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NOI MAEȘTRI ÂI SPORTULUI
R. CALARAȘANU

(Continuare în pag. a 4-a)

CristianEchipa colectivistelor din

Sâmbăta, pe velodromul Dinamo

tenismanii romîni

CAROL 
coresp.

GRUIA 
regional

Cei 6 campioni balcanici de lupte 
cui lor antrenorul federal I. Corneanu

Stalios,
6-0.

In meci 
I. Turcu 

(Progresul).

Actuala ediție constituie și o ultimă 
repetiție publică în vederea marelui con
curs ^internațional „Cupa orașului Bucu
rești . In programul concursului de sîm- 
bătă, care începe la ora 16,30. figurează 
probe de viteză. 1000 m cu start de pe 
loc, semilond ș.a.

au zi de 
desfășoare
R.P. Bul- 
Vineri va

republicane
R.P.R, de
Tov. Emil

U.G.F.S., a

au avut o comportare except io- 
cu prilejul Balcaniadei de la

loc să-și deru- 
deplasări, s-a 

de lovituri, ne- 
apărarea. In re-

sub aspectul combativității, 
la care reprezentantul nostru 
superior. Mîndreanu care a 
întîlnirea, a avut un adver-

numeroasele acțiuni

cadrul cciii-(Material primit in 
cursului „Pentru cea mai bună coi 
•ondență

te reuniuni organizate de ziarul nostru 
pe velodromul din parcul Dinamo. Com
petiția, dotată cu trofeul „Cupa Sportul 
popular . a intrat în tradiția ciclis
mului de pistă. In fiecare an. această 
întrecere se bucură de o participare nu
meroasă și ’ valoroasă.

Za sosire in Gara de Nord. In mișto— 
Foto : P. Romoșan

liștii noștri sînt în plină pregătire, 
șteptarea concursului internațional 
va avea loc între 21—23 iulie la 
rești. cu participarea unor pistarzi 
Italia, R.D.G.. Franța. U.R.S.S.. 
. Bulgaria și alte țări. Ei vor lua 
d simbătă in cadrul unei inletesaa-

Componentele echipei de volei din Cristian

Cupa orașelor balcanice1* Ia box

rinerii boxeri romîni s-au ținut tare!
Florea Patrașcu, revelația primei gale

Marți seara, la ora 19,A? cîrid crai- 
mi competiției chema în ring pe 
ixerij ce.or patru sari parlicipau.e 

„Cupa orașelor balcanice", cei 
•ste 8.000 de spectatori prezenți în 
otcoava" de la Republicii au ov-i- 
maț călduros pe sportivii din Bal- 
ni. reuniți la București într-o com- 
ttiție de amploare, prietenească, 
jpă cuvîntul de salut adresat par- 
âpanților de tov. Emil Ghibu, vice- 
eședinte al Consiliului General 
C.F.S.. cele patru echipe au salutat 
blicul angajîndu-se să ofere între- 
ri dinamice și spectaculoase.
La ora 20 arbitrul Gh. Dumitrescu 
chemat în ring prima pereche de 
xeri: Theotokatos (Grecia) și Pa- 
iotov (Bulgaria). Boxerul grec a In
put lupta cu mult curaj și se părea 

îi va da mult de furcă lui Pana- 
ov, dar, treptat. acesț.a_-din urmă 
trimis cîteva croșee excelente, obli- 
idu-1 pe Theotokatos să bată în 
ragere și. în cele din urmă, să se 
mnoască învins.
Cuni/scînd adevărata valoare a ti
rului Ciucă, mulți dintre tehnicienii 
jtri nu-și făceau „probleme" înain- 
. partidei dintre acesta și Sadettin 
urciia), și-l dădeau aproape sigur 
ingător pe romîn. In ring însă lu- 
rile s-au petrecut altfel. Imediat 
să ce arbitrul Gheorghiev (Bulga-

liaminică: „Regata Snagov 
Ia canotaj

competiție internațională de
nautice a anului, organizată
Snagov, se va desfășura du-

’rima 
rturi 
lacul 
iică dimineața. Este vorba de tra- 
onalele întreceri ale „Regatei Sna- 
“, la care — 
sportivele din 
;ativ — și-au 
st ori din R.P.
l.P.F. Iugoslavia, 
rogramul întrecerilor 
>e internaționale masculine și 3 

alături de sportivii 
lotul nostru repre- 

anunțat 
Ungară,

participarea 
R.P. Polonă

cuprinde 4

ria) a comandat începerea luptei, Sa
dettin a pornit decis spre mijlocul 
ringului și a făcut ceea ce puțini 
se așteptau: a atacat continuu, cu 
mare viteză, lovind mult și precis. 
Surprins. Ciucă nu a știut la început

PROGRAMUL REUNIUNII 
DE ASTA-SEARA

Astă-seară, de la ora 20. se va 
disputa tot în potcoava stadionu
lui Republicii cea de a doua gală. 
Iată programul . Theotokatos (Gre
cia) — Sadettin (Turcia) ; Dimi
trov (Bulgaria) — Ismet (Turcia); 
Traikov (Bulgaria) — Karahalios 
(Grecia) ; Anghelov (Bulgaria) — 
Hossakos (Grecia) ; Mikail (Gre
cia) — Gr. Enache (Romînia)
I. Ivan (Romînia) Stoieme- 
nidis (Grecia) ; Abbas Bog« 
(Turcia) — Pandov (Bulga
ria) ; Samovolschi (Bulgaria) — 
1. Alexandru (Romînia). 
amical, se vor întîlni 
(C.C.A.) și C. Rusu

să se descurce și, în' 
teze adversarul prin 
angajat în schimbul 
glijîndu-și complet 
priza e doua însă "boxerul nostru a- 
tecă hotărît îndeosebi cu serii la corp, 
care-1 incomodează pe Sadettin. Din 
acest moment acțiunile boxerului turc 

academic
feminine, pe lîngă care se vor mai 
disputa și cîteva curse interne, la care 
vor lua parte sportivi de valoare din 
Capitală.

Fără îndoială, „REGATA SNAGOV" 
va prezența un punct de atracție în 
plus pentru numeroșii vizitatori dumi
nicali ai pitorescului Iac din apropie
rea Capitalei.

In fotografie: un echipaj de 8-ț-l 
în timpul antrenamentului.

■■«ST

Reprezentativa R. P. Romine învingătoare 
in prima zi a Balcaniadei de tenis

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romîna

ANUL XVII—Nr. 3857 Joi 13 iulie 1<?61

ucă și Sadettin (ol) au furnizat 
o partidă dinamică, după cum se 

+ poate vedea și în fotografia noastră *

cu capul 
Ciucă a 

„Cocoșii" 
Dimitrov

își pierd din claritate, ba mai mult, 
el obstrucționează și atacă 
înainte. Cu toate acestea, 
obținut foarte greu decizia. 
Costarelos (Grecia) și 
(Bulgaria) ne-au oferit o partidă di
namică, în care. îndeosebi, boxerul 
grec a făcut multă risipă de ener
gie. Sub aspect tehnic însă întîlni
rea a fost deficitară, decizia aparți- 
nind în cele din urmă lui Costarelos.

In limitele aceleiași categorii, N. 
Mîndreanu a încrucișat mănușile cu 
Ismet (Turcia). Partida a plăcut în
deosebi 
capitol 
a fost 
cîștigat 
sar puternic și incomod. Ismet a știut 
de fiecare dată să iasă din situațiile 
critice cu lovituri.

Marea revelație a seriei a fost însă 
tînărul Florea Patrașcu, care a rea
lizat o victorie pe cît de neașteptată

ZAGREB 12 (prin telefon). Miercuri 
după amiază au început întrecerile 
Balcaniadei de tenis. In prima zi*  re
prezentativa R.P. Romîne a învins 
cu categoricul scor de 3—0 echipa 
Greciei: Gh. Viziru — Kalivas 6—0,

Aseară la sediul Consiliului General 
al U.C.F.S. din strada Vasile Conta 
nr. 16, a avut loc o ședință festivă 
la care au participat activiști spor
tivi de frunte și loturile 
de seniori și tineret ale 
lupte clasice și libere. 
Ghibu, vicepreședinte al 
felicitat călduros pe sportivii noștri

6—2, 6—1, Tiriac — Riziakis 6—1, 6—2, 
6—0, Țiriac, Gh. Viziru 
Danielopos 6—1, 0—6, 6—0, 4—6, 
Sportivii noștri au făcut o frumoasă 
impresie prin
de atac ca și prin siguranța dovedită 
în dirijarea mingilor. In cealaltă în- 
tilnire, R.P.F. Iugoslavia a cîștigat la 
Turcia tot cu 3—0: Iovanovici — Bari 
6-0, 6-3, 6—2, Pilici - Balas 6-3, 
6—2, 6—0, Iovanovici, Pilici — Balas, 
Orenli 6—0, 6—1, 6—0.

Joi,
pauză, urmînd ca să se 
partidele: Turcia — Grecia, 
garia — R.P.F. Iugoslavia.
avea loc următorul program: R.P. Ro- 
mînă — Turcia, R.P. Bulgaria — 
Grecia.

care 
nală
Skoplje. El a arătat că luptătorii 
noștri au înregistrat în acest an o 
serie de succese de mare presbgiu 
pe plan mondial. Cu acest prilei au 
fost decernate titlurile de „MAESTRU 
Al SPORTULUI" luptătorilor ALE
XANDRU GEANTĂ și MARIN CRIS- 
TEA.

In comuna Cristian din regiune» 
Brașov se află o gospodărie colecti
vă. Membrii ei, buni gospodari, mun
cesc cu multă tragere de inimă, fapt, 
care a dus la continua creștere a ni
velului lor de trai. In casele colecti
viștilor din Cristian poți găsi tot ce 
vrei. Aproape că din nici o casă nu 
lipsește radioul; sute de colectiviști 
au biciclete, unii chiar motorete șl 
motociclete. Rodul muncii comune se 
face tot mai simțit in viața tuturor.

Cum este și firesc, sportul nu poa
te lipsi din viața membrilor G.A.C., 
„Drum Nou" din comuna Cristian- 
In rindurile de față nu ne vom ocu
pa însă de activitatea generală a aso
ciației sportive, care ființează pe lîn
gă această gospodărie colectivă. Vom 
alege o singură ramură de sport, cea 
mai îndrăgită de colectiviștii și co
lectivistele din Cristian — voleiul.

Profesorul Cornel Suciu de la Școa
la de 7 ani din comună este un mare 
animator al activității sportive. El 
este antrenorul echipei feminine — 
mîndria colectiviștilor din

Deși au făcut cunoștință 
darul acestui sport doar 
luni, tinerele colectiviste 
de pe acum o echipă cu 
posibilități, care evoluează 
succes în campionatul orașului Bra
șov. De curînd, deplasîndu-se la Bra
șov, echipa asociației sportive de pe 
lîngă G.A.C. „Drum Nou“ a întrecut 
cu 3—1 formația Institutului Politeh
nic, făcînd dovada unor certe calități. 
Cu acest prilej, am aflat că formația 
din Cristian este alcătuită din tinerele 
colectiviste Niculina Albu, Angela 
Banu, Elfriede Totelz, Georgeta Dă- 
neț, Ditto Roth, profesoara Helga 
Mureșan și eleva Victoria Chisăliti 
de la școala de 7 ani.

Folosindu-și cu multă pricepere tim
pul lor liber, tinerele
Cristian se pregătesc cu 
guință și ambiție 
măiestriei lor și, 
rezultatele muncii 
goste și pasiune, 
se arate.

Cristian, 
cu abece- 
de cîteva 
alcătuiesc 
frumoase 
cu mult

voleibaliste din 
multă sir- 

pentru desăvirșirea 
după cum se vede, 
lor, plină de dra- 

nu au întîrziat să



■
Clasamentul definitiv al campionatului 

republican masculin
După disputarea tuturor partidelor 

restante, comisia de competiții a Fede
rației Romîne de Volei a omologat 
clasamentul campionatului republican
masculin 1960/1961. După cum se știe.
titlul de echipă campioană a revenit
formației Rapid București iar echipele
Petrolul Ploiești și ’ Farul Constanța.
care au ocupat locurile 11 și, respec-
tiv. 12, au retrogradat., Iată clasamen-
tul

1. Rapid Buc. 22 21 1 63:18 (1148: 825) 43
2. Prog. Buc. 22 16 6 54:40 (1258:1163) 38
S. Șt. Cluj 22 15 7 55:33 (1170:1038) 37
4. Din. Buc. 22 14 8 52:33 (1151:1011) 36
5. Jiul Petr. 22 13 9 48:45 (1204:1200) 35
6. Șt. Tlm. 22 12 10 51:41 (1210:1119) 34
7. C C. A. 22 9 13 44:45 (1156:1105) 31
S. Tractorul B. 22 9 13 42:46 (1067:1099) 31
9. Șt. Gal. 22 9 13 41:53 (1087:1217) 31

10. FI. r Buc. 22 9 13 37:52 (1024:1191) 31
11. Petrolul PI. 22 4 18 26:59 ( 959:1177) 26
32. Farul Const. 22 1 21 17:65 ( 864:1153) 23

Ilie Popa (Dinamo București) învingător 
în concursul republican de marș

s-a desfășurat în Capitală 
republican de 20 km marș 
Primele locuri au revenit 

la indivi- 
I,

Sîmbătă 
concursul 
pe șosea, 
dinamovistului Ilie Popa,
dual și asociației sportive P.T.T. 
pe echipe. Iată rezultatele tehnice :

1. Ilie Popa (Dinamo București) 
lh.36:00,0; 2. Ion Baboie (P.T.T.) lh. 
36:35,0; 3. Haralambie Răcescu (Di
namo) lh.37:40,0; 4. Marin Sfănțuică 
(Metalul 23 August) lh.38:33,0 ; 5. Va- 
leriu 
colae

Pe 
de 2. 
rești 
talul
50 p.
pusă
Dumitru Chiose și Valeriu Mitrea.

Mitrea (P.T.T.) lh.39:40,0; 6. Ni- 
Toader (FI. Roșie) lh.39:50,0.
echipe — I. P.T.T. I 14 p, urmat 
FI. Roșie 24 p; 3. Dinamo Bucu- 
28 p; 4. P.T.T. II 42 p; 5. Me- 
23 August 44 p; 6. Surdo-muți 
Echipa învingătoare a fost com- 
din mărșăluitorii Ion Baboie,

NICOLAE NICOLAE, coresp.

O zi în Poiana Brașov9

Brașovului", cum mai este denumită Poiana Brașov, e cunoscută 
mii de oameni ai muncii din țara noastră. Frumusețile acestei

Azi, la Cluj

Astăzi dimineață la ora 6 s-a dat 
plecarea, de pe stadionul Tineretului, 
în campionatul republican de marș de 
50 de km pe șosea. La această între
cere participă 25 de concurenți prin
tre care maestrul emerit al sportului 
Ion Baboie, maeștri sportului D. 
Chiose, Ion Barbu, D. Paraschivescu. 
întrecerea se va disputa pe șoseaua 
București—Ploiești pînă la kilometrul 
29, sosirea făcîndu-se tot la stadionul 
Tineretului.

UN NOU RECORD REPUBLICAN

In cadrul campionatului de zbor 
fără motor al R.P. Ungare, maestrul 
sportului Gheorghe Gîlcă a realizat 
o frumoasă performanță. El a obținut 
o viteză de 54,28 km/oră pe distanța 
unui triunghi de 315 km, ceea ce re
prezintă un nou record al R.P.R. 
această probă.

la

Un joc decisiv: Știința
o surpriză în etapa de dtt- 
a campionatului republican de 

Fruntașele clasamentului, . Di- 
București și Știința Cluj, ob- 
noi victorii, își continuă cursa 

Dar,. în 
timp ce dinamoviștii (fără Kroner) 
au învins comod la Țg. Mureș, stu
denții au trecut prin multe emoț'i 
pînă la fluierul final al arbitrului, 
care le-a consfințit succesul asupra 
C.C.A. In orice caz, partida dintre 
cele două formații, care este pro
gramată azi la Cluj, este așteptată 
cu un deosebit Interes, ea urmînd 
să decidă echipa cîștigătoare a pri. 
mei părți a campionatului.

Dinamo București
Nici 

minică 
polo, 
name 
ținînd 
spre titlul de campioană, 
timp ce ('

claIată de altfel cum 
mental înaintea ultimei
1. Dinamo București
2. Știința Cluj
3. C.S. Oradea
4. C.C.A.
5. Mureșul Tg. Mures
6. I.C. Arad
7. Rapid București
8. Știința București
9. Progresul București

Celelalte trei meciuri ; _
de ultima etapă sînt: Știința Bu 
rești—Mureșul Tg. Mureș; Prog 
stil București—Rapid București ; C 
Oradea—C.C.A.

Meciurile din Capitală se de: 
șoară la Ștrandul Tineretului, îr 
pînd de la ora 18.

arată 
etape

7
6
5
4
4
2
2
1
o
program

7
7
7
7
7
8
7
7
7

o 
1 
o 
o 
o 
o 
o
1 
o

o 
o
2
3
3
6
5
5
7

49:11 
29:16 
46:21 
26:21 
23:31 
29:46 
17:33 
14:36 
23:41

„Perla 
de sute de 
minunate stațiuni sînt apreciate și de miile de excursioniști de peste hotare. 
Aerul proaspăt al munților, frumusețile neasemuite ale priveliștilor au 

făcut din Poiana Brașov punctul de intilnire al celor mai mulți vilegla- 
turiști.

Despre această minunată și încintătoare stațiune s-au scris pagini în
tregi, dar niciodată suficiente pentru a reda in întregime frumusețile ei. 
In rîndurile și imaginile prezente vom căuta să vă redăm 
aspectele unei zile de odihnă petrecută de oamenii 
tră in Poiană.

Unii au ținut să facă o plimbare cu telefericul 
Tind de la „înălțime" peisajul încintător.

Pentru amatorii de plimbări acvatice se

PARAȘUTIȘTll NOȘTRI

IN R. P BULGARIA

citeva din
muncii din patria noas-

la dispoziție zeci, de bărci 
populare, sau ambarca
țiuni de canotaj (imag. 
Nr. 2). Și, după ce plim
bările au luat, sfirșit, ci
teva ore de odihnă la um
bra unui pom sînt mai 
mult decit binevenite 
(imag. Nr. 3).

Seara, cind soarele dis
pare încet, încet, printre 
brazi, toată lumea este 
veselă și mulțumită. Du
pă o săptămină de mun
că, o zi petrecută în Po
iana Brașov este un ade
vărat tonic, îți dă sănă- 

și putere. Cum să 
revii atunci tot mai 
in aceste locuri ?

Fotoreportai de 
C. GRAUR și 
CORCODEL-cores-p.

(Material primit în ca
drul concursului „Pentru 
cea mai bună corespon
dentă")

(imaginea Nr. 1), admi-

Zilele acestea se desfășoară în ora
șul Kazanlîc din R.P. Bulgaria un 
concurs de parașutism la care au fost 
invitați sportivii romîni Gheorghe 
Iancu, Ion Negroiu, Valentin Țurcnnu, 
Ion Roșu. Nicolae Velicu, Elena Bă- 
căoanu, Elisabeta Popescu și Angela 
Năstase.

„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI

Azi, la ora 17, va avea loc pe pla
toul Expoziției de la șosea, concursul 
de modele zburătoare (categoria cap
tive) „Cupa orașului București".

Nici o modificare în clasamentul 
campionatului republican pe echipe 

după ultimele întîlniri
Sîmbătă dimineața, la Cluj, s-au 

disputat partidele întrerupte ale ul
timei runde din turneul final al cam
pionatului republican pe echipe. Re
zultatele consemnate n-au avut darul 
să aducă nici o modificare în cla
samentul întrecerii, fiecare din cele 
șase echipe păstrindu-și locul ocupat 
pînă atunci.

Singura întreruptă din întîlnirea- 
derbi Petrolul — I.T.B. a definitivat 
rezultatul de egalitate, tabela arătind 
pînă la urmă 3—3. Partos a încercat 
zadarnic să forțeze ciștigul în pozi
ția blocată a finalului cu Voiculescu, 
astfel că ploieștenii au înregistrat 
primul lor meci nul din concurs.

In celelalte două întîlniri, echipele 
bucureștene au suferit înfrîngeri.

Voința Tg. Mureș a întrecut cu 
pe Spartac (Bălănel — Soos 0—1, ’ 
cher — Pal
Melau 0—1, Pitpinic
Rodica
I/2—*/ 2, Domnița Sutiman — Paras 
va Szilagy 0—1). Surprinzător, : 
greșul a trebuit să plece steagu 
fata ultimei clasate, Muncitorul < 
dea: 2'/2-3'/2

Troianescu
— Belea y2-—Vz»
0 1, Margareta Teodoresci 

Farcaș >/2—'/2, Virginia

Manolescu

li2~ll2< Georgesct
- Maiori 
Elena Udt

2‘/2-3>/;
‘/z-'/z. “ '
Nacht 
Hertz
Renee /2 /2, .
roiu — Suzana Makai 0 1).

Iată clasamentul final : Pel-.
22, I.T.B. 18, Progresul 14, Spc 
13, Voința 12'/,, Muncitorul

(rd. v

(Rădulescu — !
Makai 

Bozdoghin

UN EXAMEN TRECUT CU SUCCES
Duminică la prînz cind s-au 

nat campionatele de pistă ale 
talei am înscris pe blocnotes 
prime impresii în legătură cu
cerile pe care le-am urmărit timp de 
șase zile. Pe primul plan figura...

termi-
Capi- 

citeva
între-

TINERETUL A FOST LA ÎNĂLȚIME

de viteză s-au încheiat cu 
republicane. Autorii : Dan 

(Dinamo) marcat la proba 
cu start de pe loc cu 37,1 
37.8 îi aparținea), Dumitru 
(Victoria) cronometrat la 
urmărire individuală (2000 

I. Arde-

Toate probele de juniori cu excep
ția celei 
recorduri 
Popovici 
de 500 m 
sec. (v.r. 
Paraschiv 
proba de
m) cu 2:39,5 (v.r. 2:44.6 
leanu- Olimpia Brașov) și formația 
Victoria II alcătuită din D. Paras
chiv, S. Mihălțeanu, Gh. Radu și D. 
Mărgărit, cîștigătoarea titlului de cam
pioană a Capitalei la urmărire echi
pe cu timpul de 2:32,7 (v.r. 2:36,8). 
Acești recordmani ca și încă o serie 
de tineri care s-au afirmat ca auten
tice speranțe, dacă vor fi supuși unei 
atente pregătiri' vor îngroșa în curînd 
numărul pistarzilor noștri consacrați.

CALIFICATIVUL BINE ȘI PENTRU 
ANTRENORI

Fără discuție că un mare merit în 
obținerea acestor rezultate îl au an
trenorii și în mod deosebit Mircea Mi- 
hăilescu (Victoria) și Ștefan Lemîn- 
droiu (Dinamo). Ei au adus pe velo
drom o serie de elemente tinere 
care au reușit să-și treacă cu succes 
primul lor examen public. Pînă la 
finalele campionatelor R.P.R. care sînt 
programate, tocmai . îp luna octombrie 
acești alergători . trebuie sâ fie ■ an
grenați — dacă este posibil — 
aproape . în fiecare duminică în. di
verse concursuri pe velodrom. Con
siderăm că 
șeală dacă 
fost destui 
rioadă mai
ci ar fi îndrumați — 
procedat pînă acum — 
rile de pe

s-ar comite o mare gre- 
tinerii remarcați — și au 
— n-ar fi reținuți o pe- 
îndelungată pe velodrom 

așa cum s-a 
spre întrece-

șosea.

SENIORII 
GATIREA

ȘI-AU VERIFICAT PRE-
IN VEDEREA „INTERNA
ȚIONALELOR “

absența unor cicliști frun-Cu toată 
tași care se aflau în perioada res-

în circuitul regiunii Brașov, 
spune că confruntările senio- 

mai ales la

pectivă 
putem 
rilor au fost interesante, 
semifond și la proba de urmărire pe
echipe, unde alergătorii de la C.C.A. 
și Dinamo au „mers" sub 5 minute. 
Demnă de reținut a fost și compor
tarea alergătorilor Dumitru 
(C.C.A.) 
mo) la 
start de 
doborît 
nînd 1:13,9 și respectiv 1:14,0 timpuri 
apropiate de performanțele europe
ne. Ei, și restul pistarzilor noștri 
fruntași trebuie să folosească la ma
ximum timpul care ne mai desparte 
de apropiatul concurs internațional

de la București (21—23 iulie) pent 
reprezenta cu cinste culorile p: 
în confruntările cu cicliștii din I 
ța, R. P. Bulgaria, Italia și 
țări.

alergătorilor Dumitru Stan 
i și Eugen Bărbulescu (Dina- 

clasica probă de 1000 m cu 
pe loc, în cadrul căreia și-au 
recordurile personale, obți-

TR. IOANIȚESi

La balta Greaca
Cicloturiștii bucureșteni vor 

prilejul duminică să ia parte 
nouă excursie. Este vorba de o „> 
plimbare (care însumează... 120 
pînă la balta Greaca, 
ce vor să ia parte se 
nică la ora 7, în fața 
tiv Dinamo. Plecarea

Adunarea 
va face < 
Parcului 
va avea

jumătate de oră mai tîrziu.

— Nu vă impacientați, dau cu banul 
să văd doar care o să arbitreze, cit 
despre deplasare... dăm la toată lu
mea ! ! ! «

schimb la meciul
- Laminorul Roman nu 

nici un arbitru. A trebuit ca 
aducă unul cu mașina de la j 
iar altul a lost găsit printre 

tatori.



Campionatul internațional feroviar

R. P. ROMiNĂ - R. S. CEHOSLOVACĂ AZI ÎN CIULEȘTI
Astăzi după amiază, pe stadionul 

din Giulești. este programat un inte
resant meci international. Este vorba 
de întîlnirea dintre selecționatele fe
roviare ale R.P. Romîne și R.S. Ce
hoslovace. Meciul are un caracter o- 
ficial: se dispută în cadrul campiona
tului international feroviar și echipa 
învingătoare se va califica pentru 
turneul final, care se va desfășura în 
R.P. Bulgaria, între 19 și 23 iulie. 
Echipa care va obține azi victoria ■ — 
și șanse mai multe are formația noa
stră — va întîlni la 19 iulie la Varna 
selecționata feroviară din U.R.S.S.

Fotbaliștii cehoslovaci au sosit marți 
în Capitală, iar ieri au făcut un an
trenament în Giulești sub conduce
rea antrenorului Nejedly, fostul inter
național cehoslovac. Nejedly ne-a co

Jocuri internaționale

Petrolul Ploiești a întrecut cu 4—2 (2—0) 
pe Aufbau Magdeburg

PLOIEȘTI 12 (prin telefon). — 
Întîlnirea internațională Petrolul —. 
A'ufbau Magdeburg a stîrnit un inte
res deosebit, dovadă cei 16000 de 
spectatori prezent! pe stadionul din 
localitate. Aceștia au avut ocazia 
să asiste la un joc frumos, încheiat 
cu victoria meritată a Petrolului la 
scorul de 4—2 (2—0). In general, 
echipa locală « dominat mai mult 
printr-un joc tehnic, bine orientat, la 
care oaspeții au răspuns prin acțiuni 
în viteză, mai ales pe contraatac, 
începutul meciului a aparținut echi
pei oaspe, apoi Petrolul a preluat 
inițiative, a atacat insistent și a 
înscris două goluri prin Dridea în 
min. 17 și 22. După pauză, gazdele 
slăbesc alura și jocul devine echili
brat. Scorul, majorat de ploieșteni 
în min. 46 prin Zaharia, a fost re

ProgrEsul București—Motor Karl Marx Stadt 2-1 (1-1)
Aseară, reflectoarele de pe Stadio

nul Republicii s-au aprins — prima 
oară anul acesta — și pentru fotbal ! 
Si de aceea, citeva mii de specta
tori au ținut să „guste" o partidă dis
putată in nocturnă, la o temperatură 
plăcută, intr-un splendid decor de 
vară... Ei au aplaudat la sfîrșitul 
celor 90 de minute și victoria obți
nută cu 2—1 (1—1) de Progresul în 
fața formației Motor Karl Marx Stadt, 
clasată pe locul III în campionatul 
R.D. Germane.

Victoria — așa cum arată și scorul
— a fost realizată greu, Ia capătul a 
multe eforturi. Aceasta cu toate că
— paradoxal — Progresul a avut mul
te ocazii de gol, iar raportul de cor- 
nere le-a fost favorabil cu 13—4 ! 
Explicația constă in aceea că bucu- 
reștenii nu au folosit decît rareori

Stadion sau... lac de pășune?

'Stadionul „Progresul" din Caracal 
este o bază sportivă frumoasă, cu 
tribune de ciment in construcție. Pe 
el se desfășoară intilniri de fotbal, 
iar deseori au loc și unele acțiuni 
culturale. Organele locale sportive și 
mai ales Consiliul raional U.C.F.S. 
Caracal se preocupă insă prea puțin 
de felul cum e îngrijit acest teren. 
Pista de atletism este inundată de 
bălării, iar pirul și spinii au umplut 
locurile rezervate spectatorilor la tri
buna a Il-a. Pe terenul de fotbal 
gazonul este necosit, avind un as
pect urit.

Recent, după un spectacol muzical 
dat de către orchestra „Ciocirlia" din 

municat următoarea formație pentru 
jocul de azi: Majdar-Skubik, Hrne- 
cek, Jonec-Hobor, Urban-Snir, Czo
pek, Polgar, Lukaci, Serfozo. Rezerve: 
Rada, Schnopfer și Boudik. Selecțio
nata este alcătuită din jucători de 
la Lokomotiv Kosice, Lokomotiv Pil- 
sen și Lokomotiv Nove Zamski.

Reprezentativa noastră feroviară, 
formată din jucători de la Rapid, va 
alinia probabil următorul ,,11“ : Dun- 
gu-Greavu, Motroc, Macri - Neacșu. 
Koska-Copil, Ozon, I. Ionescu, Geor
gescu. Văcaru. Rezerve: Todor, Lea- 
hevici și Ion Ion.

Partida va începe la ora 17,30 și 
va fi condusă de trei arbitri bulgari: 
Gh. Hristov, St. Anghelov și B. Peev. 
In deschidere, la ora 15,45: Rapid II- 
Tehnometal.

dus de oaspeți prin Hirschmann 
în. min. 55 (din 11 m) și 63. In 
final, Petrolul atacă și stabilește re
zultatul la 4—2 în min. 83 prin 
Voinea, un jucător tînăr care a fost 
încercat azi și care a corespuns.

A arbitrat bine I. Chirițescu — 
București.

PETROLUL: Sfetcu — Pal, Fro- 
nea, Neacșu — Tabarcea, Marin Mar
cel (D. Munteanu) — Zaharia. Ba
dea (Voinea), Dridea, D. Munteanu 
(Badea), Bontaș.

AUFBAU: Blockwidz — Kubisch. 
Reidock, Ropke — Weimann, Hir
schmann — Schmidt, Behne. Eck
hardt, Walter (Wiedemann), Stocher.

M. POPESCU și P. VOICILA, co- 
resp.

pătrunderile pe aripi, înghesuind jo
cul pe centru, cu toate că Motor Karl 
Marx Stadt folosea excelent apărarea 
„în scară" destrămînd toate atacurile 
Progresului. Pină la urmă — după ce 
Winkler (m. 15) deschisese scorul — 
Soare (m. 39) la o lovitură liberă 
excelent lucrată de Oaidă, și Marin 
(min. 71), au găsit cite un culoar 
pentru a expedia balonul în plasă.

Arbitrul N. Mihăilescu a condus cu 
unele scăpări, următoarele formații: 
PROGRESUL: Niculescu — Nedelcu, 
Caricaș, Soare — Ioniță, Pașcanu — 
Oaidă, Protopopescu (Smărăndescu I), 
Voinea (Smărăndescu II), Mafteuță 
(Marin), Marin (Baboie). MOTOR: 
Loschner — Notzold, Hoizmiiller, Pat- 
zer — Schmidt, Winkler — Schuster, 
Hiihner (Speerschneider), Hirsch, 
Freitag, Taubert (Haase).

M. T.

București, ' terenăl a rămas — dintr-o 
crasă neglijență — complet necurățit. 
L,a citeva zile după spectacol, adică 
duminică 2 iulie a.c., terenul se afla 
încă intr-o situație dezolantă. Iată 
Și:.. mostra fotografică, sau cum s-ar 
spune un act pe concret: un... tinăr 
patruped cabalin „tunzind" cu mijloa
cele sale proprii iarba. împrejurul 
acestuia gunoaie, hirtii și o schelă de 
lemn aruncată, așa ca să se găsească 
In fund, pe pista de atletism, se 
deslușesc alți doi patrupezi partici- 
pind cu... însuflețire cabalină la... 
pașterea ierbii. Să mai spună cineva 
că oamenii și animalele nu se ajută 
reciproc ! I

MACRr

Federația de fotbal anunță că anul 
acesta cererile de trecerea jucătorilor 
dintr-o asociație (club) in alta se 
pot face între 20 iulie și 5 august 
în conformitate cu normele în vi
goare, cuprinse în comunicatul publi
cat anul trecut în ziarul „Sportul 
popular4* nr 3656 din 28 iulie 1960.
O. C. CHARLEROI ȘI-A ANUNȚAI 

ECHIPA
Echipa belgiană O.C. Charleroi, 

care va evolua la 16 și 20 iulie la 
noi (București și Oradea) va deplasa 
un lot de 14 jucători. Echipa care 
va juca este următoarea: Gerard — 
Van Laer, Delanghe — Maertens, 
Silvagni, Deschryver — Bas, Piters, 
Coppens, Debacq, Lepere. Rezerve :

Turneul de calificare pentru categoria B continuă astazi
Turneul de calificare pentru catego

ria B a continuat ieri cu primele 
jocuri din etapa a Il-a. Iată rezulta
tele :

Sibiu : Flacăra roșie București — Di
namo Craiova 3—1 (1—0). Meciul s-a dis
putat pe o ploaie măruntă, în nota 
de dominare a bucureștenilor, ' a căror 
tripletă Gheorghiu-Fopescu-M Apostol 
a jucat excelent. Din echipa Dinamo 
s-au remarcat Florescu și Papp. Au 
marcat ; Popescu (min. 17, 55 și 70),
respectiv Kiszo (min. 65). (I. Ionescu.
coresp.)

Sinaia : I.R.A. Tg. Mureș — Voința 
S. Mare 2—1 (0-1). Victorie mai clară 
decît arată scorul. Echipa din Tg. Mu
reș a dominat’ tot timpul. Au marcat : 
Vadasz (V) în min. 2. Muska și Szanto 
(I.R.A.) în min. 63 și respectiv 85. (V. 
Zbârcea, coresp.).

Etapa a doua continuă azi după ur
mătorul program :

Grupa I (Rm. Vîlcea) : Știința Ga
lați — A.S.M. Rădăuți și Penicilina Iași 
- Ceahlăul P. Neamț. I.M.U.M. Medgi
dia stă.

Campionatul de tineret (rezerve) — 
o competiție necesară fotbalului nostru

înființarea unui campionat de tine
ret (rezerve) al R.P.R. constituie — 
pe linia măsurilor luate pentru ridi
carea calității fotbalului nostru — o 
hotărire foarte bună. Ea este menită 
să contribuie la progresul fotbalului, 
prin creșterea și pregătirea unui nu
măr important de jucători la un ni
vel competițional superior, ceea ce 
va duce la îmbunătățirea calitativă a 
loturilor echipelor din categoria A și, 
implicit, la lărgirea bazei de selecțio
nare a echipelor reprezentative.

Campionatul acesta corespunde 
unei necesități. De mulți ani se ob
servă lipsa unei trepte intermediare 
— ca pregătire și activitate competi- 
țională. — între loturile primelor e- 
chipe și cadrele tinere. Echipele 
noastre dispun de numeroase elemen
te tinere talentate — din cadre pro
prii sau ridicate din categorii inferi
oare —, care insă nu pot fi promo
vate dintr-o dată in primele forma
ții, pentru că nu au pregătirea cores
punzătoare unei competiții superioa
re, nu au încă experiența unor me
ciuri grele de campionat, nu sînt su
ficient de rodate. Și promovarea tim
purie a unor jucători lipsiți de pre
gătirea necesară poate dăuna dezvol
tării lor. In schimb, lipsa posibilității 
de instruire la nivelul cerințelor ca
tegoriei A și a unei trepte interme
diare de activitate competițională a 
dus și duce la pierderea multor ele
mente valoroase, de perspectivă. Ju
cătorii care au depășit vîrsta junio
ratului, de pildă (și ei sînt cei mai 
numeroși), neavînd unde să joace și 
deci, fără stimulentul competițional 
în pregătire, ajung în echipe de ca
tegorie orășenească sau regională, cu 
alte cuvinte activează — ca instruire 
și joc — în condițiuni inferioare ce
lor in care fuseseră crescuți pînă 
atunci.

Aceasta, pe de o parte. Pe de altă 
parte, mulți jucători de rezervă (Don- 
ciu — C.C.A., Florescu — Dinamo, 
Petrescu - Progresul etc. etc.) stau 
pe tușe, etape la rind, așteptînd in
disponibilitatea titularilor pentru a 
putea juca și ei. In asemenea con
dițiuni, fără jocuri, in picioare, fără 
perspectiva participării la meciuri, ei 
nu au nici stimulent și nici continui
tate in pregătire. Se antrenează ca 
niște rezerve care știu că nu prea 
au șanse să joace. încercarea cu e- 
chipe de rezerve în campionate lo
cale (orășenești sau regionale) nu a 
dat rezultate, pentru că nu a creat 
stimulentul necesar unor jucători de 
categorie superioară, nu a consti
tuit astfel un mijloc de creștere a 
măiestriei lor.

In ambele cazuri, scopul poate fi 
atins numai prin crearea unei trepte 
intermediare de pregătire și joc și 
această treaptă o asigură acum cam
pionatul de tineret (rezerve) al R.P.R.

știki9 rezultate

CLASAMENTUL
1. I.M.U.M. Medgidia 1 1 0 0 3:0 2
2. Știința Galați 1 1 0 0 2:1 2
3. Penicilina Iași 0 0 0 0 0:0 0
4. Ceahlăul P. Neamț 1 0 0 1 1:2 0
5. A.S.M. Rădăuți 1 0 0 1 0:3 0

Grupa II (Sibiu) • Muscelul I.M.S. C.
Lung - Dunărea Giurgiu, C.F.R. Arad
— Carpați Sinaia.

CLASAMENTUL
1—2. Dunărea Giurgiu 1 1 0 0 1:0 2
1-2. Carpați Sinaia 1 1 0 0 1:0 2

3. FI. roșie Buc. 2 1 0 1 3:2 2
4. C.F.R. Arad 1 1 0 0 2:1 2
5. Dinamo Craiova 2 0 0 2 2:5 0
6. Muscelul C. Lung 1 0 0 1 0:1 0

Grupa III (Sinaia) : Metrom Brașov
- Crișul Oradea, Minerul Deva — Soda
Ocna Mureș.

CLASAMENTUL
1. I.R.A. Tg. Mureș 2 1 1 0 3:2 3
2. Voința S. Mare 2 1 0 1 4:3 2
3. Crișul Oradea 1 o 1 o 1:1 1

4—5. Soda Ocna Mureș 0 0 0 0 0:0 0
4—5. M’etrom Brașov o o o o 0:0 o

6. Minerul Deva 1 0 0 1 1:3 0

Care sint avantajele acestui cam
pionat?

1. Rodarea unui număr mare de 
jucători tineri, de perspectivă, intr-o 
activitate organizată și continuă, eta
pă de etapă.

2. Dă posibilitate jucătorilor de re
zervă să se mențină in joc și intr-o 
pregătire corespunzătoare.

3. Asigură promovarea gradată a 
juniorilor valoroși, care nu pot juca 
dintr-o dată în categoria A; de ase
menea, completează pregătirea acelor

juniori care sînt folosiți din cînd în 
cînd în primele echipe.

4. Mărește importanța muncii pentru 
creșterea cadrelor proprii (pitici și ju
niori), care asigură posibilitatea com
pletării loturilor primelor formații în 
tot timpul anului, în caz de indispo
nibilități.

5. Pregătește gradat titulari ieșiți 
din formă, nepregătiți suficient din 
motive obiective sau fiindcă au fost 
accidentați.

6. Contribuie la urmărirea șl apli
carea liniei metodice a primei echipe 
sub toate aspectele (efort, pregătire, 
joc etc.).

7. Dă posibilitate jucătorilor (nemai- 
fiind vorba de „miza" celor două 
puncte, cu orice preț) să-și însușeas
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Concursul Pronosport de duminică 
cuprinde două partide internat onale : 
Rapid București - Charleroi (Belgia) 
și Farul Constanța - Aufbau Magde
burg (R.D.G.).

Celelalte meciuri fac parte din bara
jul pentru promovarea în categoria B 
și din competiția Cupa de Vară din 
R. P. Ungară. In general un program 
interesant care pe bună dreptate este 
apreciat de participant!.

Duquenne — portar —. Genicot —J 
mijlocaș, fundaș și atacant — și 
Botti — mijlocaș. Dintre jucători, 
Coppens este de 47 de or. internatio
nal, Piters de 19 ori și Maertens de 
17 ori. Debacq și Duquenne au făcut 
parte din echipa dc juniori a Bel
giei care a participat la turneul 
tî.E.F.A. — Delanghe și Deschryver 
au fost selecționați de mai multe ori 
în echipa națională B.
JUNIORI CHEMAT! IN TABĂRA DE 

VARA DE LA CLMPINA
Reg. Hunedoara : H. Colda (Minerul 

Petrila). T. Humelnicu (Corvinul Hu
nedoara). I. Sardi (Jiul Petroșani).

Reg. Dobrogea : C. Pleșa. G. Midache 
(I.M.U.M. Medgidia), A. Dragu și D. 
Vlad (Farul. Constanța).

Reg. Galați : I. Crăciuneanu (Dună
rea Brăila). I. Zaharia (C.F.R. Mără- 
șești). c. Vasilache (Dinamo Galați).

Reg. Mureș-Autonomă Maghiară : A. 
Onache M. Kiss, V. Tanasi și N. Bo- 
jani (Mureșul Tg. Mureș).

Reg. Banat • c. Blaha (Metalul Bocșa. 
Romîni). i. Apro (Progresul Gătaia); 
L. Lazarov (C.F.R. Timișoara), G. Cuc- 
la (A.M.E.F. Arad), V. Tudose (U.T. 
Arad), i. Barna (C.F.R. Timișoara), G. 
Timișan (Minerul Anina), G. Kotormanl 
(Metalul Oțelul Roșu). N. Georgevici 
(Minerul Oravița). H. Kersch (Fabr. de 
Zahăr Timisoara).

Reg. Cluj : V. Duca. I. Mureșan, N. 
Tămpănar (Ind. Sîrmei C. Turzii), L. 
Lungu, R. Banu, A. Kirner (C.S.M. 
Cluj). G. Borbola. I. Chereches (Gloria 
Bistrița), v. Cerghizan (Știința Cluj); 
W. Pecsa (Arieșul Turda).
FARUL-JIUL PETROȘANI 6—2 (2—1) 
_ CONSTANȚA 12 (prin telefon». — 
Farul a susținut azi un meci amical’ 
de pregătire în vederea partidei cu 
Aufbau Magdeburg. Echipa locală a 
întilnit pe Jiul de care a dispus cu 
6—2 (2—1) prin punctele marcate 
de Olarii (3), Moroianu, Stancu și 
Vasiiescu. Pentru oaspeți au înscris 
Gabor și Alețcas. Farul a dovedit o 
formă bună. E. PETRE, coresp.

că corect deprinderile și să furnizeze 
jocuri spectaculoase.

8. Pune in valoare munca antre
norului secund, care se va ocupa de 
echipele de tineret.

9. Constituie o pepinieră permanen
tă pentru primele formații, stăvilind 
astfel goana după jucători gata for
mați în alte echipe.

10. Cu timpul (1—2 ani) va crea po
sibilitatea ca echipele să poată da 
cite 1—2 jucători reprezentativelor 
fără să-și amine jocul de campionat.

Mai adăugăm și faptul că prin cam
pionatul de tineret pot fi rodați și o 
serie de arbitri tineri, cu perspective 
de progres.

Iată de ce echipele noastre de ca
tegoria A trebuie să acorde toată 
importanța cuvenită acestei competi
ții, pe care — de altfel — ele au și 
propus-o și in care nu trebuie să vadă 
un scop în sine, ci un mijloc eficace 
de instruire. Crearea campionatului 
de tineret nu trebuie să însemne o 
goană prin tară după jucătorii nece
sari. Marea majdritate au echipe de 
juniori bune. ACESTEA TREBUIE 
SA CONSTITUIE NUCLEUL FORMA
ȚIILOR DE TINERET, incluzind și 
juniorii depășiți ca virstă și elemen
tele talentate ridicate din campiona
tele orășenești, raionale sau regional 
le. Seriozitatea cu care vor privi e- 
chipele campionatul de tineret (re
zerve) — și nu ne îndoim că va fi 
așa — va contribui în principal la 
reușita acestei importante competiții 
fotbalistice.

La tragerea concursului Pronoexpres 
din 12 iulie 1961 au fost extrase ur
mătoarele numere :

48 36 32 47 37 29
numere de rezervă : 21 25

Fond de premii : 512.960 lei
^Rubrică redactată de Loto-Pronosport



TOMA HRISTOV

Corespondentul nostru din Sofia ne prezintă:

Bazele sportive ale Universiadei

I. Dinu (dreapta) inițiază atacul în

Tinerii Uoneri romîni sau linul tarei
(Urmare din pag. I)

pe atît de prețioasă în fața boxeru
lui bulgar Traikov. participant la re
centele campionate europene de la 
Belgrad Pătrașcu a urcat treptele 
ringului cu o emoție ce j se citea 
vizibil pe fată. Traikov a inițiat de 
la început atacuri peste atacuri în 
mare viteza. Dar. spre surprinderea 
unanimă, pe măsura ce timpul se 
scurgea. Pătrașcu răspundea tot mai 
prompt acțiunilor ofensive ale boxe
rului bulgar. Dreptele la fată apli
cate cu precizie de boxerul nostru 
au început să pună sub semnul în
trebării victoria anticipată a lui Trai
kov. Repriza a doua ne oferă o luptă 
mai îndîrjită, mai pasionantă. Pa- 
trascu expediază repetate „rafale* *la  
corp, dar și recepționează lovituri la 
fată. La un moment dat un croșeu 
de dreapta expediat de el îl pune 
în vădită dificultate pe Traikov ale 
cărui brațe căzuseră în jos. Pătrașcu 
ezită și ratează astfel o ocazie mare 
de a puncta în plin, nestingherit. 
Ultima repriză va hotărî soarta par
tidei. Va reuși Pătrașcu să se im
pună în acest final pasionant ? Răs
punsul îl aflăm exact în primul mi
nut în care, așa cum se întîmplă 
uneori și într-un meci de fotbal, 
cînd pe teren nu mai există decît 
o singură echipă, reprezentantul nos
tru ia lupta pe cont propriu, lovește 
dezlănțuit, spectaculos, eschivează 
exceptional, făcîndu-și adversarul să 
lovească numai în gol. Purtat spre 
victorie de spectatori, Pătrașcu obți
ne un succes prețios pe care, desigur.

copilărie, el a fost bolnav de polio
mielită. localizată la piciorul drept. De 
pe urma acestei grave boli, Budd a 
rămas cu un mușchi ușor atrofiat, 
ceea ce nu l-a împiedicat să devină 
un excelent alergător, chiar recordman 
mondial de două săptămîni.
• R. P. UNGARA va fi reprezentată 

la Universiada de la Sofia de o serie 
de sportivi cunoscuți cum ar fi : Zsi- 
votzky. Kulcsar. Nagy. Szerencses, Ko
vacs, Noszaly (atletism), Gabany, Ben- 
cze. Bohaty. Temesvari (baschet), Ka- 
muty. Gyuricza. Mendeleny (scrimă), 
Karpati, Konrad. Katona (polo), Csilla 
Madarasz, Csikany (înot) s. a.

• LA CONCURSUL în care a stabi
lit un nou record european (8,19 m), 
Igor Ter Ovanezian nu a beneficiat 
decît de trei încercări care au măsu
rat, in ordine : 8.19 m. 8.01 m si 8,00
m. După ce a sărit a treia oară. Ova
nezian a fost nevoit să renunțe Ia ur
mătoarele încercări deoarece s-a ivit 
o furtună puternică.
• CAMPIONATUL categoriei A al 

R. P. Ungare începe mult mai de
vreme decît de obicei : prima etapă 
a turului este programată la 30 iulie, 
în toamna aceasta, reprezentativa tării 
vecine și prietene va susține trei par
tide internaționale : cu R. D. G. la 
10 septembrie, cu Austria (8 octombrie) 
și cu Olanda. în campionatul mondial; 
la 22 octombrie

r
Cerefi

la difuzorii din incinta Stadionului Republicii

P fl?. O G ft A Ml U L
„Cupei orașelor balcanice" la box
Spicuim din cuprins; Cine vor fi cîștigătorii ?; Drumul 

spre finale; Cu și fără mănuși; Intîmplări în istoria boxu
lui; Răsfoind regulamentul; O pagină de caricaturi.
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• SE ȘTIE că. Ia campionatele euro
pene de box care au avut loc Ia Bel
grad, excelentul boxer sovietic Feofa
nov a pierdut întîlnirea fina’â cu pu- 
gilistul polonez Walasek. arbitrul o- 
prind meciul cu puțin înainte de gon
gul final, pe motiv că Feofanov sîn- 
gera abundent la arcadă, Această de
cizie a stîrnit vii proteste, pe de o 
parte fiindcă Feofanov, care dominase 
net primei» două reprize avea în acel 
moment in că un substantial avantaj 
la puncte, iar ne dc altă parte fiindcă 
rănirea lui Feofanov era urmarea unui 
atac cu capul al lui Walasek. Eoilo- 
gui acestei greșeli de arbitrai ? Fede
rația iugoslavă dc box a hotărît ca 
arbitrul vinovat, iugoslavul M. Spaso- 
jeviteh. să fie deferit comisiei de dis
ciplină.
• VIITOAREA ediție a campionatelor 

mondiale de lupte clasice si libere va 
fi organizată în anul 1962 la Toledo 
(statui Ohio'» în S.U.A

• MECIUL de box de categoria mij
locie dintre americanii Jimmy Flood si 
Dave Brown, care trebuia să sc des
fășoare la Sacramento a fost contra
mandat în ultimul moment Motivul ? 
Cu puțin înainte de a urca treptele 
ringului, jimmv Flood si-a. revizuit 
părerile si a anunțat că... abandonează 
boxul i
• IN ARGENTINA numărul spectato

rilor la meciurile de fotbal este în 

nu-I va uita multă vreme, cu atît 
mai mult cu cît este primul său meci 
și prima victorie internațională

Orhan Tuș (Turcia) a obținut de
cizia în fata grecului Kerahalios în- 
tr-o partidă fără istoric, în care bo
xerul turc a fost superior sub toate 
aspectele. Lupta dintre Yeter (Tur
cia) și Pilicev (Bulgaria) a dat un 
învingător scontat: Pilicev. Două re
prize a rezistat Haginikolau (Gre
cia) în fata campionului nostru Dinu 
Ion. După un început oarecum echi
librat, boxerul nostru intra hotărî! 
în repriza a doua și lovește extrem 
de puternic la corp. La o astfel de 
lovitură (min. 3) Haginikolau e tri
mis la podea șl nu se mai poate 
ridica decît după ce arbitrul Tarpov 
numără 10 secunde. Tot o victorie 
înainte de limită a realizat și O. 
Baciu în meciul cu Anghelov JBul
garia). In ultima repriză superiorita
tea lui Baciu a fost atît de clara 
jncît aceasta l-a determinat pe arbi
trul grec Karaiannis să oprească me
ciul și să-l declare pe boxerul ro- 
mîn învingător prin abandon Lilt - 
mul meci al reuniuni;
s-a disputat între Yal- 
cinkaya (Turcia) și 
Hossakos (Grecia). In 
această partidă juriul — 
orientîndu-se greșit — 3 
acordat decizia boxe
rului turc, cu toate că 
aproape tot timpul, dar 
mai cu seamă în repri
za a IlI-a, el a fost în 
inferioritate categorică.

continuă scădere. Statisticile arată, de 
exemplu, că în 1960 meciurile de cam
pionat au fost vizionate de un nu
măr de spectatori cu 39 la sută mai 
mie decît în 1954.
• O ECHIPA de arheologi germani 

lucrează intens la săpăturile pentru 
dezvelirea stadionului din Olympia 
unde se țineau jocurile olimpice anti
ce. stadionul va fi complet dezvelit Ia 
sfîrșitul anului. Acest interesant vesti
giu al olimpismului antic a fost cons
truit între secolele VI si V înainte de 
era noastră, cuprindea 40.000 de locuri 
și o pistă de 215 m.

<9 IN VIITORUL sezon, cunoscutul 
fotbalist iugoslav Zebec va activa Ia 
echipa vest-germană „Allemania“ din 
Aix la Chapelle. unde activează si com
patriotul său Beara-

• NEGRUL Frank Budd, noul record
man mondial al probei de 100 yarzi, cu 
timpul de 9,2 sec. (ceea ce ar echivala 
cu io sec. pe J00 m). are 21 de ani. Budd 
măsoară 1,77 m si «întărește 76 de ki
lograme. Un amănunt interesant ; în
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...Universiada se apropie cu pași 
mari. Au mai rămas puține zile 
pînă cînd, pe stadionul „Vasil Lev- 
ski" din Sofia, trompetele vor a- 
nunța începerea celei mai mari com
petiții sportive a anului: a treia e- 
diție a Jocurilor Universitare de 
vară.

Pentru ca întrecerile sportive să se 
desfășoare în cele mai optime con
diții, Comitetul de organizare a U- 
niversiadei a luat din timp măsu
rile necesare. In momentul de față 
aceste pregătiri au intrat în faza 
finală, iar numeroase alte probleme 
de ordin tehnic sînf pe cele de x 
fi soluționate în cel mai scurt timp. 
Să vedem unde se vor desfășura 
întrecerile la cele nouă discipline cu
prinse în programul jocurilor.

Deschiderea oficială a Universia
dei va avea loc pe stadionul „Vasil 
Levskj". unde se vor desfășura Și 
întrecerile de atletism. La această 
disciplină vor concura sportivi din 
peste 28 de țări. Calitatea pistei sta
dionului va fi îmbunătățită, iar sis
temul de cronometrare a probelor 
de alergări va fi perfecționat.

In centrul atenției Comitetului de 
organizare s-a situat, fără îndoială, 
construirea noii săli acoperite „Uni
versiada". cu o capacitate de peste 
3.500 locuri. După opt luni de mun
că susținută, în care timp tineretul 
bulgar a lucrat cu mult entuziasm, 
în prezent au loc lucrările de fini
saj ale sălii, urmînd ca în cursul 
lu-nii iulie aceasta să fie dată în 
folosință. O parte a tribunelor sălii 
sînt proiectate după sistemul folosit 
la noua sală a sporturilor din Kiev, 
inaugurată nu de mult, cotată ea 
una din cele mai moderne din Eu
ropa. Aici vor avea loc întrecerile 
de baschet rezervate echipelor mas
culine. urmînd ca baschetbalistele 
să-și măsoare forțele în vechea sală 
a sporturilor din Sofia.

Lîngă sala „Universiada*  a fost 

Directa de siînga trimisă pe Panaiotov (cu spatele) 
a mers la țintă

Foto: P. Romoșan

amenajată o altă sală de sport cu 
o lungime de aproximativ 60 metri, 
unde se vor desfășura întrecerile de 
scrimă și gimnastică. La subsolul 
acestei clădiri a fost construit un 
bazin de înot avînd dimensiunile de 
25x12,5 m.

Bazinului de înot din Parcul Liber
tății j s-au făcut renovări fundamen
tale, el dispunînd acum de instala
ții de încălzire- și curățire a apei, 
tribune împrejmuitoare. Aici se vor 
întrece înotătorii și vor avea loc 
săriturile de la trambulină. Meciu
rile de polo pe apă se vor desfășu
ra în bazinele „Republica" și „Dia
na". Fiindcă vorbim de Parcul Li
bertății. să amintim că aici sînt pe 
terminate lucrările de amen«jare a 
terenurilor de tenis. Peste 1.200 de 
spectatori vor putea urmări întrece
rile din cadrul turneului de tenis, 
care se anunță a fi unul din punc
tele de atracție ale Universiadei, fn 
afara terenului principal, concuren- 
ții vor avea la dispoziție alte nouă 
terenuri pentru antrenamente. Volei
baliștii (atît băieții cît și fetele) se 
vor întrece pe terenul mic, situat 
lîngă stadionul „Vasil Levski”.

Se cuvine remarcat faptul că, în 
afara bazelor sportive amintite mai 
sus, sportivii prezenți l.a Universia
dă vor putea folosi pentru antre
namente și alte terenuri amenajate 
în orășelul studențesc. De altfel, 
aici se află un teren de fotbal ga- 
zonat, pistă de atletism, sectoare 
pentru sărituri, aruncări etc. Peste

La sfârșitul acestei luni

Două evenimente importante la gimnastică
In zilele de 22—23 iulie orașul So

fia va găzdui întîlnirea internațională 
de gimnastică dintre echipele școlare ale 
R. P. Bulgaria și R. P. Romîne. Această 
competiție tradițională se află la cea 
de a IV-a ediție. Tinerii gimnațti ro- 
mîni și bulgari s-au mai întîlnit în 19b8 
la București, în 1959 Ia Sofia și în 
1960 la Lugoj. Concurenții noștri au 
reușit să obțină victoria la concursul de 
la Lugoj, celelalte două confruntări re
venind formației bulgare.

Selecționatele țării noastre (băieți și 
fete) se pregătesc cu atenție pentru 
întîlnirea de la Sofia, spcrînd să reedi
teze rezultatul de anul trecut. Progra
mul întîlnirii va cuprinde numai exer
ciții liber alese, iar clasamentul va fi 
alcătuit atît pe echipe cît și la individual 
compus. Echipele vor fi formate din cîte 
opt concurent i.

★

Inccpînd din ziua de 22 iulie va avea 
loc la Stuttgart (R.F.G.) Congresul Fe
derației Internaționale de Gimnastică. 
Lucrările Congresului vor fi urmate de

Meciul de atletism
R. P. Bulgaria — H P. Romină

Sîmbătă și duminică se va desfășura 
la Sofia întîlnirea de atletism dintre e- 
chipele de seniori și senioare ale R. P. 
Bulgaria și R. P. Romîne. In vederea 
acestei competiții sportivii romîni vor 
părăsi Capitala în cursul dimineții de 
astăzi. Din echipele noastre fac parte, 
printre alții : G. Grecescu, Al. Bizim, 
V. Manolescu, D. Gîrleanu, S. Ioan, Z. 
Vamoș, A. Barabaș, Iolanda Balaș, Lia 
Manoliu, Ana Roth, Florica Grecescu. 
Sanda Grosu, Maria Diaconescu.

Selecționata de atletism a S.U.A. a sosit la Moscova
MOSCOVA (Agerpres). — Echipa 

selecționată de atletism a S.U.A., al
cătuită din 31 sportivi și 17 sportive, 
care va susține sîmbătă și duminică 
pe stadionul Lujniki întîlnirea ami
cală cu reprezentativa U.R.S.S., a 
sosit la Moscova. Din echipă fac 
parte, printre alții, "recordmanul mon
dial și campionul olimpic la săritura 
în lungime Ralph Boston, fostul 
recordman mondial la săritura în 
înălțime John Thomas, fondistul 
Truex, sprinterii Budd și Davies, să
ritorul cu prăjina Wells, demifondis- 
tul Burleson, alergătorii de garduri 
Jones și Washington, aruncătorul de 
disc și greutate Sylvester.

Echipa U.R.S.S. și-a încheiat pre
gătirile pentru marea întrecere. Prin
tre cei selecționați se află 11 sportivi 
care au cucerit medalii de aur la

citeva zile vor putea fi folosite alte 
-două terenuri pentru volei, baschet 
și tenis.

încă de pe acum, se poate spune 
• că gazda viitoarei Universiade este 
gata să-și primească cu brațele des
chise oaspeții dragi.

PE SCURT
HALTERE. In Palatul sporturilor 

din Leningrad s-a desfășurat întîlni
rea internațională de haltere dintre 
echipa secundă a U.R.S.S. și selec
ționata S.U.A. Halterofilii sovietici 
au ocupat locul întîi la cinci catego
rii, iar americanii la două categorii.

BOX. La Londra, boxerul englez 
Terry Downes a devenit campion 
moridial profesionist al categoriei mij
locii. învingîndti-1 prin abandon în 
repriza a 9-a pe Paul Pender (S.U.A.). 
deținătorul centurii.

FOTBAL. într-un meci contînd pen
tru turneul internațional de fotbal de 
la New York, echipa Concordia Mont
real a învins ou scorul de 3—2 (2—2) 
echipa Rapid Viena.

Contimiîndu-și turneul în U.R.S.S., 
echipa braziliană de fotbal Madureira 
a jucat la Rostov pe Don cu echipa 
locală S.K. Rostov. Fotbaliștii sovie
tici și-au adjudecat victoria cu 2—-1.

Gimnestrada tradițională care se orga
nizează din patru în patru ani. La de
monstrațiile Gimncstradei vor participa 
numeroase țări.

Voleibaliștii feroviari au plecat 
la Moscova

Ieri dimineață a părăsit Caoitala, 
pe calea aerului, echipa masculină de 
volei Rapid București, pentru a sus
ține sîmbătă, Ia Moscova, meciul re
tur al finalei „Cupei Campionilor Eu
ropeni", în compania formației 
Ț.S.K.A. Moscova.

Turul Franței a trecut prin munții 
Pirinei fără nici o modificare 

in clasament
Cele două etape din Pirinei, ultimele 

etape de munte din actuala ediție a Tu
rului Franței, nu au adus așteptatele 
modificări în clasament, fruntașii păs- 
trîndu-și pozițiile anterioare. Pi tapa St. 
Gaudens—Superba gneres (208 km) a 
revenit italianului Massignan în 61158:17. 
iar cea de ieri — Luchon—Pau (197 
km) — a fost cîștigată de un... sprinter, 
belgia iul Eddy l’auwel în 61129:57. In 
clasament continuă să conducă francezul 
J. Anquetil, urmat de Carlesi (Italia) 
la 5:29, Manzaneque (Spania) la 5:43, 
Gaul (Luxemburg) 6:33.

Etapa de ieri a competiției rezervată 
amatorilor a fost cîștigată de italianul 
Pantinato, iar compatriotul său De Rosso 
conduce în clasamentul general, la 1:27 
de fostul lider Gabica (Spania).

J.O. de la Roma. In proba de săritu
ră în înălțime va concura recordma
nul mondial Valerii Brumei, iar la 
lungime Igor Ter Ovanezian. Pentru 
cursele de fond au fost selecționați 
P. Bolotnikov, Artiniuk, Samoilov; 
Virkus și Zaharov. Un rezultat bun 
se așteaptă din partea alergătorului 
de garduri Anatolii Mihailov (cea mai 
bună performanță a sa este 13,7 pe 
110 m garduri). La prăjină va con
cura Krasovskis, Ia triplu salt Kreer 
și Feodosiev, la greutate Lipsnis. In 
probele de sprint vor lua startul E. 
Ozolin, L. Barteniev și I. Konovalov*  
iar la decatlon V. Kuznețov

In fruntea echipei feminine se vor 
afla renumitele campioane și record
mane Tamara Press, Irina Press, Ta
tiana Scelkanova, Maria Itkina, Vera 
Krepkina, Taisia Cencik și altele.


