
. Cernea, Al. Geantă, 6h. Popovici, 6h. 
izabad și I. Țăranu — campioni balcanici

PROLETARI DIN TOATE TARILE, VNIȚl-VA /

SKOPLJE 7 (prin telefon de la 
rimisui nostru special).
Joi după masă, în fața a peste 

.000 de spectatori, pe stadionul Var- 
ar din localitate, romînul Gh. Sza- 
ad și iugoslavul Vukov au deschis 
itrecerile Jocurilor balcanice de 
apte. Sportivul nostru s-a compor- 
at foarte bine, obținînd o meritată 
ictorie la puncte. Conform înțelege- 
ii dintre reprezentanții echipelor, în 
rimele două zile s-au desfășurat nu- 
îai întrecerile de lupte clasice, nu 
șa cum se stabilise anterior, ca în- 
lnirile de lupte clasice și libere să 
ibă loc concomitent. Alte rezultate 
a categoria 52 kg : Moskidis (Grecia) 
ste învins la puncte de bulgarul Ke- 
ezov ; Gh. Szabad învinge la puncte 
e Moskidis, iar Vukov (Iugoslavia) 
ermină la egalitate cu Kerezov (R.P. 
iulgaria).
In cadrul categoriei 57 kg. 1. Cer

ea. net superior din punct de vedere 
ehnic și al pregătirii fizice, a învins 
a puncte pe talentatul sportiv bul- 
ar Penev în primul tur, iar în turul 
' II-lea pe Crișan (Iugosl.). Dato- 
ită rezultatelor înregistrate între 
eilalți concurenți, t. Cernea a și 
îștigat titlul de CAMPION BALCA- 
JIC. Adică Crișan (Iugosl.) l-a în- 
ins prin tuș pe Verikios (Grecia), 
ar Penev (R.P.B.) a fost declarat 
nvingător prin tuș în fața aceluiași 
uptător grec. Categoria 62 kg. : cel 
lai spectaculos meci, mult aplaudat 
e public, a fost cel dintre Al. Gean- 
ă și Ioanidis (Grecia). Foarte activ 
i cu o bună pregătire tehnică și fizică, 
upă executarea unui număr de 11 
rocedee tehnice, reprezentantul nostru 
ste declarat învingător la puncte, 
’ot în cadrul acestei categorii Vel-

kov (R.P.B.) învinge la puncte pe 
Rudakovici (Iugosl.). O categorie di
ficilă este cea de 67 kg. unde cu
noscutul luptător iugoslav Martino- 
vici a cîștigat prin tuș întîlnirea cu 
sportivul nostru M. Sultz. (Sultz îl 
făcuse înainte tuș pe Martinovici, ar
bitrii de margine nu au acordat). Pe
nev (R.P.B.) învinge și el prin tuș 
pe luptătorul grec Simandera.

Categ. 73 kg este la discreția — 
am putea spune — concurentului iu
goslav Horvat, care a învins la tuș 
pe Sidiropulos (Grecia). Reprezentan
tul nostru Ștefan Tampa, după un 
meci cu multe acțiuni, este învins 
însă la puncte de către bulgarul Du
rov. In cadrul categoriei 79 kg. s-au 
întîlnit în primul meci medaliații o- 
limpici I. Țaranu și Dobrev (R.P.B.). 
Ei au făcut un meci care a entu
ziasmat pe numeroșii spectatori. Deși 
a dovedit o ușoară superioritate în- 
treprinzînd mai multe atacuri, I. 
Țăranu a trebuit să se mulțumească 
cu un rezultat de egalitate. Tot la a- 
ceastă categorie Savas (Grecia) face 
meci nul cu Sumaker (Iugosl.).

La categ. 87 kg, specialiștii îl con
sideră favorit pe sportivul nostru 
Gh. Popovici, care luptînd în maniera 
cunoscută, cu multe acțiuni, l-a de
pășit în primul tur pe bulgarul Ra- 
dev, învingîndu-1 la puncte. Alabanda 
(Iugosl.) termină învingător la 
puncte întîlnirea cu Pavlidis (Grecia).

Tînărul sportiv romîn N. Martîne- 
scu, care este pentru prima dată 
participant la întrecerile Balcaniadei, 
în cadrul categoriei grele, după ce a

OTTO BENKO
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„Cupa orașelor Balcanice'* la box:

Un mare campionat al tinereții...
De vorbă cu ION POPA, antrenor federal

Incepînd cu... grijuliul spectator 
care nu mai vrea să „pățească" ca 
atunci cînd n-a mai găsit loc în 
„potcoava" de la Dinamo, la întîlni
rea cu Sempre Avânți, și continuînd 
cu antrenorii și, bineînțeles, cu bo
xerii, toți iubitorii sportului cu mâ
nuși din Capitală manifestă un in
teres deosebit pentru „CUPA ORA
ȘELOR BALCANICE". întrebările 
sînt nenumărate, ca înaintea oricărei 
mari competiții sportive. Unora le-am 
răspuns. Alte amănunte ne va oferi, 
de data aceasta, antrenorul federal 
ION POPA, pe care l-am rugat să ne 
spună" părerea despre „CUPA ORA
ȘELOR BALCANICE" și, firește, des
pre... boxerii participanți.

peste tot se pune un accent deose
bit pe pregătirea din vreme a celor 
care vor participa la viitoarele ediții 
ale „europenelor" sau Ia Jocurile 
Olimpice de la Tokio. In această di
recție, „CUPA ORAȘELOR BALCA
NICE" este cum nu se poate
binevenită. De altfel, rezultatele po
zitive au fost remarcate și anul tre
cut, după desfășurarea ediției inau
gurale a acestei mari întreceri pugi- 
listice".

mai

CITEVA CUVINTE DESPRE 
PARTICIPANT!...

Alexandru Schmaltzer— 1;14,8 la 100 m bras 
nou record republican

r
CE PĂRERE AVEȚI DESPRE 

„CUPA ORAȘELOR BALCANICE"?
„Printre protagoniști se numără 

mulți boxeri cunoscuți a căror „carte

de vizită" ne scutește, în general, de 
alte comentarii. Este vorba de turcul 
ORHAN TUS, de „cocoșul" COSTA- 
RELOS care va fi prezent în echipa 
greacă, de bulgarul MITZEV și de 
alți boxeri care s-au dovedit a fi ad
versari redutabili, posesori ai unei 
bogate experiențe a întîlnirilor inter
naționale. Alături de aceștia vor e* 
volua în București, în zilele „CUPEI 
ORAȘELOR BALCANICE" o serie 
de boxeri tineri care au „asaltat", și 
după cum se vede au reușit, locurile 
în reprezentativele țărilor respec
tive. Ei s-au remarcat în mod deose
bit în campionatele interne și cu pri-

(Continuare în pag. a 4-a)

Joi după amiază au Început în Ca- 
>itală întrecerile fazei regionale a 
ximpionatului republican de juniori 
t seniori la înot. Probele primelor 
louă zile de concurs au fost marss- 
e de performanța lui A . Schmaltzer, 
:are a stabilit un nou record la 100 
n bras cu timpul de 1:14,8 (v. rec., 
:14,9 — M. Mitrofan și Al. Schmali- 
;er). în cursa de 1.500 m liber, pri- 
nul loc a revenit lui Șt. Kroner cu 
9:36,5 — cel mai bun timp obținut 
n ultimii doi ani în țară.

Rezultate tehnice: JUNIORI CA- 
TEG. I — 100 m liber: V. Țăranu 
.Rapid) 63,8; 100 m spate: !A1. Bota 
(C.S.S.) 1:15,6; 100 m bras: I. Con- 
leescu (C.C.A.) 1:17,3; 4x100 m liber: 
Upid 4:31,6; JUNIORI CATEG. A 
I A — 100 m liber: M. Bucurescu 
C.S.S.) 65,5; 100 m spate: C. Va- 
riliu (Rapid) 1:23,5; 1.500 m liber: 
/. Pantazi (Rapid) 22:42,4; 200 m 
iber: V. Pantazi 2:32,4; 100 m flutu- 
e: M. Zager (C.S.S.) 1:22,9; 4x100 
n liber: Știința 5:45,5; SENIORI — 
00 m bras: Al. Schmaltzer (C.C.A.) 
;14,8 — <nou rec. republican; 100 tn 
iber: I, Culineac (Lot. R.P.R.) 60.C; 
00 tn spate: 1. Nagy (C.C.A.) 1:13.1; 
.500 m liber: Șt. Kroner (Dinamo) 
9:36,5; 200 m liber: D. Caminschi 
(Știința) 2:18,5; 100 m fluture: 
Sudai (C.C.A.) 1:14,5; 4x100 
>er: Dinamo 4:30,4.

JUNIOARE CATEG. I — 
iber: Elisabeta Totan (C.S.S.)
100 m bras: Lucia Hilerin (C.C.A.) 
1:30,0; 200 m liber: E. Totan 2:51,2;

m
V.
11-

100
1:14,6;

m

II

JUNIOARE CATEG. A II-A — 200 
m liber: Mihaela Zarchievici (Prog.) 
2:55,0; 100 m spate: Monica Dimescu 
(C.S.S.) 1:29,2;... 3. Monica Miwiteanu 
(Prog.) 1:32,8 — nou rec. republican, 
fete categ. a II-a; SENIOARE — 100 
m spate: H. Țincoca (Dinamo) 
1:22.2.

„Este o competiție foarte impor
tantă, care își aduce contribuția la 
îrrtărirea legăturilor de prietenie din
tre sportivii țărilor balcanice, la în
tărirea păcii. In același timp, 
„CUPA ORAȘELOR BALCANICE" 
— un mare campionat al tinereții — 
constituie un sprijin însemnat pentru 
dezvoltarea boxului din cele patru 
țări participante. Să nu uităm că

Astă* seară, la Floreasca,

RAPID VA FACE PENULTIMUL PAS SPRE „CUPA
DEȚINUTĂCAMPIONILOR EUROPENI" LA VOLEI,

DE Ț.S.K.A. MOSCOVA

lolanda Balas: din nou 1,85 m!
9 7

— Jocurile internaționale de atletism ale
HELSINKI (Agerpres). — Pe Sta

dionul olimpic din Helsinki, în pre
zența a 20.000 de spectatori, s-au 
desfășurat jocurile internaționale de 
atletism ale Finlandei la care au par
ticipat sportivi și sportive din 
U.R.S.S., S.U.A., R.P. Romînă, Ita
lia, Franța, India, Noua Zeelandă, 
R.P. Polonă. Nigeria, Anglia și alte 
țări. Una dintre cele mai valoroase 
performanțe înregistrate în prima zi 
de concurs a fost realizată de repre
zentanta R.P. Romine, lolanda Ba
laș. care a cîștigat 
în înălțime, trecînd 
dicată la 1,85 m.
Kaarna, clasată pe 
1,60 m. In proba de 5000 m, campio
nul olimpic Murray Halberg (Noua 
Zeelandă) a terminat învingător cu 
timpul de 13:57,4, urmat de Gordon 
Pirie (Anglia) — 14:02,2 și Hoskin- 
puro (Finlanda) 14:05,0. Concu-

proba de săritură 
peste ștacheta ri- 
Atleta finlandeză 
locul doi, a sărit

tinerele (12 ani) și talente 
record republican de fete,

<- • <
■

Monica Munteanu (Progresul), una din 
tete noastre înotătoare a stabilit ieri un nou 
categ. a ii-a, in proba de 100 m spate.

1 lJ i 
> VI

>*£l >

: ••

M-

rînd la lungime.

Finlandei —
rînd la lungitn-e, recordmanul mon
dial la triplu salt, polonezul Jozeph 
Schmidt s-a clasat pe locul întîi cu o 
săritură de 7,66 m, în timp ce finlan
dezul Valkama a ocupat locul al doi
lea cu 7,60 m. Alte rezultate: 100 m : 
Serafim Antso (Kenya) 10,6 sec (în 
serii 10,4 sec); 110 m g: Valentin 
Cistiakov (U.R.S.S.) 14,3 sec., 400
m : Brightwel (Anglia) 46,6 sec;
800 m : Peter Snell (Noua Zeelandă) 
1:47,7 ' ‘ ‘ ' ..........
rii) ;
18,26 
gară) 76,19 m; înălțime: Bobey Avant 
(S.U.A.) 2,10 m.

(cel mai bun rezultat din se
gregate : Sylvester (S.U.A.) 

m; suliță: Kulcsar (R.P. Un-

^Așadar, astă-scară, în sala 
vom asista la primul „act" 
,,Cupei Campionilor Europeni 
masculfti. In lupta pentru tillu au ră
mas aceleași echipe care anul trecut, la 
cea dinții ediție a marii competiții, erau 
înscrise pe programul derbiului final : 
Rapid București și campioana europeană 
Ț.S.K.A. Moscova. Nu este doar o sim
plă coincidență, ci proba elocventă a va
lorii, a constanței în valoare. Pentru că, 
trebuie să recunoaștem, cele două fina
liste n-au avut de parcurs un drum prea 
neted, n-au îndeplinit simple formali
tăți în mlîlnirile de pînă acum. 
Ț.S.K.A. a trecut de Dozsa Budapesta, 
de ..Iugoslavia* Belgrad și de Minior 
Dimitrovo. cîștigînd la limită întîlnirile 
cu ultimele două formații, iar Rapid, 
după ce și-a făcut o „încălzire" ușoară 
cu ..Reva” Amsterdam și ,,Stade Fran- 
cais” Paris, ne-a dat grele emoții în 
fața tehniceî și reputatei campioane 
cehoslovace, Dukla Kalin. Dar... și pri-

Floreasca, 
al finalei

Ia volei

lejul de a aplauda o 
a voinței și a puterii

Ce recomandări am 
azi, jucătorilor feroviari, 
monstrat —• de atîtea ori 
profundă a tainelor voleiului ? 
maeștri ai jocului ofensiv — sub toate 
aspectele lui —, i-am văzut făcînd „mi
nuni" în apărare, cîștigînd serii de pune- 
te din servicii năpraznice, ridieîndu-so

(Continuare In pag. a 8-a)

splendidă victorie 
de luptă.
putea da oare, 

care au dc-
- cunoașterea 

Ii știm

Dinamo —Dukla

Intîlniri internaționale 
ale sportivilor noștri în luna august

ATLETISM. — Campionatele In
ternaționale ale R.P.R. la București 
între 26 și 28 
nice (juniori) 
gust.

BASCHET, 
tineret a R.P. 
jocuri în R-P. Romînă între 4 și 10 
august, iar selecționata de junioare 
a R.P. Romine două meciuri în R.P. 
Polonă între 12 și 14 august. Echipe 
Cubei va evolus în țara noastră în 
trej jocuri, între 14 și 20 august. 
Meciul principal va avea loc la Bucu
rești.

GIMNASTICA. — București—Buda
pesta (juniori și junioare) la 5—6 
august în R.P.R. și participarea la 
Cupa Europei (masculin) în 13 au
gust Ia Luxemburg.

HANDBAL IN 7. — București— 
Budapesta (masculin și feminin) în 
R.P. Ungară între 6 și' 8 august.

MOTO. —■ Participare le con
cursul de la Sipka (R.P. Bulgaria) 
între 20 și 30 august și la concursul 
de motocros de ia Moscova (5—13 
august).

august. Jocurile Balca- 
la Cluj la 19—20 au-

— Reprezentativa de 
Polone va susține două

POLO. — Participare la „Trofeo 
d’Italia" la Moscova (5—10 august).

PENTATLON MODERN. — Cam
pionatul mondial: Moscova, 19—23 
august.

SCRIMA. — Meciul R.S.S. Belo- 
rusă — R.S.S. Lituaniană — R.P. 
Romînă, la Minsk.

CANOTAJ ACADEMIC. — Campio
natele europene (masculin și femi
nin), Praga, 17—27 august.

CAIAC CANOE — Campionatele 
europene (masculin și feminin). Poz
nan. în R.P. Polonă, 18—20 august.

TENIS. — participare la concursul 
internațional de la Moscova.

TIR. — Concursul internațional din 
R.S. Cehoslovacă (25—29 august).

VOLEI. — Meciurile masculin si 
feminin R.P. Romînă — R.P Ungară 
la Budapesta. 5—6 august. R.P. Ro
mînă — R.P. Polonă tinere* (mascu
lin) la Brașov, 18—20 august. R.P. 
Romînă — Japonia (masculin și fe
minin) la București. 28—30 august

Participarea la UNIVERSIADA de 
la Sofia, 26 august —• 3 septembrie.1

54-10 la rugbi
La o săptămînă 

în finala „Cupei 
C.F.R. Grivița Roșie) Dinamo București 
a întrecut cu categoricul scor de 54—10 
(26—0) formația cehoslovacă Dukla 
Bratislava.

Echipele au avut joi cele mai hune 
condiții pentru a presta un med 
„mare" : în primul rînd timpul răcoros 
și terenul foarte bun. iar în al doilea 
arbitrajul prestat de Nicolae Chi on dea, 
care nu a intervenit decît de foarte 
puține ori, lăsînd jocul liber, fără în
treruperi supărătoare.

Ce a arătat Dinamo și cum s-au mar
cat cele 54 de puncte ? In primul rînd 
dinamoviștii au căutat să facă un joc 
variat, ducînd acțiuni atît pe înaintare 
cît și pe trisferturi. Așa se explic* 
faptul că din cele 11 încercări înaintașii 
au realizat 5 (Florea, Aldea. Țuțuianu și 
Dragomir — două) iar atacanții 6 (Șt. 
Ghiondea, Rahtopol, Ilie, Crișan. Popa, 
Balcan), ceea ce arată un sensibil echi
libru valoric între cele două comparti
mente. Un aport deosebit l-au avut In 
această privință cei doi mijlocași la 
grămadă : Pilă (repriza I) și lonescn 
(repriza a II-a). Acesta din urmă, pe 
lîngă faptul că a coordonat întregul 
joc al echipei a fost și un bun reali
zator transformînd 5 încercări și reali- 
zînd o lovitură de picior căzută de la 
aproximativ 40 m. Celelalte puncte an 
fost realizate din transformări de : Ciu- 
giuc (două), Nagy și Șt. Chiondea (cîte 
una).

Oaspeții 
nute două 
ILnibizna, 
Kraml.

de la victoria obținuți 
de Vară" (6—0 ca

au marcat în ultimele 8 mi- 
încercări prin R. Krejci șt 
ambele transformate de»

VALENTIN HOSSU, corespu



Sînt două mări una lîngă alta. Prima nemărginită, tainică, mereu 
frăanîntată. Alta, alături, pe plajele însorite. Ultima, n-a apărut decît 
atunci cînd au fost izgoniți cei ce-și omorau plictisul în ceața fumu
rilor de trabuc, în cazinouri, unde pierdeau într-o noapte cît »r 
cîțtiga o familie într-o viață întreagă.

Acum plaja, cu frumusețile ei, apărută parcă dintr-un basm, este m 
•tăpînirea celor ce-au schimbat fața țării în lung și în lat, în adîn- 
crmeși înălțime. Brațul oțelit al muncitorului se bronzează în soarele verii, 
mina aspră a colectivistului obișnuită să crească rodul bogat al holdelor 
taie apa sărată a mării, iar ochii intelectualului, ce-și trece adesea 
nopțile buchisind slova înțeleaptă a cărților, privește nemărginirea apei 
din fața lui.

Sînt cei mulți, cei ce construiesc viitorul fericit al nostru, conduși 
de înțeleptul nostru partid. E marea celor mulți, e marea de nebiruit |

Un caiet cu scoarțe albastre...
Un caiet obișnuit. Putea să fie al 

unui școlar sîrguincios, care cu scri
sul Iui ordonat și-ar fi făcut temele 
lin ro mină, sau la altă materie. Este 
însă ai unui instructor sportiv de pe 
litoral. La o primă privire poți citi 
pe coperta lui : „Activitatea sportivă 
în stațiunea Eforie 1961“. Dedesubt e 
Scris, cu litere de tipar, numele in
structorului : Ion Dumitrescu. Să-l 
răsfoim :

Pe prima pagină este trecut, meti
culos, „inventarul" bazelor sportive a- 
flate în stațiune : o sală în care sînt 
6 mese de tenis de masă, 20 de mese 
de șah și 4 șubaburi. Patru puncte 
culturale : Tabăra, vila Complex, vila 
C.F.R. și vila Petrolul. Fiecare dintre 
aceste puncte culturale este prevăzut 
cu mese de șah șl alte jocuri. Două 
terenuri de volei la „complex", un te
ren de baschet, două terenuri de volei 
In construcție și uu debarcader pentru 
toot.

Urmează cîteva pagini cu notatii 
despre pregătirile ce s-au făcut în ve
derea deschiderii sezonului de odihnă. 
Trecem peste ele și dăm de alte în
semnări laconice, dar pline de semni
ficație .

14 iunie ; Clubul central — concurs 
de șah — 24 băieți și 4 fete — 150 spec
tatori. Clasament băieți : 1. Imre Mi
hai (Constanța) ; 2. Lucian Georgescu 
(Meta’osport Buc.); 3. Petre Iancu (A- 
rieșui Turda) ; fete: 1, Mara Oprea
CD.S.A.P.C. BUC-).

tru tricoter (Satu Mare); 2. Nelu Tri- 
fu, vatman (I.T.B.).

20 iunie : concurs șah, clubul cen
tral, 16 participant!.

Volei : Eforie—Vasile Rcaită 3-1 !!
22 iunie : excursie în larg cu vasul 

„Neptun“, 1*0 persoane.

23 iunie : volei V. Roaită—Eforie 3-2.

24 iunie : tenis de masă 32 partici
pant! și 150 spectatori. Terminat con
cursul la ora 12 noaptea. Clasament : 
1. Aurel Pândele (Vestitorul Buc.) ; 2. 
Ștefan Mike (Rapid Oradea) venit la 
odihnă în stațiunea V. Roaită; 3. Ion 
Anastasiu, tehnician (I.C.F. Orșova).

25 iunie : concurs înot. 300 m liber;
23 participant! și 300 spectatori. Cla
sament ; 1. M. Rușescu (I.T.C. Con
stanța); 2. A. Jilovici (U.R.C.M. Timi
șoara); 3. F. Militaut (Cinematografie 
Constanța).

26 iunie : șah — concura punctul
cultural 4. 12 parti cipanți, 40 specta
tori. Cîștigător Bruno Holbert, profesor 
București.

27 iunie : simultan șah dat de me
talurgistul Emil Mateiaș (cat. I, șah) 
de la Oțelul Roșu, cu 11 participant!.

30 iunie : tenis masă Vasile Roaită— 
Eforie 5-4

4 iulie : excursie cu vasul „Neptun* 
peste 150 participanți.

Comentariile sînt de prisos. Activi
tatea sportivă este asigurată în bune 
condiții, iar concediul devine si mai 
plăcut

Ca un imens furnicar ni se înfățișează în aceste zile de vară litoralul. 0 dovedește și plaja de la Eforie, unde s-ar 
putea spune că nu mai e loc să arunci un... ac.

O ilustrată de pe
Marea s-a încruntat in ajun șt t>l'a 

trimis apele împotriva uscatului, por
nită parcă să-l piardă. Acum a mai os
tenit, dar valurile, cai cu coama înspu
mată, încearcă încă să lovească cu furie 
plaja pustie de oameni.

Deasupra, pe faleză, în fața blocurilor 
tnoderne, elegante și policrome, lume 
multă.

Așezați pe parapetul de piatră, stau 
trei tineri metalurgiști.

— Ce făcuși cu școala, Dorele ?
— Făcut !

— Promovat în...
— ...tr-a IX-a seral !
■— Și tu, Petre ?
— Iau startul in toamnă ! încep cu 

a VIH-a, meștere !
Cel căruia tînărul îi zise meștere nu 

era cu mult mai în vîrstă decît ceilalți 
doi. Unul a scos un pachet de țintiri și 
le-a oferit și celorlalți. Din înălțimi, a 
tînguire ascuțită acoperi zgomotul va
lurilor

— Auzi ? Pescărușul jelește furtuna!
— Mîine va fi senin

18 iunie : 2 meciuri de volei între
oamenii muncii veniți la odihnă și un 
meci cu cei din Vasile Roaită. Am 
fost învinși cu 3-1.

19 iunie : concurs șah la punctul
cultural 3 : 12 băieți și 30 spectatori.
Clasament, ; 1. Gabriel Tambor, mais-
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SĂ FACEM SPORT
Iată, pe scurt, activitatea sportivă 

dusă în stațiunea Vasile Roaită ;
In ultimele două săptămîni la cele 

11 mese de șah s-au organizat con
cursuri la care au participat 225 de 
oameni ai muncii. La cele 8 mese de 
tenis s-au întrecut 252 de concurenți. 
A fost organizat un original concurs 
de șubah. la care au participat 18 re
prezentanți de vile. La cele două 
concursuri de înot au luat startul 112 
tineri si vîrstnici, iar pe terenul de 
tenis de cîmp s-au întrecut 14 tineri. 
Nici handbalul redus nu a fost uitat: 
a fost organizată o Întrecere între 
două echipe feminine și două mascu
line compuse din cei veniți la odihnă. 
Pe lingă toate acestea notăm și pe 
cei 50 de amatori care învață zilnic, 
cu sîrguința unor școlari abecedarul 
înotului. Cele două excursii făcute eu 
vasul „Neptun" in largul mării au an
trenat 276 de persoane.

Voleibaliștii au intrat... la apă. 
fiindcă pe plajă i-ar deranja pe cei 
poate fi insă la fel de pasionantă chiar

Pag. a 2-a

litoral
— Ce facem ?
—• Ne ținem de ce ne-am propus.
— Știi, Petre, aștept cu nerăibda, 

excursia cu vasul în larg. E prima nu 
călătorie pe mare. Cum o fi ?

— Grozav! Eu am mai fost și ( 
aceea o doresc din nou.

— Și litoralul ? Mangalia. Mamaia
— Nu am uitat. Avem timp berech 

și de plajă, și de excursii, și de sr 
și de table...

— Dorele, ai dus scrisoarea la posti 
Nu ? Du-o și pe a mea !

Și în timp ce Dorel Corbii se îndrep. 
spre poștă, în mină cu un plic și c d. 
strata, ne-am aruncat o privire pe ce 
scrise de meșterul Gheorghe Stan i 
vederea de pe litoral. ., Draga mea, h 
petrec concediul pe litoral alături < 
tovarășii mei de muncă Dorel Corbii 
Petre Mărgineanu, muncitori și. ei 
secția unde lucrez eu. Ne distrăm, face 
plajă și sport împreună. Vom vizita t< 
litoralul. Poate la anul vom fi în...".

Restul era acoperit de cealaltă ser 
soare.

Roma tirană,

cu

să

la

IMPRESII
GABRIELA OLARU, contabilă 

Agevacoop Focșani :
„Pe vremea cînd eram Jncă e- 

levă și învățam cu rîvnă la geo
grafie, munții, apele și orașele 
patriei noastre, nu gîndeam că 
o să am prilejul să |e cunosc fru
musețile îndeaproape. Acum, în 
fiecare vară îmi petrec concediul 
fie la munte fie la mare. Am 
fost pînă acum la Bușteni, Slă- 
nicul Moldovei (de 4 ori), la Sîn- 
georgiul Băi, la Sinaia, . la Pre
deal, iar în prezent 
Roaită. Curiozitatea 
de a cunoaște cît 
fac să-mi petrec 
mai variat. Acum, 
turi” am vizitat Constanța. M-a 
impresionat „Mozaicul” 
a unei străvechi culturi 
rnîrjtul ; patriei noastre, 
situat în apropierea portului mi-a 
dezvăluit amănunte interesante 
din via|a faunei marine. Statuia 
lui Ovidiu, cîntărețul exilat de

la Vasile 
și pasiunea 

mai mult mă 
concediul cît 
printre „pică-

mărturie 
pe pă- 

Acvariul

Au făcut-o forțafi de ,.împrejurări-, 
care se odihnesc la soare. O partidă 
și atunci dnd valurile ajung la piept.

Foto : Tb. Koibu

~___ T__ mi-a evocat lirica
poetului latin despărțit pe veșni
cie de Tibrul său, iar impozantele 

în diferitele
cie de Tibrul 
blocuri care apar 
părți ale orașului și gara con
struită într-un stil îndrăzneț, îna
ripat, mi-au încîntat privirea. Pă
cat că nu se fac cît mai multe 
excursii pe întreg litoralul 1 Este 
drept că instructorul nostru spor
tiv se străduiește foarte mult 
această privință, dar ar trebui 
fie ajutat mai mult din partea 
ganelor competente.

Mă voi reîntoarce la muncă 
puteri noi, odihnită, recreată”.

în 
să 

or-

ELISABETA SOLOMON, țesă
toare, întreprinderea „7 Noiem
brie" București :

„Pentru prima oară îmi petrec 
concediul la mare. Pînă acum am 
fost de cîteva ori la munte, mai 
-ales la Sinaia. Ce aș putea spu
ne despre modul cum sînt orga
nizate activitățile cultural-sportive 
la Vasile Roaită ? Multe cuvinte 
de laudă. In primul rînd vreau 
să menționez faptul că dacă vrei 
să citești o carte, 
conferință, să ' 
tenis de masă

angreneze în programul 
, masă și...

ne-am 
comun : _

înviorare dimineața, plajă, 
masă gustoasă, după care urma 
o mică... odihnă obligatorie. In 
continuare, afară, la terenul de 
volei, sau dacă timpul nu ne per
mitea, la clubul central, unde fă
ceam o partidă de șah sau jucam 
un șubah. Ce au zis colegii mei 
de cameră ? Că-i bun programul 
și în preze#! cu toții așteptăm 
plini de nerăbdare excursia cit 
vasul „Neptun" în larg. Căci, 
ne-am zis noi, dacă sîntem la mare, 
hai s-o facem și pe aste ! Ne pe
trecem minunat concediul*.

mă 
lor: plajă, 

urmă 
program <

somn. Pînă 
făcut următorul 
gimnastică de 

apoi o

, să asculți o 
joci un șah sau 
nu trebuie să te 

deplasezi prea departe de vila în 
care ești cazat. De exemplu, 
am ascultat aseară o 
conferință despre monumentul 
toric de la Adamclisi. Aș vrea 
mai adaug că în puținele zile de 
cînd sînt aici am văzut piesa 
teatru „Gaițele”, un 
dat de pionieri și < 
Dacă pe lîngă toate acestea 
adaug și faptul că 
două excursii, cred că puteți a- 
vea o imagine a muncii pe care 
o depun tovarășii care răspund 
de activitatea cu 1 tura I-sportivă îrv 
stațiunea Vasile Roaită ‘.

en
interesantă 

is- 
să

de 
spectacol 

două filme- 
mai 

am făcut și

IOSIF NAGY, miner Baia 
Mare :

„E tare frumos la mare I Mi-o 
închipuiam în toate felurile, dar 
tot ce am gîndit eu a fost depă
șit cu mult. In prima zi cînd am 
venit, colegii mei de cameră, un 
metalurgist din Brașov și un co
lectivist din Banat, au încercat

ȘERBAN GR ISTODORESCU,
strungar, uzina „Grigore Preotea
sa" București :

„îmi petrec concediul în acest 
an, ca șt în anul trecut, împreună 
cu soția. De data aceasta, în 
plus, ne-a însoțit și fratele meu 
Tudor, elev la școala medie „Ma
tei Basarab” din Capitală. Cum 
ne simțim ? Minunat 1 Timpul a 
fost favorabil «îteva zile, apoi s-a 
înorat. In acest timp ' totuși noi 
ne-am petrecut vremea cu folos. 
La Vasile Roaită avem 8 puncte 
culturale, în afara clubului cen
tral al stațiunii. Eu sînt un pa
sionat jucător de șah. Am găsit 
parteneri destui, 
deopotrivă cu mine, 
tori, < ' " 
din întreaga țară, 
uis (’ 
moașa bază sportivă nr. 
mea, F'---'--'- -
aceeași 
dispută 
te“ < 
vremea 
plajă, 
i ic-au 
vizităm și celelalte 
litoral și eventual 
stanța.

Aș avea șî eu 
Am vrea să vedem pe-aici cîte
va meciuri de volei și de baschet, 
în care să se înfrunte echipe pu
ternice, divizionare s.u regio
nale”.

mai tari sau 
. Sînt munci- 

colectiviști sau funcționari 
Uneori joc te- 

de masă satt volei pe frtt- 
. - j Soția

Eiisabeta, care lucrează în 
uzină cu mine, își re- 
zilnic o veche „rivalita-

cu fratele meu, la table. Acum 
a redevenit bună pentru 

In zilele de 
mai rămas

concediu ce 
vrem să mai 
ștațiuni de pe 
orașul Con-

V
♦

PE 0... BERE!
O dată cu vîntul ce a făcut să fo 

nească coama verzuie a copacilor a v 
nit și un puternic miros de «alge. C 
de pe teren s-au oprit o clipă loculn 
Palme mari, bătătorite, degete prelung 
au șters nădușcala de pe fetele hro 
cate.

— Primiți ?
— Primim. Dar eu o condiție !
— Care ?
— Setul acesta, care este ultimo 

să ,,meargă* pe o... bere! De acord
In loc de răspuns, ceilalți au trim 

mingea puternic peste plasă. Pe terenul t 
volei din Eforie se juca un volei... ciud; 
Intr-o parte a filcului era o echipă cor 
pusă din două persoane, iar în cealah 
parte alta din trei persoane. Cei < 
treceau pe acolo, mergînd spre elegante 
cantine, se opreau locului să priveas< 
pasionanta dispută. Pe acest teren • 
joacă mult volei, și dimineața și dup. 
masa. Acum, nu au mai rămas decît e 
Evoluția scorului pasionează pe toți c 
prezenți. Cine a cîștigat pînă la urmă b 
rea? Echipa celor doi! Să vi-i prezentăm 
Ion Dăbală, profesor la școala elemej 
tară nr. 18 din Cluj și ing. construct* 
Mihai Barciu, de la sfatul popular . 
orașului Constanța. Notăm și pe mer 
tuoșii învinși : Traian Cojocarii, matr 
țer, Valerin Dumitru — matrițer și 1 
lexandru Enache — tehnician medica 
toți de la uzina „Grigore Preoteasa” di 
București.

Aceasta a fost, de altfel, meciul lor t 
adio, A doua zi urmau să plece cu toț 
din stațiune, după ce și-au petrecut u 
concediu plăcut și frumos. Locul lor < 
întîlnire zilnic era terenul de volei. $ 
întreceau între ei sau cu cei din Vasil 
Roaită. Au susținut chiar un meci c 
o echipă divizionară. Am uitat să spi 
nem însă că au jucat cu o. . ech.ip 
feminină. C.P.B. Au fost învinși, df 
în al doilea meci și-au luat revanșa.



Isa pliisă sesiime de examene..
Parcul din jurul Universității „C. I. 

cunoaște in aceste zile o ani- 
puțin obișnuită. Studenții, pe 

cărora se pot citi cu ușurință emo- 
examenelor, fac ca aleile să râ
de vocile lor tinerești.
totuși, „confruntarea" cu comisia 
așteptată cu nerăbdare Mai ales 

bine pregătită, in

*arhon'
n(4ție
ața 
iile
une

Și 
ste 
ă materia a fost 
ursul anului, la seminarii. acasă în ore 
'■e studiu asiduu și migălos.

Pe una dintre bănci, își fac „incul- 
irea* cîțiva studenți din grupa 121 
'sikologie. Peste citeva clipe ei vor 
ua ...„startul99 examenelor (foto 1).

In sfîrșit, iată și primele rezultate...
— Bravo Cezarina ! Felicitări din 

ni mă. Scrimera Cezarina Nicolau, stu
dentă în anul V al Facultății de FHo
of ie și-a trecut cu succes examenul de 
tat (foto 2).

O jelicilă colegii, o felicităm și noi!

Foto : H. Nandy

CÎTEVA DIN ZECILE
DE COMPETIȚII...

• Zilele trecute au luat sfirșit în 
rașul Giurgiu întrecerile fazei regio- 
ale a campionatului republican de 
olei. In finala masculină, Cetatea 
liurgiu a învins Argeșul Videle cu 
corul de 3—0. La fete, după un meci 
isputat, voleibalistele de la Unirea 

' Silea au întrecut echipa Școlii 
ledii nr. 1 din Giurgiu cu scorul 

(TR. BARBÂLATĂ - coresp.)

★

Intr-un meci contînd pentru
campionatului republican — faza 

"ională — la volei feminin, Confec- 
t Birlad a învins G.A.C. Iana cu 
') (4, 0, 14). Cele mai bune jucă- 

c din echipa învingătoare au fost : 
:ra Sandu, Ioana Răducanu și Lu- 

ica Țurcanu.
coresp.)

-1.
de

ala
fi-

(ELIADE SOLOMON

campionatul orășenesc

ÎNTRECERI prin CORESPONDENȚĂ

• SIBIU. In 
ezervat echipelor de volei juniori, 
rimele locuri au fost ocupate, atît 
i fete cît și la băieți, de echipele 
colii Sportive de Elevi.
Cu mult succes au evoluat echipele 
hiene in cadrul campionatului re- 
ublican, faza regională. In 
șa echipelor masculine pe 
icuri s-au clasat formațiile 
:mbrie‘* și Independența, iar
țiul de campioană regională a 
enit echipei Fabricii de textile 
'Halea. (MIRCEA LUPUȚIU - 
esp.)

întrece- 
primele 
„7 
la

No- 
fete 
re-
Li- 
co-

• La 
icurile 
ublican

★
Petroșani s-au desfășurat 

din cadrul campionatului re
de calificare, faza regională,

Campianatele școlilor
profesionale

cu cîtva timp în urmă la Sibiu, au 
urmările cu mult interes de nume-

Finalele campionatelor republicane de 
olei ale școlilor profesionale, desfășu- 
Ue 
ost 
ișii spectatori prezenți la întreceri. Me-
iurile au fost extrem de echilibrate, 
tai ales la băieți și de un bun nivel teh- 
ic. Echipele Școlii profesionale Cîmpia 
urzii /antrenor prof. Crișan Vilhelm) 

la băieți și Școlii de meserii Piatra 
feamț (antrenor prof, Vcra Sîrbu) — la 
‘te. au cîștiffat titlurile de campioane 
‘publicanc ale școlilor profesionale oe 
nul 1961. Cu această ocazie au fost 
‘marcate elemente talentate ca Șt. Va- 
ilescii-București, V. Vereș-C. Turzii. M. 
’opescu-Oaiova. Ana Chiri (eseu și Ana 
iobanii-Piatra Neamț Viorica Mirion- 
ibiu. - '

ILIE «ONESCU și
MIRCEA LUPUȚIU 

corespondenți

„Cupa 2 iulie" prin corespondență, 
rez'ervată tuturor trăgătorilor (cu ex
cepția maeștrilor și componenților 
lotului republican) s-a încheiat cu 
următoarele rezultate : armă liberă 
calibru redus 3X40 focuri seniori po
ziția culcat : 1. A Mititelu (Iași) 
p ; 2. A. Csutak (Gîuj) 390 p ; 
Iașu (reg. București) 389 p ; 
in genunchi : 1. L. Cutcutache 
rești) 376 p ; 2. M. Nagy (Tg. 
375 p; 3. A. Csutak 372 p ; 
in picioare : 1. A. 
Al. Bițică (București) 344 p ; 3. 
Mititelu 343 p; clasament pe trei po
ziții: 1. A. Csutak 1108 p; 2. 
Nagy 1103 p; 3. A. Mititelu 1096 p. 
Armă liberă calibru redus 3X30 focuri 
senioare poziția culcat : 1. Livia La- 
zăr (București) 292 p ; 2. Valeria Ro-

392
3. I. 

poziția 
(Bucu- 
Mureș) 
poziția 

Csutak 346 p ; 2.
A.

M.
O.

CeiveuÂAMi nodtfwGX
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PREOCUPĂRI VARIATE
" Tinerii care au îndrăgit fotbalul 
..sau boxul, rugbiul sau atletismul, vo- 
’-leiul, popicele sau șahul, practică cu 

pasiune sportul preferat, dedieîndu-i 
«- zilnic ore întregi din timpul lor liber, 
’" pentru a se pregăti în vederea parti- 

tipării la diverse competiții. Cu toate 
acestea sportivii noștri au timp și 

^.pentru alte preocupări. Unora le place 
--foarte mult teatrul, alții nu pot dor- 
‘' mi pină nu citesc citeva pagini. Dar, 
. - pentru a vă convinge, să ne oprim 
’"puțin la clubul fabricii de rulmenți 
.. din Birlad. Aici', in fiecare seară, 
’ ■ pină tirziu, este un adevărat furnicar: 
“"nenumărați tineri și tinere cintă, dan- 
- - sează, pictează, citesc... Printre ei în- 
■" tilnim și foarte mulți sportivi. La 
.. cercul de teatru l-am găsit pe rug- 
•" bistul Laurențiu Cosma — tehnician 
'.'in cadrul serviciului organizării pro- 
■ ► ducției. E greu să afli cine ocupă mai 
j’mult loc in inima sa: rugbiul sau tea- 
-.trul? Pe terenul de sport el luptă cu 
’ ‘ elan pentru victoria echipei sale, în 
. timp ce pe scenă ai din nou ocazia 
- să constați aceeași pasiune.

Z~.de spectatori care
Ț miera piesei
Țmoartea" de Victor Eftimiu, prezen
te tată pe scena Teatrului de Stat „V. I. 
Ț Popa" din Birlad, l-au aplaudat pe 
i rugbistul nostru in rolul lui George. 
Ț Intr-o altă încăpere a clubului am 
4- văzut vreo 10—15 băieți și fete care 
Ț sub conducerea comunistului 
X Rainea, făceau repetiție. Este 
Ț artistică de agitație a secției 
I gărie. Recunoaștem printre 
+ nenții săi pe lăcătușul 
Ț Moșneagu — fotbalist, căpitanul echi- 
țpei Rulmentul II, pe strungarul Alexan- 
Ț dru Palade — centru atacant al ace- 
♦ leiași echipe. Intr-o pauză maistrul 
Ț Nicolae Rainea, ți el un pasionat 
T sportiv (este unul dintre tinerii arbi- 
4 tri de fotbal care in ultimul 
T s-au afirmat pe 
Î furnizat citeva

brigăzii: 20 de 
. fața a peste

I in întrecerea 
in faza pe oraș a celui de al VI-lea 

l'X concurs al artiștilor amatori.
"*■ Intrind in sala de pictură, atenția 

ne este atrasă de un tinăr cu părul 
blond. II recunoaștem, 
duminică in echipa de 
meniul. Este Laurențiu 
desenator la 
1955 el nu s-a despărțit 
penel, realizind in acest timp peste 
80 de tablouri. Unele dintre ele au

la volei feminin. Iată rezultatele 
registrate : Corvinul Hunedoara—Di
namo Barza 3—0, Corvinul Deva—■ 
Ardealul Alba 3—0, Corvinul Hune-' 
doara—Ardealul Alba 3-0, Știința Pe-. 
troșani—Dinamo Barza 3—0, Știința; 
Petroșani—Ardealul Alba 3—0, Corvi-, 
nul Deva—Corvinul 
Știința 
3-1, 
Barza 
Barza 
nul Hunedoara 3—0. Clasament final : 
1. Știința Petroșani, 2. Corvinul Deva, 
3. Corvinul Hunedoara, 4. Ardealul 
Alba, 5. Dinamo Barza. Cu ocazia^ 
acestor întreceri s-au remarcat jucă
toarele : Maria Crivăț, Elena Manea 
(Știința), Ligia Pop (Corvinul Hune-, 
doara) și Constanța Micuda (Dinamo' 
Barza). (NICU SBUCHEA - coresp./

Hunedoara 3—0, 
Petroșani — Corvinul Deva 

Ardealul Alba — Dinamo 
3—0, Corvinul Deva—Dinamo' 
3—0, Știința Petroșani—Corvi-

• CRAIOVA. Iată rezultatele fi-' 
nale ale campionatului republican de. 
calificare, faza orășenească: 4-’

FEMININ : 1. 1
5 p, 3. Medicina 4 p, 4. Sănătatea 3 p ; 
MASCULIN - Seria I: 1. C.S. C.F.R. 
Electroputere 28 p, 2. Medicina 24 p, 3. 
Proiectantul 21 p ;
Electroputere 
Sănătatea 21 
coresp.)

27 p, 
p. (V.

Seria a Il-a : 
2. Peco 23 p, 
SÂNDULESCU -

• Recent s-au desfășurat pe tere
nul asociației sportive Sanitarul din 
Tg. Mureș întrecerile fazei regionale' 
a campionatului republican de volei, 
la care au participat 10 echipe mas
culine și feminine. Rezultate tehnice : 
FEMININ - VOINȚA MIERCUREA' 
CIUC : 3—0 cu Sticla Tirnăveni, 3—1. 
cu Sanitarul Tg. Mureș, 3—0 cu Stă
ruința Găiești și 3—0 cu 
Odorhei ; Sticla Tirnăveni : 
Sanitarul Tg. Mureș, 3—0 cu 
Găiești și 3—0 cu Harghita 
Sanitarul Tg. Mureș : 3—0 cu 
Găiești și 3—0 cu Harghita 
Stăruința Găiești—Harghita 
3-1.

MASCULIN - PROGRESUL TG. 
MUREȘ : 3—1 cu Producția Reghin, 
3—0 cu Sticla Tirnăveni, 3—0 cu A.S.M. 
Bălan, 3—0 cu Stăruința 
Iești ; Producția Reghin : 3—2 i 
cla Tirnăveni, 3—0 cu A.S.M. 
și 3—1 cu Stăruința 
Tirnăveni: 3—0 cu
3- 0 cu Stăruința 
Bălan-Stăruința Găiești 3—0. In urmai 
acestor rezultate; titlurile de eampioane4- 
regionale ău revenit ’echipelor >VdinfaȚ 
Miercurea Ciiic și ‘Progresul Tg.', fylu-T 
reș. (IOAN PÂUȘ — coresp. regional)?

Harghita 
3-2 cu 

Stăruința 
Odorhei : 
Stăruința 
Odorhei ;
Odorhei

Găiești :
A.S.M.

Găiești ;

i Gă-t 
cu Sti-4-

Bălan 4 
Sticla^. 

Bălan, E 
A.S.M.T

Sutele 
au vizionat pre- 

,,0inul care a vâzut

Nicolae 
brigada 

strun- 
compo-

Alexandru

timp 
plan regional) ne-a 
date din palmaresul 
spectacole prezentate 
5.000 spectatori, locul 
pe fabrică și locul II

serviciul

L-am văzut 
handbal Rul- 
Gheorghiu — 
tehnic. Din 
de șevalet și

fost prezentate la Festivalul Tinere
tului și Studenților de la Moscova, 
altele au putut fi văzute la Expoziția 
C.C.S. din 1958. In cinstea celei de a 
40-a aniversări a partidului 
s-a organizat 
plastică, bun 
Handbalistul

taru (Iași) 289 p; 3. Iuiia Socolov 
(Iași) 289 p ; poziția in genunchi : 1. 
Rodica Hnat (București) 278 p ; 2. 
Valeria Rotaru 278 p ; 3. Maria Otz 
(București) 275 p ; poziția în picioare :
1. Rodica Hnat 263 p ; 2. Teodora
Matei (reg. București) 259 p ; 3. Ma
ria Otz 259 p ; pe trei poziții; 1. Ro
dica Hnat 829 p ; 2. Maria Otz 815 p ; 
3. Valeria Rotaru 809 p ; juniori, po
ziția culcat: 1. I. Florea (reg. Bucu
rești) 289 p ; 2. M. Ungureanu (Cluj) 
288 p ; 3. E. Gafencu (Iași) 287 p ; 
poziția in genunchi : 1. Gh. Gîrceag 
(Brașov) 279 p ; 2. Constantin Pop
(Tg. Mureș) 271 p ; 3. M. Ungureanu 
(Cluj) 270 p ; poziția in picioare:
C. Boștină (București) 255
Alsanyi (Cluj) 250 p ; 3. C. 
p; pe trei poziții: 1. Gh. 
807 p ; 2. C. Pop 804 p; 3. 
reanu (Iași) 795 p.
Gh. Flamaropol (București) 558
2. Gh, Vieru (Buc.) 556 p ; 3.
Topu (Buc.) 554 p; pistol liber: 
St. Hartwig (Tg. Mureș) 523 p ;
V. Sinitaru (Ploiești) 523 p ; 3. St. Ră- 
dulescu (Buc.) 518 p. Clasament ge
neral: 1. orașul București 345
2. Iași 462 p ; 3. Arad 632 p ; 4.
București 846 p ; 5. orașul Ploiești 
895 p ; 6. Cluj 921 p ; 7. Brașov 1024

4-P I 8. Tg. Mureș 1191 p ; 9. Bacău 
Î1492 p ; 10. Petroșani 1518 p ; 11. Cra- 
Ț iova 1576 p ; 12. Timișoara 1663 p ;nostru

la club expoziția „Arta+13. Suceava 1731 p. 
al întregului popor".î
nostru a prezentat 8 ^4.++++++++++++4

1. 
p ; 2. I.

Pop 249
Girceag

P. Pădu-
Pistol viteză : 1. 

p; 
M.

1.
2.

P ; 
reg.

rctușări tabloului „Forjaface ultimele 
noapte”

Handbalistul Laurențiu Gheorghiu
în schimbul de

pînze inspirate din natură și munca 
clocotitoare a harnicilor constructori 
de rulmenți și care au fost apreciate 
de numeroșii vizitatori.

Am ajuns și la bibliotecă. Din cele 
peste 3.000 de fișe ale cititorilor ne-a 
atras atenția cea care aparținea bas
chetbalistului Mircea Lapteș de la 
„Unirea", elev in clasa a Xl-a la 
complexul școlar din Birlad. Ce caută 
de la complex aici ? Explicația: tatăl 
său, comunistul Aurel Lapteș este in
giner mecanic principal la secția rec
tificare 
tea este 
nea lui 
un elev
intre cărți și caiete ar putea fi uneori 
plictisit de citit. Nu. Mircea nu este 
de aceeași părere. Aceasta o dove
desc cele 23 de cărți luate numai anul 
acesta de la bibliotecă. Autorii prefe
rați t Mulți, chiar forte mulți, cu o 
slăbiciune față de o categorie : pentru 
poeți.

a fabricii de rulmenți. Car- 
prietenul nedespărțit și pasiu- 
Mircea. S-ar putea crede că 
care toată ziua și-o petrece

; i-, e <\WÎ,
Rugbistul Laurentiu Cosma în rolul lui George3 P>^sa ..Omul care a

văzm moartea” de Victor Efiimiu loto: Floria
— > ■> i'7 i

numai citeva crimpeie 
sportivilor de la fabrica 

din Birlad. S-ar mai

Am redat
din pasiunile 
de rulmenți 
putea scrie foarte multe despre felul
cum își petrec orele de răgaz cei pe 
care-i admirăm in producție și pe te
renurile de sport.

ELIADE SOLOMON — coresp.

ÎNCĂ 215 PRIETENI
Al SPORTULUI!

Cuprinderea unui număr sporit de 
oameni ai muncii în practicarea spor
tului constituie un obiectiv principal 
pentru consiliul asociației sportive 
Spartac din Craiova. Organizînd mai 
bine activitatea de pregătire și cea . 
competițională, activiștii obștești din 
această asociație au 
greneze anul acesta 
sportivă de mase încă 215 salariați. 
De un real ajutor în obținerea aces
tor realizări a fost exemplul pe care ( 
l-au dat comuniștii In fruntea celor 
care au pășit în activitatea sportivă 
se află membrii de partid : Constan
tin Radulian. Nicolae lovănescu, Ni- 
colița lorgulescu, Constantin Radu 
ș.a.

Prin angrenarea celor peste 200 de 
noi membri U.C. F.S. în activitatea 
sportivă de mase, potențialul asocia
ției Spartac Craiova a crescut con
siderabil. Consiliul asociației sportive 
a putut astfel să organizeze «oi 
echipe, în care să-și desfășoare acti
vitatea cît mai mulți salariați A luat 
ființă o echipă de șah, au fost or
ganizate două echipe de volei fete și 
una de volei băieți, a fost înființată 
echipa de tir a asociației și reacti- 
vizată echipa de fotbal In acest fel 
activitatea sportivă de mase va cu
noaște o puternică dezvoltare.

M 3HERGHIN<»IU-Coresp.

reușit să an
in activitatea

X’-"* i
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Petrolul Ploiești Învingătoare 

in campionatul republican pe echipe

bulgar în căutare de drumuriBoxul
Turneul de box de la București este 

așteptat de toți sportivii din Balcani 
eu legitim interes.

începutul a (ost făcut anul trecut la 
Istanbul și el a adus un deplin succes 
prietenilor noștri de peste Dunăre. Pre- 
sentînd cea mai puternică și bine pre
gătită echipă, ronimii au acumulat cel 
mai mare număr de puncte, cucerind și 
cele mai multe titluri. Acest succes 
n-a constituit o surpriză. Clasa boxului 
romîneșc este bine cunoscută în Europa 
și se situează deasupra nivelului spor
tului cu mănuși din celelalte țări bal
canice. Noi, bulgarii, nu putem să nu 
fim mulțumiți de rezultatele obținute la 
Istanbul și să nu ne bucurăm de locul 
secund. Acesta a fost raportul real de 
forțe, în' absența boxerilor iugoslavi. 
Trebuie să recunoaștem că în ultimii ani 
boxul bulgar trece printr-o criză în ceea 
ce privește calitatea. După medalia de 
aur cucerită de Dimităr Velinov la Pra- 
ga, după locul 11 obținut de Petar 
Spasov la același campionat european 
și medalia de argint a lui Velinov la 
Lucerna, bulgarii n-au reușit să obțină 
altă performanță marc. Ceva mai mult, 
la ultimul campionat de la Belgrad noi 
am suferit o adevărată catastrofă. Din 
totalul de 8 boxeri pe care, i-am aliniat, 
doar unul singur s-a calificat pentru 
turul II : Vasil Paparizov. Acest eșec 
fără precedent în istoria boxului nostru 
a constituit totodată Un semnal pentru 
o schimbare radicală în procesul de in
struire și antrenament al pugiliștilor 
selecționabili. S-a constatat că boxerii 
noștri se instruiesc după metode înve
chite. că unii din ei n-au justificat 
speranțele cu care au fost trimiși la 
Belgrad. Schimbarea trebuia să inter
vină. Specialiștii în materie știu însă 
că aceasta nu poate da roade într-o 
zi sau două, și nici chiar într-un an. 
E necesar timp mai mult, muncă con
știentă și asiduă.

Primul pas a și fost făcut. Pregăti
rea boxerilor bulgari a fost încredințată 
celui mai bun prieten al boxului tehnic 
din Bulg aria — antrenorul Stoian Ațev, 
binecunoscut și publicului amator de 
box din București, de la Balcaniada din 
1947. Atunci presa sportivă romînă a

ÎNTÎLNIRI DINAMICE 
iN „CUPA ELIBERĂRII"

Astă-scară au Ioc finalele
Peste 1500 de spectatori au fost pre- 

zenți joi seara în tribunele arenei Pro
gresul cu prilejul semifinalelor „Cu
pei Eliberării”. In general în Uluirile au 
plăcut datorită dinamismului pe care 
l-au imprimat boxerii. Îndeosebi parti
dele dintre Rusu (Progresul) și Balaban 
(Unirea Sport) și Onisci (Rapid) — 
Calița (Metalul) au impresionat prin 
duritatea loviturilor, Rusu a avut un 
adversar incomod, în repriza a doua el 
fiind trimis la podea. In final însă, bo
xerul de la Progresul s-a impus prin- 
tr-un box mai tehnic ,cucerind decizia.

Metalurgistul N. Calița a demonstrat 
«fi posedă o lovitură extrem de puter
nică. El l-a trimis de trei ori Ia podea 
(în fiecare,repriză) pe El. Onisei și „s a 
•dihnit**, la rîndu-i, o dată, dar în cele 
din urmă a obținut decizia pe merit. 
Sub orice critică s-a desfășurat meciul 
dintre Gh. Dumitru (I.T.B.) și M. 
Ghencea (El. roșie). Ghencea a fost a- 
vertizat dc două ori pentru obstrucții. 
Considerăm însă că și adversarul său 
trebuia penalizat deoarece a lovit dese
ori neregulamentar. Boxerul de Ia I.T.B. 
a cucerit decizia la puncte. IATA CELE
LALTE REZULTATE: D. Enache (Me- 
telul)b.p. V. Mihăilă (I.T.B.); M. Dia- 
Mandescu (Progresul) b.p. I. Militaru 
(Voința); D. Done (Metalul) c. neprez. 
Gh. Vlad (Rapid) ; E. Popa (Gr. Ro
șie) b.p. M. Voicu (I.T.B.); I. 
Ma rin (Progresul) b.p. A. Gănescu ' 
(Progresul) ; D. Rizea (Metalul) 
b.p. N. Constantin (I.T.B.). Astă- 
seară au loc finaltie competiției (arena 
Progresul, dc la ora 19,30).

SPORTUL POPULAR
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Scrisoare din Sofia Un mare campionat

noi
elogiat arta pugilistică a lui Ațev. Ră
mîne de văzut dacă aceeași presă va 
avea prilejul să elogieze peste cîteva 
zile și pe elevii lui Ațev, pe care 
acesta îi va urca pe ringul de la Bucu
rești. Noi nu sîntem pătrunși de opti
mism pentru că timpul scurs de la „eu
ropenele” de la Belgrad este cît se 
poate de scurt. In afară de aceasta, 
reprezentativa bulgară a suferit modi
ficări serioase, ea cuprinzând acum 
mulți pugiliști tineri. In lotul bulgar 
care va face deplasarea la București 
distingem 4 boxeri care au evoluat și la 
Belgrad : Mihail Mițev, Ivan Traicov, 
Stoian Pilicev și Gheorghi Alipiev. In 
afară dc aceștia, selecționata bulgară 
mai cuprinde pe următorii tineri pugi
liști : Anghel Anghelov, Ștefan Panaio- 
tov, Gheorghi Manolov, Kiril Pandov, 
Asen Samovolski ș.a.

Reprezentativa bulgară va urca trep
tele ringului de la București încredin
țată că a pășit pc un drum nou de dez
voltare. Și dacă aceasta ne va reuși 
într-o măsură cît de mică, noi vom 
fi pe deplini satisfăcuți.

STANCIO STANCEV 
ziarist la „Naroden Sport" Sofia

Kemal Yalcinkaya în fruntea 
boxerilor turci la București

Șase boxeri vor reprezenta Turcia 
la marea competiție balcanică de la 
București. Azi, boxerii turci au pă
răsit Istanbulul eu destinația Bucu
rești. Fac deplasarea următorii spor
tivi : muscă (Sadettin Incesu), co
coș (Ismet Inci), pană (Orhan Tuș), 
semiușoară (Yeter Sevinli), ușoară 
(Kemal Yalcinkaya — locul III la 
campionatele europene dc la Lucer
na), semigrea (Akbas Baga).

O lecție la mănuși. „Elevi " ; Ion Dinu și Florea Pătrașcu. „Profesor"’ S 
antrenorul L. Ambruș

Foto: T. Roibu

La telefon:
ATENA 7 (prin telefon). — Mîine 

(n. r. azi) boxerii greci care vor 
participa la întîlnirile din cadrul 
„Cupei orașelor Balcanice- își vor 
începe călătoria spre capitala Romî- 
niei. Antrenorul Kourkoulas a în
cheiat pregătirile echipei și s-a fixat 
asupra următoarei formații: muscă : 
Teotokatos, cocoș: Costarelos, semi
ușoară : Hagi Nicolau, ușoară : Ho- 
sako, semimijlocie : Mikail, mijlocie 
mică: K'iriazis, semigrea : Stoieme- 
rridis, grea: Poiikandriotis.

După cum se vede, din selecțio
nata Greciei vor lipsi boxeri la ca
tegoriile pana și mijlocie mică. PU- 
G1LIȘTII CARE VOR APARA CU
LORILE GRECIEI IN „CURA ORA
ȘELOR BALCANICE" REPREZINTĂ 
INSA TOT CE ARE MAI BUN 

BOXUL NOSTRU LA ORA ^CTUALA.
Doi dintre boxerii greci' cșre 'vor evo
lua la București (Mikail și Costarelos).

al tinereții...
(Urmare din pag. 1)

lejul diferitelor întîlniri internațio
nal din anul trecut și din acest an. 
Sînt boxeri tineri, cu excelente cali
tăți fizice; ei practică un box com
bativ, spectaculos. La boxerii turci 
se resimte puternic influența școlii 
de box italiene (în ultima vreme 
boxerii turci au fost pregătiți de un 
antrenor italian) și contactele cu 
boxul turc ne-au dat posibilitatea să 
ne convingem de spectaculozitatea, 
dinamismul și... eficacitatea boxului 
practicat de sportivii din această 
țară. In orice caz, echipele pe care 
oaspeții le vor alinia la București au 
o valoare certă și ele oferă garanția 
unor întîlniri echilibrate, de valoare 
tehnică bună. Prezența în aceste e- 
chipe a unor boxeri tineri, mai pu
țin cunoscuți nu înseamnă cîtuși de 
puțin că boxerii noștri vor avea o 
sarcină mai ușoară. In box, ca în 
oricare alt sport, nu contează „nu
mele sonore" ci pregătirea sportivi
lor. Asemenea întîlniri produc ade
sea mari... surprize 1“

CE NE PUTEȚI SPUNE DESPRE 
PREGĂTIRILE BOXERILOR 

NOȘTRI

„Mulți spectatori au și făcut cu
noștință cu Iotul care se pregătește 
sub atenta îndrumare a antrenorilor 
noștri I. CHIRIAC și LUDOVIC 
AMBRUȘ. In ultima perioadă 
de pregătire s-a insistat în mod 
deosebit pe eliminarea unor gre
șeli de execuție a diferitelor elemente 
tehnice ca și pe perfecționarea con
traatacului. Desigur, pregătirea fi
zică se bucură tot timpul de atenția 
cuvenită. Echipa noastră va fi defi
nitivată sîmbătă după amiază dar 
mai mult ca sigur că din rindul 
celor 10 boxeri care ne vor repre
zenta la „CUPA ORAȘELOR BAL
CANICE" nu vor lipsi AL. STOE- 
NESCU. O. BACIU, N. M1N- 
DREANU, ION DINU, C. CIUCA 
etc.

Cît despre... pronosticuri, să aș
teptăm mai bine prima gală de marți 
seara !“

ATENA
au participat la J.O. de la Roma 
iar recent, reprezentantul nostru la 
categoria cocoș a fost prezent și la 
„europenele" de la Belgrad, obți- 

nînd o victorie în fața cehoslovacu
lui Slajs. Costarelos este un boxer 
mobil și posedă o mare viteză în 
execuție. Semimijlociul Mikail este 
deosebit de rezistent și are o mare 
vitalitate. O experiență îndelungată 
a ringului are ușorul Hosakos. El 
boxează de 10 ani, e un boxer teh
nic, posesorul unor lovituri puter
nice. Din echipa Greciei mai fac 
parte și tinerii Nikolau și K'iriazis 
— ultimul fiind debutant în com
petiții internaționale.

Delegația' boxerilor greci va sosi 
duminică dimineață la București.

ELIE SPORIDIS
giarișț grec

CLUJ 7 (prin telefon de la trimisul 
nostru). Cei cave preferă finișurile strînse 
și incertitudinile rezolvate în ultimul 
moment al luptei pentru desemnarea unui 
învingător, ar putea fi dezamăgiți de 
finala de la Cluj. Cu o rundă înainte 
de sfîrșit numefle echipați campioane 
era de-acum cunoscut. Petrolul Ploiești 
își asigurase un avans de puncte care, 
practic, nu mai putea fi recuperat. Și 
totuși, caracterul spectacular al între
cerii celor mai bune echipe dc șahiști 
din țară, nu a fost știrbit prin această 
rezolvare timpurie a problemei primu
lui loc în clasament. Însăși perfor
manța fără precedent a Petrolului, care 
pînă în pragul ultimei zile de joc acu
mulase 19 p din totalul posibil dc 24 
p, înregistrînd numai victorii la scor, 
reprezintă desigur motiv de admirație.

Să recapitulăm, pe scurt, ultimele mo
mente ale disputei care a adus echipei 
Petrolul Ploiești titlul dc campioană 
a țării. Decisivă poate fi considerată 

i runda a IV-a, penultima. In acel mo- 
l meni, I.T.B. se mai afla în cursă pen- 
I tru primul loc, singura șansă a bucu- 
1 reștenilor stînd în obținerea unei dife- 
' rențe de scor cit mai mari în meciul 
I cu Progresul. Doar V. Ciocîltea. Ia prima 

masă, a reușit să marcheze un punct 
întreg, atît de necesar echipei sale, în- 
vingîndu-1 pe M. Rădulescu. Coechipierii 
lui Ciocîltea au fost mult mai puțin 
productivi, toți reușind doar remize, în 
ordine : Botez — Troi ane. seu, Stanciu — 
Naclit, Grețu lescu — Bozdoghină. Ale
xandra Nicolau — Margareta Teodo- 
rescu, Elena Rădăcină — Virginia Ste- 
roiu. Scor final : I.T.B. — Progresul 
Buc. 3 */2—2 V?.

In acest tiny?, Petrolul continua scria 
1 succeselor categorice. La întrerupere,

Campionatele de pistă ale Cap’ta! ei

UN RECORD CARE A REZISTAT DOI ANI 
A FOST DEPĂȘIT DE DOOĂ ORI ÎN NOMAI 7 MINOTE
Organizatorii, arbitrii, antrenorii și 

concurenții campionatelor de pistă ale 
Capitalei au arătat că se pot face lu
cruri frumoase cînd există voință și 
efort colectiv. Astfel organizatorii au 
asigurat — spre deosebire dc prima zi 
a competiției — toate condițiile necesare 
bunei desfășurări a întrecerilor, arbitrii 
au dovedit o operativitate lăudabilă, ce
rută dc capriciile vremii (ploaia le-a 
dat peste cap de două ori programul 
stabilit), antrenorii au adus pe velodrom 
— iată că se poate — o puzderie dc 
tineri talcntați, iar concurenții au ob
ținut, în ciuda timpului nefavorabil, re
zultate frumoase. Miercuri juniorul Dan 
Popoviei a stabilit un nou record R.P.R. 
la proba dc 500 m cu start dc pe loc, 
joi un alt tînăr pistard (1). Paraschiv) 
a corectat cea mai bun îl performanță a 
țării la proba de urmărire individuală, 
iar o serie dc seniori și juniori și-au 
corectat recordurile personale.

Cîteva cuvinte despre autorii acestor 
rezultate.

Cu țoale că de la startul probei cla
sice de 1000 m cu start de pe loc au 
lipsit doi ,,ași“ si întrecerii (I. loniță 
și V. Oprea bolnavi) am asistai totuși 
la confruntări deosebit de viu dispu
tate. Dumitru Stan (C.C.A.) a înregis
trat 1:13.9 (record personal) timp c« 
reprezintă a treia performanță obținută 
pînă acum de un pistard romîn. Demnă 
de remarcat a fost și comportarea dina- 
movislului E. Bărbulcscu care, de aseme
nea. și-a îmbunătățit recordul personal: 
1:14.0. Pe următoarele locuri s-au cla
sat la această probă M. Voinescu (Din.)

0h. Ncagoc (C.C.A. 1) și Dinamo
conduc in circuitul regiunii Brașov

SIBIU 6 (prin telefon). Eiapa a 
II l-a desfășurată pe ruta Mediaș- 
Tîrnăveni-Mediaș-Sibiu (114 km) a 
fost animată chiar de la început prin 
evadarea din pluto-n a alergătorilor 
P. Ghiță, I. Ardeleanu, FI. Cristescu 
și JsJ. Niculescu. Ei trec în această 
ofdine prin punctul de cățărare de la 
Hula Mediașului, reușind pînă la 
Tîrnăveni să-și creeze un avans de 
3 minute. In acest oraș P. Ghiță, 
care a mers mai mulți kilometri pe 
geantă, rămîne să-și schimbe baieul. 
Plutonul se agită și la Coipșa Mică 
avansul celor trei fugari se micșo
rează la 1,50 min. Aici rămîne FI. 
Criștescu., Pe dealul de la Slimnic 
renunță; Și: N. Niculescu, iar I. Ar- 
dpleaniț! rămas, singur, va fi ajuns 
de pluton eg; 10 km înainte de sosire. 
Pe străzile Sibiului plutonul se frag

ploieștenii conduceau în fața Voinței 
Tg. Mureș cu 2 */2—J/2 (Radovici — 
Nagy I 1—0, Rodica Reicher — Elena 
Ududec ’/2—!/2, Margareta Perevoznic
— Paraschiva Silagy 1—0), ca apoi 
diferența să se dubleze. Mititelu l-a 
învins pe Pali, Giinsberger pe Melau, 
iar Partos — deși cu o figură și doi 
pioni mai puțin pe tablă — a salvat 
prin șah etem finalul partidei cu Soos! 
5—1 pentru Petrolul.

In celălalt meci ai penultimei runde, 
Spartac București a cules prima sa vic
torie în concurs, întrecînd pe Mun
citorul Oradea cu 4 V2 -—1 i/. (Bălă- 
nel — .Șuta 1—0, Reicher — Csako 
1—0, Georgescu — Herz 1—0, Pitpi- 
nic — Belea 1—0, Rodica Manolcscu
— Renee Farcaș */2—*/2, Domnița Șuti- 
man — Suzana Makkai 0—1).

Aseară s-a desfășurat ultima rundă 
Față în față cu I.T.B., fosta dețină
toare a titlului, Petrolul a întîmpiuat 
pentru prima oară o rezistență pu
ternică. Scorul este egal înaintea 
consumării singurei partide întrerup
te: 21/2-21/z (Mititelu — Ciocîltea
*/2-*/2, Radovici — Botez ‘A-1/’, 
Giinsberger —■ Stanciu 0-1, Rodica 
Reicher—Alexandra Nicolau 1-0, for
fait, Margareta Perevoznic — Elena 
Rădăcină 1/2-1/2). Partos deține tu-., 
pion în întrerupta cu Voiculescu, dar 
poziția blocată promite, de aseme
nea, un rezultat de egalitate. în ce
lelalte meciuri : Progresul — Muu- 
citarul Oradea 2-2 (2), Voința Tg. 
Mureș — Spartac l'/e-Va (4).

Clasamentul : Petrolul Ploiești 21*/z
(1) , I.T.B. 17V2 (1), Progresul J3’/z
(2) , Spartac IP/2 (4), Voința 10 (4), 
Muncitorul 9 (2).

RADU VOIA

1:15.9: Gh. Calcișcă (Din.) 1:17.5 și 
6. Voicu (C.C.A.) 1:18,0.

joi după amiază se părea că progra
mul nu va putea fi respectat. La 
16,30, din înălțimi, se cernea o ploaie 
măruntă și deasă. Arbitrii și concurenții 
au stat însă pe loc pînă la ora 18 cînd 
s-a luminat. Așteptarea nu a fost za
darnică. Juniorul Dumitru Paraschiv 
(Victoria) care a pornit în penultima 
serie a probei dc urmărire individuală a 
stabilit o performanță valoroasă : la 
sfîrșitul celor 2000 metri a fost mar
cat cu 2:43.4 (nou record R.P.R.). 
Dacă vechiul record (2:44,6) al lui 1. 
Ardeleanu (Olimpia Brașov) a rezistat 
timp dc doi ani, în schimb performanța 
lui Paraschiv a durat doar 7 minute. 
Talentatul nostru ciclist D. Paraschiv 
și-a îmbunătățit în optimele de finală 
propriul record, fiind cronometrat cu 
2:39.5.

Ieri s-au desfășurat sferturile de 
finală, semifinalele și finalele pr/aei 
de urmărire individuală (juniori si 
seniori). Clasamentele : urmărire in
dividuală, juniori (2.000 m) : 1. D.
Paraschiv (Victoria) 2:42,1 ; 2. S. Mi- 
hălțeanu (Victoria) : 3. Gh. Ra
du (Victoria) : seniori (4.000 m) ; 
1. D. Rotaru (C.C.A.) 5:29,5 : 2. I.
Vasile (C.C.A.) ; 3. M. Bardan
(C.C.A.). In finala probei de viteză 
(seniori) care se desfășoară azi —
s-au calificat P. Tache (Dinamo) și 
C. Voicu (C.C.A.). întrecerile con
tinuă azi și mîine.

TR IOAN1ȚESCU

mentează. La sprintul final se ore- 
zintă 23 de alergători. învingător : I. 
Stoica cronometrat cu 2h52:47,0 ur
mat la o secundă de iW. Ziegler, 1. 
Ardeleanu, C. Moiceanu, Gh. Neagoe, 
M. Kammer și C. Dudescu.

Clasamentele generale după trei 
etape: individual: 1. Gh. Neagoe 
(C.C.A. I) 12h 11:50,0; 2. C. Moi
ceanu (Victoria) același timp ; 3. M. 
Moinea (Dinamo) 12hll:54,0; 4. Gh. 
Bădără (lot. tineret) 12hl3:01,0; 5. 
A. Șelaru (Dinamo) 12hl8:55. Echipe: 
Dinamo 36h53:47; urmată la 1,34 
min. de C.C.A. I. Sîmbătă se desfă
șoară etapa a IV-a : Sibiu-Sebeș-Si- 
biu, iar duminică ultima etapă : Si 
biu-Brașov.

C. GRUIA și 
G. MAZGAREANU • coresp



C.C.A. DUPĂ CAMPIONAT
DE JUPA CAMPIONILOR

Șl ÎNAINTE 
EUROPENI"

Intîltsiri internaționale

Știința Cluj—Motor Karl Marx Stadt 3-2 (0-1)
Cucerind titlul de campioană republicană, echipa C.C.A. și-a asigurat 

Ireptul de a participa la marea competiție fotbalistică „Cupa Campionilor 
Juropeni". Deși această întrecere între cele mai bune formații de club 
le pe continent începe abia la toamnă, echipele participante însă, la fel 
a și opinia publică sportivă, au și început să-și îndrepte atenția spre 
•rimele jocuri de Cupă. Pentru a cunoaște planurile de pregătire ale echi- 
•ei noastre campioane pentru această competiție, am stat de vorbă cu an- 
renorul formației C.C.A., Ștefan Onisie. care ne-a dat unele amănunte 
nteresante.

0 con- 
noștri. 

la jocu-
C.C.E. Pregătirile 

campionat vor fi

L-am întîlnit pe Ștefan Onisie 
upă analiza jocului C.C.A.—Ț.D.N.A. 
■i după cum e normal, antrenorul 
chipei noastre militare s-a referit 
n primul rînd la acest joc :

— înainte de a vorbi despre com- 
ortarea jucătorilor noștri în cam
pionat și despre planurile noastre 
■e pregătire în vederea „Cupei Cam- 
'ionilor Europeni', trebuie să vă 
pun citeva cuvinte despre jocul cu 
l'.D.N.A. Noi socotim comportarea 
labă a echipei C.C.A. in acest meci 
a un accident. Ultimele partide de 
ampianat au supus pe băieți la 
forturi fizice și nervoase deosebite, 
eea ce s-a resimțit in jocul cu 
'.D.N.A., îndeosebi datorită căl
ării excesive. In plus, socotesc că 
..tinderea ce a urmat după par- 

ida cu Dinamo a dăunat mult pre- 
ătirilor pentru această întîlnire in- 
ernațională. Totuși, am făcut o 
onstatare îmbucurătoare: deși echipa 
: jucat în general — mult sub
aloarea sa obișnuită, datorită bunei 
omportări a apărării am reușit să 
inem in „șah" o linie de atac de 
mioare europeană. Aceasta înseamnă 
ă jucînd la valoarea lor obișnuită 
otbaliștii noștri vor putea face față 
i unor încercări mai grele.

— Cum vedeți comportarea echi- 
•ei C.C.A. în campionat ?

— Simt mulțumit de felul cum au 
irivit jucătorii noștri meciurile de 
ampionat. S-au pregătit foarte con- 
tiincios la antrenamente și nici 
mul nu s-a eschivat de la eforturi. 
Im urmat întocmai indicațiile fede- 
ației in ceea ce privește mărirea 
‘olumului de lucru și a intensității 
a antrenamente și am căutat să 
iplicăm 
cestor 
>ărerea 
Minerul
Progresul (la 6—2 și la 0—2) și cu 
Itiința Timișoara (0—1) am jucat 
laU. Cea mai bună comportare am 
■vut-o in cele două partide cu Di- 
>amo București și in meciurile cu

Știința Cluj (la jocul din retur in 
repriza a doua). Trebuie să remarc 
comportarea disciplinată a jucători
lor noștri: 
component 
cele 26 de

Trebuie să
a

nu am avut nici 
al echipei eliminat 
meciuri de campionat.

un 
in

Bone, unul dintre jucătorii de bază 
ai echipei C.C.A., în acțiune într-un 

meci de campionat eu Rapid.

am căutat
in joc. Roadele

După 
cu 
cu

și
orientarea 

pregătiri s-au văzut, 
mea doar in meciurile 
Lupeni (la București),

Voi
au 

Tot 
se

Interesant de menționat că fot
baliștii... virstmici au avut o formă 
constantă. V. Zavoda, Bone, 
nescu, Alexandrescu și Apolzan 
jucat bine de la meci la meci, 
ei au ajutat pe cei tineri să
încadreze in echipă. Dacă în trecut 
lipsa unor titulari ridica probleme, 
acum Crișan, Ivănescu și Al. Lazăr 
ii suplinesc cu succes.

— Cum priviți primul 
drul „Cupei Campionilor

— După cum se știe, 
meci ne vom intilni 
Viena. o echipă tehnică,

joc din ca- 
Europeni" ? 
in primul 
cu Austria 
în fața că-

CINE VA PROMOVA 8N CATEGORIA B?...
întrcccrca celor 16 campioane regionale și a campioanei 
orașului București începe astâzi la Pin. Vilcea, Sibiu și Sinaia

După ce au fost desemnate pe rîctd echipele care retrogradează de 
la A ta B, cele care promovează în prima categorie și cele care au... co- 
Jorît de la B ta regiune, tată că a venit momentul să fie cunoscute și 
formațiile — campioane regionale — care vor juca în categoria B.

De astăzi, timp de 16 zile, fru
moasele localități Rm. Vîlcea, Sibiu 
ți Sinaia vor găzdui pasionantele 
locuri ale turneului de calificare 
lentru categoric B, la care — cum 
se știe — participă cele 16 campi- 
jane regionale și campioana orașu- 
ni București.

Firește, spre acest „baraj" 
ireaptâ privirile iubitorilor 

El enunță o întrecere
Fiecare echipă

cu

Etapele „pline" se vor 
mîine :

Grupa I (la
laud P. Neamț

desfășura

se în- 
fotbalu- 

dîrză, 
pârtiei- 

susțină- 
săi, să promovez^ într-o cate- 
su'perioară. Pentru a-și înde-

.ui. 
palpitantă, 
pantă dorește, laolaltă 
lorii 
țțorie 
plini această dorință, echipele s-au 
pregătit cu grijă și vor arunca în 
luptă toate cunoștințele lor fotba-

to.ată energia și ardoarea,
este foarte mare și e nor-

listice, 
„Mi z-a “ 
mal ca echipele să se angajeze cu 
toate forțele în întrecere. Dar, ju
cătorii și antrenorii echipelor 
trebuie să uite nici un moment 
trebuie să asigure importaniej co-m-, 
petiții o desfășurare normală, spor
tivă, corectă, să o-fere spectatorilor 
localnici și oamenilor muncii venit» 
în concediu de odihnă la Rm. Vîl
cea, Sibiu și Sinaia meciuri de mare 
luptă, însă corecte și spectaculoase. 
Iar în final, cele maj bune din-tre 
el* sa promoveze în categoria B.

Dram succes competiției 
pelor participante.

★

calificare se 
două meciuri 

a II-a și a Ill-a :

nu 
că

Si echi-

Turneul de 
rează azi cu 
drul grupelor

La Sibiu: Dunărea Giurgiu (reg. 
roșie București

ca-

București)—Flacăra 
(oraș București).

La Simla : Se» 
(reg. Quj) — A 
Brașov], _

reia avem posibilitatea de 
firma valoarea jucătorilor 
încă de pe acum ne gândim 
rile din cadrul 
pentru viitorul
in același timp și pregătiri pentru 
această competiție de amploare con
tinentală.

Iată, pe scurt, ce urmărim in ca
drul pregătirilor: 1. perfecționarea
procedeelor tehnice tn regim de vi
teză ; 2. o pregătire fizică corespun
zătoare celei din ultimul meci sus
ținut in compania echipei Dinamo 
București; 3. omogenizarea formației 
și încadrarea in jocul de ansamblu 
a jucătorilor de rezervă (mă gin- 
desc la 3—4 fotbaliști tineri de pers
pectivă cu care dorim să completăm 
totul); 4. accent deosebit pe pregăti
rea
in obținerea rezultatelor de

Pregătirile le vom începe 
iulie. Pină atunci jucătorii 
reîmprospăta forțele in diferite
Huni balneo-climaterice de munte.

- Jocuri internaționale în pers
pectivă ?

— In perspectivă avem dteva me
ciuri cu echipe străine,
jocuri nu sânt încă perfectate.

In concluzie ne bucurăm că vom 
avea din nou posibilitatea de a ne 

“ ți dorim 
fotbalul ro-

moral-volitivă, factor important 
valoare.
la
î?i

19
vor

CLUJ 7 (prin telefon). Aproape 
15 000 de spectatori au asistat la un 
joc de factură tehnică modestă. Deși 
au dominat 
de cornere 16—1), studenții au cîști- 
gat doar la 
prin faptul 
fost destul de lente, ceea ce a ușurat 
sarcina apărătorilor adverși. Totuși, 
chiar cu aceste carențe în joc victoria 
putea să le revină la un scor mai 
mare. Pe de o parte însă studenții 
au ratat numeroase ocazii, iar pe 
de altă parte oaspeții au făcut un joc 
strict de apărare, folosind uneori în 
acest scop 8—9 jucători. In același 
timp, formația din Karl Marx Stadt a 
folosit și „jocul la ofsaid", răpind 
astfel din spectaculozitatea întîlnirii. 
La echipa germană, care a acționat 
prin contraatacuri cu pase lungi pe 
extreme, am remarcat buna pregătire 
fizică a jucătorilor.

Scorul a fost deschis în min. 10 de 
oaspeți prin Schuster care a reluat 
mingea respinsă de Moguț. Știința nu 
a reușit să egaleze decit după pauză. 
In min. 56 a marcat H. Moldovan, 
tot el a majorat scorul peste 3 minute.

aproape continuu (raport

limită. Aceasta se explică 
că acțiunile de atac au

dar aceste \ bune

întrece in cadrul „C.C.E.' 
să reprezentăm cu cinste 
mînesc.

— La rîndul nostru
ces în pregătiri !

vi dorim suc-

nitimul joc

Dinamo București — Steagul roșu

„NOCTURNA"?
Capitală 

mal 
noc- 
este 

noa-

Oaspeții au egalat printr-un șut de la 
distanță al fundașului Notzold. Scorul 
final a fost stabilit de Marcu (min. 83) 
la un corner. E. Bucșe (Sibiu) a con
dus cu scăpări formațiile :

ȘTIINȚA : Moguț - KROMELY, 
Mureșan, Cîmpeanu - PETRU EMIL, 
POPESCU — Ivansuc (din min. 17 
Munteanu, din min. 45 CONSTANTIN), 
Marcu, Gane, Mateianu, H. MOLDO
VAN.

MOTOR : Loschner (Schlevsner) — 
NOTZOLD, HOLZMULLER, Patzer - 
Schmidt, Winkler - SCHUSTER, Hiib- 
ner, Hirsch, Freitag, Taubert (Sper- 
schneider).

A. DUM1TRIU, coresp.
loc alte două meciuri 
Minerul Lupeni- Auf-

• Miine au 
internaționale : 
bau Magdeburg la Lupeni și C.S.M S. 
lași—S.C. 
Iași.

C.S.M.
Echipa 

tat la Ufa al doilea său meci din ca
drul turneului în U.R.S.S. Victoria a 
revenit cu 3-1 (1-1) formației locale
Constructorul. In al treilea joc: 
C.S M.~Spartak

Motor Karl Marx Stadt la

baia mare IN U.R.S.S.
băimăreană C.S.M. a dispu-

U.R.S.S.
(1-1) formației 

In al treilea 
Ulianovsk 3-1.

REZULTATE
gătoare va participa la turneul final 
al campionatului, care se va desfășura 
în R.P. Bulgaria între 19 și 23 iulie. 
Selecționata noastră sau cehoslovacă 
va întîlni la 19 iulie la Varna selec
ționata sovietică, în timp ce la Sofia 
se vor întrece reprezentativele bulgară 
și poloneză (finala și 
locurile 3—4 vor avea 
la Sofia).

In fine, 
Rapid va 
București, 
nală, în 
R.O.C. Cherleroi 
evolua la Oradea cu C.S. Oradea).

JUNIORI CHEMAȚI IN TAB ARA 
DE VARA DE LA CÎMPINA

Reg. Oltenia : S. Faleschjni (Dinamo 
Craiova), c. Drăgotescu (Flacăra Tg. 
Jiu), G. Bîrzacu (Progresul Strehaia), 
M. Tărăbîc (Dunărea Tr. Severin). A. 
Trifu, G. Docea (Recolta Urzicuța), I. 
Oblemenco, S. Stănescu (C.F.R. Elec
tro Craiova).

Reg. Brașov : L. Damian (St. roșu 
Brașov), T. Mușat, P. Marinescu (Trac
torul Brașov), N. Răbocea (Unirea Ru
pea), V. Pătrașcu (Precizia Săcele). N„. 
Tampa. E. Mirean (Luceafărul Brașov),. 
I. Cazan (Dinamo Brașov).
E. Deac (C.S.M. Mediaș). G. 
(Metrom Brașov), I. Ordeanu 
Sibiu), V. Soare, N. Pescaru 
Făgăraș).

Reg. Crișana : V. 
(C.S. Oradea), L. 
Oradea), S. Balogh 
dea), I. Bodo (FI. 
Fandli (Recolta Săcueni).

Reg. Maramureș : 
bo (Recolta Cărei), 
nil Baia Sprie). A. 
sar), Z Abrudan, 
Baia Mare).

Reg. Bacău : S. Avram, A. 
nescu, I. Bej an (Steaua roșie 
G. Samson (Bradul Bacău), I. 
roane (Locomotiva- Adj ud). 
PROGRESUL A JUCAT LA

BUȘTENI 7 (prin telefon). 
Progresul a jucat amical la 
cu echipa locală Unirea și a 
cu 5-0 (0-0). Au marcat : Oaidă
Baboie, Smărăndescu II și 
Sîmbătă, în deschidere la ____
baraj de la Sinaia Soda Ocna Mureș— 
ASA Sibiu, Progresul va întîlni pe 
Farul Constanța. (V. Zbârcea, coresp.).

NOTE, ȘTIRI,
PE C1ND O

Stadionul Republicii din 
este înzestrat cu una din cele 

instalații electrice pentru 
tume din Europa. Totuși, ea 
foarte puțin folosită de echipele 
stre de fotbal. De la montarea acestei 
instalații nu 
de 3—4 
feră să joace pe căldură toridă 
punînd pe jucători la 
zante — și în fața unui număr redus de 
spectatori decît să-și programeze me
ciurile amicale, internaționale și chiar 
de campionat la lumina reflectoarelor. 
Și au fost destule asemenea partide 
in ultima parte a acestui sezon: chiar 
întîlnirea C.C.A.—Ț.D.N.A. se
disputa în nocturnă. De asemenea, 
chipele bucureștene uită 
să-și obișnuiască jucătorii 
disputate 
a nu fi 
voluează 
trică.

«LUNA PLINA** PENTRU RAPID
Echipa Rapidului s-a înapoiat din 

turneul său în R.D.G., unde a susți
nut trei partide, in ultima, disputată 
la Dresda — în compania echipei Dy
namo, Rapid a fost învins cu 3-1 (2-0). 

turneu a 
trei în-

s-au organizat mai mult 
meciuri pe an. Echipele pre- 

su- 
eforturi epui-

putea 
e- 

că trebuie 
cu meciuri 

în astfel de condiții, pentru 
dezavantajate atunci eînd e- 
peste hotare la lumina elec-

meclul pentru 
loc la 2L iulie

după meciul 
susține la 16 I 
o altă partidă 

compania formației 
(care la 20

de la 13 iulie, 
iulie, tot la 

i lnternațio- 
belgiene 
iulie va

N. Daija, 
Berecmerl 

(C.S.M. 
(Chimia

Stadionul Dinamo din Capitală va 
găzdui mîine ultimul joc din oadrul 
campionatului categoriei A. E vorba d« 
meciul restanță dintre Dinamo București 
și Steagul roșu. Ținînd cont 
celor două echipe, această 
cu ocazia căreia spectatorii 
„rămas bun“ de la ediția 
campionatului — promite un 
calitate. Sîntem convinși < 
celor două formații vor face tot posi
bilul ca să se comporte hi așa fel In
cit spectatorii să 
cortina.

.1 ocul va 
cedat (de 
de juniori 
Tîrgoviște. 
la casele stadionului Dinamo, 
str. Ion Vidu și agenția Pronosport din 
calea Victoriei.

t de valoarea 
partidă — 
îți vor lua 
1960/1961 a 
spectacol de 

ek jucătorii

regrete ei s-a tras...

începe
la ora
Dinamo București—Metalul 

Biletele s-au pus în vînzare 
ea sa din

U on
16,15)

18, fiind pre- 
de întîlnirea

Astfel că bilanțul acestui 
fost deficitar • trei meciuri, 
frîngeri.

In legătură cu comportarea 
Rapid am stat de vorbă cu 
Tănăsescu. secretarul clubului, 
conclus delegația noastră ____ ____
„Echipa a păr'ut obosită și faptul a- 
cesta ca și căldura pe care a jucat 
i-au influențat comportarea. Sub aș
teptări a jucat in primul meci, la 
Halle, dar in al doilea — la Zeitz — a 
practicat un fotbal frumos, apreciat 
de localnici, din păcate însă lipsit de 
eficacitate. La ‘ 1 _ 
da, în ultimul meci, 
priza a doua. Cei mai 
ai noștri au fost Macri, 
și Greavu“.

Fotbaliștii rapidiști își 
activitatea luna aceasta, 
ei au de susținut un meci în cadrul 
campionatului internațional feroviar. 
Selecționata noastră — alcătuită din 
jucătorii Rapidului — va înfrunta la 
București reprezentativa similară din 
R.S. Cehoslovacă. întîlnirea este foar
te importantă deoarece echipa învin-

echipei 
tov. F. 
care a 

sportivă :

Labantz. 
Maniochi 
(Electrolemn < 
roșie Oradea),

I Nagy 
(Rapid 

Ora- 
Z.

S. Covaci, S. Sza- 
M. Tenteș (Mine- 
Vas (iDinamo Să~ 
I. Szdke (C.S.M.

fel a jucat și la Dres- 
mai ales în re- 

buni jucători 
Ozon, Koszka

Comă- 
Bacău), 
Aungu-

vor 
La

continua
13 iulie

AZUGA
- Joi, 
Azuga 

cîștlgat 
(2), 

Volnea. 
jocul de

Ceah-Rm. Vîlcea)
Bacău) 
Galați) 

(reg. Suceava) 
I.M.U.M. Medgidia (reg. Dobrogea).

Grupa a " — ■ - —
Arad (reg. Banat)
iova (reg. Oltenia)
naia ( „ ,
l.M.S. C. Lung (reg. Argeș).

Grupa a 11l-a (ta Sinaia) ; Mine
rul Deva (reg. Hunedoara) 
ța S. Mare 
șui Oradea 
Tg. Mureș 
Maghiară).

Partidele
Reamintim că în fiecare grupă 

dispută meciuri numai tur și • 
alcătuiește cîte un clasament, 
criteriile cunoscute.

• Pentru buna organizare și 
fășurare a jocurilor au fost 
din timp măsurile cuvenite, 
misie formată din 
rației, al comisiei regionale (le fotbal 
și al co-misiei locale va funcționa 
în fiecare din cele trei orașe și va 
veghea asupra normalei 
e competiției.

• Echipele participante 
în localitățile respective, 
făcut ultimele antrenamente, 
de verificare la Sibiu : C.S.M. Sibiu— 
Flacăra roșie București 7-2 și Di
namo Craiova—Elastic Sibiu 1-0. La 
Sinaia : Carpați- Sinaia—Soda Ocna 
Mureș 2-0.

• Viitoarea
13 iulie, tar a 
din meciurile ______ ..... ____ ...
vor disputa însă, ’ sîmbătă1 ÎS’ itiiie!: 
Dunărea Giurgiu-^C.F.R. Arad și 
Crișul Oradea—Minerul Deva. .

(reg.
■Știința Galați (reg.
A.S.A1, Rădăuți (reg.

și

H-a (ba Sibiu) : C.F.R.
Dinamo Gra

și Carpați Si- 
(reg. Ploiești) — Muscelul

Voin- 
(reg. Maramureș) și Cri- 

(reg. Crișana) -—I.R.A. 
(reg. Mureș-Autonomă

vor-avea loc în cuplaj, 
se 

că se 
după

des- 
luate 

O cp- 
delegatul fede-

desfășurări

au sosit 
unde au 

Jocuri

etapă va avea foc la 
Hl-a la 16 itilie. Dotfai 
acesteia din-' urmă sc:

Miine, un interesant concurs PRONOSPORT
Ultima „scenă" a prelungitului cam

pionat al categoriei A se va desfășura 
miine. E vorba de meciul restanță din
tre Dinamo București ți Steagul roșu. 
O întîlnire care se anunță interesantă, 
viu disputată, deși rezultatul — oricare 
ar fi —■ nu mai poate produce schimbări 
esențiale în clasamentul campionatului.

O întîlnire interesantă este jocul in
ternațional Minerul—Aufbau Magde
burg. De asemenea, la Iași, va avea 
loc un meci internațional: C.S.M.S. lași cu 
Motor Karl Manx Stadt. In rest, etapa 
de miine cuprinde o serie de jocuri dc-

cisive, pentru promovarea în categoria B.
REȚINEȚI : Azi. ultima zi în care 

mai puteți depune buletinele pentru con
cursul Pronosport de mîine. Jucați cît 
mai multe variante, spre a vă mări șan
sele de cîștig.

II. Rapid — Charleroi (Belgia) — pro
nostic final

III. Farul — Aufbau Magdeburg (R.D.G.j

PROGRAMUL
CONCURSULUI PRONOSPORT

NR 29
— Etapa din 16 iulie 1961 —

1. Rapid ,— Charleroi (Belgia) 
nostic pauză

pro-

— pronostic pauză
IV. Farul — Aufbau Magdeburg (R.D.GJ

— pronostic final
V, A.S.M. Rădăuți -

(calif, cat. B)
VI, I.M.U.M. Medgidia

(calif, cat. B)
Carpați Sinaia -
(calif, cat. B)
Flacăra roșie București — Muscelul 
IMS C. Lung (calif, cat, B)
Soda Ocna Mureș — Voința Satu Mare 
(calif, cat. B)
I.R.A. Tg. Mureș — A.S.A. Sibiu 
(calif, cat. B)

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

XII. E.V.T.K. — Szekcsfehervar (Cupa 
de vara R.P.U.)

VII.

VIII.

IX.

X.

Penicilina Iași

Știința Galați

Dinamo Craiova

PKEMHLE CONCURSULUI PRONO
/V, / Z2
/ â/M/UO WC. -fT&GMfCW (r)

//
/// .tUGOAM/tG

yU/CVAM/i - JUF&U/ MfGZlfBl/RG (AV
CSĂfS /AT/-MOW WW AWSTTJ/) (Z>J
CJMS MSZ - MOWCCW MMGT TW> Cw

AZ//J- /MG MfOG/fi/A 4;.

CAT -4&4.O £>fă/AMO Cd4/OPA
C4M47Z S7/VA/A 1A

st

CA/SZ/C QPAâfA -ZRA 7D MWCȘ

SPORT NR. 27 din 2 iulie 1961

variante cu 11

61 
lei

variante cu

190.780 lei
12 rezultate, 
I în valoare

Gategoria a II-a 8 
rezultate a 7.154 lei.

Qategoria a IlI-a
10 rezuUalc a 1.407 

Fond de premii
Nefiind variante cu 

fondul pentru categoria
de 47.695 lei se reportează pentru
concursul din 9 iulie, la toate ca
tegoriile.

Rubrica redactată de Loto-Prono
sport.



Cu o săptămînă înaintea mccii^ui 
dc la Solia

TURNEELE FINALE ALE CAMPIONATULUI CAPITALEI

Exact peste o săptămînă stadionul 
,,Vasil Levski" din Sofia va găzdui 
întrecerile atleților din echipele de 
seniori și senioare ale R. P. Bulgaria 
și R. P. Romine. Această întîlnireRomîne. Această întîlnire 
se află la cea de a doua ediție. Pri
ma a avut loc, tot la Sofia, cu 11 ani 
în urmă și s-a încheiat cu dubla vic
torie a echipelor noastre.

In acest răstimp atleții romîni și 
bulgari au participat împreună la 
sumedenie de concursuri internațio
nale, iar în ultimii cinci ani au evo
luat la întrecerile prilejuite de Jocu
rile Balcanice. Dacă pînă acum dis
puta atletelor a stat mereu sub sem
nul superiorității sportivelor noastre, 
cîștigătoare indiscutabile ale celor 4 
ediții ale J. B., în schimb, lupta 
băieților a apărut — în majoritatea 

' cazurilor — mult mai echilibrată și 
în ultimii ani victoriile au fost îm
părțite. Atleții bulgari au cîștigat 
Balcaniada din 1958 de la Sofia, iar 
ai noștri s-au situat înaintea lor la 
celelalte ediții ale Jocurilor din 1956, 
1957, 1959 și 1960.

Meciul echipelor masculine de la 
sfîrșitul săptămînii viitoare se anun
ță extrem de echilibrat. Atleții bul
gari, în accentuat progres în ultima 
perioadă de timp, au realizat în a- 
cest an o serie de rezultate remar
cabile. Folosim acest prilej pentru a 
prezenta cititorilor noștri cîteva din 
cele mai bune performanțe din, 1961 
ale viitoarelor gazde ale 
noștri ;
10.7; 
21.9: 
49,5
sov
3 : 50.6 5 000 m: 
cikov 14:57.4; 110 mg: Zlatarski și 
Vladkov 15,1: 400 mg: Cengher 54,8, 
Dimitrov 55.1: 3.000 m obst.: Peev 
9 : 07.6: lungime: Țonev 7,46, Slav- 
kov 7,18; triplu : Patarinski 15.70, 
Gurgușinov 15,40; înălțime: Kuma- 
nov și Grigorov 1,99;
tov 4 47, Hlebarov

Campionul balcanic Todor Arlarski

pîuă acum 
campionatu- 

și clasa-

Iată rezultatele înregistrate 
îl cadrul turneelor finale ale 
lui orașului București, precum 
mentele la zi.

Campionatul masculin de calificare : Me
talul „23 August**—Voința 67—56, Progresul 
—Academia Militară 74—48, Metalul ,.23
August**—lust. Construcții 75—40, Progresul 
—Voința 50—45, Academia Militară—Voința 
46—45, Progresul—Inst. Construcții 64—35. 
Progresul—Metalul „23 August*4 65—45, Aca
demia Militară—Inst. Construcții 
Voința—Inst. Construcții 58—58, 
Militară—Metalul „23 August*4

61—46, 
Academia 

40-59.

s
* 7

6 
5 

l 4 
„II

74 — 59, Ipromet—Orizontul 
II—Orizontul 82—35, Seniă- 

‘ II—Ipro-

223
178
109
115

—Semăna foarca
28—27, C.C.A. 
nătoarea—ipromet 64—42, C.C.A. 
met 67—39.
1. C.C.A. II 3 3 0
2. Semănătoarea 3 2 t
3. Ipromet 3 12
4. Orizontul 5 0 3

1. Progresul 4 4 0 255 173
2. Academia Militară 4 3 1 195 204
3. Metalul „23 August* 4 2 2 226 201
4. Voinja 4 1 3 204 201
5. Inst. Construcții 4 0 4 159 258

Campionatul categoriei a 11-a : c.c.a. :

CRISTIAN POPESCU, corespondent

Se reia campionatul 
republican

Jocuri importante !a Tg. 'Iureș 
și Cluj

155 6
169 5
158 4
165 5

După o scurtă întrerupere, cam
pionatul republican de polo va fi re
luat mîine cu jocurile etapei a VlII-a, 
Fruntașele clasamentului susțin me
ciuri importante : dinamoviștii bucu- 
reșteni se deplasează la Tg. Mureș 
pentru a întilni formația locală Mu

atleților
100 tn : Bîcivarov 10,5, Velov 

200 m; Bîcivarov 21,6. Volov 
400 m: Dimitrov 49,3, Antonov 
800 m : Sapnngiev 1:51,9, Spa- 
I : 52.6;

Kaleaev 16,44, Artarski 16,26; disc: 
Artarski 51,84, Ghiurov 51,19;
Dicev 76.29 — nou record,
73,63; ciocan: Krumov 61,82, 
55,67.

suliță: 
Pavlov 
Ivanov

1.500 m: Stoianov
Peev 14 : 36,4. Vu-

prăjină: Hris-
4,40; greutate:

repre- 
se pre-

★

In vederea acestei întîlniri 
zentanții atletismului nostru 
gătesc și ei cu toată seriozitatea.
Recent, cu prilejul unui concurs des
fășurat pe stadionul Giulești, cam
pionul țării Cornel Porumb a reali
zat 2,00 m la înălțime, iar C-tin Du
mitrescu a obținut 1,95 m.

Campioane regionale și orășenești
ARAD. Faza regională 

natului de calificare la 
încheiat cu victoria 
line Constructorul Arad, care 
vins în meciul decisiv f 
I.R.T.A. Timișoara cu 54-44 (19-20). 
In meciul pentru locurile 3—4 A.S.M. 
Lugoj a dispus de Metalul Reșița cu 
49-39.

Paralel s-a desfășurat campionatul 
regional pentru copii. Pe primul loc 
s-a clasat echipa Aradului, urmată 
de Lugoj și Timișoara. (ST. WEIM- 
BERGER — coresp.).

BISTRIȚA. întrecerile fazei ^regio
nale au avut loc pe 
sul din 
moașe, 
ta tori, 
locuri : 
trița și 
geterilor : 
78 pt- ; 
3. L i 
(M. THELLMANN — coresp.).

BÎRLAD. Echipele ieșene Agrono
mia (la fete) și Țesătura (la băieți) 
au cucerit campionatele regionale la 
baschet. Agronomia a dispus dc Uni
rea Bîrlad cu 47-42, iar Țesătura de 
Unirea Bîrlad cu 86-42. Din cauza 
slabei activități a comisiei regionale 
de specialitate, la faza de zonă nu 
au participat decît aceste patru e- 
chipe. (S. ELIADE — coresp.).

GALAȚI. C.S.M. II și Știința sînt 
noile campioane de baschet ale orașu
lui Galați. Echipa G.S.M. II a cuce
rit campionatul masculin, urmată de

a campio- 
basebet s-a 

•echipei mascu- 
: a in
formația

terenul Progre- 
fost jocuri fru- 

numeroșii spec- 
primelor trei 

Sănătatea Bis-

localitate. Ău 
apreciate de 
Iată ordinea 

C.S.M. Cluj, 
Știința Dej. Clasamentul coș- 

1. Gubesch (Sănătatea) 
r._ , 2. Pintea (Știința) 60 pt. ;
L. Szabo (C.S.M. Cluj) 53 pt.

ZILE DE VACANȚĂ ÎN TABĂRĂ
După zilele pline de încordare ale 

examenelor de sfîrșit de an școlar, o 
dată cu vara au venit și săptămânile 
de relaxare ale vacanței. Mii și mii 
de tineri de pe tot cuprinsul țării 
și-au pus la naftalină uniforma șco
lară și au luat drumul taberelor de 
odihnă, la mare și la munte. Zile de 
vacanță, zile de joacă, de recreare...

Pe micul stadion din inima Predea
lului am găsit zilele trecute, un mă
nunchi de tineri. Sînt membrii lotu
lui republican de atletism juniori. 
Au venit însă în această stațiune nu 
numai pentru odihnă, ci și pentru... 
muncă ! Dar nici la Predeal ei n-au 
uitat că sînt elevi, numai că unifor
ma școlară și-au schimbat-o cu tre 
ningul, tabla au înlocuiț-o cu gazo
nul, iar în locul materiilor obișnuite 
de curs ei învață acum altele : sări
turile, aruncările, alergările. Profe
sori le sînt o serie dintre ce: mai 
buni antrenori ai țării (I. Arnău- 
tu, L. Kiss, M. Buhlea, N. Visulescu, 
R. Voiciloitt, V. Andronic, Al. 
dele, Al. Ardeleanu etc.) care, 
de pasiune, îi învață pe juniori 
cretele" succeselor atletice și le 
tă căile de .acces spre drumul 
iestriei sportive.

A fost o adevărată plăcere 
vezi pe acești tineri atleți. împărțiți 
pe grupe de probe, în frunte cu an
trenorul responsabil, punînd vîrtos 
mina pe lopată ...și pe greblă, pe tîr- 
năcop și pe tăvălug pentru a-și pre
găti cît mai bine stadionul. In trea
căt fie spus stadionul din Predeal 
cam lasă de dorit în ceea ce privește 
modul în care e întreținut și din a- 
cest motiv juniorii se străduiesc să-l 
amenajeze cît mai bine. In această 
privință este de subliniat faptul că 
săritorii în lungime și cei de la tri-

Pan- 
plini 
„se
ara- 
ma

să-i

piu, sub conducerea antrenorului I. 
Vintilă, au săpat o groapă nouă, 
au adus nisip și au început... sări
turile. Tot așa a procedat și „fami
lia" săritorilor cu prăjina, astfel că 
stadionul s-a îmbogățit cu două gropi 
noi.

După zilele de muncă gospodă
rească au început antrenamentele. 
Dimineața, cele mai multe grupe 
preferă potecile pădurilor de conifere 
ca loc de pregătire, dar după amiaza 
stadionul îi reunește pe toți. Se lu
crează cu multă tragere de 
cu entuziasm molipsitor. In 
pină la prima ediție a Jocurilor Bal
canice de juniori n-a mai rămas prea 
mult timp și tinerii noștri atleți se 
străduiesc, ca printr-o pregătire sus
ținută, să-și asigure o bază de ple
care în întrecerea pentru titlurile de 
campioni balcanici.

Dar la Predeal nu se face numai 
atletism. Programul taberii cuprinde 
ședințe de informări. și discuții 
marginea evenimentelor interne 
internaționale la zi, casa de cultură 
din localitate este deseori 
tată, se fac excursii la cabanele 
împrejurimi și în stațiunile 
naie, se citește, se leagă noi 
nii.

Tot în Predeal se află și

inimă,
fond,

pe 
Șl

frecven- 
din 

înveci- 
priete-

tabăra

reșul, iar studenții clujeni primesc 
— acasă — replica echipei bucureștene 
C.C.A. Celelalte două întîlniri pro-

Știința, Sănătatea. C. S. 
Proiectantul. La fete: 1.
2. Speranța ; 3. Inst. Peda-

Voința, 
Galați, 
Știința ; 
gogic. (A. SCHENKMAN — coresp).

SF. GHEORGHE. Timp de trei zile 
s-au desfășurat în localitate întrece
rile finale ale campionatului regional 
de baschet. Jocurile, desfășurate pe 
terenul Școlii mixte nr. 1, construit 
prin muncă patriotică, au fost vizio
nate de peste 1.500 de spectatori care 
au aplaudat cu însuflețire frumoasa 
desfășurare a partidelor. Ordinea echi
pelor : masculin : Tractorul Brașov, 
G. S. M. Sibiu, Unirea Mediaș ; fe
minin: Dinamo Sibiu, Luceafărul
Brașov, Voința Sighișoara. (Z. PAPP 
— coresp.).

gramate mîine sînt : Rapid—C.S. Ora
dea (se dispută duminică dimineața 
la ștrandul Tineretului, după înche
ierea concursului de înot) și I.C. Arad 
—Știința București, 
clasamentul înaintea
1. Dinamo București
2. Știința Cluj
3. C. S. Oradea
4. C.C.A.
5. Mureșul Tg. Mureș
6. Rapid București
7. Știința București
8. I. C. Arad
9. Progresul București

lată cum arată 
acestor meciuri :

6
6
6
6
6
6
6
7
7

ÎN DRUM

a fost aromat
. Concursul motociclist de

circuit care urma să aibă __ ____....
nică pe traseul din jurul Gasei Scîn- 
teii s-a aminat, din motive tehnice, 
pentru o dată ce se va anunța ulte
rior. ;

viteză pe 
loc dum-

------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------

SPORTUL POPULAR >
Pag. a 6 a Nr. 38541

6
5
4
4
4
2
1
1
0

0 
1 
0 
o 
o 
o 
1 
o 
o

o 
o 
2 
2 
2
4 
4
6
7

42:10 
27:15 
38:21 
25:19 
22:24
17:25
13:32 
25:45 
23:41

SPRE
CATEGORIA A...

12
11
3
8
8
4
t
2
0

atleților de la Clubul Sportiv Șco
lar din București care se pregătesc 
sub conducerea antrenorului Nicolae 
Păiș.

Alte tabere de atletism, organizate 
de M.I.C., funcționează la Rîmnicu 
Vîicea și la Brașov. In orașul de la 
poalele Tîmpei, pe baza sportivă a 
Școlii medii nr. 2 se antrenează cei 
mai talentați elevi din Cluj, Timi
șoara, Brașov, Rm. Vîicea, Tg. Mu
reș, Oradea etc. De pregătirea lor 
se ocupă un colectiv de antrenori 
valoroși format din profesorii C. Io- 
vănescu, F. Wittman, I. Ciotea, L. 
Marks, A. Coman, A. Moarcăș, A. 
Kummer, P. Nagy etc.

După cum se vede, anul acesta, 
mai mult ca oricînd altă dată, creș
terii elementelor tinere i-a fost acor
dată o atenție deosebită de către Mi
nisterul Tnvățămîntului și Culturii și 
federația de specialitate. Roadele 
acestei preocupări, a muncii temei
nice desfășurate în aceste tabere se 
vor vedea desigur curînd de tot, ma
terializate prin noi și noi rezultate 
de valoare pe care atleții din tînăra 
generație le
lejul marilor concursuri care le stau 
înainte.

Campionatele asociației 
sportive a surdo-muțiior

Astăzi sîmbătă 
vor avea loc în Capitală 
campionatelor 
surdo-muților.

Se vor desfășura întreceri la te
nis de 
cursul 
loc la 
strada 
tori de 
fața meselor de joc astăzi, cu înce
pere de la ora 8,30. întrecerile con
tinuă mîine, duminică, de la aceeași 
oră.

Atleții se vor întrece în cadrul 
sărbătoresc al stadionului Republi
cii. Primul start se va da astăzi la 
ora 17. Concursul de atletism va 
putea fi urmărit, în continuare, mîi
ne, duminică, cu începere de la ora 
8,30.

Ca întotdeauna, aceste întreceri 
stîrnesc un interes deosebit printre 

gata 
dîrze- 

mai 
de

și mîine duminica 
finalele 

asociației sportive a

masă și la atletism. Con
de tenis de masă va avea 
clubul filialei București, din 
Italiană nr. 3. Primii jucă- 
tenis de masă vor apare în

tinerii surdo-muți, care sînt 
să-și apere șansele cu toată i 
nia, obținînd performanțe cit 
bune în lupta pentru titlurile 
campioni ai asociației.

vor înregistra cu pri-

ROMEO VILARA

<

vor fi 
Voința 
Reșifa, 
și In

CLUJ : Voința— 
Olimpia—V oința 

A.S.M.-Industria

Duminică 9 iulie vor avea loc pri
mele meciuri din cadrul campionatu
lui de calificare pentru categoria A 
la polo. La aceste întreceri 
prezente 6 echipe și anume : 
Cluj, C.S.M. Cluj, Olimpia 
Voința Oradea, A.S.M. Lugoj 
dustria Linei Timișoara.

In prima etapă sînt programate ur
mătoarele partide : 
C.S.M. ; REȘIȚA : 
Oradea ; LUGOJ : 
Lînei Timișoara.

Iată acum și programul celorlalte 
4 etape ale turului:

Etapa a Il-a (16 iulie) — ORADEA : 
Voința—Voința Cluj ; TIMIȘOARA: 
Industria Lînei—Olimpia Reșița 5 
CLUJ : C.S.M.-A.S.M. Lugoj.

Etapa a IlI-a (23 iulie) — ORADEA: 
Voința-C.S.M. Cluj ; CLUJ : Voința 
—Industria Linei Timișoara ; REȘIȚA : 
Olimpia—A.S.M. Lugoj.

Etapa a IV-a (30 iulie) — TIMI
ȘOARA : Industria Linei—Voința Ora
dea ; LUGOJ : A.S.M.-Voința Cluj ; 
CLUJ : C.S.M.—Olimpia Reșița.

Etapa a V-a (6 august) — TIMjG 
ȘOARA : Industria Lînei—C.S.M. Cluj; 
ORADEA : Voința—A.S.M. Lugoj ; 
CLUJ : Voința—Olimpia Reșița.

Cele 5 etape din retur se vor 
fășura după același program la 
tele de : 13, 20, 27 august, 3 și 10 
tembrie.

des- 
da- 

sep-

SJMBATÂ DUMiNSCĂ

ATLETISM : stadionul Tineretului, 
ora 7 : plecarea în campionatul re
publican de 20 km marș. Cursa se 
desfășoară pe șoseaua București-Plo
iești.

NATAȚIE : ștrandul Tineretului, de 
la ora 18 : faza regională a campio
natelor republicane

VOLEI : sala Floreasca, de la ora 
19.30 : Rapid—TSKA Moscova (finala 
„Cupei Campionilor Europeni1*)

CICLISM : velodromul Dinamo, de 
la ora 16.30 : campionatele de pistă 
ale Capitalei

BOX : parcul sportiv Progresul, de 
la ora 19.30 : finalele competiției „Cupa 
Eliberării**

NATAȚIE: ștrandul Tineretului, de 
la ora 9: faza regională a campiona
telor republicane. La sfîrșitul con
cursului de inot este programată in- 
tilnirea de polo Rapid — C. S. Ora
dea (categ. A)

FOTBAL: stadionul Dinamo, ora
16,15: Dinamo — Metalul Tîrgoviște 
(juniori); ora 18: Dinamo — Steagul 
roșu (restanță categ. A)

CICLISM: velodromul Dinamo, de 
la ora 9,30: campionatele de pistă ale 
Capitalei

De la I.E.B.S.

Snagovul va cunoaște, începind 
astăzi, animația marilor întreceri 
canotorilor. Este un prilej de a 
vedea pe cei mai buni caiaciști 
canoiști din țara noastră, sportivi 
care nu o dată ne-au adus victorii 
de prestigiu în marile confruntări in
ternaționale. La ediția din acest an 
a campionatelor r 'j"ane de caiac- 
canoe și-au anunțat participarea a- 
proape 300 de sportivi șî sportive, care 
iși vor disputa intîietatea 
pentru cucerirea titlurilor de 
republicani.

La probele de caiac fete ______
năm prezența ia startul întrecerilor 
a valoroaselor sportive Elena Lipalit. 
Cornelia Prisecaru, H. Lauer,, Maria 
Tamas-Szekely etc., care vor înfrunta ( 
..asaltul** ti 
centre nautice. Printre cei mai valo- viteză.

de 
ale 
re-

Și

roși concurenți amintim pe caiaciștii 
Aurel Vernescu, Mircea Anastasescu, 
V. Nicoară, I. Sideri, Doru Bardaș 
etc. Cu deosebit interes este așteptată 
și evoluția canoiștilor noștri fruntași 
din rîndul cărora nu vor lipsi Leon 
Rolnran, Serghei F., Igor și Ichim 
Lipalit, Simion Ismailciuc, Al. Iaco- 
vici, Sidorov și alții.

Canotorii din București, Timișoara, 
Arad, Reșița, Satu Mare, Cluj, Galați, 
Brăila și Tulcea s-au pregătit temei
nic în vederea acestor importante în
treceri și in acest an lupta pentru 
cucerirea locurilor fruntașe în clasa
mentul diferitelor probe se anunță 
deosebit de echilibrată.

Astăzi (de la ora 9). programul fi
nalelor cuprinde probele de fond și 
seriile de caiac viteză, iar mîine *fîn- 

’ lor caiaciste din alte țre g_12) finalele probelor de caiac

Cine va fi campionul 
cai’or de 4 ani?

'liinc ip Ploiești: Bcr&iul de trap

în lupta 
campioni

consem-

Duminică 9 iulie, pe hipodromul re
publican de stat din Ploiești se dispută 
Derbiul de trap al R.P.R.

Alergarea , cum e și firesc, stârnește 
un mare interes. Ia startul ei aliniin- 
du-se cei mai buni trăpași de 4 ani. 
Iși vor încerca șansele 10 concurent: : 
Pitic. Florinei Zorinel Fierăstrău Pa
vel Frăsinet. Tman. Zori de zi. Vișen 
și Rotofei, majoritatea dintre ei rero- 
mgndali de performante valoroase ob
ținui,; în alcj-gările de pînă acum

Vq, prptfvpsUc ?, greu de .<i>t In nrirr ;
car. amatorii de fiipism așteaptă cu nr- 
rshdrire cunoască pe campionul cailor 
de 4 ani.

Pentru întâlnirea internațională de vo
lei Rapid—Ț.S.K.A. Moscova eonlînd 
pentru finala Cupei Campionilor Euro
peni, care va avea loc sâmbătă 8 iulie 
a.c. orele 19,30 în sala Horească, sînt 
valabile următoarele categorii de per
mise care poartă viza pe anul 1961 :

— albas tre și roșii în piele, albastre 
dermatin care poartă stampila ..llala Flo
reasca “. albastre dermatin eu stampila 
„Volei", gri dermatin ale maeștrilor 
sporturilor la volei și ale membrilor co
misiilor și colegiilor care poartă 
pila „Volei verzi de 
de delegații .în limita 
tizate fiecărui ziar, la

st am- 
ziariști insolite 
locurilor repar- 

masa presei.

galele de box• Biletele pentru 
contînd pentru „Cupa orașelGr Bal
canice" care vor avea loc intre 11 și 
15 iulie a.c. pe stadionul Republicii 
s-aw-‘ ț)Us în vînzare începind de vi
neri "î iulie a.c. la casa de bilete din 
stl*.'Fon Vîdu ș’i lă Agenția Centrală 
Pronosport din Calea Victoriei 9.



I

se

din... Budapesta

tovarăși,
de

familia-

fi bucurat însă

lor

■

a executat lovi-știe SCENA DE FAMILIEarcul

6 
de

ori 
și

CIMPIA 
Mariu-

și centrul 
Ciosescu s-ar

de

CRA- 
sovie- 

ciștigat

J 
Ci

Un suporter al „Farului66

după... 18

C. Craio- 
campioana 
ci cîștigă- 
competiții 

anii 1941-

sfîrși primele 90 
de joc, italie- 

conduceau cu 2—1!), 
la Stuttgart, cu 

2-0, 1960, la Glas- 
cu Eintracht :

o 
neobișnuită 

de mare 
înotat timp 

și 3 nopți,

J immy Wilde <? 
deținut acest titlu 

de 12 ani, din 1911 
în anul
această

N.N. Ne bucură de si
gur și pe noi cuvintele 
frumoase adresate jucăto
rilor de la Farul de un 
amator de sport
rizat cu fotbalul de cali
tate. Ne-ar
și mai mult dacă fotbaliștii 
constănțeni 
înaintaș dr.
fi comportat tot atît 
bine și în meciurile 
pi on a tul ui pe care 
...părăsit.

„11“ metri cu... complicații

a lît de tî- 
zece vorbe 
spui pe

Actorul parc 
năr incit după 
ești tentat să-i 
nume. Așa, simplu, Colea !... 
Cum de alt iei îi zice toa
tă lumea. Văzîndu-i chipul 
mereu proaspăt și zîmbi- 
tor, părul în care n-a cu
tezat să poposească nici 
un... ghiocel, te jenezi par- 

adaugi tradiționalul 
atribut al 

ce-1 datorezi 
vârstnic* Tocmai 

prima confidență 
Colea Răutu este 

măsură să producă 
meri re •

— Anul acesta, în mai, 
am împlinit un sfert de 
veac de scenă.

Incursiunea în domeniul 
amintirilor continuă... 1936 
an de debut. în corul Opc- 

Se juca „Văduva 
cu Ana Roja Va și
roiul titular și cu 

Ion Dacian. Apoi, dan
sator la Tănase. Colea răz
bește greu. Apare în ro
luri mici, în operete, vode
viluri, reviste. Avea o voce 
plăcută, baritonală. Nu 
spunea rău cupletele... Dar 
abia în anii vieții 
noi talentul 
să iasă la i 
desăvârșească, 
hordând drama 
Firescul 
integrarea 
sonaje, nu scapă regizo
rilor. Puțin mai târziu Co
lea Răutu este invitat pe 
platou. Filmează. Prima sa 
peliculă, „Desfășurarea**, 
e un succes. Urmează 
„Moara eu noroc”, „Din
colo de brazi**, „Soldați fără 
uniformă” și. foarle recent, 
„Setea** în care a reușit să 
dea viață cu multă măies
trie chipului luminos al 
comunistului Ardeleana. 
Lista este fără îndoială a- 
hia la început...

Discuția alunecă înspre 
sport. Și aici Colea se a-

largul său. Nici 
mirare pentru un 
a învățat să ca

la vîrsta de... 5

tîziu, cînd 
„Moara" re

căpătate în copi- 
fost de mare fo-

respcc- 
uniiia 

de 
a 

în
nedu-

noastre 
său a putut 
iveală, să se 

Și iată-l a- 
) în 1949. 

în interpretare, 
perfectă în per

ii u scapă

fntre noi mineTii, 
N-are loc aleanul • 
intră ei acuma.

merem

w®
Ce spun cei de Ia

C.S.M. Baia Mare,
după ce au fost „a-
junșl Și intrecuți pe
linia de sosire" de
Jiul, care! a promovat
astfel în „A" :

la anul !

popice aSecția 
clubului 
Timișoara, în loc 
împrospăteze lotul 
jucători tineri, a 
ființat o echipă 
,, rezervă" din cei 
bătrîni jucători.

de _ _
sportiv C.F.R.

să
cu 
în
de 

mai

?înd „rezervele" acestea 
Or s-ajungă titulari, 
Vor avea șî bucuria 
De a fi... pensionari !

formă.

C. MAZILU
Valorosul nostru a-

lergâtor de fond Con-
stantin Grecescu a
stabilit un record re
publican în 
10 000 m.

proba de

Nu trebuie de loc să
mire

Că -n cursă, pînă la
sosire,

A mers în trenă uniformă:
Doar fondul e legat de...

V. D. POPA

are o pă-

necesară 
unui ac-

leșteni 
am un 
o mare admirație pentru 
C.C.A. S-a vorbit și s-a 
scris cam prea mult cum 
că ea ar fi o echipă „bă- 
trînă". Și iat-o făcînd o ad
mirabilă demonstrație de 
elan și de tinerețe.

Ceea ce este... valabil și 
pentru Colea Răutu !

nu mă oprește să 
deosebit respect și

VALERIU CHIOSE

— Bravo Ioli ! Și acum 1.90 m...
Cunoscutul atlet polonez Edmund Piatkow

ski, recordman al lumii la aruncarea discului, 
a ținut s-o felicite pe Iolan da Balaș, după ce 
marea noastră atletă a stabilit la Varșovia ex
cepționalul său record mondial de 1,88 m

Fotoreporterul revistei varșoviene „Spor- 
towiec" n-a scăpat ocazia de a imortaliza 
scena...

STIATI CA
9 9

flă în 
nu-i de 
om caic 
lărească 
ani.

— Mult mai 
filmam în 
flexele 
rie mi-au 
los.

Colea 
rcre precisă :

— Dacă este 
educația fizică
tor ? Nu necesară, dra
gul meu, absolut indispen
sabilă. Gimnastica, scri

ma, înotul, schiul, dau ac
torului ținută scenică, îl 
învață să se miște. In fil
me, de exemplu,

numărate secvențe în care 
trebuie să fii polisportiv. 
De. multe ori filmul îți 
pretinde o rezistență de... 
maratonist.

Aflăm în continuare lu
cruri interesante. Co
lea Răutu a jucat fot
bal (și încă foarte 
bine), patinează, înoată. 
Preocupările multiple n-au 
reușit să-l răpească stadio
nului. Actorul este un cre
dincios spectator al mani
festațiilor sportive, 
cifre ale recordurilor, nume 
de campioni.

— Sportul preferat ?
— Bineînțeles, fotbalul!
— Echipa favorită ?
— Bineînțeles, Rapid! 

O să mă întrebați de ce ? 
Mi-au plăcut totdeauna 
„copiii teribili*. Cu con
diția să nu fie în dezacord 
cu... vîrsta. Tocmai de a- 
ceea așteptăm semnele ma
turității de la fotbaliștii 
feroviari. Dar, adaugă Co
lea, preferința pentru giu-

.. cel mai „ușor** 
pion mondial ia catego
ria muscă a fost boxerul 
britanic 
El a 
timp 
pînă 
toată

Pe adresa ziarului a so
sit o scrisoare. Nimic ne
obișnuit. Și totuși, cînd 
am deschis plicul ne-a aș
teptat o surpriză. Ni 
dresa un oaspete al 
noastre, un medic 
Budapesta, aflat în 
cediu de 
Să-i dăm

se a- 
țării 
din

COll-
odilină la Eforie, 
cuvântul :

Stimați
Mă aflu în concediu 

odihnă pe minunatul lito
ral al Mării Negre. Dar, 
mai întîi să mă prezint. 
Sînt de profesie medic șl 
un vechi pasionat al spor
tului, iubind îndeosebi 
(ați ghicit!) fotbalul. Do
ream mult ca în timpul 
frumoaselor zile petrecute 
pe litoral să văd un meci

de fotbal. Dorința mi-a 
fost îndeplinită Am fost 
la întîlnirea internațională 
dintre Farul Constanța și 
Voivodina Novisad M-am 
bucurat mult de victoria 
Farului, deși. sincer să 
fiu, nu o așteptam, Voi
vodina fiind o echipă bine 
cotată în fotbalul euro
pean. Am fost entuziasmat 
de jocul excelent al cen
trului atacant Ciosescu, 
autorul a patru goluri, li
nul mai frumos și mai 
spectaculos decît celălalt., 
îmi permit să fac o mică 
comparație intre fotbalistul 
romîn și jucătorul maghiar 
Takacs ll, supranumit de 
suporterii săi „doctor în 
fotbal”. După jocul arătat 
de Ciosescu, pot să afirm

că el este de... două 
doctor. $i în medicină 
în... fotbal.

Mă ier ta fi dacă aprecie
rile mele sînt prea lauda
tive. M-a impresionat însă 
foarte plăcut acest meci 
și am plecat îneîntat de 
joc și de splendidul sta
dion constănțean. 
Cu salutări tovărășești, 
Dr. LASZLO BENEDEK

1923, în 
peri oadă 

nedepășind niciodată greu
tatea de... 45,200 kgr !

..renumitul luptător so
vietic Johannes Kotkas, 
lost campion european, o- 
limpic și mondial, astăzi 
în vîrstă de 46 de ani, nu 
a renunțat încă la activi
tatea competițională? El 
a susținut pînă acum peste 
7b0 dc întâlniri și nu a 
cunoscut dccît de 40 de 
ori înfrîngerea. Kotkas a 
cucerit titlul de campion 
european în 1938, iar pe 
cel de campion mondial 
în 1956, deci 
ani.

...acum cîțiva 
tinianul Pcdro 
a realizat • 
manță 
înotul 
El a 
3 zile 
tre Rosario și Buenos 
res, pe distanța de 
km. Cadiotti n-a putut a- 
junge însă la țintă, fiind
că, obosit peste măsură, 
a... adormit în apă și a 
trebuit să fie „pescuit” de 
însoțitorii din bărcile care 
urmăreau cursa

ani, argen- 
Cadriotti, 

> perfor- 
la 

fond? 
de 
în- 
Ai- 

302

al meciului 
categorie B, 

Steaua

• In min. 
de fotbal 
Rapid Focșani 
roșie Bacău, arbitrul în- 
tîlnirii, N. Chelemen 
(București) a acordat 
un „11 metri" în fa
voarea băcăoanilor.
Jucătorul Constantin a 
tras plasat și portarul 
gazdelor n-e mai putut 
face nimic. Arbitrul a 
hotărît însă repetarea lo
viturii, deoarece o dată 
cu jucătorul care a exe
cutat lovitura de pedeap
să au intrat în 
arcului de cerc 
echipieri ai lui 
tin.

S-a repetat

dar s-a... repetat și gre
șeala: o dată cu jucăto
rul care
ture de pedeapsă a pă
truns în 
data aceasta 
fotbalist de la 
șie Bacău, 
pentru ca arbitrul 
Chelemen să anuleze go
lul, dispunînd repetarea 
loviturii de la 11 metri.

A treia oară
produs nici un fel

de cerc de 
numai un 
Steaua ro-

Suficient, 
N.

interiorul 
și doi co- 
Constan-

lovitura,

TUDOR ZORZOLAN, 
TEȘTI. 1) Două dintre 
cele 5 finale ale „Cupei 
Campionilor Europeni" Ia 
fotbal, care i-au revenit 
pînă la urmă, i-au dat 
destule dureri de cap lui 
Real Madrid. lată, de alt
fel, rezultatele acestor 5 
finale : 1956, la Paris, cu 
Racing : 4-3 (după ce
francezii conduceau Ia un 
moment dat cu 2-0), 1957, 
Ia Madrid, cu Fiorentina:
2— 0, 1958, la Biuxeles, cu
Milan ; 3—2 după prelun
giri (cu 5 minute înainte 
de a 
de minute 
nil 
1959, 
Reims :
gow, cu Eintracht : 7—3.
2) „Cînd o echipă de ca
tegoria B promovează în 
categoria A, i se schim
bă antrenorul ?“. Nu prea 
cunosc asemenea cazuri. 
Invers însă... cite vrei !

CAROL LENGYEL, BAIA 
•DE ARIEȘ. 1) Davies, re
cordmanul mondial la să
ritura cu prăjina, este 
foarte înalt : are 1,92 și 
cântărește 88 de kiiogra- 
me. 2) Orașul Turda a 
fost reprezentat în cate
goria B Ia fotbal, la edi
ția 1947-1948 de C.F.R., 
iar la 
1948-1949,

TEODOR 
CRAIOVA, 
va n-a 
țării ia 
toarea 
ad-hoc. 
1946 nu 
pionatul 
Fotbalistul ____ T__ ____
ceput activitatea la echipa 
Sticla din Turda, de unde 
a trecut Ia C.F.R. Bucu
rești și apoi Ia Dinamo 
București. Este maestru 
al sportului. A jucat de 
12 ori în echipa naționa
lă. Ultima oară în oc
tombrie 1955. 3) Kiss, de 
la Progresul 
jucat o dată _
națională ; în 1953, 
ciul -----
drul r____
pionatului j
3— 1 pentru 
niat atunci 
linie de atac : 
cușor, Ene I, 
chi, Kiss.

GH. PICK, 
TURZn.l) Vasile 
fan a împlinit la 8 mar
tie 26 de ani. înălțimea 
lui? 1,90 m. 2) Budd, 
noul recordman al probei 
de 100 m yarzi (9,2 sec.) 
este negru. Vechiul re
cord, 9,3 a stat în picioa
re 13 ani (L-a stabilit 
Patton în 1948).

SPIREA BURLACU,
BUCUREȘTI. Dv. ați câș
tigat pariul _• în meciul cu 
Iugoslavia din 1957, arbi
trul austriac Grill a anu
lat un gol marcat de 
Ene II, sancționînd o pre
tinsă „purtare a mingii" 
de către Ozon. Evidența 
dv, este perfectă. Puteți 
face pariuri în continua
re. fără nici o grijă !

P. și R. MARINESCU; 
PLOIEȘTI. 1) BOtesCU; 
fostul inter-stînga de acum 
7—8 ani al echipei Petro
lul. joacă acum la Vic- 
toria-Moreni, în campio
natul regional. 2) Petro
lul a jucat in Belgia in

An- 
1-0 
re- 
A 

tre- 
Di-

de 
ediția următoare, 

de I. S. Turda.
GHEORGIAN,

1) F. " “
fost 
fotbal, 
unei 
Intre 
s-a disputat cam- 
țării noastre. 2)

Surii și-a în-

în
3) Kiss, 

Oradea, 
în echipa 

în me- 
cu Bulgaria din ca- 
preliminariilor cam- 

mondial. Scor: 
noi. Am ali- 

următoarea 
ISzbko, Ni- 
Petschovs-

(

< 
(

< 
(

nu s-q

Numai
mai
de iregularitate.
că, acum, lovitura de la 
11 metri a fost tresă^» 
afară !

...Așa se întîmplă cînd 
nu ții seama de prevede
rile regulamentului...

Ernst Hcminingwaij
un mare

consternând pe iubi- 
dc literatură, vestea

A făcut înconjurul lu
mii, 
torii 
tragicei morți a lui Ernst
Hemming way. Ne-a 
sit unul dintre cei 
desăvârșiți maeștri ai 
suini contemporan.

La 62 de ani Hemming* 
way se afla în plin apo
geu al forței sale creatoa
re. călătorea și sc docu
menta, scria, uimind și cu
cerind prin tinerețe. Cum 
se explica această 
cabilă vivacitate ? 
tul“ se cunoaște, 
tăinuit scriitorul 
Hemming way era 
dincios prieten al 
lui și exercitiilor

pă ră
ni ai 
seri-

remar-
„Sccre- 

L-a des- 
însuși. 

un cre- 
sportu- 
fizice.

prieten al sportului
Vânătoarea și pescuitul fă
ceau parte din ocupațiile 
cotidiene ale scriitorului. 
După aceea, înotul. Cu 
cîțiva ani în urmă, Hem- 
mingway a devenit adeptul 
înotului submarin. Cu mas
că și tub de oxigen el se 
scufunda în adâncuri 
timpul lungilor călătorii 
care le făcea cu iola 
mare. Schiul a făcut,
asemenea, parte din prefe
rințele artistului, deținător 
al Premiului Nobel, Hem
ming way era un vizitator 
fervent al stațiunii sportu
rilor de iarnă Sun Valley, 
unde, de altfel, și-a scris 
lucrarea de faimă mondială 
„Cui îi bate ceasul*1, im
presionanta frescă a războ-

în 
pe 
pe 
de

iului civil din Spania. Pes
cuitul, cunoașterea desă- 
vîrșită a vieții grele a pes
carilor, i-a inspirat cele
bra nuv 4 Vi „Bătrînul și 
marea**, un adevărat poem 
îu proză. Iar ascensiunile 
spre piscurile cărunte ale 
munților l-au făcut să scrie 
o altă remarcabilă poves
tire „Zăpezile de pe Ki- 
liman djaro”.

Sportul a constituit un 
factor hotărâtor în viața 
acestui mare scriitor pro
gresist, dăruindu-i o sănă
tate puternică și o lungă 
tinerețe creatoare, căreia 
un accident stupid i-a pus 
«lin nefericire capăt.

V. GH.

Acasă la Kazimierz Pazdzior... Marele sportiv 
polonez e ocupat. Ceea ce permite fotoreporteru
lui să surprindă această 
faimosul boxer, obișnuit
iși vede mai departe de treabă, micul 
pare foarte amuzat uitind pentru o clipă masa. 
Tăticul

După 
olimpic 
numai

scenă intimă. Dar dacă 
cu lumina „blitz "-ului

Slawek

insă îl va chema imediat... la ordine.
cum Se vede, un campion european și 

de box știe să mânuiască foarte bine nu 
mănușile, ci și.. biberonul.

1956. Intîlnind Seif 
vers, a cîștigat cu 
3) Neaoș u și-a făcut 
intrarea Ia Petrolul, 
jucat chiar duminica 
cută, în meciul cu 
namo București.

IULIAN DALIDIS, 
IOVA. 1) Boxerul 
tic Abramov n-a 
la Belgrad pentru prima 
oară campionatul Europei 
la categoria grea, ci pen
tru, a... treia oară conse
cutiv. Tot el a cucerit 
titlul în 1957 la Praga (și 
atunci Marluțan i-a fost 
adversar în finală) și în 
1059, la Lucerna. 2) Con- 
stantinescu de la Știința 
Craiova este fostul jucă
tor al Petrolului Ploiești, 

fostul 
C.F.R.

din 
compe tiți on a I ă.

3) Francisco vi ci, 
portar al echipei 
Timișoara, s-a retras 
activitatea _ _ r _____
Este inginer Ia Timișoara.

F. NICULESCU, CON
STANȚA. — Dumitru Ba- 
boiea (acesta este numele 
exact), aripa stingă a e~ 
chipei Progresul, împli
nește în noiembrie 24 de 
ani. E originar 
muna Oltina, 
Dobrogea. Joacă ___
greșul din primăvara a- 
nului 1960. începuturile 
lui „oficiale" ca fotbalist: 
la Flamura roșie R. Vîl- 
cea. Un timp a jucat și 
la Armata Sibiu.

JEAN DUMITRU, 
GOVIȘTE. - Pe ce post 
a jucat Valentin Stăne- 
scu, antrenorul echipei 
Metalul Tîrgoviște? Pro
babil că sînteți foarte tî- 
năr, altfel n-ar fi posibil 

Valentin 
ani 

ec hi

să nu știți 
Stă n eseu a 
de-a rîndul, 
pei C.F.R. 
rești). De 6 
lecționat și 
țională.

din co- 
regiunea 
la Pro-

TIR-

că
apărat, 
poarta

(Rapid Bucu- 
ori a fost se
in echipa na-
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SELECȚIONATA FEMININĂ DE HANDBAL A ȚÂRI! NOASIRE
învingătoare In r. p. f. iugoslavia

După cum am mai anunțat, se
lecționata feminină a țării noastre 
a întreprins un turneu de două 
jocuri în R.P.F. Iugoslavia. Turneul 
a avut loc după terminarea meciu
rilor din cadrul competiției interna
ționale care, dotată cu „Cupa Taș- 
mai-dan” s-a disputat la sfîrșitul 
săptămînii trecute la Belgrad.

In prima partidă, handbalistele 
noastre au întîlnit în orașul Osijek 
o selecționată locală. Meciul a stîr-

Parașutistele sovietice 
au stabilit un nou record 

mondial
ALMA ATA (Agerpres). — Parașu- 

tistele Svetlana Ableeva, Irina Krav- 
cenko și Maria Trubocikina au sta
bilit un nou record mondial într-un 
salt de noapte de la înălțimea de 
1500 m cu deschiderea întîrziată a 
parașutei. Cele trei sportive sovietice 
au aterizat la o depărtare medie de 
9,66 m față de centrul cercului. Ma
terialele referitoare la această per
formanță au fost trimise Federației 
internaționale de aviație pentru a fi 
omologată ca nou record mondial.

nit un viu interes și a fost urmărit 
de un mare număr de spectatori. 
După un joc frumos, selecționata 
noastră a terminat învingătoare cu 
scorul de 14-10 (7-1) prin punctele 
înscrise de Victorița Dumitrescu (4). 
Boțan (3), Constantinescu (3), Con
stanța Dumitrescu (2), Ștefănescu 
(2). In prima parte a întîlnirii e- 
chipa romînă a jucat excelent, do- 
minînd cu autoritate. După pauză 
jocul a fost ceva mai Echilibrat.

Joi, echipa orașului București a 
evoluat la Pancevo în compania unei 
selecționate a orașului. Victoria a 
revenit din nou handbalistelor romîne 
cu scorul de 12—8 (7—5).

Patru jucători romînr 
participă la Balcaniada 

de tenis de la Zagreb
Azi după amiază urmează să pără

sească Capitala, plecînd în R.P.F. Iugo
slavia un lot de jucători pentru a par
ticipa Ia Balcaniada de tenis care se va 
desfășura la Zagreb între 12 și 16 iulie. 
Vor face deplasarea următorii sportivi: 
Ion Tiriac, Gheorghe Viziru. G. Boscli și 
Constantin Năstase.

Au început întrecerile 
de juniori la

BAD BLANCKENBURG 7 (prin 
telefon). Joi au Început întrecerile 
interechipe din cadrul „Criteriului 
european" al juniorilor la tenis de 
masă. Iată rezultatele înregistrate 
în prima zi și vineri ; echipe băieți, 
grupa A: R.S. Cehoslovacă—R. P. 
Romînă 5—2 : Șvab—Gheorghiu 2—0, 
Stepanek—Angelescu 2—0, Polako- 
vic—Giurgiucă 2—1, Șvab—Angeles
cu 0—2, Polakovic—Gheorghiu 2—0, 
Stepanek—Giurgiucă 0—2, Polakovic 
— Angelescu 2—0; R.P. Romînă— 
Olanda 5—0: Gheorghiu—Ruiten
2—0, Angelescu—Wynhoud 2—0, 
Giurgiucă—Hummel 2—0, Angeles
cu—Ruiten 2—0, Gheorghiu—Hummel 

J 2—1. Cei trei jucători rominj s-au 
' comportat slab în întîlnirea cu spor
tivii cehoslovaci. acțio-nînd timid. 
R.S.C. — Olanda 5—0. Clasament: 
l R.S.C., 2. R.P.R., 3. Olanda. Grupa 
B: R.P.U. — R.P.P 5—0, R.P.U. — 
Franța 5—1, R.P.U. — R D G. II 
5—0. Franța — R.P.P. 5—0, R.D.G. II 
—R.P.P. 5—0. Franța — R.D.G. II 
5—3; clasament: 1. R.P.U., 2- Franța 
3. R.D.G. II. 4. RP.P. grupa C: 
U.R.S.S. — R.F.G. 5—1, U.R.S.S.— 
Norvegia 5—0, R.F.G. — Norvegia 
5—0; clasament: 1. U.R S.S., 2. R.F.G., 
3. Norvegia. Grupa D: R.P.F.I. — 
Suedia 5—0, Suedia—R.D.G I 5—1

„Criteriului european" 
tenis de masă

„Rugbiul rominesc este de primul rang“
- declară Unui Oomcc, căpilanul ccîiipci Lourdes

Sub acest titlu, ziarul „L’Equipe** 
publicînd un articol pe marginea 
celor două victorii obținute de selec
ționata Bucureștiului și C.S.M.S. Iași, 
asupra ex-campioenei Franței, Lour
des, spune că aceste două perfor
manțe „dovedesc înalta valoare a 
rugbiului rofnînesc".

Ziarul scrie în continuare: „Anul 
trecut, cind echipa Franței, care 
cîștigase Turtieui celor 5 națiuni, a 
fost învinsă Ia București de cincispre- 
zecele Romîniei. căutmdu-se motive
le acestei capitulări, s-a invocat 
proasta condiție fizică a jucătorilor 
noștri, scăderea lor de formă — 
ne-a declarat căpitanul echipei Lour
des. Henri Domec. Acum, după ce 
i-am cunoscut pe Moraru, Demien, 
Penciu, Stănescu și pe alții, cred că 
trebuie să ne gîndim la altă expli
cație, care este cel puțin tot atit de 
valabilă: rominii nu mai pot fi con
siderați ca elevi, ci ca adversari 
redutabili, care vor fi întotdeauna 
greu de întrecut pe teren propriu**.

După ce vorbește despre comporta
rea francezilor în meciul de la Bucu
rești, Domec continuă : „... Acțiunile 
liniei romîne de înaintare au fost 
de-a dreptul impresionante. In spa
tele unei prime și a doua linii do
minate de veteranul Marinache, în 
linia a III->a: Rusu. Moraru și De
mien se afirmă ca mari jucători. 
Demien a fost marea revelație « 
ultimului meci Franța—Rom in ia, dar

• . ..
rnaiMina&aaaaw»

b'ț'î: ■ •
80.000 PERSONNES ONT VU LA CHUTE 

r DE LOURDES

BE TOUT PREMIER ORDRE" 
affirme Henri DOMEC, ie taaltame <cmrd«ds

Ș ‘ (De cumispvuihsH wartfatifer Jerwmc■'‘•iui. _______

Suedia—Luxemburg 5—0, R.P.F.I. — 
R.D.G. I 5—0, R.P.F.I. — Luxemburg 
5—0, R.D.G. I—Luxemburg 5—2; cla
sament: 1. R.P.F.I., 2. Suedia, 3. 
R.D.G. I. 4 Luxemburg. Semifinale : 
R.S.C. — R.P.F.I. 5—2. R.P.U. - 
U.R.S.S. 5—2.

Echipe fete; grupa A: R.P.U. — 
Danemarca 3—2, R.D.G. II — R.P.U. 
3—0, R.D.G. II — Danemarca 3—9; 
clasament: 1. R.D.G. II, 2. R.P.U, 
3. Danemarca; grupa B: R.D.G. I — 
Olanda 3—1, R.S.C. — R.D.G. I 3-2, 
R.S.C. — Olanda 3—0; clasament:
1. R.S.C., 2. R.D.G. I, 3 Olanda; 
grupa C: U.R.S.S. — R.P. Romînă 
3—1: Lukina — Mihalca 2—0, Belo- 
țerkovskaia — Mariana Jandrescu 
0—2, Lukina, Rudnova — M. Jan
drescu, Mihalca 2—1. Lukina — M. 
Jandrescu 2—0. Meciurile au fost 
foarte disputate și partida de dublu 
putea să ne revină. R.P. Romînă — 
Norvegia 3—0: M- Jandrescu — 
Knutzen 2—0, V. Jandrescu — Hauge
2— 0, M. Jandrescu, Mihalca—Knutzen 
Hauge 2—0. U.R.S.S.—Norvegia 3—0; 
clasament: 1. U.R.S.S., 2. R P.R., 3. 
Norvegia; grupa D: Suedia — R.F.G.
3— 0, Suedia — Franța 3—0, R.F.G.— 
Franța 3—1; clasament: 1. Suedia,
2. R.F.G., 3. Franța. Semifinale: 
U.R.S.S. — R.S.C. 3—0. Suedia — 
R.D.G. II 3—0.

La ora cind are loc convorbirea 
telefonică se desfășoară finalele pro
belor pe echipe și întîlnirile pentru 
locurile 3—4.

Vineri au inceput și primele jocuri 
din cadrul probelor individuale, unde 
s-au obținut următoarele rezultate 
mai importante: dublu mixt, turul I: 
Angelescu, Mihalca-Gotthold, Laursen 
(Suedia, Danemarca) 2-0, Gheorghiu, 
Mariana Jandrescu-Hiibner, Nylof 
(R.D.G.) 2—0. Giurgiucă, Victoria Jan- 
drescu-Wyputta, Ramberg (R.F.G., Da
nemarca) 2-0, turul II: Angelescu, 
Mihalca-Kovacs, Fialop (R.P.U.) 2-1, 
Kalnin. Balaișite (U.R.S.S.)-Gheorghiu, 
M. Jandrescu 2—1, Polakovic, Bosa 
(R.S.CJ-Giurgiucă, V. Jandrescu 2—1; 
simplu fete ; turul I : Wynia (Olanda)- 
M. Jandrescu 2—1 ; simplu băieți, 
turul I : Giurgiucă-Zupancic (R.P.F.I.) 
2—0, Vecko (R.P.F.I.(-Angelescu 2—0, 
Gheorghiu-Hauschild (R.D.G.) 2—1.

„Cupa cișligâiorilor de cupe 
1961 -62“ la lotftal

Progresul București 
calificat 

pentru turul II
A FOST TRAS LA SORTI PROGRA

MUL PRELIMINARIILOR

La Zurich, în cadrul unei ședințe a 
U.E.F.A. care a avut loc joi, s-a pro
cedat la tragerea la sorți a jocurilor 
primului tur din a doua ediție a ,,Cupei 
cîștigalorilor de cupe naționale". La a- 
ceasta ediție s-au înscris echipe din 20 
de țări (față de 10 cîte au participat 
în 1960—61). Fiorentina, câștigătoarea 
primei ediții, participă automat și este 
scutită de joc în turul preliminar. De 
asemenea, prin tragere Ia sorți vor 
juca direct în optimile de finală echi
pele Progresul București, Vardar Skoplje 
(Iugoslavia), Olimpiakos Pireu (C/ 
cia) (grupa I), Alliance Dudei ange 
(Luxemburg), Ajax Amsterdam (Olan
da) și GF Aarhus (Danemarca) (grupa 
II).

Echipele au fost împărțite în două 
grupe. In prima se vor disputa jocurile: 
Rapid Vicna (Austria)—Spartak Varna 
(R.P. Bulgaria). Floriana la Vallela 
(Malta)—Dozsa Ujpcst Budapesta (R.P. 
Ungară), Sedan (Franța) — Atletico 
Madrid (Spania) și Chaux de Fond!* 
(Elveția)—cîșligătoarea Cupei Portu

galiei (Leixoes sau Porto). In grupa a 
II-a : Duinferfine (Scoția)—St. Patrick 
(Irlanda), Swansea Town (Țara Gali
lor)—Motor Jena (R.D.G.) și Leicester 
City (Anglia)—Lurgan Glenavon (Irlan
da de Nord).

Jocurile acestea trebuie disputate 
pînă la 30 septembrie. Etapa optimilor 
se va desfășura în lunile octombrie și 
noiembrie, sferturile de finală în ianua
rie și februarie, semifinalele în martie 
și aprilie, iar finala în prima jumă 
a lunii mai. (Agerpres).

RAPID VA FACE PENULTIMUL PAS SPRE „CUPA
Moraru, care este în același timp 
antrenorul echipei campioane Gri- 
vița Roșie, este veritabilul coordo
nator al jocului**. Domec îi elogia
ză apoi pe Penciu, Stănescu, Chi
ri ac și V/usek.

Articolul se încheie astfel : „Alai 
trebuie să adăugăm că arbitrul par
tidei de Ia București a condus per
fect și că publicul s-a comportat față 
de noi, la fel ca cel de P« Golombes, 
cînd jucăm cu rugbiștii britanici. El 
a arătat că știe să aprecieze și a în
curajat acțiunile ofensive declan
șate de treisferturile noastre, care 
au fost excelente.

In sfîrșit, pentru a da o imagine 
și mai precisă a valorij rugbiștilor 
romîni, nu numai la ei acasă, ci și 
pe teren străin, voi spune că selecțio
nata Bucureștiului care a cîștigat 
turneul de la Praga. a disputat în 
urmă cu ci ți va anj 6 meciuri •« An
glia, din oare n-a pierdut decît unul. 
Aceasta ne scutește de orice co
mentariu în plus".

CAMPIONILOR EUROPENI** LA VOLEI

De pe pistele
de atletism

(Urmare din pag, 1)

ca un zid la blocaj, unindu-și forțele 
în momentele grele, pentru a răzbate 
spre victorie. Le cerem deci să-și pună 
în valoare, și acum, aceste calități, în 
fața unor foarte puternici parteneri de 
ioc, care îi vor solicita — desigur — 
la maximum.

Sînlem convinși că Rapid, care anul

trecut s-a aflat atît de aproape de țel, 
va reuși să învingă, să evolueze peste o 
săptămînă la Moscova, avînd ascenden
tul unei victorii Pentru aceasta, har
nicii săi coechipieri vor trebui să lupte 
la fiecare minge, să se orienteze cit 
mai bine tactic, să mențină inițiativa, să 
nu-și permită nici un moment de rela
xare.

AMĂNUNTE TEHNICE :

Echipa R. P. Romîne a cîștigat 
Balcaniada de lupte

(Urmare din pag. I) a fost de 
bitrul de 
pe saltea, 
punctat totuși. La aceeași categorie, 
cunoscutul luptător bulgar Kasabov 
învinge prin tuș pe Frakiadis (Gre
cia) .

fapt executată după ce 
centru fluierase „afară** 
dar arbitrii de marginecondus la puncte, dominîndu-și net ad

versarul, din cauza unei neatenții 
este învins pînă la urmă la puncte 
de Stoikov (Iugosl.). Acțiunea care 
l-a defavorizat pe sportivul rom în

★ ★ ★
La închiderea ediției ne-a parvenit știrea că cinci dintre 

romîni au urcat pe podiumul învingătorilor, 
pioni balcanici la lupte clasice, confirmînd 
ridicată a luptelor din țara noastră.

Iată rezultatele definitive: cat 
CAMPION BALCANIC; 2. Vukov 
57 kg. 1. I. CERNEA (R.P.R.), 
(R.P.B.) ; 3. Crișan (Iug.) ; cat. 62 
PION BALCANIC; 2. Velcov (RP.B.) ; 3. Rudakovici (Iug.) ; cat 
1. Martinovici (Iug.) campion balcanic; 2, Penev (R.P.B.); 
Sultz (R.P.R.); cat. 73 kg. 1. Horvat (Iug.) campion balcanic; 2. 
(R.P.B.) ; 3.

cucerind titlurile 
astfel încă odată

52 kg. 
(Iug.) ;

CAMPION
kg. 1. AL.

1.
3.

ar
de 
au

luptătorii 
de cam- 
valoarei

GH. SZABAD
Kerezov (RP.B.) 
BALCANIC; 2.

GEANTA (R.P.R.)

(R.P.R.)
; cat.
Penev 
CAM-

67 kg.
3. M. 
Durov

Sidiropulos (Gr.) ; cat. 79 kg. 1. I ȚĂRANU (R.P.R.).
CAMPION BALCANIC; 2. Dobrev (R.P.B); 3. Savas (Gr.); cat. 87 kg.

GH. POPOVICI (R.P.R.) CAMPION BALCANIC; 2. Radev (R.P.B);
Alabanda (Iug.) ; cat. grea: 1. Kasabov (RP.B.) ; 2. Stoikpv (Iug.) ; 
Martin eseu (R.P.R.).
Clasament pe echipe: 1. R.P. ROMÎNĂ 25 p.; 2. R P. Bulgaria 

p-; 3. R.P F. Iugoslavia 21 p. ; 4. Grecia 10 p.

1.
3.
3.

23

• Inlr-un concurs de atletism des
fășurat ieri în orașul Turku (Finlan
da), campionul olimpic Murray Hal- 
berg (Noua Zeelandă) a stabilit un 
nou record mondial în proba de 2 
mile, cu performanța de 8:30,0. Ve
chiul record era de 8:32,0 și apar
ținea australianului Thomas.

(Agerpres)
• Alte rezultate tehnice înregis

trate în meciul Dukla Praga—Legia 
Varșovia (88-111), desfășurat recent 
la Praga : 200 m : Folk (L) 20,7, 
Mandlik (D) 20,9; 800 m: Baran
(L) 1:48,4, Jilek (D) 1:49,2. Odlo-
zil (D) 1:49,2; lungime : Malcher-
■zyk (L) 7,28 m; disc: Piatkowski
(L) 59,42 m ; ciocan : Cieply (L) 
62,15 m.

• Cîteva rezultate obținute de 
atleții sovietici într-un concurs care 
a avut loc la Tallin ; greutate — 
Varanauskas 17,66 m ; suliță — 
Mozura 77,04 m; Parma 75,43 m ; 
100 m femei — Itkîna 11.9 sec.

« Etiopianul Bikila Abebe, cam
pion olimpic ia J.O. de la Roma în 
proba de maraton/ a evoluat recent 
la Osaka în cadrul urnii tradițional 
maraton care s-a desfășurat pe stră
zile orașului. El a terminat pe pri
mul loc în 2 h 29:27,0, urmat la 
10 minute de un alt maratoniat e- 
tiopian; Biratu Vammi.

• La Los Angeles, Dallas Long 
a realizat recent cea mai bună per
formanță mondială a anului la a- 
runcarea greutății : 19,79 m.

• București. Sala Floreasca. Ora 
19,3ă. Finala C.C.E. la volei masculin.

0 Arbitri : Switkowski (K. P. Polo
nă) și Jebacek (R.S. Cehoslovacă).
• Rapid București ; Horațiu Nicolau 

(căpitanul echipei), Aurel Drăgan, Da
vila Plocon, Vasiie Pavel, Gheorghe 
Fieraru, Mihai Grigorovici, Nicolae Ră- 
ducanu, Constantin Timirgazin, Radu 
Costinescu, (antrenor Gh. Petrescu).
• T.S.K.A. Moscova ; Iuri Cesnokov 

(căpitanul echipei), Nil Fasahov, Gheor-

ghi Mondzolevski, Vitali Kovalenko^ 
Nikolai Burobin, Semen Scerbakov,* 
Juravlev, Farbei, Kliger, Șmit (antre
nor Ghivi Ahvlediani).
• Meciul retur al finalei va avea 

loc la Moscova, pe data de 15 iulie 
a. c. Conform noilor prevederi ale re
gulamentului, în cazul egalității de 
victorii nu sînt luate în considerație 
setaverajui și punctaverajul, urmînd să 
se dispute un al treilea meci, decisiv, 
la Budapesta, pe data de 8 august a.c.

PILSOJIffil
• Aseară, în Palatul Sporturilor 

din Moscova, reprezentativa de hal
tere a U.R.S.S. a obținut o catego
rică victorie cu scorul de 6—1 în fața 
formației S.U.A. (Agerpres).

• Turul ciclist al Iugoslaviei se 
va desfășura anul acesta între 27 
iulie și 6 august pe un traseu de 
1.547 km împărțiți în nouă etape. 
La cursă au fost invitate echipe din 
R.P. Romînă, R.P. Bulgaria. R.P. 
Polonă, Olanda, R.P. Ungară, El
veția, Tunisia și Italia. Vor concura 
de asemenea două selecționate ale 
R.P.F. Iugoslavia și citev-a echipe 
regionale.

• în semifinalele probei de 
simplu feminin din cadrul turneu
lui internațional de tenis de la 
Wimbledon s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Truman (Anglia)- 
Schuurman (Africa de sud) 6-4, 6 4 ; 
Mortimer (Anglia)-Reynolds (Africa 
de sud) 11—9, 6-3. în finala de

simplu bărbați. Laver l-a întrecut în 
trei seturi pe McKinley: 6—3, 6—1, 
6-4.

® Marii maeștri sovietici V. Smîs- 
lov și M. Taimanov participă la un 
turneu internațional de șah care s-a 
deschis la 6 iulie Ia Dortmund 
(R.F. Germană).

® Concursul internațional de pen
tatlon modern de la Halle a luat 
sfîrșit cu succesul sportivilor ma
ghiari, care au ocupat primele trei 
locuri în clasamentul individual : 
1. Balczo 5232 puncte; 2. Imre 
Nagy 5134 puncte : 3. L. Foldi 4956 
puncte. Pe echipe primul loc a fost 
ocupat de formația R.P. Ungare cu 
14.696 puncte, urmată de cea a 
Suediei — 13.561 și echipa R.D. Ger
mane — 12.820.

• întîlnirea internațională de 
handbal masculin dintre echipele 
Spartak Brno și S.K. Forends 
Danemarca s-a terminat cu scorul 
de 26—19 (12—7) în favoarea spor
tivilor cehoslovaci.
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