
Cei mai buni înotători ai țării au 
fost prezenți marți și miercuri pe 
blocstarturile piscinei din incinta 
ștrandului Tineretului, pentru a lua 
startul intr-o competiție cu caracter 
de verificare. In ziua în-tîi de concurs 
au fost înregistrate două noi recor
duri republicane. In ordine cronolo
gică, primul a fost realizat de înotă- 
toarea Sanda Iordan, care a reușit 
să parcurgă distanța de 200 m bras 
în timpul de 3:01,3. Dinamovista a 
îmbunătățit astfel cu 1/10 de sec. ve
chiul record a! probei, care-i aparținea 
de 1a 27 iunie a.c. Evoluția Sandei Ior
dan î" '•roM desfășurată marți a

zultate deosebite. Merită totuși 
remarcăm timpul de 1:07,5 cu 
Dumitru Caminschi a acoperit 
tanța de 100 m spate (la o zecime 
de recordul probei, care îi aparține 
din anul 1958), ca și recordurile per
sonale 
Nagy 
înotat 
4:59,8, 
fluture

In sfîrșit, săritorii de pe trambu
lină și turn se prezintă în ultima 
vreme în real progres. Marți și 
miercuri. Rotman, Banu și Decuseară 
au efectuat o serie de sărituri

I fft&l&rARi DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAJ

care
dis-

reușite de mureșenii Deneș 
și Francisc Fulop. Primul a 
400 m liber în timpul de 
iar cel de al doilea, 100 m 
în 1:10,3.
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'unda Iordan, recordmana probei 200 m bras, in plină cursă 

demonstrat că ea are resurse să 
treacă de limita celor 3 minute pe 
200 m bras. Un prim prilej i se oferă 
chiar la sfîrșitul acestei săptămîni, 
cînd Sanda Iordan va concura (îm
preună cu alți trei înotători romîni : 
Al. Popescu Al. Schmaltzer și Cris
tina Balaban) la întrecerile de la 
Varșovia.

Cel de al doilea record este opera 
lui Dumitru Caminschi, ca.re — îno- 
tînd distanța de 200 m spate în 
timpul de 2:28,0 — a corectat cu 4/10 
sec. un record vechi de trei ani 
(2:28.4 din 16.VIII.1958). Reprezen
tantul clubului Știința București, 
proaspăt absolvent al Institutului Po
litehnic, este decis să aducă noi a- 
meliorări recordului 
Proba 
soldat 
moviste 
metrată cu un timp foarte promiță
tor: 5:41,4. Trebuie remarcat faptul 
-ă inotătoarea dinamovista nu nu
mără decît 14 ani... Juniorul Fran
cisc F.iilop a înotat distanța de 
100 m Tiber pentru a patra oară 
consecutiv în timpul de 59,8 sec. Este 
foarte probabil ca în acest sezon, re
cordul de senio-ri (59,0 — G. Blajec, 
Leipzig 1958) să treacă în patrimo
niul tînărului înotător din Tg. Mu
reș. Iată și alte rezultate înregistrate 
în prima zi de concurs : Masculin : 
100 m bras : Al. Schmaltzer (C.C.A.) 
1 : 15,2 ; 200 m fluture : V. Medianu 
(Prog. Buc.) 2:42,5; Feminin: 200 m 
spate: Maria Both (C. S. Mureșul 
Tg. Mureș) 2:49,4; 100 m fluture: 
Măriuca Rotaru (Rapid Buc) 1:23,5.

Ieri după-amiază. în ziua a doua 
a concursului nu s-au înregistrat re-

de 400 m 
cu victoria

Cristina

stabilit marți, 
liber fete s-a 

tinerei dina- 
Balaban, crono-

Siiiiitdid și duminică
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Sîmbâtă și duminică, pe lacul Snagov

La numai o săptămînă după ,,Regata 
Snagov’* de canotaj academic, iubitorii 
sporturilor nautice vor avea prilejul de 
a urmări o nouă competiție internațio
nală, care se va desfășura sîmbătă și 
duminică pe lacul Snagov. Este vorba 
de tradiționala întîlnire a canoiștilor și 
caiaciștilor în cadrul ,,Regatei Snagov*4, 
competiție t>are va însemna o bună veri
ficare a stadiului de pregătire a celor 
care nc vor reprezenta la campionatele 
europene de la Poznan.

Ca și 
gov” sc 
sportivi 
canoiștii 
și R.D. 
vului și 
noștri, pentru obținerea unor rezultate 

ieri: nias”Tcît mai bune. De remarcat faptul că 
. _ _ _ IonesCtîT atît R.P.U. cît și R.D.G. vor fi reprezen-
(C.C.A.) 4:49,8; 200 m bna-s: 1. Con-+. , . .. . c ,' - - — - — Rînea TtatC 3 ” 'e^ata Snagov «e un mare

100 mînuniăr de sportivi. Astfel, la probele 
1:11,9’ 100 mfile caiac și canoe vor concura 16 spor-

1:18,1, A. Tro-haniȚ tivi maghiari care vor lua startul la kl 

fete (2 echipe), k2 fele, k 1—10.000 
m (2 echipe), k2—10.000 m, kl—1000 

Rotmani>n (3 echipe), k2—1000 m, kl băieți 
+ 500 m (2 echipe), ștafeta 4x500 m,. 
X canoe simplu fond și viteză (cîte 2 e- 
Ichipe), canoe dublu fond și viteză.

Nominal, participarea sportivilor mi- 
Y gliiari va fi cunoscută dc-abia astăzi, 
*,cînd este anunțată sosirea delegației. In 
^ceca ce privește canotorii din R.D. Gcr- 
”mană, dintre care o parte sînt dc-acum 
-«oaspeții Bucureștiului, numărul acestora 
-.►este tot atît de mare. Listele de înscrieri 
* ’ cuprind numele unor canotori ca : Nie- 
^’drig, Karbc, Finger, Seibt, Perlebcrg, 
-•Voigt, Inge Plonka ele.
- - In vederea acestei importante compc- 
^.tiții, sportivii romîni s-au pregătit intens, 
▼ ultimul „examen* fiind campionatele rc-

coeficient ridicat (ne referim în spe
cial la „triplusalt și jumătate înain
te" executat ieri de P. Decuseară) 
obținînd punctaje remarcabile. Iată 
rezultatele înregistrate ieri : mas
culin : 400 m liber:

diesett (C.C.A.) 2:50,1, T.
(Știința Buc.) 2:50,6; feminin: 
liber ■■ C. Balaban 
spate: M. Both
1:22,1 : SĂRITURI : trambulină: Rot
man (i.T.B.) 147,07; Banu (Dinamo) 
141,98, P. Decuseară (Dinamo) 134,46; 
platformă: Banu 151,21, R:t~;“
143,67, Decuseară 139.03.

G. NICOLAESGU

Ieri, Ia Vama

In campionatul european feroviar
de fotbal, reprezentativa R. P. R.
a intrecut selecționata U. R. S. S.

cu 2-1
Citiți amănunte în pag. a 4-a

Aproape 600 de tineri atleți din în
treaga țară vor lua parte sîmbătă 
și duminică la întrecerile finale ale 
campionatelor republicane de atle
tism pentru juniori și junioare. Este 
cel mai bun prilej pentru a vedea 
la lucru schimbul de mîine al atle
tismului nostru. Cu acest prilej vor 
evolua, printre alții : Gh. Zarnfires- 
cu. L. Preda, Gh. Plăcintaru, N. Toth- 
pall, H. Schmidt, M. Axente. M. 
Calnicov, E. Ducu, Al. Spiridon, P. 
Astafei, A. Savin, 1. Bog, D. Gheor
ghiu, L. Kotlar, W. Sokol, F. Pluga
rii, Ana Beșuan, Renate Gabel, F.ca- 
terina Cheșu, Victoria Coșa, Felicia 
Grama, Elena Vasi, Liliana Veseli- 
novici, Rodica Voroneanu, Mihaela 
Lupu, Anca Gurău, Rodica Bucea. 
Ute Popescu.

Cu această ocazie este așteptată 
realizarea 
și a noi 
juniori la 
ciocan, ta 
50 mg, la 
rile vor putea aduce Și alte recor
duri. De notat că în tot anul trecut 
juniorii au stabilit 22 de recorduri 
republicane, în timp ce în acest se
zon pînă la această dată au fost 
toțgistaate 29 asemenea recorduri. A/"'

Marți ta prânz, la Consiliul Gene
ral al U.C.F.S., a avut loc o ședință 
festivă ta care au luat parte acti
viști ai mișcării de cultură fizică și 
sport, echipa masiculimă de volei Ra
pid București, campioana țării, spor
tivi, antrenori, ziariști.

Tov. Emil Ghibu, vicepreședinte al 
U.C.F.S., a felicitat pe sportivii de 
la Rapid pentru dîrzenla cu care au 
luptat pentru cucerirea „Cupei Cam
pionilor Europeni" 1a volei masculin, 
a doua cupă de acest gen care po
posește in țara noastră. Vorbitorul 
a scos de asemenea în evidență pa
triotismul, pregătirea superioară și 
dorința de a învinge arătate de vo-

Au început
„mondiakle“ de scrimă

maria V1COL Șl OLGA SZABO 
S-AU CALIFICAT IN SFERTURILE.

DE FINALĂ

unor rezultate de valoare 
recorduri republicane de 
110 mg, prăjină, lungime, 
băieți și 100 m, 500 m, 
fete. Bineînțeles, concursu-

la celelalte ediții, ,,Regata Sua
va bucura do participarea unor 
de peste hotare. In acest an, 

i ții caiaciștii din R.P. Ungară
Germană vor fi oaspeții Snago- 

i vor lupta, alături de sportivii 
pentru obținerea

mai bune. De remarcat

publicane desfășurate de curînd pe la
cul Snagov. La ,,Regata Snagov*4, țara 
noastră va fi reprezentată de cîte două 
echipaje la fiecare probă, cărora li se 
vor adăuga numeroase echipe ale clubu
rilor sportive. In probele de canoe îi 
vom revedea pe Leon Rotman, Igor 
Lipalit, Andrei Igorov, Sidorov, Crigore 
și Alexandru Iacovici, S. Ismailciuc, iar 
printre protagoniștii întrecerilor de caiac 
se vor număra Konțolenco, Arliniov, Ni- 
coară, Anastasescu, Sideri, Veniescu, 
precum și reprezentantele noastre în pro 
bele feminine. Elena Lipalit, Cornelia 
Prisăcaru, Maria Tamaș eto.

In cursul zilei de astăzi vor sosi și 
restul oaspeților.

TORINO 19 (prin telefon) In Palatul 
sporturilor din localitate au avut loc- 
primele asalturi din cadrul actualei e- 
diții a campionatelor mondiale. Con
cursul l-au inaugurat trăgătorii înscriși 
în proba de floretă, 86 la număr. Au 
fost alcătuite 14 serii, din fiecare se
rie, urmînd să se califice mai 
departe, cîte 3 trăgători. Întrecerile au 
fost caracterizate, încă de la început, 
printr-o dîrzcnie rar întîlnită (explicația 
trebuie găsită și în numărul mare de 
participanți, fiecare dornic să se cali
fice mai departe), și ca atare surprizele 
nu s-au lăsat prea mult așteptate....

(Continuare tn pag. a 4-a)

Inccpind de mîine pc velodromul Binnino

Numeroși recordmani și campioni se întrec 
pentru „Cupa orașului București »»

Simonigh - recordman mondial la urmărire individuală și 
Rancati - campion al Italiei, echipa campioană de urmărire a 
Uniunii Sovietice, sprinterul Tertscheck (RDG) și B. Novakov 

(RPB) - 1:10,5 pe 1.000 m - favoriți ai concursului

leibaliștii de ta Raipid, în lupta pentru 
obținenea titlullui și a cupej de cris
tal.

In numele Biroului Consiliului Ge
neral al Uniunii de Cultură Fizică 
Și Sport, tov. Emil Ghibu a înmînat 
apoi distincția de „Maestru emerit al 
sfertului" luj Horațiu Nicatau, că
pitanul echipei de volei Rapid, pen
tru meritele sale in activitatea spor
tivă de performanță și pentru aportul 
adus în cadrul echipei reprezentative. 
De asemenea, a fost înmînată dis
tincția de .Maestru al sportului" tînă- 
ru'uj voleibalist Mihai Grigorovici, 
care s-a afirmat in ultimul timp.

s-a fotografiat ieri alături de ciclistul
. Moiceanu

Un moment solemn al festivității: tov. Emil Gliibu, vicepreședinte al V.C.F.S., 
prinde pe pieptul lui Ilorafiu Nicolau insigna de „Maestru emerit.

Excelentul alergător italian Simonigh 
nostru G.

Velodromul Dinamo cunoaște din 
nou — după mai mulți ani de „re
laxare" — freamătul marilor întreceri 
internaționale. Pe ovalul său de be
ton au început să se rotească cu 
viteze amețitoare cicliști din mai 
multe țări ale Europei, participanți 
In concursul internațional dotat cu 
„Cupa orașului București". Incepînd 
de mîine după-amiază îi vom vedea 
la „lucru" pe renumiții alergători 
italieni, pe proaspeții campioni ai 
Uniunii Sovietice, pe tinerii pistarzi 
din R. D. Germană și pe o serie de 
cu-noscuți cicliști din R, P. Bulgaria 
care se vor întrece timp de trei zile, 
alături de cei mai valoroși repre
zentanți ai velodromului din țara 
noastră. Vizitînd vestiarele velodro
mului, plimbîndu-ne pe aleile parcului 
Dinamo sau asistînd Ia antrenamente 
am făcut cunoștință cu protagoniștii 
concursului care începe mîine.

«Tinerii noștri cicliști se pregătesc 
încă de pe acum pentru Jocurile 
Olimpice de ta Tokio" — acestea 
au fost primele cuvinte pe care ni 
le-a spus dl. Carlo Bianchi, unul din
tre conducătorii echipei italiene. Apoi, 
ne-a prezentat formația:Carlo Simo- 
nigh (de la clubul Closter Torino) are 25 
de ani și a cîștigat în anul 1957 
titlul de campion mondial la urmă
rire individuală. De la această memo
rabilă cursă, desfășurată în Belgia 
el și-a îmbunătățit performanța ajun- 
gînd la 4:50,0 (cea maț bună per
formanță realizată vreodată în 
lumeJj.^Urme.azl Carlq Rancati

la Qorsico Milano) care duminică a 
cîștigat împreună cu colegii din echi- j 
pa Lombard iei titlul de campion al . 
Italiei la urmărire pe echipe cu 
timpul 4:36,2 (medie orară pe cei 
4 km: 52,023 km!). Rancati (4:54,0 
pe 4000 m) a concurat anul acesta 
în Argentina cîștigînd mai multe 
probe. Feola Lionello are doar 20 
de ani, dar deține un timp excelent
A 4 A Ă A A'V V ▼ ▼▼ ▼ '

t PROGRAMUL PRIMEI ZILE ț 

î Vineri, incepînd de ta ora 17,30:' ■ 
f viteză (serii, recalificări, sferturi: 
T de finală), urmărire individualăț- 
♦ (serii, semifinale), 
Ț start de pe loc și

1.000 m cu 
eliminare.

11,3 sec. Con- 
chibului Geno

va-Milano el a cîștigat în anul 1959 
la Roma „Marele premiu al tineri
lor". Turrini Giordano (19 ani), 
Zuccotti Luigi (19 ani) și Dino Ga- 
lanti (21 ani) completează echipa 
Italiei.

în formația R.S.S. Letone este 
prezentă echipa ca.re acum cîtc- 
va zile a cîștigat 1a Leningrad 
titlul de campioană unională la urmă-- 
Fire: Ivars Eiduks, Dzinters LațiSj

H. N. J

în proba de viteză: 
curînd pentru culorile



Pc urmele materialelor publicate
„NE VOM STRĂDUI 

SA SE PREZINTE IN
MAI BUNE"
Pasteur din Ca
ca imediat după 
„Cum ne gospo- 

în 
modul

CA BAZA 
CONDIȚII

DIN CE IN CE
Asociația sportivă 

pitală ne-a răspuns 
apariția articolului 
dărim bazele sportive" publicat 
nr. 3848 în care era criticat 
de gospodărire a bazei sale sportive, 
președintele consiliului asociației a 
convocat o ședință în care a fost 
analizată situația, fixîndu-se obiective 
precise pentru îmbunătățirea activi
tății. Din angajamentele luate în ca
drul ședinței s-au realizat pînă acum 
următoarele :

—- s-a cosit iarba de pe teren
— s-a început săpatul gropilor
—- s-a început reparația dușurilor 

de la vestiare
La aceste lucrări, efectuate prin 

muncă patriotică, au participat 70 de 
membri U.C.F.S. In scrisoarea de 
răspuns, asociația se angajează ca 
pînă la 20 iulie toate lucrările de re- 
amenajare a bazei să fie terminate.
„VA MULȚUMIM PENTRU CRITICA

FĂCUTA"

sportiv Progresul la articolul nostru 
„Surprizele se țin lanț în campionatul 
feminin'1 (nr. 3830). „Biroul secției 
de handbal a analizat comportarea 
echipei și a luat o serie de măsuri. 
Astfel, antrenorul Constantin Popescu 
a fost sancționat cu avertisment, iar 
tov. Theodor Rușovici i-a fost inter
zis să mai reprezinte clubul. De ase
menea, a fost scos din biroul secției- 
Noi vă mulțumim pentru critica fă
cută și sperăm că pe viitor compor
tarea echipei noastre de handbal va 
fi cît se poate de bună, contribuind 
astfel la ridicarea prestigiului spor
tului nostru".

ne 
fă-

în excursie, de-a lungul țării, cu elevii „liceului sportiv" din Cluj...

„In jocul cu Rapid, echipa femi
nină de handbal a clubului nosfru, în 
afara deselor greșeli tehnice și tac
tice a dovedit că nu știe să-și păs
treze calmul", ne răspunde clubul

„CRITICA ADUSĂ DE ZIAR 
A FOST JUSTA"

Federația roniînă de baschet 
răspunde’ în legătură cu critica
cută asupra modului de organizare 
a campionatelor de juniori că aceleași 
lipsuri aiu fost constatate de antre
norii provinciali participant! la con
sfătuirea pe țară. S-a preconizat ca 
pentru anul viitor să participe la fi
nale 8 echipe. In legătură cu absența 
unor membri din Biroul federal la 
lucrările consfătuirii antrenorilor s-a 
hotărît analizarea situației și luarea 
măsurilor corespunzătoare

— Copii, acum treceți repede la 
culcare. Este miezul nopții. Știți doar 
că mîine ne așteaptă un program 
foarte încărcat...

N-a fost nevoie ca prof. Gavri.1 
Oroș, directorul școlii medii Nr. 13 cu 
program special de educație fizică 
din Cluj, să repete îndemnul. In 
citeva clipe, forfota de pe culoar a 
Încetat, 
cușetele

...„Ne 
care cei 
și sport 
jean călătoreau de 
Constanța. De fapt, ei fac o excursie 
de mai mari proporții, Traseul ? S-o 
lăsăm pe profesoara de educație fi
zică, Vera Pavlenco să ni-l prezinte :

— După plecarea din Cluj, primul 
popas l-am făcut la Sighișoara. Am 
vizitat turnul vechii cetăți, unde se 
află și muzeul orașului, celelalte tur
nuri, ale breslelor, fiecare construit 
într-un stil diferit. Noul, însă, repre
zentat prin combinatul de sticlă și

elevii îndreptindu-se către 
lor.
aflăm in vagonul special cu 
mai buni elevi la învățătură 
de la „liceul sportiv" ciu

la București la

fabrica de ambalaje a produs impresia 
cea mai puternică. Am poposit apoi 
în capitala țării. Obiectiv principal : 
bazele sportive, zona lacurilor, ma
rile cvartaluri de locuințe din cartie
rele Floreasca, Grivița și bineînțeles 
Piața Palatului. Acum ne așteaptă un 
nou popas — pe litoral...

-- Și mai departe?
— De pe litoral ne vom îndrepta 

spre Tulcea, unde vom vizita combi
natul de prelucrare a peștelui. Și, 
desigur, aflîndu-ne acolo, 
rata o excursie în Deltă... 
poiere, o oprire de o zi în 
apoi, străbătînd frumoasa 
la Bicaz, obiectivul final al 
noastre...".

Oră tirzie din noapte. Profesoara 
a plecat și ea la culcare. Și totuși 
n-aveam să răminem singuri: dintr-o 
cușetă, aproape de intrarea in canalul 
Borcea, unul dintre elevi a sărit direct 
la fereastră :

— Am citit atîtea lucrări despre 
bătrîna Dunăre, ne spune elevul E-

nu vom 
La îna- 

Galati și 
Moldovă, 
excursiei

I

DE LA PITEȘTI
17 (prin telefon). — Intre- 
volei disputate în orașul 
luat sfîrșit cu victoria 
formații craiovene, Ș.S.E. 

Electroputere, care — cu

PITEȘTI 
cerile de 
nostru, au 
celor două 
și C.F.R. 
deosebire Ș.S.E. — s-au arătat supe
rioare. Dar iată clasamentele: 
NIN: 1. Ș.S.E. Craiova 6 p.; 2. 
Constanța 5 p.; 3. Metalul 
4 p.; 4. Unirea Fundulea (reg.

FEMI- 
C.F.R. 
Pitești 
Bucu

rești) 3 p. MASCULIN: 1. C.F.R. E- 
lectrcputere Craiova 5 p (8:4); 2. Me
talul Pitești 5 p (7 5); 3. Stuful Tul-

4cea 4 p. (6:8); 4. Cetatea Giurgiu 
P (4:8).

IL1E FEȚEANU
corespondent

CEI CRITICAȚI S-AU ANGAJAT 
SA MUNCEASCĂ CU MAI MULTA 

HOTARIRE
In legătură cu articolul „Ce a 

realizat și ce așteptăm de la clubul 
siportiv Petrolul Ploiești" publicat în 
nr. 3834, consiliul clubului ne răs
punde că a analizat în mod amănun
țit materialele apărute, care i-au fost 
de un real folos. Cele sesizate au fost 
considerate juste și în cadrul ședinței 
de analiză a muncii antrenorilor a- 
ceșlia au luat o poziție autocritică, 
angajîndu-se să muncească cu mai 
multă hotărîre. Tot ca urmare a șe
dinței organizată pe marginea mate
rialelor a fost revizuit .regulamentul 
de funcționare, stabilindu-se un nou 
program de lucru al antrenorilor, 
fapt care va duce la o mai bună or
ganizare a muncii de instruire spor
tivă. Pentru viitor, consiliul clubului 
și-a propus să controleze și să în
drume mai intens activitatea secto
rului tehnic și în deosebi a procesu
lui de instruire și antrenament.

GHICITCONCURS DE
Auern o întrebare grozavă, de ,.în

cuietoare99, pentru cei care organizează 
concursuri „Cine știe... cîștigă” pe tenie 
sportive. Ce întrebare? Iat-o: „care echipă 
a ciștigat campionatul de fotbal al raio
nului Rîmnicu Vîlcea : Brezoi, Stei arul 
sau Flamura roșie

Așa-i că nu știți și că, dacă am pune 
Tn acțiune... metronomul, v-ar trebui nu 
un minut, ci un... an întreg de gîndire? 
Și încă ar fi fără folos. In momentul de 
față, fără să se fi organizat un con
curs cu premii, comisia raională din 
Bîmnicu Vîlcea își bate capul de dimi
neața pînă seara, doar-doar l-o desco
peri pe campion...

Campionatul s-a terminat. N-a mai 
rămas de jucat nici o restanță, care, ar 
putea încurca cumva socotelile. Lucru
rile par deci cît se poate de simnle, 
dacă ar exista o evidență a meciurilor 
care s-au jucat. Insă, nimeni nu s-a 
îngrijit de așa ceva. Ce și-au zis oamenii: 
evidența asta e un fel de birocrație, 
cu hârțoage multe, care mai mult te în
curcă. E mai simplu să ții minte me
ciurile pe de rost și pe urmă să faci 
clasamentul. Dar, fie că au fost prea 
multe meciuri, fie că -memoria le-a fost 
cam... scurtă, fapt e că s-a terminat 
campionatul și de vreo două săptămâni 
se întreprind tot. felul de... cercetări, 
pentru a se stabili care-i echipa cam
pioană. Cei din Brezoi se jură că ei an 
ieșit primii. Echipa din Stejarul contestă 
acest lucru, afirmi nd că ea e campioană. 
Cîț privește Flamura roșie Bîmnicu Vîl
cea, aceasta îi contestă și pe unii si 
pe alții, susținînd că ea a cîștigat cam
pionatul.

In fața acestei situații, celor din co
misia raională de fotbal nu le-a mai 
rămas altă soluție decît să caute foile 
de arbitraj. Și cînd au dat cu ochii d^ 
biblioraftul cu pricina, un oftat de ușu
rare le-a ieșit din piept. Decepție însă! 
Din dosar lipseau tocmai foile de arbi
traj ale întîlnirilor ,,cheie**. Nu le pre
daseră arbitrii, se rătăciseră, în orice 

în biblioraft nu erau.

In momentele acelea de deznădejde 
generală, cînd comisia se zbatea ca peș
tele pe uscat neștiind cum s-o mai scoată 
la capăt, tov. Ion Diaconii, tehnicianul 
consiliului raional U.C.F.S., a venit cu o 
idee salvatoare: SA SE IA... DECLARAȚII 
DE LA SPECTATORI!? Bineînțeles, de la

Asistind la „Cupa Petrolul”...
— Vii la stadion să vezi „Cupa Pe

trolul-?
— O competiție de fotbal ?
— Nu ! O... surpriză.
...Cind am pășit pe inelul de beton 

al stadionului Petrolul din Ploiești 
„Cupa Petrolul" la rugbi redus, asta 
se intimpla cu citeva zile in urmă, 
era in plină desfășurare. Rugbiști fn 
virstă doar de 15—17 ani se întreceau 
în minuirea balonului oval pe cel mai 
frumos stadion al ploieștenilor. In tri
bune se aflau numeroși iubitori ai 
sportului, care ii încurajau.

Mi-am îndreptat privirile 
toare către prietenul meu cu 
treținusem discuția de mai
Mă înțelese imediat și fără să-l mai 
rog începu să-mi explice :

— Clubul sportiv Petrolul a organizat 
această cupă la rugbi redus, 
pe care am putea-o denumi 
ția elevilor ploieșteni. La ea 
reprezentativele a patru școli din 
oraș, două medii și două profesionale 
și, lucru foarte important, rupind o 
dată cu mentalitatea care mai dăi
nuie in unele părți, precum că jocu
rile de rugbi, chipurile, strică terenul,

au fost programate pe cel 
gazon. Acolo unde se joacă 
din categoria A la fotbal.
mai putea spune noi ? Că

mil Pintea. De văzut, n-am vă
zut-o insă pînă acum. Vă imaginați, 
desigur, curiozitatea mea...

Discuția noastră cu elevul Emil 
Pintea n-a fost lipsită de interes. Va
lorosul demifondist al școlii mani
festa, in același timp, o mare pasiune 
și pentru geografie. Una din marile 
lui plăceri: călătoriile.

— Și mîine, pe litoral, la 35 de 
grade, ce-ai să faci ?...

— Fiți fără __
un „liceu sportiv"...

O dată cu zorile, trenul a sosit la 
Constanța. Cu cită admirație au privit 
elevii clujeni, construcția monumen
tală a noii gări! Tot așa cum, in 
tot cursul zilei aveau să stea, con
templativi, clipe in șir, în fața statuii 
lui Ovidiu, a „pieselor" din muzeul 
arheologic care vorbesc despre mă
reția Tomisului, a construcțiilor ne- 
sfirșite de la Mamaia, Eforie, Vasile 
Roaită sau Mangalia.

Elevii clujeni, 50 
mii care participă in 
numeroasele excursii 
toate regiunile țării, 
cu greu de frumusețile 
litoralului. Pentru ei a existat totuși 
?... consolare: aceea că, in zilele ur- 
nătoare, ii vor aștepta alte și alte 
meleaguri ale patriei dragi la fel de 
interesante și de pitorești.

grijă. Reprezint doar

din sutele 
aceste zile 
organizate in 

s-au despărțit 
de vis ale

de 
la

T1BERIU STAMA

întreb li
căre în- 
înalnte.

meciurile 
mai bun 
partidele

Ce am
am văzut la Ploiești elevi ca Sava, 
Marcel, Neacșu, Stăniloiu, Dobre sau 
Ungureanu deosebit de talentați. Îm
preună cu ceilalți colegi de echipă 
(40 in total), care au fost atrași cu 
acest prilej spre rugbi, au frumoase 
perspective. Bine pregătiți și de aici 
înainte ei pot duce rugbiul ploieștean 
pe un drum bun. Condițiile ce le-au 
fost create sint o chezășie a succesu
lui de viitor. Pentru toată treaba asta 
merită felicitări atit conducerea clu
bului cit și antrenorul Gh. Sfetescu 
și instructorii obștești O. Bălteanu și 
T. Triteanu, care s-au ocupat de pre
gătirea acestor juniori.

i

SPORTURI NflDl

Veliștii bucureșteni 
și-au desemnat finaliștii 

pentru campionatele republcane

O cupă, 
competi- 
participă 

școli

C. ALEXE

P.S. 
tenului 
despre 
Ploiești. Și iată că am făcut-o. Am 
făcut acest lucru pentru că așa vor 
afla, poate, și alții că sint orașe, și nu 
puține, unde rugbiștii, fie ei și ju
niori, se întrec pe cele mai bune te
renuri. Nu ca la Petroșani, Pitești și 
Craiova, unde se mai întîmplă că pri- 

bietul cetățean care trebuia să drahmele lor echipe de rugbi să nu poată 
juca pe stadioane centrale fiindcă ar... 
„deteriora" gazonul, sau ca la 
unde echipa C.S.M. a fost chiar 

c poate spune că oamenii n-an fos>^IHntată...

Pe . -
declara/ie îl treceau toade nădușelil<\L 
pînă ce reușea oarecum să-și aducă n-y 
minte rezultatele unor meciuri. jucat eT 
cu șase luni și chiar cu un an în urmă. 4- 
NU SC /ivuii: of/iiiiv cu vwitviw» j :
plini de bunăvoință, că n-au vrut să dealș. 
o mină, de ajutor ca să se dezlege miste-'T 
rul fotbalistic petrecut în radonul 1.' 
Bîmnicu Vîlcea. Numai că unii își adu -ț 
ceau aminte într-un fel și alții în 
fel. Unii ziceau că Brezoi a bătut 
2—0 pe Stejarul, iar alții spuneau 
scorul a fost numai de 2—1. S-au 
sit și unii care au afirmat că bătuse 
Stejarul și nu Brezoi. Așa țineau ei. 
minte. Poftim, de stabilește echipa cam 
pioană 1

...Dc citeva zile n-am mai primit vești 
de la Himnicu Vîlcea. Cum or fi rezolvat, 
treaba ? Or fi reluat campionatul de la

ah
cu
cri

8“

— Ce fac membrii comisiei raionale de fotbal ? 
— Dau

campionatului
în cărți. Poate așa or 
raional 1 ! !

meciurile și aveau și nu- 
ceva 

știi, cine a învins 
exact și scorul,

cei care văzuseră 
morie bună ! Căci era nevoie de, 
ținere de minte: să 
și- să-ți aduci aminte
ca să se poală stabili golaveraiul

întrebările erau acestea : ,,Vă amin
tiți cumva ce rezultat a fost în tur în
tre Stej arul și Flamura roșie ? Dar în 
retur ? Cunoașteți exact scorurile cu 
care s-au încheiat cele două întîlniri 
dintre Brezoi și Stejarul 1 Dar între 
Flamura roșie și Brezoi î“.

să ghicească echipa cîștigătoare a

Desen de S. NOVAC

cap ? Or fi tras la... sorți echipa cam-, 
pioană? Au cerut un supliment de.... 
declarații prin raion ?...

In orice caz. noi așteptăm un răspuns.. 
Nu de alia, dar sîntem nerăbdători să- 
adresăm felicitări echipei care a ajuns, 
campioană după atîtea peripeții !...

JACK BERARIU : 
VASILE GODESCU

(După o corespondență trimisă de Ora-' 
guiuir Roșianu)

La plecare i-am promis prie- 
meu că voi scrie la ziar 

întrecerea tinerilor rugbiști din

Cluj 
des-

Veliștii bucureșteni s-au întrecut 
duminică pe lacul Herăstrău pentru 
desemnarea finaliștilor la campiona
tele republicane de iahting ce vor 
avea loc pe Marea Neagră, la Con
stanța, începînd de la 13 august a.c. 
Cele cinci regate desfășurate în ca
drul acestei semifinale dau dreptul 
următorilor veliști să-și dispute titlu
rile de campioni alături de sportivii 
constănțeni: Clasa finn: 1. A. Vasi- 
liu (Știința) 3865 p, 2. R. Minăstirea- 
nu (Metalul „23 August") 3807 p, 3. A. 
Horoveanu (Met.) 3580 p, 4. C. Iva- 
novici (Mt.) 3263 p, 5. Gh. Petrescu 
(Mt.) 2883 p, 6. N. Iliescu (Mt.) 1978 
p. Clasa snaip: 1. L. Predescu — M. 
Lăzăroiu (Mt.) 5270 p.; 2. R. Nâvo- 
daru — I. Coman (Mt.) 4300 p; 3. V. 
Gelles — T. Doctor 
C. Tico — Ț. Voicu 
5. G. Ciocoiu — C. 
p; 6. N. Henegariu 
(Știința) 2890 p.

PAUL ROMOȘAN

(Mt.) 3413 p; 4. 
(Știința) 2993 p • 
Ivașcu (Mt.) 2937

— D. Gheciu

C. A.

I

ACTUALITĂȚI PUGILISTICE
„CUPA METALUL"

In cinstea zilei de 23 August clubul 
sportiv Metalul ,,23 August*4 organizează 
tradiționala competiție ,,Cupa Metalul**. 
In acest an la întreceri vor participa 
aproximativ 60 dc boxeri din cluburile 
și asociațiile sportive bucureștene.

Galele de box vor avea loc sîmbălă 
22 iulie, duminică 23 iulie, marți 25 
iulie, joi 27 iulie, iar finala în ziua de 
sîmbălă 29 iulie. Ringul pe care se vor 
disputa întrecerile va fi 
estrada din curtea 
nr. 256.

Prima gală, cea 
la ora 19,30.

• Astă-seară, începînd de la ora 
19,30, va avea loc pe stadionul Gin- 
Iești (în caz de ploaie, în sala sta din 
nului) o reuniune de verificare a 
lotului 
tește 
pene 
burg. Iată programul : D. Davidescu- 
M. Dogaru, A. Morăruș-N. Puiu, I. 
Turcu-C. Zamfirescu, I. Pătruț-Gh.

instalat pe
clubului : bd. Muncii

de «îmbăta, începe

reuniune
feroviar care se 

pentru campionatele 
feroviare de la

pregă- 
euro- 

Magdc-

Simionescu, Gh. Tănase-Al. Neacșu, 
V. Mîrza-Gr. Enache, 
Stoian, T. Crîngașu-E. Schnapp, 
Gavrilă-Gh. Constantin, 
Innescu.

• Boxerii de la Voința vor Începe 
în curînd pregătirile în vederea in- 
tilnirilor revanșă cu echipa Start din 
R. P. Polonă. După cum se știa, 
anul trecut bucureștenii au evoluat 
in Polonia obținînd o victorie cu sco
rul de 10—8 (la Wroclav) și un meci 
nul (10-10, la 
de la Start vor 
—1 septembrie 
de la Voința, 
Cluj si Galați.
• Intre 2—10 septembrie se vor 

desfășura la București întrecerile in
ternaționale din cadrul „Dinamovia- 
dei" la care vor participa pugiliști 
din țările de democrație populară.

• La 16 septembrie echipa repre
zentativă de tineret a țării noastre 
va susține la București o întîlnire 
cu selecționata de tineret a R. P. 
Ungare.

•»
Al. Moise-M.

L.
P. Radu-Gh.

Bydgoszcz). Pugiliștii 
susține între 25 august 
trei întîlniri cu boxerii 
în orașele București—

„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI” LA CICLISM
(Urmare din pag. 1)

Janis Densons și Sergheis Rodionovs. 
Din echipa care concurează la Bucy- 
reștf mai fac parte Imans Bodnieks 
și F. Kucinskis. Echipa R. D. Ger
mane este foarte tînără dar are per
formanțe... mature. W. Tertscheck 
11,9 la viteză, Franz Rudolf 5:10,0 
la urmărire individuală, F. Nicklit- 
zsch 1:12,0 la 1.000 m cu start de 
.pe loc etc.

Cicliștii bulgari ne sîn-t cunoștințe 
vechi. Fondiștii Stoian Gh-eorghiev și 

• Nicola Filipov care ne-au mai vizi-

tal țara sint „capete de afiș“. Ală
turi de ei cițiva tineri valoroși : B. 
Novakov 1:10,5 la 1.000 m! (cam
pion al R.P.B.), N. Prodanov 11,7 
la viteză (campion R.P.B.), D. Nico- 
lov campion și recordman al țării 
sale la urmărire individuală cu 5:05,8 
și Ivan Tihov un bun semifondist.

Țara noastră va fi reprezentată de 
următorii alergători : P. Tache. C. 
Voicu, D. Stan, D. Popovici, E. Băr- 
bulescu, G. Moiceanu, I. Vasile, D. 
Rotaru, M. Voinescu, D. Penescu, 
V. Iordache, Gh. Calcișcă, C. Tudose 
și Eugen Sima,



hh

Specialiștii d'scută

Pregătirea jucătorilor în condiții de joc sau apropiate de joc
Pe marginea cursului internațional de antrenori de la Macolin (Elveția)

Recentul curs internațional pentru 
antrenori organizat de uniunea Euro
peană de Fotbal Ia Macolin. in Elveția, 
a fost instructiv pentru participant! 
mai ales prin problemele de metodică 
dezbătute in vederea îmbunătățirii me
todelor de antrenament. Din materia
lele prezentate șt din discuțiile pe mar
ginea lor am reținut o serie de lucruri 
importante pentru munca antrenorilor 
noștri.

Cea mai importantă problemă a fost 
aceea a pregătirii jucătorilor în 
dlții de ioc sau apropiate de ioc.

Prin antrenament in condiții de joc 
sau apropiate de joc se înțelege antre
namentul care pune pe jucători in 
condiținni cit mai apropiate de cele 
ale unui meci, ca desfășurare si ritm. 
Această metodă 
bază principiul

con-

★

ANGELO NICULESCU
antrenor federal

★ ☆
cele mai felurite si mai complexecuta 

mișcări și procedee tehnice si tactice 
cu mingea (conducerea mingii, pasa, 
preluarea, driblingul. jocul cu capul, 
trasul Ia poartă etc.) avind adversari 
în apropiere sau chiar în luptă directă 
cu ei. in plus, în ultimii ani, meciu
rile se desfășoară într-un ritm din ce 
în ce mai susținut printr-o viteză spo
rită în execuții, prin deplasări mai ra
pide ale jucătorilor, cu schimbări bruște, 
surprinzătoare de direcție a acțiunii,

de instruire are la 
la conținutul jocu-

antrenori de lamoment timpul cursului internațional pentru 
Macolin.

luj la antrenament" /și nu invers). Bi
neînțeles ca nu sînt ex-cluse si 
forme și mijloace de instruire.

In timpul unei partide jucătorii 
>uși foarte des în situația de a

alte

rînt 
exe-

I.R.A. TG MUREȘ — MINERUL 
DEVA 3—2 (0—2)

SINAIA (prin telefon). Au marcat
Ksztalos (min. 52), Muszka (min. 61 
... .’1 m) și Anderson 
espectiv Nistor (min. 1) 
min. 5)b (V. ZBARCEA,
MUSCELUL I. M. S. C.

DINAMO CRAIOVA 4—

(min. 85) 
și Enderle 
coresp.)
LUNG — 

2 (2-0)
SIBIU (prin telefon). Joc frumos, 

ar fără nerv. Au înscris Libardi 
min. 4 și 47), Cargol (min. 12) și 
>umitrescu (min. 59), respectiv Ma
in (min. 49) și Bădescu (min. 80).

(I. IONESCU și M. LUPUȚIU, 
corespondenți)

ROGRAMUL JOCURILOR DE AZI
GRUPA I (Rm. Vîlcea): Penicilina 

ași—IMUA1 Ălcdgidia, Ceahlăul Pia- 
a Neamț—A.S.M. Rădăuți.
GRUPA A 11-a (Sibiu): C.F.R. 
rad—Flacăra roșie București, Cabr
ați Sinaia—Dunărea
GRUPA A IlI-a
cna Mureș—Cri șui 
atu Mare—Metroni

Giurgiu.
(Sinaia):
Oradea, Voința 

Brașov.

Soda

cu treceri rapide din 
și invers etc. Pentru a __ ______ _____
astfel de cerințe este necesară o înaltă 
pregătire. Și aceasta se obține pornind 
de ia joc, caî*e trebuie să dea profilul 
antrenamentelor.

Pe de altă parte, nu de puține 
am avut ocazia să constatăm că Ia 
trenamente jucătorii noștri execută__
multă ușurința diferitele procedee teh
nice. De pildă, la antrenamente sau Ia 
încălzire am văzut că jucătorii trag 
foarte bine la poartă ; puternic si 
precis, in schimb, în cursul mc- Glui
— cum am văzut în recentul cam Î2- . t
— ei trag destui de rar și slab, fără 
frecvența, precizia si tăria pe care o 
pretindem din partea lor. Care este

’ explicația? Numai una singură, legată 
de o greșeală principală în modul de 

I tlesfășurare a muncii de instruire : se 
j lucrează fragmentar, izolîndu-se proce- 
! deui tehnic de conținutul tactic si apoi 
de jocul aplicativ. Cum poate fi înlă
turată această greșeală? Pregătind jucă
torii pentru jocul în sine, cu toate as
pectele lui, și nu numai pentru antre
nament, in care se formează deprin
deri incomplete.

Pregătirea fragmentată, pe factori, 
constituie o metodă depășită, care nu 
mai este în pas cu evoluția fotbalului, 
cu cerințele sporite ale jocului modern. 
Exercițiile statice, simple și fără apli
cativitate în joc nu mai corespund ; 
sînt indicate doar pentru juniori sau 
începători. Ele trebuie înlocuite cu e- 
xerciții complexe, avind un conținut 
tehnic-tactic, cu jocuri aplicative, prin 
care se realizează condiții apropiate de 
joc. De altfel, în practică principiul 
»>de la ioc Ia antrenament" se traduce 
prin folosirea exercițiilor complexe în 
pregătirea fizică, tehnică si tactică a 
jucătorilor. Chiar dacă sarcina lecției 
de antrenament cade pe unul din acești 
factori, mijloacele alese trebuie să 
contribuie și Ia dezvoltarea celorlalți 
factori. De asemenea, exercițiile vor 
cuprinde atît aspectul jocului de ană- 

• rare, cit și cel de atac si vor include 
și adversari, cu rol
pentru 

I nătoare

atac în apărare 
corespunde unor

ori 
an- 
cu

DE LA F. R.

a crea 
jocului

activ sau pasiv, 
diferite situații asemă- 

propriu-zis.

S T9 I R I
clasate pe locul doi

FOTBAL

de fotbal rea- 
regionaile de

Federația roinînă 
■niritește consiliilor 
fotbal, precum și cluburilor și aso- 
jkțțiilor sportive, că singura pe- 
•ioadă de transferări pentru anul 
iompetiț.iona! 1961 — 1962 este 
le la 20 iulie la 5 august 1961.

După data de 5 august a.c. nu 
se moi primesc cereri de transfe
ra re.

Cererile de trecere de la o echi- 
>ă la alta se vor rezolva numai 
iotrivit normelor comunicatului 
irivind transferările, publicat în 
darul „Sportul popular" nr. 3656 
lin 28 iulie 1960.

vată echipelor
în campionatele țărilor respective din 
Balcani. Echipa din Brașov urmează 
să joace la 10 august cu formația 
albaneză Partizan Tirana. Această 
dată de disputare e jocului retur 
între cele două echipe a fost propusă 
de conducerea Steagului roșu și 
acceptată de Partizan Tirana.

Fotbaliștii brașoveni, care la 
actuală conduc în clasamentul turneu
lui Balcanic, vor trebui 
gătească în mod serios 
după jocul de la Tirana 
treze avantajul acumulat 
disputată astă primăvară 
cînd au cîștigat cu 1—0.

ora

să se pre- 
pentru ca 
să-și păș
iri partida 
la Brașov,

PROGRESUL JOACA 
ÎN R. P. POLONA

MIINE

Progresul
TURNEUL BALCANIC 

INTERCLUBURI

fn afară de Rapid, angrenată în 
recerile campionatului european 
oviar, o altă formație de club ră
nească se va întrece în cadrul unei 
repetiții oficiale. Este vorba de 
*agul roșu Brașov, care, după cum 
știe participă la competiția rezer-

Ieri dimineață echipa Progresul 
București a plecat în R. P. Polonă, 
unde, după cum am mai anunțat, la 
21 și 23 iulie va susține la Katovice 
și Cracovia două jocuri. A făcut de
plasarea următorul lot: Mîndru, 
Ghibănescu (portari), Nedelcu. Smă- 
răndescu II, Caricaș, Soare (fundași),1 
Ioniță, Pașcanu, Adam (mijlocași), 
Oaidă. Baboie, Smărăndescu I, Voi- 
nea, Protopopescu, Maîteuță, Marin 
(înaintași].

8 ari tura I olandei agenției

l
>

La 2.. ___
zentate o serie de astfel „c -
folosite cu succes de unii anlrenori (G. i 
Boulogne, E. Schwartz, H. Weissweiiler). ( 
Ea aplicarea lor s-a ținut seama de o ] 
gradare în ce privește complexitatea, / 
de gradul de pregătire al jucătorilor, J 
de scopul urmărit, de durata exercițiu- . 
J,-j și numărul de repetări. Redăm / 

sub formă de exemnli- A 
exerciții pot constitui g 

orientare pentru antre- ’

cursul de la Macolin au fost piv- 
I de exerciții

cite va din ele 
ficare. Aceste 
un punct de 
norii noștri.
EXERCIȚIUL
Scopul; joc 

avind la bază 
1) joc direct 
mingii ;

„DOI CONTRA UNUL”
colectiv si individual 

driblingul. Se urmărește 
(fără oprire) ; 2) oprirea / 

, 3) jucătorul cu mingea este S
urmărit în permanență de parteneri și î 
de adversari ; 4) demarcare imediat t 
nupA executarea nașei ; 5) adversarul î 
împiedică pasarea mingii și obligă pe i 
jucătorul cu mingea să execute drib- C 
ling fn condiții de joc ; fi) partenerul > 
fără minge : a) se demarcă in mod j 
variat pe spații libere sau spre jucă- \ 
torul cu mingea, pentru a primi pasa; X 
b) folosește fente si c) folosește prelua- s 
rea; 7) adversarul: a) atacă mingea și pc 4 
jucătorul respectiv pentru a-1 deposeda, f 
b) încearcă să împiedice demarcarea v 
jucătorului fără minge și c) simulează / 
atacul. I

Alte sarcini de Îndeplinit ; 1) felul \
și ritr-.ul pasei ; 2) momentul de exe- f 
cuțle : 3) pasarea la timp, la picior sau V 
Ia inlîlnire ; 4) pase tari sau pase moi; J 
5) pasa cu efect (executată cu interi- £ 
orul sau exteriorul) ; fi) tipul adversara- E 
lui (atac rapid sau prin tatonare). t
EXERCIȚIUL „TREI CONTRA UNUL" j

Scopul ; Demarcarea. Se urmărește : 5 
1) demaicarea spre jucătorul cu min- [ 

spațiu] marcat > 
pasarea mingii f 

4) pasa directă. V
CONTRA

diagonală
1)

gea ; 2) mișcarea din
in cel nemarcat ; 3)
urmată de demarcare;
EXERCIȚIUL „PATRU

pasa in 
Se urmărește - 

printre sau 
atacul ‘ 
posesia . .... ... 

zbor (in mișcare)

•^0

înregi strata de fotoreporterul 
B.T.A.

Șî mai multă munca»»*
In acest sezon alleții noștri frun

tași au mai avut prilejul să-și veri
fice forma sportivă cu prilejul dife
ritelor concursuri internaționale la 
care au participat, în loturi mici, 
la Sofia, Varșovia, Praga, Leipzig, 
Gdansk, Moscova, Helsinki și Buda
pesta. In general, toate aceste con
cursuri au prilejuit o serie de per
formanțe care ne dădeau dreptul să 
privim cu încredere și evoluția for
mațiilor noastre în cadrul primei in- 
filniri pe echipe cu reprezentativele 
ft.P. Bulgaria. Dacă echipa noastră 
feminină, in ansamblul ei, s-a pre
zentat bine șl a cucerit o victorie 
clară (atletele noastre au cîștigat 9 

jdin cele 11 probe disputate) la o di- 
Z ferență de 20 de puncte, în schimb 
C comportarea băieților, în linii mari, 
Ou a satisfăcut. Ei au pierdut între- 
j cerea cu atleții bulgari la o diferență 
/de 16 puncte și nu 
J claseze pe primul 
C la 5 probe (Vamoș 
S 1.500 m, Barabaș la
C eu la 10.000 m și Porumb la înălțime) 
J din cele 20 programate. Ceea ce, tre- 
tbuie s-o spunem, este mult prea 
J puțin !
1 In mod practic atleții noștri nu 
x puteau spera să cîștige o serie de 
ț probe ca lungimea, triplul, prăjina, 
/ 100 m, 200 m in care sportivii bulgari 
j le erau superiori. Dar au fost alte 

în si C Probe ca greutatea, sulița, 3.000 m 
joc sc a obstacole, 110 mg, ciocanul în care 
gândirii g dacă reprezentanții noștri ' s-ar fi 

comportat la valoarea lor cea mai 
în dife- A bună din acest an, ar fi putut termina 
gîndirea, J pe primul loc în acestea și mai ales 

S în clasamentul general. Poate părea 
întîi cu J curios dar deși am pierdut la o dife

rență atît de mare, totuși dacă cei 
mai mulți dintre atleții noștri s-ar 

.fi comportat la adevărata lor valoare 
și dacă ar fi știut să se mobilizeze 
pentru acest concurs ei ar fi putut 
termina învingători. In afară de a- 
ceasta au mai fost și unele greșeli 
de tactică la cele două ștafete (Kinc- 

1 ses la 4x100 m și Mesaroș la 4x400 m) 
pe care în mod normal n-ar fi tre
buit să le pierdem.

Experiența arătată de întrecerea 
de la Sofia trebuie să constituie un

prilej 
căreia 
pregătire și mai susținută in așa fel 
ca la Jocurile Balcanice de la Bel
grad (15—17 septembrie) comportarea 
atleților noștri fruntași să se ridice 
la înălțimea așteptărilor, la înălțimea 
pretențiilor pe care le avem de la ei.

de serioasă analiză, pe baza 
să se treacă la o activitate de

ROMEO VILARA
DOI'

și în 
demarcări 

pasa 
la minge, 

unui ju-

Scopul; 
adîncime. 
multiple ; 
în adîncime 
atunci cînd 
cător și cînd 
4) marcarea

JOCUL „ȘAPTE CONTRA ȘAPTE", 
FARA PORTI

Participă, de o parte înaintarea cu 
cei doi mijlocași, iar de altă par‘e 
apărarea completata cu rezerve. Sco
pul : joc colectiv (combin ativ). Sc ur
mărește : 1) să predomine jocul ofensiv; 
2) joc de cîmp pentru organizarea ac
țiunilor de atac ; 3) pase urmate de 
demarcări; 4) pase scurte, lungi, în 
adîncime și în diagonală ; 5) colabora
rea extremelor ; (>) aruncarea mingii
de Ia tușă (plasament, demarn’’? etc.) ; 
7) trecerea din apărare în atac si 
vers ; 8) atacantul devine apărător.

Folosirea unor astfel de exerciții 
pregătirea jucătorilor noștri duce 
perfecționarea diferitelor 
nice, care — astăzi 
dezvoltate pentru a 
țelor jocului modern, în 
fecționarea se face pe 
dintre factorii tehnic 
diferite forme de joc. 
fecționarea procedeelor 
tuații asemănătoare 
poate realiza . * ' _ ___
tactice, a inițiativei creatoare si se for
mează deprinderile de joc propriu-zi.se. 
Exercițiile complexe, folosite 
rite forme, solicită mai întîi 
contribuind la dezvoltarea ei, 
apare execuția tehnico-tactică, 
de gin dire. Exersarea se face 
mintea și apoi cu piciorul.

Pregătirea jucătorilor atinge o fază 
superioară atunci cînd — la nivelul 
perfecționării — ea se desfășoară în 
jocuri-ș coală, care oferă climatul si 
condițiile cele mai propice. Pentru 
a crea și emoțiile care într-un meci 
sînt inevitabile si care au o influentă 
mare, chiar determinantă în compor
tarea jucătorilor, jocurile-școală trebuie 
dublat de jocuri de verificare, în care, 
de asemenea, se vor urmări sarcini 
precise de instruire.

In concluzie, se impune perfecționa
rea metodelor de antrenament pentru 
că numai astfel, prin îmbunătățirea con
tinuă a muncii de instruire, putem 
realiza o mai repede ridicare calita
tivă a fotbalului nostru.

2) jocul
; 3>
este în
este in ____ ___ ... ........., ,
zonei (joc la intercepție).

au reușit să se 
loc decît numai
la 800 m și la 

5.000 m, Greces-

in-

în 
la 

procedee teh- 
sînt insuficient 

corespunde cerin- 
mișcare. Per- 

baza corelației 
și tactic, prin 

O dată cu per- 
tehniee 

_____ celor de 
și dezvoltarea

Zoltan Vainoș și Andrei Barabaș 
duc în cursa de 1500 m. Iii s-au clasat 

pe primele locuri la această probă

Foto: R. Vilara
ea

CONCURS
pentru ocuparea unui post
de conicrcnțiar Ia l. €. r.

%

PRONOEXPRESConcursul Pronosport această
săptămână are un program deosebit de 
interesant care cuprinde partide din 
campionatul de calificare în categoria B 
și meciuri din competiția Cupa de Vară 
din R. P. Ungară.

Partidele, care sînt cele din tabelul 
alăturat, prezintă interes datorită fap
tului că disputa pentru promovarea în 
categoria B este din ce în ce mai 
strînsă. Azi are loc o nouă etapă care 
va mai lămuri în oarecare măsură si
tuațiile. Rezultatele etapei vor fi fără 
îndoială deosebit de utile participanțjlor 
la concursul din această săptămînă.

La tragerea Pronoexpres din 19 
lie 1961 au fost extrase 
mătoarele numere:

7 37 45 6
numere de rezervă :
Fond de premii: 501.235 lei. 
Tragerea următoare va avea 

la EFORIE.

din urnă

29
36 2

iu-
ur-

9

loc

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

Institutul de Cultură 
București anunță concurs 
parea postului de conferențiar 
psihologia educației fizice de Ia Ca
tedra IV de Pedagogie-Psihologie.

Pentru înscrierea la concurs can- 
didații vor prezenta la Secretariatul 
Institutului în termen de 30 de zile 
de la publicare. următoarele acte 
(in 2 exemplare) :

— Copie legalizată de pe diploma 
de stat sau de pe actul echivalent de 
studii superioare ;

— Copie legalizată de 
de doctorat sau de 
Științe ;

— Lucrările științifice 
datului într-un exemplar ;

— Certificat de caracterizare 
tivității profesionale și sociale 
didatului eliberat 
treprindere) în care 
funcția de bază ;

— Memoriul de activitate didacti- 
co-științifică, semnat de candidat.

Data concursului se va comunica 
direct candidaților.

Informații suplimentare se pot ob
ține zilnic Secretariat între
orele 12—14.

Fizică dan 
pentru ocu- 

la

pe diploma 
candidat în

ale candi-

^PROJVOlSPORl1
COA'C'd/^S'd/A Afr 30 . .25 /A//./3

AX’ / 2.

/ Gjwg/(/ -mwmio GA/on
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3, C^/rz/Z Ort/IZAZ J - T AZ/IZ-f
/p yi^rz^OAf &&4ȘOZ'- 4MV&KZZ Z)£M

C3ZAZZAZ/A A - Z/HZZAf MfZ)GZZy.4
l" ^ZZtZZC/ZZ/ZA ZAȘ7 - Sr/ZAZZA GAZ Zi77
w f/SW^OAZOS - MC
W) JAS'z&czzrwy - crGzro

LY ttFzrz=Szz=,WfirA7? - Z37 rzo/zr
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SMZZZ Z diZG - A'CC A TrCAA/ C

Al 3/ S/J/Vyns-Z -3Z/ZMZ S/A^ZACM

ac
ea n- 
(in-

a
a

de instituție 
acesta își are

se

Se aduce la cunoștința candidaților 
care s-au înscris, prin consiliile re
gionale U.C.F.S. la. examenul pentru 
obținerea calificării de antrenor, că 
data începerii sesiunii de examen este 
23 iulie 1961, orele 8 dimineața la In
stitutul de Cultură Fizică din str. 
Maior Ene nr. 12.



începe „Cupa speranțelor olimpice" la lupte In campionatul european feroviar de fotbal

R.P.F.I., vaMîine, la Subotița, în k-........
începe o importantă competiție in
ternațională de lupte clasice rezer
vată tineretului, dotată cu trofeul 
«Cupa speranțelor olimpice". I

GEANTA

ghiarii Geza Hollossi, E. Rizmayer 
și I. Kozma, iugoslavii Pozder și 
Citakovici în afara i_...C.’.‘._; 
xandru
Nicolae 
(loc. II 
pescu.

Cine
Este cunoscut faptul 
de pînă acum au fost cîștigate de 
către sportivii romîni. Au șanse spor
tivii noștri să recucerească trofeul? 
Echipa care rie va reprezenta 
compusă din elemente omogene, 
au obținui: rezultate frumoase și 
acum. Credem de aceea că, 
întrecerea va fi grea, luptătorii 
tri îi vor face față cu succes.

... ____ romînilor Ale-
Geantă (campion balcanic), 
Martinescu. 
Balcaniadă)

Nicolae Pavel 
și Sitnion Po-

SELECȚIONATA R. P. ROMINE A ÎNTRECUT REPREZENTATIVA U.R.S.S.
CU 2-1, CAUFKÎNDU-SE PENTRU FINALĂ

va cîștiga actuala ediție? 
că toate edițiile

este 
care 
pînă 
deși 
noș-

Campionatul european
de iahting, clasa finn

ceasta ediție, cea de a IV-a, 
participa în afara celor două repre
zentative ale țării gazdă (conform 
regulamentului țara organizatoare are 
dreptul de a concura 
dublu de sportivi —

cu un număr 
punctajele fă- 

cîndu-se însă separat pentru fiecare 
echipă) și cele ale R. P. Romîne, 
R. P. Ungare Și R. P. Polone. Luptă
torii polonezi își fac 
ceasta competiție care 
vină tradițională în 
a Europei.

întrecerea rezervată 
scuți pînă în anul 
mult prin participarea 
evidențiați cu 
competiții internaționale ca : J.O. de 
la Roma, campionatele mondiale de 
la Yokohama, întrecerile balcanice 
etc. Notam cîțiva dintre ei: ma-

echipă) și cele ale

debutul în a- 
tinde să de- 

această parte

tinerilor nă- 
1939, cîștigă 

unor luptători 
prilejul unor mari

WARNEMUNDE 19 (prin telefon) 
Marți la prînz s-a dat startul în pri
ma regată a campionatului european 
de iahting, clasa finn, la care parti
cipă veliști din 13 țări: R. D. Ger
mană, U.R.S.S., Franța, R. P. Un
gară, Suedia, R.S. Cehoslovacă, R.P. 
Polonă, Olanda, Austria, R. F. 
Germană, Elveția, Italia și R. P. Ro- 
mînă. Pînă în prezent s-au disputat 
trei regate din cadrul celor șaipte în
scrise pe programul acestei competi
ții ce se încheie sîmbătă.

In clasamentul general conduce re
prezentantul R. D. Germane, Walter 
Gertner care a acumulat pînă acum 
2.677 p. Velistul romîn Petre Purcea, 
deși a început bine toate cele trei 
curse nu s-a putut menține printre 
primii concurenți și ocupă, în conse
cință, locul II (522 p), după repre
zentantul R. S. Cehoslovace (locul 
10 cu 959 p.) dar înaintea sportivilor 
din R. P, Polonă (452 p.) și Elveția 
(338 p ).

Au inceput „mondialele” de scrimă
(Urmare din pag. 1)

Singurul nostru participant în proba 
de floretă, Ionel Drîmbă, a tras în pri
ma serie, împreună cu italianul 
f rancezul lfarrabino, polonezul 
germanul Jănicke și japonezul 
Drîmbă a tras destul de bine. în 
asalturi, întrecîndu-1 pe Jănicke 
șuti, dar, în 
asigure calificarea 
pierdut la Franke 
cu 3—2).

întrecerile din 
floretă băieți au 
miercuri și s-au 
sportivului polonez R. Parulski. Iată 
clasamentul final: 1. R. Parulski —

Vaselli, 
Franke, 
Mazuti. 
primele 
și Ma- 

asaltul care trebuia să-i 
în turul următor a 
(după ce condusese

cadrul probei de 
continuat marți și 

încheiat cu victoria

5 v. după baraj, campion mondial ; 
2. J. Kamuti (R.P.U.) 5 v. d.b.; 3. 
M. Midler (U.R.S.S.) 4 v.; 4. Jda- 
novicî (U.R.S.S.) 4 v.; 5. Magnan 
(Fran{a) 4 v.

Ieri dimineață au intrat în între
cere fetele. P-rimul tur a fost trecut 
de către toate reprezentantele noas
tre. Im turul doi o frumoasă compor
tare au avut Maria Vicol și Olga 
Szabo care s-.au calificat pentru sfer
turile de finală. La ora cîind a avut 
loc convorbirea telefonică se desfă
șurau întrecerile sferturilor de fi
nală. Astăzi se dispută semifinalele 
și finala. Vineri vor începe întrece
rile pe echipe băieți, iar sîmbătă 
echipe fete.

E3H3EI

SOF4A 19 (prin telefon). Azi, la 
Varna, selecționata feroviară de fotbal 
a R. P. Romîne, alcătuită din jucă
torii echipei Rapid, a obținut în cam
pionatul european feroviar o va
loroasă performanță, depășind in ca
drul semifinalelor reprezentativa 
U.R.S.S., alcătuită din jucătorii for
mației Lokomotiv Moscova. In urma 
acestei prețioase victorii feroviarii ro- 
mini s-au calificat în finala competi
ției, urmînd ca la 22 iulie să întîl- 
nească reprezentativa R. P. Bulgaria, 
care a învins în cealaltă semifinală 
selecționata R. P. Polone cu 2—0.

Victoria echipei romine este cu a- 
tît mai valoroasă cu cît ea a fost ob-

luptă in 
pînă în

Ambeledin joc.
și comit multe 
minute însă își 
acțiunile devin 

lui Abramov și

ținută intr-un meci de mare 
care rezultatul a fost incert 
minutul 87.

Iată unele aspecte 
echipe incep nervos 
greșeli. După citeva 
organizează jocul și 
clare. După ratările
Ozon, în min. 19 Copil deschide sco
rul dintr-o acțiune personală. Jucă
torii sovietici ripostează prin atacuri 
susținute, dar apărarea noastră este 
la post. In min. 31 însă la o ezitare 
a apărării echipei romîne Sokolov e- 
galează. Romînii contraatacă foarte 
periculos, dar fără rezultat. Spre sfîr- 
șitul jocului fotbaliștii noștri insistă

și in min. 87, cind spectatorii se aș
teptau la prelungiri, Ozon pasează 
precis la Ion Ionescu, care trece prin
tre doi apărători și înscrie spectacu
los.

Arbitrul H. Neuman (R.D.G.) a 
condus corect formațiile:

R. P. Romină: Dungu 
GREAVU, Motroc, Macri 
KOSZKA - Copil, 
NESCU, Georgescu, C. 
Ion).

U.R.S.S. : Maslacenko
Sorokin, Maximov — 
Beliakov — Semeoșin, 
(Groșinicov), Sokolov, 
Kovaci.

(Todor), 
Neacșu, 
I. IO-Ozon,

Ionescu (Ion

— Zaițev, 
ARTENIEV, 
ABRAMOV 

Voroșilov,

BRUMEL

NOU RECORD MONDIAL

JS SCUEJT
3

de la Debrețin conduc la egalitate
<lr.

a

să 
i-a

W1LMA RUDOLPH : 11,2 RE 1011M

Așa a fost doborît recordul mondial la 4 x 100 m! Iată un moment 
excepționala cursă de ștafetă, în care atît sprinterii americani cit ș

Intenționez să fac o tentativă la 2,26 m
— Declarații după intilnirca de atletism U. B. s. S. — S ,U. A. —

MOSCOVA 18 (Agerpres). — TASS 
transmite :

„Intenționez să fac cît de cttrind o 
tentativă de record Ia 2,26 m !** — a 
declarat Valeri Brumei, recordmanul lu
mii la săritura în înălțime, după în
cheierea meciului atletic U.R.S.S.— 
S.U.A., desfășurat pe stadionul Luj- 
niki.

Brumei și alți participanți la meci 
au publicat în ziarul „PRAVDA“ im; 
presiile lor asupra acestei 'întreceri 
care s-a soldat cu 6 noi recorduri 
mondiale.

„In ultimele nouă luni, declară Bru
mei, eu și americanul John Thomas 
ne-am întitnit de patru ori. Thomas 
nu a sărit încă niciodată atît de bine 
ca la Moscova. Rezistența dîrză pe 
care am întîmpinat-o din partea lui 
Thomas pe stadionul din Lujniki m-a 
ajutat să-mi încordez forțele în ul 
tima săritură și să bat recordul1*, 
subliniat Brumei.

Atletul american Ralph Boston, 
care a doborît recordul mondial la 
săritura în lungime (8,28), a decla
rat : „întrecerea noastră a întărit și 
ma>i mult prietenia dintre sportivii 
sovietici și americani. Cei de ia Mos
cova ne-au făcut o primire cordială 
și aș dori să adresez mulțumiri mi- 
nunaților oameni sovietici**.

„Visul meu era să stabilesc recor
dul mondial chiar în cadrul compe
tiției dintre atletei Uniunii Sovietice 
și Statelor Unite**, scrie sportiva so
vietică Tatiana Șelkanova, care a să
rit în timpul meciului 6,48 m la lun
gime. „Recordul meu nu este însă o 
limită. In Uniunea Sovietică există 
ttn grup foarte puternic de săritoare: 
Vera Krepkina, campioană olimpică, 
Valentina Șaprunova, care a obținut 
recent rezultatul de 6,46 m“.

sovietici s-au întrecut pe sine, ambele echipe terminînd sub vechiul ecord 
al lumii (39,5 sec.). Cursa s-a încheiat cu un nou record mondial stabilit de 
echipa S.U.A. (39,1) și un nou record al Europei realizat de echipa

U.R.S.S. (39,4)
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• LA CAMPIONATELE europene de
caiac-canoe, care se vor desfășura în- 
t~ “2____..._ „ „„ Z___ .
lingă orașul polonez ” Poznan, 
scris 21 de țări 
Belgia, Bulgaria, 
marca, Finlanda, 
lia, Iugoslavia. 
R.D.G., R.F.G.,
U.R.S.S., Spania, 
lonia.

0 CONDUCĂTORII boxului din tara 
organizatoare a viitoarei Olimpiade — 
Japonia - au anunțat că planul lor 
de pregătire pentru J.O. va include 
o serie de meciuri în Europa. In a- 
cest scop, ei au perfectat un meci 
R.P. Polonă-Japonia, la 27 august, la 
Varșovia. Este prima dată cînd boxe
rii japonezi apar în Europa.
• IN VEDEREA campionatelor euro

pene de la Praga, federația franceză 
de canotaj academic a anunțat că va 
renunța la sistemul “
către echipe de 
mați< selecționate, 
exemplu. 
cătuit din canotori 
Perreux, Encou și Evian, 
tr-un concurs desfășurat _  _____ _
optul francez a acoperit cei 2000 metri 
ai traseului * ------- “ *
pistei.
• ZIARUL

perfectarea ___ __ _______
U.R.S.S.-Franța. pentru anul viitor. In 
principiu, s-a stabilit ca această 
tiinire, așteptată cu mare interes, 
aibă loc în septembrie, la Paris.
• SPRINTERUL englez David Jones

s-a deplasat la „Memorialul Zna- 
menski“, aducînd cu el un... frigider 
cu diverse alimente pe care are obi
ceiul să le consume, preparate de a- 
casă. Aceasta nu l-a împiedicat însă... 
să fie eliminat ‘ ‘
și să fie bătut 
200 de metri... 
a • «ATENȚIE 
fru“ !> “ '

caiac-canoe, ____ ____ ___ ,___ ___
j£e18 si 2o august pe lacul Malta do 

s-au în-
Anglia, 

Dane- 
Ita- 

Norvegia, 
Itomînia,

și anume : 
Cehoslovacia, 
Franța, Olanda. 
Ungaria,
Austria. _________

Suedia, Elveția și Po-

reprezentării de 
club, alcătuind for- 

La 84-1 băieți, de 
echipajul francez va fi al- 
_------ L„.i de la Joinville,

Recent, in
ia B^rna,

în S15C.S, nou record al

francez „L’Equipe" anunță 
meciului de atletism

din
de

la
Sub acest

in
sa

serie la 109 metri 
polonezul Foik la

Romînia, în ,,pa- 
titlu. ziarul ț.L’E-

quipe“ comentează ultimele succese ale 
canotorilor noștri în probele de cano
taj academic (ambarcațiuni de patru 
persoane), pe care-i consideră concu
renți redutabili pentru campionatele 
europene.

® ATLETUL polonez Piatkowski, re
cordman mondial ia aruncarea discu
lui cu 59,91 m., a reușit un adevărat 
record al... constanței la ridicat nivel 
valoric. De la începutul sezonului, el 
a aruncat de 18 ori peste 58 de metri.

0 IN R.S. CEHOSLOVACA s-a des
fășurat recent un mare concurs inter
național de caiac-canoe, la care au 
participat sportivi din 5 țări. De re
marcat că danezul Hansen, campion 
olimpic la caiac simplu-viteză, a ocu
pat locul prim atît la 1000 cît și la 
10.000 metri. Sportivii sovietici au do
minat întrecerile feminine (prin Sere
dina și Kosilkova) și au ocupat pri
mul loc la caiac dublu, cu echipajul 
alcătuit din Pisarev și Hasanov.

0 LA SFÎRȘITUL lunii august vot 
avea loc la Casablanca întrecerile ce
lei de a treia ediții a Jocurilor Arabe. 
La această competiție s-au înscris 13 
țări și Jpe’Ste 1300 de sportivi.

dintre citi- 
de... dispa-

€> (DESIGUR că mu’t 
torii noștri sint intrigați..................
riția renumitului sprinter negru Willie 
Williams, care a e’ .luat 1 ' ~
reștl puțin timp dur.? ce, 
cu Ira Murchison, stabilise un nou 
record mondial la ion m : 10,1. Wil
liams a fost în sfîrșit... găsit. Concu- 
rînd, recent, la un concurs atletic or
ganizat în RF. Germană, a realizat 
timpul de 10,4 sec.
• . LUCRĂRILE pentru reconstruirea 

stadionului „Armatei populare iugo- 
slave* unde vor avea loc campionatele 
europene de atletism sint pe sfîrșite. 
S-au încheiat, recent, lucrările d' re
construcție a pistei de atletism si a 
terenurilor de sărituri si aruncări.

Noua pistă dispune de șapte culoare 
în loc de șase cite existau înainte.
• PLANORISTUL bulgar S, Iovcev.

și la Bucu- 
împreună 
un 

10,1.

de la aeroclubul Sofia, a obtinut re
zultate deosebite în zborurile de î.năI-< 
țime pe care le-a efectuat, nu de mult, 
S. Iovcev a întrecut recordul oficial 
bulgar de înălțime absolută, atingînd 
8,750 m deasupra mării, vechiul record, 
stabilit de K. Țonev, era de 7,840 m. 
S. Iovcev a primit insigna internațio
nală de aur ,,S“ pentru înălțime de 
3000 m și insigna de aur cu briliant! 
pentru aceea de 5000 m.

© IN AJUNUL deschiderii Jocurilor 
Universitare la Sofia, va avea loc în
tre 22 și 25 august a. c. un seminar 
internațional cu prilejul căruia se vor 
dezbate problemele legate de educația 
fizică a studenților. Acest seminar., 
care constituie o parte a programului 
cultural al Jocurilor Universitare, este 
organizat de U.N.E.S.C.O., Federația in
ternațională a sportului studente.se si 
Consiliul de metodică științifică al 
U.C.F.S. din Bulgaria. Se vor examina 
următoarele probleme : ..Orele de cui-
tură fizică drept mijloc de odihnăt DFBRFTIN 19 (nrin telefon) —pentru muncitorii intelectuali" (refe-1 ULDKClllN IM (prin leieion). —
rent prof. Mateev - K.P. Bulgaria). JDupă desfășurarea primelor trei run- 
„programui orelor de cultură fizică sjtde, în turneul international de șah 
de jocuri al tineretului studențesc- I . ’ , ,___.. __i __________
(referent dr. Lotz — Austria), „Rolul / Debrețin conduc la egalitate
întrecerilor sportive în viata studen-C Suetin (U.R.S.S.) și Banfalvi (R. P.

MakintoslJ _ An-Jungarg) cu cîte 2 puncte fiecare, 
aceasta, lucrurile sîntC^hetin a cîștîgdt la Haag și a făcut 
Bragg, campionul oiim-J remize cu Szily și Fazekas. Tînărul 
cu prăjma a hotărît^ maestru Banfalvi din Debrețin

STUTTGART 19 (Agerpres). — Echi
pa de atletism a S.U.A. conduce cu 56— 
50 puncte în meciul pe care îl susține 
la Stuttgart cu selecționata R. F. Ger
mane. Iată cîștigătorii probelor dispu
tate în prima zi : 100 m : Budd (S.U.A.) 
10,4; 110 m. g. : Jones (S.U.A.) 13.8; 
400 m: Young (S.U.A.) 46,5; 5000 m: 
Flossbach (K.F.G.) 14:08,6; 800 m:
Schmidt (R.F.G.) 1:51,3; triplu: Wis- 
chermeyer (K.F.G.) 15.48; prăjină:
Watlsworth (S.U.A.) 4.60 m; disc: 
Sylvester (S.U.A.) 57,69 m; ciocan: 
Wolff (R.F.G.) 59,79 m; 4x100 m: 
S.U.A. 39,9.

Intîlnirca dintre echipele feminine ale 
S.U.A. și R. F. Germane, desfășurată 
la Karlsruhe, s-a încheiat cu victoria c- 
chipei gazdă : 66—38 puncte. Cîtcva re
zultate : 100 ni : Rudolph (S.U.A.)

Turneul internațional de șah 
de la Debrețin

ților" (referent 
glia).
• DE DATA

definitive : Don 
pic la săritura . . .
să abandoneze sportul, pentru a-și în-, ,. , , „ 411 ■ • „,
cerca șansele în film. Rămine de vă-|rCjștlgat la~ ClOClitea șt a remizat CU 
zut însă dacă producătorii de la Holly- ~ '
wood mal stnt de acord cu un... Tar
zan. care nu s-a clasat decît al 13-lea 
la recentele campionate ale S.U.A., 
performanta destul de modestă 
4.57 m
• STANLEY MATHEWS continuă

albă căutare > clubul său, Blackpool. _ 
propus un angajament și pentru noul 
sezon 1981-1962. Mathews însă nu a 
răspuns încă nici nu, î.l . 
de ani consideră, probabil, că mai are 
timp să se gîndească... 1

Bilek.
campion romîn 
un început
In afară de partida pierdută 
rundă la Banfalvi (după în- 

învins și de

Paoli și 
Fostul 

cuja evut 
dej concurs.

,în prima 
trerupere), el a fost

"însă nu af maestrul maghiar Szily, iar apoi a 
nici da...La 47Mntrerupt în inferioritate pozițională 

, (în a1tLiî jucător maghiar, Haag.

V. Ciocîltea 
slab în acest

o.
2:11,1

11,2; 200 m: Heine (R.F.G.)
800 m: Gleichfeld (lî.F.G.) 
lungime: White (S.U.A.) 6,41 m (record 
american); înălțime: Becker (R.F.G.) 
1,65 m ; suliță : Gerhards 52,77 m ; 
4x100 m: R.F.G. 45,8. (Echipa S.U.A. 
a fost descalificată)

FOTBAL. 
întrecut cu 
naco, intr-un 
turneul internațional de fotbal de la
New York. Echipa Dukla Praga con
tinuă să conducă neînvinsă în turneu.

Concordia Montreal
1 (0-1) pe A. S. 1 

meci contînd pentru

ȘAH. La Helsinki a început cam
pionatul mondial studențesc de șah 
la care participă echipe din 13 țări, 
(ată rezultatele înregistrate în prima 
rundă: U.R.S.S. S.U.A. l‘/2-‘/2 (2) ;
Danemarca — Finlanda l‘/2—*/2 (2) ;
R. P. Ungară — Bulgaria l‘/2—1‘/2 (1) ; 
R. S. Cehoslovacă — Tunisia 4—0 ; 
R. P. Mongolă — Suedia 2l/a—1*/2;
R. D. Germană — Olanda 2—1 (1).

GIMNASTICA. Campionatul de gim
nastică al Armatelor Prietene, desfă
șurat la Moscova, a luat sfîrșit cu 
victoria sportivului sovietic Pavel 
Stolbov (112,35 p.), urmat de Miligulo 
(U.R.S.S.) și Zo Sen Er (R.P.D. Co
reeană). Gimnastul romîn Gh. Gri- 
gorescu, suferind un accident în tim
pul exercițiilor libere, nu a mai putut 
continua concursul.

HALTERE, fn continuarea turneu
lui pe care-1 întreprinde în U.R.S.S., 
echipa reprezentativă de haltere a
S. U.A. a susținut la Tbilisi un meci 
cu selecționata secundă sovietică. 
Victoria a revenit sportivilor sovie
tici cu rezultatul de 4—3.
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