G. II. C

G., Norvegia. D : Suedia, Iu-

R. P. Polonă, R. P. Romînă, 
U.R.S.S., R. P. Ungară și

R. F. , 
goslavia, R. D. G. I, Luxemburg. La 
fel și la echipe fete: A: R. P. U., 
Danemarca, R. D. G. II. B : R. D. G. I,
R - - - ■ - " " ~

U. r\. c, -J-, l,ul "-K*11' ’ outwiu,

R. F. G., Franța. Atît la echipe bă
ieți 
se 
tigătorii de grupe, A va juca 
B cu O. Echipele învingăl

S. C., Olanda. G: R. P. R., 
R. S. S., Norvegia. D: Suedia,

eliminatoriu. Adică, 
au fost alcătuite
R.

R. P. U.,
P. R„ R. S.

R. P.
U. R. S.

pa- 
G., 
P, 
S„

Revedere
cu campioana U.R.S.S. la volei

L S. K. A. Moscova
(Urmare din pag. 1)

ppn-este Vitalii Kovalenko, apreciat 
tru calmul său. Un echipier care îm
bină cu ușurință jocul de atac cu cel 
de apărare este Nikolai Burobin, 
maestrul loviturilor prin surprindere. 
O reintrare: Semen Șcerbakov, care 
trăiește o a doua tinerele sportivă. 
Se spune chiar că este mai bun acum — 
in ceea ce privește apărarea — decit 
in vremurile sale de glorie. Am lăsat 
la urmă pe... micul Gheorghi Mondzo- 
levski, „creierul" echipei, acela care 
participă aproape la toate schimbu
rile de mingi, de cele mai multe ori 
cu succes.

Antrenorul Ghivi Ahvlediani a de
clarat că echipa sa a căutat să se 
pregătească cit mai bine pentru difi
cila partidă de la București, 
sportivii pe care-i conduce 
facă un meci frumos și să 
mai puține puncte in fața 
campioane a României.

Voleibaliștii de la T-S.K.A. Mos
cova sosesc in Capitală, pe calea ae
rului, in cursul zilei de astăzi, pentru 
a susține simbătă, incepind de la 
ora 19, în sala Floreasca, prima 
etapă a finalei C.C.E. Ei sînt nerăb
dători — așa cum ni s-a transmis — 
să vadă la lucru din nou pe valoroșii 
jucători feroviari care, trebuie spus, 
s-au pregătit la rîndul lor temeinic 
in vederea acestui derbi și sint ho- 
tăriți să cucerească prețiosul trofeu. 
Există deci toate premisele ca noua 
intilnire de volei a celor mai puter
nice formații de club să ofere un 
spectacol de inaltă valoare.

cît și la fete, în cadrul grupelor 
va juca sistem turneu. Apoi cîș- 
' " * ț , ' ' i cu D, iar

_. Jchipele învingătoare vor 
susține finala, iar învinsele se vor 
întîlni pentru locurile 3-4.

Dintre jucătorii mai cunoscuți sînt 
prezenți la Bad Blanckenburg, ceho
slovacul Polakovic, sovieticii Novi
kov, Kalnin, maghiarul Sandor, iar 
la fete : Anderson, Carlsson (Sue
dia), Kalweit (R.D.G.), Grigassi 
(R. P. U.), Lukina, Beloțerkovskaia, 
Balaișite (U.R.S.S.), Bosa (R.S.C.).

Joi și vineri se vor disputa numai 
întîlniri interechipe, iar sîmbătă și 
duminică vor avea loc probele indi
viduale. Echipele noastre reprezenta
tive vor juca joi după următorul pro
gram : băieți : cu Olanda și R. S. 
Cehoslovacă ; fete : cu Norvegia și 
U.R.S.S. Vineri vor juca cîștigătoa- 
rele grupelor (de fapt semifinalele), 
finala și înlîlnirea pentru locurile 3-4.

Azi începe la Skoplje una dintre cele 
mai puternice întreceri din cadrul ulti
melor cdi|ii ale jocurilor balcanice.

La ora cînd citiți aceste rînduri lup
tătorii au trecut de primele emoții : 
au făcut cîntarul și s-a efectuat și tra
gerea la sorți. De acum fiecare dintre 
ei știe cu cine se va întîlni în primul 
tur și eventual în cel de al doilea. Nici
odată lupta pentru întîietate, în clasa
mentul individual cît și pe echipe, nu 
s-a accentuat atît dc mult. Alături 
de lotul nostru reîmprospătat cu o mul
țime de tineri, participă luptătorii bul
gari, turci, iugoslavi, greci și albanezi. 
Cele mai mari șanse de a ocupa locuri 
fruntașe le avem la categoriile de 52 
kg, 57 kg, 67 kg. 79 kg și 87 kg. 
clasice. Aci sîntem reprezentată în ordi
nea categoriilor, de Gheorghe Szabad, 
Ion Cernea, Mihai Sultz. Ion Țăranu și 
Gheorghe Popovici. Nu sînt însă excluse 
nici surprizele pe care le pot furniza 
debutanții în aceste întreceri. Printre

cei care pot provoca surprize notăm pe 
Alexandru Geantă și Nicolae Martinescu.

Mult mai grea și mai dificilă va fi 
sarcina luptătorilor de libere. Este bine 
cunoscut faptul că în acest domeniu 
noi nu am înregistrat încă succese deo
sebite pc tărîm internațional. Chiar re
centele campionate mondiale de la Yo
kohama, unde Marin Cristea nc-a re
prezentat la lupte libere, ne-au dovedit 
că avem încă dc învățat Ia această dis-

ciplină. 
cu atît 
în compania luptătorilor bulgari 
care sînt printre cei mai buni tlin lurm 
la această disciplină. La lupte libere s< 
poate conta totuși pc Marin Cristea ș 
Carol Hatliazi.

In dimineața aceasta se va desfășura 
la Skoplje, turul I la lupte clasice ș 
lupte libere, iar după amiază va avei 
loc turul II în ambele discipline.

Sarcina sportivilor noștri va f 
mai grea cu cît ci vor concur: 

și turc

rtiinc, la Moscova

U. R. S. S.-S. U. A., la haltere
Mîine, în Palatul sporturilor din

Moscova, se va desfășura întîlnirea
internațională de
echipele selecționate ale U.R.S.S. și
S.U.A. .................
evolua
Kiev și

haltere dintre

americani vorHalterofilii
apoi în orașele Leningrad, 
Tbilisi. Pentru prima oară

Turneul de la Wimbledon se apropie de sfîrșit
Turneul international de tenis de la 

Wimbledon (Anglia) se apropie de sfîr
șit. 
liei

Un singur reprezentant al Austra- 
— țara care deține „Cupa Davis” 

a evoluat în semifinalele compe
tiției. Rod Laver s-a calificat în dauna 
chilianului Luiz Ayala, învingîndu-l cu 
6—1, 6—3, 6—2. Celălalt australian, 
prezent în sferturi, Rov Emerson, a pier
dut la R. Krishnan (India) în trei se
turi : 6—1, 6—4, 6—4. Pentru prima

FOTBAL IP IE GFOB

oară într-un răstimp dc 23 ani, țara 
gazdă a fost reprezentată în rîndul ultimi
lor patru competitori la titlu : englezul 
Mike Sangster l-a întrecut pe Pimenthal 
(Ven.) cu 6—2, 6—2, 6—4. In schimb, 
B. Wilson a fost eliminat de McKinley 
(S.U.A.) cu 6—4, 6—4, 4—6, 6—4.

Ieri s-au consumat semifinalele, lată 
rezultatele înregistrate : Laver—Kris
hnan 6—2, 8—6, 6—2 ; McKinley — 
Sangster 6—4, 6—3, 8—6.

Iată și rezultatele sferturilor de fi
nală la simplu femei: Mortimer (Ang.) — 
Sukova (R.S.C.) 6—3, 6—4 ; Reynolds

după Jocurile Olimpice de le Rom: 
va participa la un concurs de mart 
amploare cel mai puternic halterofi 
din lume, Iurii Vlasov, care se afli 
într-o formă excelentă. Recent, Vlaso' 
a stabilit un nou record mondial,. .1: 
stilul „aruncat" cu 205 kg. Cu rari 
interes sînt așteptate duelurile ihtr> 
cunoscuți; halterofili sovietici ș 
americani Stogov și Vinci (cat 
cocoș), Berger și Minaiev (cat 
pană). Din echipa U.R.S.S. mai fai 
parte A. Kurînov, F. Bogdanovsk! 
A. Vorobiev, R. Plukfelder. (Ager 
preș).

La Universiada de la Sofia

2000 dc concurcnți 
din 40 dc țări

(Agerpres). Tntr-o declarați'

O NOUA VICTORIE A LUI 
TORPEDO

TURNEUL DE LA NEW YORK

unde 
speră să 
lase... cit 
reputatei

campionatului de fotbal 
s-a desfășurat o nouă e- 
patra din retur. Liderul 

seriei I, Torpedo Moscova, a obținut 
o nouă victorie : 6—3 cu Admiralteeț 
Leningrad. Alte rezultate: Neftianik 
— Avangard 1 — 1. S.K.A. Rostov — 
Trud Voronej 4—1, Daugava — Lo
komotiv 2—2, Șahtior—Spartak Vil
nius 4—0. In urma acestor rezultate, 
Torpedo și-a consolidat poziția de 
lider — cu 21 p, urmată de Avan
gard și Lokomotiv cu cîte 17, S.K.A. 
Rostov 16, Dinamo Tbilisi 15 etc. In 
seria a II-a au predominat rezultatele 
de egalitate: Spartak Erevan—Bela
rus 1 — 1, Kairat Alma Ata—Pahtakor 
1—1, 
Moscova 1—1. Fostul lider 
mentului, Dinamo Kiev, a 
categoric (4—0) pe Kalev 
sfîrșit, dinamoviștii din 
după o serie de insuccese, au obținut 
victoria în partida cu Zenit Lenin
grad: 1—0. In clasament: Ț.S.K.A. 
20 p, Dinamo Kiev 19, Spartak Mos
cova și Pahtakor cîte 14 etc.

In cadrul 
al U.R.S.S. 
tapă — a

1, Kairat Alma Ata—Pahtakor 
Moldova Chișinău—Spartak

“ .......... al clasa-
întrecut

Tallin. In
Moscova,

• SE ZVONISE 
organiza întrecerile 
drul J.O. 
petrecut în 
din cadrul 
s-au ținut 
a făcut ca 
organizeze 
vestre, dar 
dezmințit aceste zvonuri, 
fi deci program complet.
• IN PRIMELE zile ale lunii iulie 

Se va desfășura cea de-a XÎX-a edi
ție a cursei mctocicliste internaționale 
a munților Tatra. Traseul are 748 km. 
Cea mai lungă etapă, prima, măsoară 
300 km. Startul în fiecare etapă se va 
da de la Zakopane.
• ÎNCURAJAT de succesul lui Ar

chie Moore, care la 47 de ani și-a a- 
părat cu succes titlul de campion mon
dial la semi-grea, cunoscutul boxer 
Ray Sugar Robinson (în vîrstă de 40 
de ani) va ataca titlul mondial la mij
locie. .. ... ' . 1 '
întîlnească pe Gene Fullmer, 
căruia a pierdut la puncte, în 
prize, acum 4 luni.

© COMITETUL Internațional 
pic a anunțat că orașul gazdă 

desemnat la sesiunea 
de la Nairobi. Pînă 

candidatura orașele

că Japonia nu va 
de călărie din ca- 

(Un caz similar s-adin 1964.
1956, cînd probele ecvestre 
Jocurilor de la Melbourne 
la Stockholm). Acest zvon 
Barcelona să se ofere să 

concursurile olimpice ec- 
între timp japonezii au 

La Tokio va

Pentru aceasta, el va trebui să 
în fata 

15 re-

Olim- 
al J.O.

din 1968 va fi 
C.I.O. din 1963, 
acum și-au pus 
Lyon și Cairo.
• DUPĂ aim 

York Times* 
culoare, printre care John Thomas și 
Ralph Boston, au fost puși pe timp 
de un an ..sub supraveghere specială" 
și au constituit obiectul unui avertis
ment din partea Uniunii atletice ama
toare (AAU). deoarece au refuzat să 
participe luna trecută la un concurs 
de atletism desfășurat in orașul Hous-

relatează ziarul s,New 
nouă atleți americani de 

printre care John

ton (Texas) în semn de protest împo
triva măsurilor de segregație rasială.

• UN FAPT recent confirmă... tra
diția că meciurile de fotbal contînd 
pentru cupele naționale sînt pline de 
neprevăzut și răstoarnă toate pronos
ticurile. Ce poate 
acest sens decît 
seriei a H-a a 
U.R.S.S., Ț.S.K.A. 
Spartâk Leningrad, 
tivează în i 
Ioc modest 
leningrădenii 
2-0 ! Și la

grăitor în 
liderului 

I A din 
de către 
care ac- 

ocupă un 
Intr-adevăr, 

victoria cu 
a 

acum două

fi mai ; 
eliminarea 

categoriei 
Moscova, 
formație 

categoria B și i 
în clasament, 

i au obținut 
noi, Dinamo București 

fost eliminată din Cupă 
săptămîni — de... C S.M. sibiu.

• ATLETUL englez Brian Hewson, 
campion al Europei în proba de 1500 
m plat (1958) și recordman european 
al probei de 880 yarzi (1:47,8) a anun
țat că părăsește activitatea competi- 
țională. Hewson și-a motivat hotărî- 
rea prin rezultatele slabe pe care le-a 
obținut în ultima vreme Anul trecut, 
la Jocurile Olimpice de la Roma el a 
fost eliminat în seriile probei de 800 
m plat.

© GIAMPIERO BONIPERTI. centrul 
atacant al echipei Juventus din Tori
no, campioana Italiei, a anunțai că 
se retrage din activitatea comnetițio- 
nală. Iată cîteva cifre din „biografia 
fotbalistică“ a lui Roniperti ; debutul 
intern - 2 martie 1947. la Juventus :
debutul international - 9 septembrie
1947 : a jucat în naționala „A“ 
de ori. iar în .,B* o dată.

© UN FAPT UNIC în analele 
tului s-a petrecut nu de mult în 
ța : un ciclist a pierdut., două 
în același timp ! Angajat în Marele 
Premiu al orașului Dole, acesta a fost 
orbit de o ploaie torențială, a greșit 
parcursul si a trecut linia de sosire...

de 38

spor- 
Fran- 
curse

SOFIA
făcută reprezentanților presei, secre 
tarul comitetului de organizare 
Universiadei de la Sofia, M. 
mianov, a arătat că întrecerea __ 
mai buni studenți sportivi va reun 
2.000 de concurenți din 40 de 
Printre cei care și-au anunțat parii 
ciparea se află numeroși campion 
și recordmani vestiți ca Valeri 
Brumei, Igor Ter-Ovanesian. Tamar: 
Press (U.R.S.S.), Iolanda Bala: 
(R.P.R.), Herbert Elliot (Aza* -lia) 
Edmund Piatkowski (R.P. Polonă) 
Livio Berruti (Italia) și alții.

i
Da 

celo
(Afr. <le S.) — Ramirez (Mexic) 4—6,
6—3, 6—0 : Schurman (Afr. de S.)_
Hantze (S.U.A.) 6—4, 2—6, 7-5;
Truman (Ang.) — Smith (Austr.) 3-6.
6—3, 9—7.

Au continuat și întrecerile dc dublu.

țări
desfășoară în 
cadrul seriei a 
cu cîteva săp-

La New York 
prezent jocurile 
H-a a întrecerii 
tămîni în urmă a început cu întîlni- 
rile din prima serie. Iată cîteva re
zultate înregistrate în ultimele zile: 
Dukla Praga—Petah Tikva 
7—1, Dukla Praga—Rapid 
6—0, Monaco—Rapid Viena 
Monaco—Shamrock Rowers (Irlanda) 
4—1, Concordia Montreal—Espanol
Barcelona 1 — 1. După cum se 
o formă deosebită manifestă 
pioana R. S. Cehoslovace,

se 
în 

care

(Israel) 
Viena 
3—2,

vede, 
cam- 

Dukla 
Praga, care în trei partide a înre
gistrat tot atîtea victorii, toate 
scoruri mari.

REAL MADRID ÎNVINSA 
IN FINALA CUPEI SPANIEI

la

După ce întrecuse cu 7—1 pe Be- 
" " __ , se părea cătis Sevilla în semifinale,

Real Madrid nu va avea prea multe 
dificultăți în finala Cupei Spaniei. 
Și totuși, în meciul decisiv cam
pioana a fost nevoită să părăsească 
terenul învinsă, cealaltă finalistă, 
Atletico Madrid, cîștigînd cu 3—2 
(1-1).

a unei alte curse (Marele Premiu de 
la Gray Haut-Sadne), cu o... întîrziere 
de 45 de minute...

• SE INTÎMPLA 
o echipă situată în 
să aibă golaveraj 
și mai mare, cînd 
retrogradează. Rai. 
tak Sofia, formație 
13 în campionatul bulgar, 
trogradat în „B“, are un 
39:35, avînd înaintea sa nu 
de 7 echipe (pînă și cea _ 
locul 4) cu golaveraj inferior.

© FEDERAȚIA de fotbal 
Cehoslovace a stabilit o 
portantă pentru echipele 
ria A care retrogradează, 
menținerii și în B a potențialului va
loric al formațiilor retrogradate, nici 
un jucător al acestora nu are. dreptul 
timp de cel puțin un an de 
echipele, fiind ...........
activitatea în 
trogradat din

• SPORTIVUL sovietic 
Faizulin este autorul celei 
curse nautice din Europa, 
rîul Amur, el a 
de 200 kilometri, pentru 
necesare 26 de ore,

© PROIECTATUL meci 
pugiliștii profesioniști 
grea Sonny Liston si Ingemar Johans
son se află din nou sub semnul în
trebării. In loc să se antreneze, Lis
ton ocupă în prezent o... celulă./a unei 
închisori din Philadelphia, 
întemnițat pentru 
în locuri publice, 
gemar Johansson, 
mai are dreptul 
Unite, deoarece nu 
pînă acum plata impozitelor 
fiscului american

destul de rar ca 
coada clasamentului 
pozitiv. Surpriza c 
o asemenea echipă 
dar totuși...

situată pe 
care 
golaveraj de 

mai puțin 
situată pe

Spar- 
locul 

a re-

a R. S.
■lăuză im- 

din catego-
In scopul

obligați 
formațiile

să-și 
care 

fategoria A.
SPORTIVUL 

este autorul

străbătut 
care

a părăsi 
continue 
au re-

Iskander 
mai lungi 
Inotînd pe 
o distanță 

i-ău fost

de box între 
de categorie

unde a țost 
comportare ■ imorală 
Cit privește pe In- 
deocamdată ...el nu 

să vină in Statele 
a reglementat nici 

Cuvenite 
la încasările făcute

La mixt, Dmitrieva—Lihaceva (U.R.S.S.) 
au învins cu 6—2, 8—6 cuplul Ger
rard (N. Zel.) — Crawthom (Ang.). Du
blul feminin Dmitrieva — Kuzmenko 
(U.R.S.S.) a întrecut cu 8—6, 6—0 
perechea franceză Bourbonais—Chabrier.

PE SCURT
de nata- 
clubului 
înotăto- 

......... 1 (R. ’ D. Ger- 
a stabilif tin nou record .eti- 
în proba de 200 m liber cu 
de 2:04,8.
X-a etapă a turului ciclist al 
(Grenoble-Torino, 250,500 km)

• In cadrul unui concurs 
ție desfășurat în piscina 
„S. K. Einheit** din Berlin, 
rul Franck Wiegand 
mană) 
ropean 
timpul

0 A
Franței
a fost cîștigată de Ignolin din echipa 
regională Sud-Est în 7 h 30:59.0, iar 
etapa a XI-a, desfășurată ieri pe ruta 
Tori no-Antibes (225 km) a revenit 
italianului Carlesi în 6 h 42:01,0. So
sit la jumătate de roată de învingă
tor, Anquetil continuă să poarte tri
coul galben.

Turul „speranțelor" a continua1 
cu etapele a III-a și a IV-a 
Iată cîștigătorii : etapa a IlI-a: St 
Jean de Alauvienne-Torino 151,500 km 
Cruz (Spania) în 4 h 04:09,0; etap; 
a IV-a Lurisia—Antibes 
Hernandez (Spania) în 
In clasamentul general 
conducă Gabica.

• După două 
internațional de 
la Halle (R.D. 
Balczo (R. P.

163,500 km
4 li 43:34;0 
continuă si

în concursuprobe, 
pentatlon modern de
Germană), conduct 

. . _ , Ungară) cu 2.16t
puncte, urmat de Torok (R. P. Un 
gară) cu 1,985 puncte și Lilienwal 
(Suedia) cu 1.961 puncte. Pe echipe 
iocul 1 este ocupat tie R. P. Un 
gară cu 5.588 puncte. R. D. German; 
se află pe locul doi cu 4.997 puncte 
iar Suedia pe locul trei cu 4.461

cu prilejul celor trei meciuri susți- 
nute de el în compania actualului 
campion mondial, Floyd Patterson. 
Așa că...
• PARTICIPANȚII Ia recentele con

cursuri de tenis din Anglia arătîndu-și 
nemulțumirea față de calitatea arbitra
jelor prestate de insulari, organizatorii 
turneului de la Beckenham au luat o 
inițiativă originală. Ei au propus con- 
curenților să arbitreze pe rînd meciurile 
colegilor lor de întreceri. Propunerea 
a fost adoptată și — e drept - în iot 
cursul competiției n-a fost înregistrat 
nici un protest. Poate, doar pentru 
început !...

® FEDERAȚIA italiană de atletism a 
dat un comunicat prin care a precizat 
că aruncarea sulițașului Carlo I^ievore 
(86,74 m, nou record mondial) a fost 
efectuată cu o suliță regulamentară, de 
tip olimpic. Forul italian a înaintat 
totodată dosarul, de rigoare Federației 
internaționale de atletism, pentru ca 
performanța lui Lievore să fie omolo
gată.

Precizarea Federației italiene de at
letism contrazice declarațiile lui... Lie
vore, reproduse de presa italiană, in 
care acesta spunea că folosise o suliță 
Held metalică, model 
lamentară.
• GEORGE DAVIES și 

cordmanul și respectiv 
mondial a! probei de săritură cu pră
jina. nu s-au putut clasa 
locurile 4 și 5 la un recent 
care a avut loc la Compton 
fost cîștigată de Morris, cu o săritură 
de 4,67. în ordine clasindu-se : Brewer, 
Cramer. George Davies și Don Bragg, 
toti cu 4,59 m.

La același concurs, un tînăr atlet ca
nadian. Kidd, în etate de 17 ani. a a- 
coperit 5.000 metri în 13:56,4

iar Suedia pe locul 
puncte.

• Cu prilejul unui 
țional de atletism desfășurat la Pad 
dington, în apropiere de Londra, at
letul scoțian Nat Fischer a realizai 
în proba de 1 milă și jumătate (apro
ximativ 2403 m) timpul de 
Acest rezultat egalează cea 
bună performanță mondială, 
aparține lui Gordon Pirie (Anglia)

concurs interna

6:26,0 
ma 
cart

La închiderea ediției
GUNTHER TITTES (R.D.G.) — NOL
RECORD MONDIAL LA 100 in 

BRAS

Tn cadrul unui concurs de natație 
desfășurat 
Tittes (R.D.
un
100 
de

ieri, înotătorul Giinthei 
Germană) e stabilii 

nou record mondial în proba de 
ni bras. Performanța sa este 

1:10,8.
vechi, neregu-

Don Bragg, re- 
ex-recordmanul

decît pe 
concurs 

Proba a

LA 27 AUGUST, LA VARȘOVIA 
R.P. POLONA — JAPONIA LA BOX

(amatori) 
vor sus-

Selecționatele de box 
ale R.P. Polone și Japoniei 
ține o întîlnire amicală la 27 august 
la Varșovia. Deoarece echipa oaspete 
nu va prezenta boxeri la categoriik 
semigrea și grea, meciul se va des
fășura în limitele a 8 categorii.

(Agerpres).
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