
Poporul nostru îi întîmpină PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚIVJ!

reluliiideni cu entuziasm și însuflețire 
pe solii Uniunii Sovietice

în continuarea 
Lra noastră, solij 
L poposit, rînd pe rînd, în mijlocul 
iderurgișfilor și otelurilor hunedo- 
kni, al minerilor din Valea Jiului, ai 
Icuitorilor orașului Craiova.
întregul nostru popor romîn fră- 

Iște aceste zile de neuitat sub semnul 
plinirilor emofionante frățești cu de- 
Igafia de partid și guvernamentală a 
.R.S.S. în frunte cu N. S. Hrușciov. 
este fot, la Hunedoara, în Valea 
Llyi, în fiecare orășel, în stațiile de 
pie ferată, de-a lungul șoselelor, sfră- 
lor, bulevardelor și a tuturor dru- 
urilor pe unde trec înalfii oaspefi 
bvietici, mii și mii de oameni se 
pună pentru a i vedea și saluta pe 
klii marelui popor sovietic.
Cu greu înaintează mașinile pe sfră- 
le orașului sidecurgișfilor hunedo- 
Ini. Din mu'fime răsună: „SALUTĂM 
E REPREZENTANȚII MARELUI PO- 
DR SOVIETIC, CONSTRUCTOR AL 
OMUNISMULUI", „TRĂIASCĂ PRIE- 
ENIA ROMÎNO-SOVIETICĂ". Miile de 
■ meni venifi în întîmpinarea oaspe- 
jor flutură stegulefe și buchete de 
bri, scandează lozinci. în timpul ma- 
llui miting de pe stadionul „Corvi- 
111" zecile de mii de oameni aflați în 
[bunele și pe terenul stadionului salută 
L însuflefire pe oaspefi. CuvîTdări-te 
[varășilor Ion Gheorghe Maurei și 

sînj adeseori subli- 
și urale, care parcă

călătoriei lor prin 
poporului sovietic

vizitei făcute de delegația de 
și guvernamentală a Uniunii So

I S^^Jkușciov 
late ovații
■ mai «fîrșesc. 
La Lupeni, în

ineri împreună 
tîmpinat, de asemenea,
Irnic entuziasm deiegafia sovietică și 
k conducătorii de partid și de stat 

fălii noastre. în aclamații înflăcărate 
ki cuvîntul tovarășii Gheorghe Gheor- 
hiu-Dej și N. S. Hrușciov. Este greu 
e descris entuziasmul care a domnit 

aci în mijlocul bravilor mineri, în

Valea Jiului, mii de 
cu familiile lor au 

cu un pu-

timpul 
partid 
viefice. Cînd în încheierea cuvîntării 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și-a exprimat convingerea că vizita 
delegafiei sovietice va înscrie o nouă 
pagină luminoasă în cartea de aur a 
prieteniei romîno-sovietice, va con
tribui la întărirea continuă a unităfi< 
lagărului socialist — numeroasa asis
tentă a izbucniț în aplauze furtunoase, 
ovații și urale care au finul minute în 
Șir.

Cine a asistat la grandiosul miting 
de la Hunedoara, la cel din incinta 
exploatării carbonifere de la Lupani 
ca și pretutindeni pe unde a trecut 
deiegafia sovietică, și-a putut da 
ma că prietenia romîno-sovietică 
o prietenie indestructibilă, mai 
ca o(elul.

Vremea splendidă din aceste 
de vară s-a contopit cu inimile 
binfi ale craiovenilor, care au 
solilor sovietici o primire 
Gara, străzile, întregul oraș
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Marți după-amiază pe stadionul Republicii

La începutul săutămînii viitoare 
spectatorii bucuresteni vor avea prile
jul să asiste la o interesantă partidă 
de handbal în 7, în care vor evolua e- 
chipa R, P. Rornîne, campioană a 
lumii, și selecționata Danemarcei, una 
dintre cele mai puternice formații din 
Europa.

Handbaliștii romîni se pregătesc in
tens în vederea întilnirii cu selecțio- 

cu trandafiri roșii injfia-ț nata Danemarcei. Antrenorii lean 
Trofin se ocupă de o 
timp de 18 jucători, 
încheierea campiona- 
în general. Iotul nu

zile; 
fiei ț 

făcu* ’> 
minunată ( 

___ , _____ ,  ________ ș craio-) 
vean se puteau asemui cu un uriaș ț 
buche) d® flori, în care crinii albi ș- ț 
roșul aprins al trandafirilor îi dădeau o J 
frumusețe de neasemuit. în pișfa gării! 
oaspeții trec pe sub arcuri împletite) 
din crini și crengi de brad pe care ’ 
sini scrise______ ....
lele : „R.P.R.,—-U.R.5.S.", în costume}
frumoase oltenești, tinere fete întîmpi ț 
nă pe oaspefi după datină strămo ‘ 
șească, cu pîine și sare. Sînt momen ț 
te de o rară emofie. în timpul mitin- ’ 
gului de la „Elecfroputere" cei de* 
fa|ă manifestează puternic pentru prie- > 
tenia romîno-sovietică, pentru socia-J 
iism și comunism, pentru pace. Entu- ț 
ziasta primire făcută la Craiova oaspe- J 
fitor sovietici ca și pretutindeni, s-a ț 
desfășurat sub semnul marii prietenii [ 
ce unește pe veci poporul romîn și J 
poporul sovietic.

Craiova), Popescu si Rotanu (Rafină
ria Teleajen), Schmidt (Steaua). Ală
turi de acești tineri, jucătorii mai ex
perimentați au manifestat și ei o for
mă bună. încă din timpul campiona
tului s.-a putut constata că 
RedJ, Costache II, 
pregătiți.

Lotul a susținut 
de verificare și cei

Covaci
lvă») eseu, 

sînt bine

o serie 
doi antrenori s-au

de jocuri

(Continuare in pag. a 6-a)
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s Un mare concurs internațional : 
► *► de parașutism la București! :
£ ’
► In cadrul pregătirilor pentru Cam-*
► pionatele mondiale de parașutism *
► care vor avea Ioc in S.U.A. in luna*
► august, federația de specialitate or- *
► ganizează un important concurs in- *
► ternațional la nivel de reprezentative4
► la care vor participa, alături de cei -
► mai valoroși sportivi romîni (printre 4
► care Elena Băcăoanu, Elisabeta Po- *
► pescu, Angela Năstase, Ecaterina *
► Diaconu, Elisabeta Kiss, Gheorghe 1
► Iancu, Ion Roșu, Nicolae Velicu etc),4
► parașutiști din R. p. Bulgaria, R. P. *
► Ungară și R. P. Polonă.
b» Deschiderea festivă a concursului * 
£ va avea Ioc în ziua de 1 iulie pe4
► aeroportul internațional Băneasa. * 
£ Concursul propriu-zis este programat4
► pe aeroportul sportiv Clinceni, între «
► 2—8 iulie.
£ Biletele pentru acest mare concurs *
► internațional s-au pus în vînzare prin 4
► casele speciale ale I.E.B.S. <
£ <Kunst și Eugen 

bună bucată de 
selecționați după 
tului republican,
este mult modificat față de anul tre
cut. Important este insă să subliniem 
că o serie de elemente tinere au intrat 
in vederile celor doi antrenori. Este 
căzut lui lacob (Tehnonjetal Timișoa
ra), Sainungi și Paraschiv (C.S.O.

L.
Mîine dimineață (de la

— pe stadionul Dinamo), se va des? 
fășura mult așteptata finală la sfîr- 
șitul căreia vom cunoaște echipa cîști- 
gatoare a primei ediții a „Cupei cam
pionilor europeni" la rugbi. Eveni
mentul rugbistic reține, în mod fi- 
resc, atenția iubitorilor de sport din 
țara noastră care așteaptă de la ju
cătorii Griviței Roșii o confirmare a 
valorii ridicate pe care a dovedit-o 
în nenumărate prilejuri, a puterii de

ora 10,30

al turneului

N. S. Hrușciov in mijlocul pionierilor, La combinatul siderurgiștilor hunedoreuiIn gara Hunedoara

Aspect din vizita la Lupeni

1 ițită, a 
condus____ _ __ _______  „
pot face ca și de aceasta dată XV-le 
nostru să termine învingător în fina
lul marii competiții europene.

Va fi — după cum spun toți spe
cialiștii — o „bătălie a înaintărilor", 
ambele formații prezentîndu-se în a- 
celași timp cu o bună sudură între 
compartimente. „Avem încredere m

spiritului de echipă, 
adesea spre victorie

care i-a 
și care

(Continuare in pag. a 3-a)

'IÎINE, PE „D1NAN0"
Ora 8.4S : Progresul — Șfirnfa Timișoara (fotbal, cat. A)
Ora 10.30: Grfvița Roșie — Băziers (Fran(a) — finala „Cupei cam

pionilor europeni" la rugbi

Astă-seară
Primul sunet de gong

Incepînd de astă-seară, iubitorii bo
xului vor asista, din tribunele patinoa
rului artificial „23 August", la. desfășu
rarea partidelor din cadrul turneului 
final al campionatelor republicane indi
viduale. Marele interes cu care e aș
teptată deschiderea competiției este do
vedit de „cozile" din fața caselor de 
bilete, de zecile da întrebări referitoare 
la forma sportivă a boxerilor, cu care

final de box
iubitorii acestui sport se adresează re
dacției noastre.

Desigur că ținînd seamă de progre
sul generai înregistrat în ultimii ani 
de sportul cu mănuși, de numeroasele 
tinere talente care bat puternic la por
țile consacrării, interesul spectatorilor 
care vor lua loc astă-seară, precum și 
în serile următoare. în jurul ringului, 
este pe deplin justificat.

Reuniunea inaugurală se va deschi
de, după cum se știe, la ora 19, cînd 
prin fața spectatorilor vor defila toți 
cei 80 de pugiliști prezenți la turneul 
final. Primul meci al galei va începe 
însă la ora 19.30, după care se vor 
disputa în continuare încă 13 partide 
și anume :

A. Iliescu (Cimentul Medgidia) — St. 
Costoscu (Steaua), C. Gheorghiu (Dinamo 
Buc.) — N. Moldovan (Voința Reghin), 
P. Zăinescu (Energia Cîmpina) — Gh. 
Anghei (Steaua), C. Niculeseu (C.S.O. 
Sibiu) — Al. Astaloș (Voința Cluj), M. 
Cornel (Petrolul Ploiești) —- I. Mihalic 
(Dinamo Buc.), H. I &w (Semănătoarea 
București) — Gh. Buzatu (C.S.O. Cra
iova), Gh. Ionel (Metalul Bocșa) — V. 
Neagu (Farul Constanța), P. Zaharia (Ra
pid Buc.) — E. Schnap (Progresul Buc.), 
V. Trandafir (Steaua) — M. Nîcolaw 
(C.S.M.S. Iași), M. Gheorghioni (Corvinul 
Hunedoara) — I. Petrov (Voința Buc.), 
F. Dan (C.S.O. Reșița) — C. Șerban 
(Steaua), Gh. Negrea (Steaua) .— V. Ne- 
tea (Progresul Buc.), I. Rahău (Farul 
Constanța) — V. Mariuțan (Dinamo 
Buc.).

Cea de a doua gală se va disputa 
miine dimineață, tot pe patinoar, cu în
cepere de Ia ora 9,30. Iată programul: 
I.. Ambruș (Dinamo Buc.) — D. Davides- 
cu (Rapid), I. Toma (Voința) — C. Cine* 
(Steaua), E. Cișmas (Steaua) — I. Tureu 
(C.S.O. Brăila), M. Goanță (C.S.O. Cra
iova) — A. Olteanu (Metalul Buc.). I. 
Marin (C.S.O. Craiova) — I. Olteanu (Me
talul Buc.), N. Calița (Metalul Buc.) — 
M. Dumitrescu (Dinamo Buc.), I. Pițigoi 
(Steaua) — N. Moț (C.S.O. Timisoara), V. 
Bogol (C.S.M. Galați) — V. Badea 
(Steaua), P. Deca (C.S.O. Craiova) — I. 
Păunoiu (Armata Bacău), C. Bilă (C.S.O. 
Craiova) — P. Mentzel (C.S. Banatul Ti
mișoara), E. loanovici (Voința Cluj) — 
T. Felea (Dinamo Buc), I. Ivan (Sc. sp. 
C-lung Muscel) — St. Panduru (Rapid).,



PE UN DRUM BUN
Produsele uzinelor de pompe și ma

cini agricole din Capitală sînt renumite 
nu numai în țară ci și peste hotare. 
Muncitorii acestei mari întreprinderi me
talurgice se mîndresc cu marca fabricii 
lor. Cu un lucru însă nu se pot mîndri: 
cu asociația sportivă Sirena de pe lingă 
întreprindere ! Buna gospodărire, spiri
tul de organizare ce se fac simțite în a- 
ceastâ uzină de la un capăt la celălalt, 
au lipsit cu desăvirșire in cadrul asocia
ției sportive.

In ultimul timp activitatea consiliului 
asociației sportive Sirena se rezuma la 
stringerea cotizațiilor (și acest lucru se 
făcea cu întîrzieri), la „dădăcirea’’ echi
pei de fotbal (care a produs multe deza
măgiri iubitorilor sportului cu balonul 
rotund din întreprindere) și la spriji
nirea sporadică a muncii din cadrul u- 
nor secții, cum ar fi cele de rugbi și 
gimnastică. în rest ? Baza sportivă era 
lăsată de mult timp în paragină, iar 
întrecerile de mase erau organizate rar 
și slab popularizate. Intr-un cuvint, aso
ciația sportivă Sirena nu-și trăia viața. 
Consiliul asociației 
sportive era rupt de 
marea masă de mem
bri, datorită slabei 
munci de organiza
re. Și nici nu se pu
tea altfel dacă gru
pele sportive, aces
te verigi importante 
din viața unei aso
ciații sportive, erau ca și inexistente.

De la uzinele de pompe și mașini a- 
gricole pină la clubul sportiv raional 
Metalul 23 August nu e cale lungă. To
tuși, consiliul clubului sportiv raional 
a „uitat" să-i viziteze pe tovarășii din 
consiliul asociației și — mai ales — să-l 
ajute în muncă. Consiliul clubului nu 
s-a sesizat că aici treburile merg prost 
și nu a instruit prin activiști! săi pe 
membrii consiliului asociației sportive 
Sirena, nu le-a pus în vedere că fără o 
organizare temeinică a grupelor sporti
ve nu se poate duce o activitate de mase 
la nivelul cerințelor și a posibilităților 
unei mari întreprinderi._

** Scsîzîndu-se de această situație, orga
nizația de partid din întreprindere a a- 
nalizat activitatea desfășurată de consi
liul asociației sportive. Din dezbateri a 
reieșit lipsa de interes cu care membrii 
consiliului s-au ocupat de organizarea 
grupelor sportive, de inițierea competi
țiilor de mase etc. Se impunea deci re
organizarea consiliului asociației, ceea ce 
s-a și întîmplat în a doua jumătate a 
lunii mai.

Noul președinte al asociației, tov. Au
rel Matei, învățind din lipsurile activită
ții din trecut a început treaba ... punind 
pe picioare grupele sportive, așa cum 
se exprima dînsul.

— A fost neapărată nevoie de reorga
nizarea grupelor sportive, ne-a spus tov. 
Matei, deoarece în unele sectoare de 
muncă, cum este de exemplu serviciul 
«mecanic șef" nu existau asemenea gra
pe. iar în altele, ca la sectorul III agri
col, o singură grupă nu putea cuprinde 
marea masă de membri UCFS. Am 
format 1€ grupe sportive, conduse de 
tot atîția organizatori de grupă. Activiștii 
obștești care conduc aceste grupe spor
tive au fost instruiți, arătindu-li-se sarci
nile ce le stau în față.

Consolidarea organizatorică a asocia
ției sportive ! — iată unul din principa
lele obiective ale asociației Sirena și, fi
rește, ale grupelor sportive. în legătură 
cu această problemă tov. C. Năstase, or
ganizatorul grupei sportive din sectorul 
II montaj, ne-a spus următoarele :

— Pînă in prezent nu am avut o evi
dență clară a membrilor UCFS. Unii to
varăși au plecat în alte sectoare de mun
că, alții au venit la noi recent. Din a- 
ceastă cauză nu am reușit nici să strîn- 
gcm la timp cotizațiile. Acum, pe lingă 
faptul că am Început să punem la zi 
evidența, ne-am propus să mărim și nu
mărul membrilor UCFS, firește prin an
grenarea muncitorilor din secție in acti
vitatea sportivă de mase.

O preocupare de seamă a grupelor 
sportive din întreprindere este aceea a 
organizării campionatului pe asociații.

Din experiența 
asociațiilor sportive

Iată ce ne-a spus despre aceasta tov. 
Petre Tache, organizatorul grupei de la 
sectorul I turnătorie :

— Slabă, chiar foarte slabă a fost ac
tivitatea sportivă de mase din uzină, în 
ultima vreme. Doar la fotbal s-a mai 
ținut campionatul asociației sportive. A- 
cum, consiliul asociației a hotărît să or- 
ganizeze competiții la mai multe ramuri 
de sport. în afară de fotbal, tinerii noș
tri se vor întrece la popice, șah, volei, 
handbal, atletism și tenis de masă. Eu, 
de exemplu, sînt un pasionat jucător de 
sah și mi-a lipsit mult o activitate or
ganizată Lui Vasilc Vișan, turnător 
fruntaș in producție, ii place mult jocul 
de popice. Ion Radu, Gb. Muscal a și Ion 
Bolea sint amatori de volei, iar Vasile 
ștefănescu ar dori să-si încerce forțele 
și indeminarea la atletism. Vom pune 
cu toții umărul ca să mobilizăm cit mai 
mulți tovarăși de la locul nostru de 
muncă La viitoarele campionate ale aso
ciației sportive. Așa am promis cu oca
zia reorganizării grupei sportive și ne 
vom ține de cuvint !

Iată câ de-abia 
s-au „pus pe picioa
re" grupele sportive
— să ne folosim și 
noi de expresia pre
ședintelui asociației
— și la uzinele de 
pompe și mașini 
agricole se simte in
tensificarea activită

ții sportive de mase. Grupele sportive au 
sl început să vină cu inițiative, cum 
«-a intimplat la grupa condusă de tov. 
Ion Dobrescu de la sectorul HI agricol.

— Am propus consiliuTui asociației — 
ne-a explicat tov. Dobrescu — ea la baza 
noastră sportivă de la lacul Tei, a cărei 
reamenajare a Început recent tatr-an ritm 
susținut, să înființăm an centru de înot 
pentru copii. Lecțiile de înot vor fi pre
date de instructorul Radu Gbeorgbe din 
grupa noastră sportivă. Jta să vă spun 
că ta locul nostru de muncă se simte 
un suflu nou, tineresc, de cind â-au re
organizat grupele sportive. Așa. de pil
dă, nu de mult tov. Radu Gbeorgbe a a- 
jutat doi tineri, pe tovarășii Al. Am- 
bâ«canu și FI. lordăcanu să devină in
structori, să conducă exercițiile de gim
nastică in producție. Dacă înainte vreme 
gimnastica ta producție se făcea doar 
din cind ta cîndL. azi această activitate 
a devenit un obicei.

Prin reorganizarea grupelor sporti
ve, pnn reactivizarea lor, asociația spor
tivă Sirena a pornit pe un drum bun...

AL. I NOV AN

O inițiativă care trebuie extinsă: 
circuitul ciclist al raionului Slobozia

O inițiativă bună trebuie nu numai 
continuată, ci și dezvoltată. Așa au 
procedat consiliul raional UCFS Slo
bozia și comisia respectivă de ciclism. 
După frumoasele rezultate obținute cu 
ocazia primului circuit ciclist al raio
nului, desfășurat anul trecut, consiliul 
UCFS și comisia sa de specialitate au 
hotărît să continuie această acțiune. 
Astfel, azi și mi ine va avea loc a doua 
ediție a circuitului ciclist af raionului 
Slobozia, de data aceasta intr-o orga
nizare deosebită. Circuitul a fost îm
părțit în două etape, traseul lui trecînd 
prin 18 localități. Și-au anunțat parti
ciparea un număr și mai mare de po-

Colectiviști 
în excursie

13 iunie 1962. Un elegant autocar 
O.N.T. „Carpați", avînd „la bord" 47 
de colectiviști din comuna Cîrja raio
nul Bîrlad, pornește în cursă, Itinera- 
riul: valea Bistriței, Cheile BicazuJui, 
Lacul Roșu.

...Minunate clipe au petrecut colec
tiviștii din Cîrja în cele trei zile de 
excursie. Ei au văzut splendidele con
strucții ale socialismului de la Săvi- 
nești, de la Onești, hidrocentrala de 
la Stejarul, barajul de Ia Bicaz, au ad
mirat frumusețea Ceahlăului...

Trebuie să arătăm însă că și co
lectiviștii din Fălciu, Sirbi, Ivești, Po- 
gonețti, Puești etc. sînt dornici de 
excursii. In ultimele 20 de zile, 469 
de colectiviști .din raionul Bîrlad au 
plecat in diferite excursii. Ei au vi
zitat Valea Prahovei, Brașovul, La
cul Roșu, Cheile Bicazului etc.

Pînă la sfirșitul lunii iunie agenția 
O.N.T. „Carpați*—Bîrlad va mai or
ganiza două excursii rezervate colecti
viștilor. .Astfel, 700 de colectiviști vor 
avea ocazia să viziteze litoralul Mării 
Negre, iar alți 700 vor admira Bucu
rești ui.

SOLOMON ELIADE
coresp.

O nouă secție 

la A. S. Victoria Călan
De curind, in cadrul asociației spor

tive Victoria din Călan a mai luat 
ființă o nouă secție, cea de box. Ime
diat după înființare, peste 50 de ti
neri s-au și inserts să ia lecții cu 
antrenorul Dumitru Mede leu.

Dintre cei care se pregătesc cu se
riozitate șt arată perspective frumoa
se, notăm pe Constantin Anghel, Radu 
Picoș fi Stavros Schimbaris.

IOAN SIMION — coresp.

sesori de biciclete de oraș, iar gospo
dăriile agricole colective vor acorda 
premii in obiecte primelor cinci echipe 
și 20 alergători din cele două clasa
mente generale. De asemenea vor fi 
premiați și sportivii sosiți pe locuri 
fruntașe la capătul celor două etape. 
Deci, simbătă și duminică vom urmări 
o competiție rezervată sportivilor înce
pători, dar desfășurată după regulile 
marilor concursuri. De altfel, in cara
vana ciclistă vor fi și numeroși activiști 
sportivi invitați să se documenteze pen
tru a organiza asemenea întreceri și in 
raioanele lor. Se preconizează ca după

ÎNTRECEREA PITICILOR DE LA STEAGUL ROSU BRASOV $1 RAPID BliCUREST
Mii de b/așoveni au asistat de cu- 

rîiwl la Ufi meci „tare" în care s-au 
întrecut cei mai mici fotbaliști de la 
Steagul roșu și de la clubul bucureș- 
tean Rapid. Rezultatul, favorabil bucu- 
reștenilor cu 7—3 (5—0), interesează 
mai puțin. Ceea ce este esențial e 
faptul că evoluția acestor mici fotba- 
ț.liști a prilejuit un spectacol frumos 
în care atît învingătorii cît și învin
șii au prestat un fotbal clar, cu exe
cuții tehnice bune — deși meciul s-a 
desfășurat pe ploaie și gazonul era a- 
lunecos — și, în plus, au creat cîteva

GIMNASTICA DE ÎNVIORARE
Programul Nr. 13

Ex. 1. — Stînd : ridicarea brațelor 
întinse prin lateral în sus, cu ridi
care pe virfuri și inspirație, apoi cobo- 
rîrea brațelor prin lateral în jos, 
coborîrea călcîielor. aplecarea corpului 
în față și expirație. Se execută de 
4—6 ori.

Ex. 2. — Stînd: ducerea brațelor 
întinse în față o dată cu îndoirea 
lentă a genunchilor, cu coborîre în 
poziția ghemuit, menținînd tot timpul 
călcîiele pe sol. Se execută 6—8 ghe- 
muiri în acest fel.

Ex. 3. — Stînd cu picioarele de
părtate, miinile pe șold : aplecarea 
trunchiului în față la orizontală apoi 
rotarea lui amplă spre stingă înapoi 
dreapta și din nou în față. Aceeași 
spre dreapta înapoi — stingă — în 
față. Se execută 4—6 rotari în fie
care sens.

Ex. 4. — Șezînd pe covor cu ge
nunchii îndoiți, miinile apucă gamba: 
culcarea pe spate cu întinderea si
multană a picioarelor înainte și a bra
țelor în sus, revenire în poziția ini
țială. Se execută de 5—10 ori.

ce toate consiliile raionale UCFS vor 
organiza circuite cicliste rezervate ti
nerilor muncitori și colectiviști, să aibă 
loc un circuit al regiunii București.

Sintem informați că iși vor disputa 
intiietatea aproape 200 de amatori ai 
sportului cu pedale. Ei s-au pregătit 
intens pentru a obține rezultate bune 
la capătul celor 122 km cit măsoară 
circuitul. Startul in prima etapă care 
se va desfășura pe ruta Slobozia—Că- 
zănești—Grivița se dă astăzi de pe sta
dionul 1 Mai din Slobozia, tar etapa 
a II-a Grivița—Țăndărei—Slobozia are 
loc miine. , 

acțiuni de toată frumusețea. A fost ui 
joc care a scos in rebel rezerva d 
cadre de care dispun cele două cli 
buri și asupra căreia trebuie să-și îr 
drepte privirile antrenorii de fotbal.

Fală de frumoasa demonstrație îi 
cută, se cuvine să scoatem în relii 
pe cîțiva dintre cei care au evoluat 
Mihalache, Costea, Langa, Popesci 
Pareșcura de la Rapid, Cristea, R< 
vez, Toții. Deneș, Moca.nu de la Ster 
guil roșu.

V. POPOVIC1 — coresp.

Ex. 5. — Culcat cu fața în jo> 
brațele îndoite eu palmele apropiat 
de o parte și de alta a pieptului: ît 
tinderea brațelor cu ducerea corpult 
pe spate și extensia trunchiului. (Ba 
zinul și picioarele rămin pe sol). S 
execută de 4—8 ori.

Ex. 6. — Stînd cu miinile pe șol< 
sărituri ca mingea, pe un singt 
picior, cu legănarea piciorului libe 
lateral. Se execută cite două săltăi 
pe piciorul de sprijin. Se poate ex< 
cuta de 3—4 ori cite 10—12 săritur

Toată atenția muncii educative cu sportivii!
I- jn rîndul tinerilor care iși aduc

din plin contribuția la importantele 
realizări înfăptuite de poporul nostru 
pe drumul desăvîrșirii construcției so
cialiste, se află foarte mulți sportivi 

n comuniști și utemiști, oameni de nă- 
i. dejde, care la locurile lor de muncă 

nu precupețesc nici un efort cind e 
*• vorba să-și îndeplinească sarcinile, să 

contribuie la inflorirea patriei.
Colectivul de muncă de la Grivița 

Roșie se mindrește cu sportivi ca 
Mihai Vusec electrician, Alexandru 
Stanciu, strungar de precizie. Gh. 
Șerban și Viorel Moraru, Ingineri; 
cel al fabricii de încălțăminte Kirov 
cu gimnasta Viorica Pleavă, munci
toare ; elevii de la școala medie nr. 2 
din Brașov cu handbalistele Rodica 
Floroian și Livia Olaru, fruntașe la în
vățătură; studenții de la Institutul po
litehnic Timișoara cu Mircea Petescu, 
elevele din Cluj cu Ana Beșuan ; 
muncitorii de la Atelierele centrale 
I.T.B., cu voleibalistul Caius Micules- 
cu, inginer.

Sint, evident, doar citeva exemple, 
din nenumăratele care se intilnesc pe 
tot cuprinsul patriei, de tineri spor
tivi cu o înaltă ținută cetățenească, 
oameni apreciat!, stimați și iubiți de 
tovarășii lor de muncă și de sport.

Cu toate acestea, deși izolate, se 
mai intilnesc cazuri cind unii sportivi 
dau dovadă prin manifestările lor, 
că nu s-au încadrat in comportarea 
marii mase a tineretului nostru, dau 
dovadă de indisciplină, încalcă nor-
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mele conduitei morale. Ei ignorează 
adevăratul sens al întrecerii sportive, 
ca mesaj ai prieteniei intre tineri, 
nu știu să respecte adversarii, publi
cul spectator, nu vor să țină seama 
de faptul că in orice întrecere spor
tivă, cel mai bun trebuie să învingă, 
se dedau la acte reprobabile, intune- 
cind atmosfera sănătoasă, veșnic se
nină, care este firesc să domnească 
pe terenurile și in sălile de sport

Un astfel de exemplu ni l-a oferit 
nu de mult, meciul de fotbal de ca
tegorie B dintre echipele Știința Bucu
rești și Chimia Făgăraș, in care com- 
ponenții echipei gazdă au fost preocu
pați mai mult de... bruscarea și lo
virea intenționată a advesarilor. decît 
de practicarea unui fotbal frumos, de 
calitate. La terminarea meciului, ju
cătorii celor două echipe s-au incăie- 
rat in toată regula, și in special ju
cătorii Bai Colceriu și C. Dumitrescu. 
Invitați la redacția noastră, pentru a 
da explicații in legătură cu compor
tarea tor, jucătorii respectivi s-au si
tuat pe o poziție total nesănătoasă, 
aducind in sprijinul „nevinovăției* tor, 
argument neconvingătoare. Ei n-au 
înțeles să-și facă o profundă analiză 
autocritică, să-și recunoască greșeala, 
să arate — învățind din aceasta 
— felul cum înțeleg să se comporte 
in viitor. La fei de nesănătoasă, lip
sită de principialitate, a fost și atitu
dinea antrenorului echipei, prof. Cornel 
Simionescu, a secretarului clubului 
sportiv Știința București, Puiu Anghel. 
care s-au străduit să minimalizeze și 
chiar să cocoloșească greșelile jucă
torilor mai sus amintiți. In fapt, a- 
ceastă atitudine dovedește nu numai 
o slabă muncă de educație, dar și o 

încurajare la repetarea unor asemenea 
manifestări.

La scurt timp după incidentul de 
mai sus, sportivi aparținind aceluiași 
dub — de data aceasta rugbiști — 
nereușind să ciștige intîlnirea cu e- 
chipa Olimpia București, și-au pro
vocat adversarii după terminarea jocu
lui, la o adevărată... răfuială. Este 
foarte adevărat „tonul" îi dăduse, in 
timpul meciului un jucător de la 
Olimpia. Ceaușu (susținut de cîțiva 
coechipieri). Or. și in căzui echipei de 
rugbi de categoria A. Știința Bucu
rești (și bineînțeles a Olimpiei Bucu
rești). munca de educație cu sportivii 
este ca și inexistentă. Antrenorul e- 
chipei Știința București. Dan lonescu, 
nu reușește să se impună și, în ge
neral, se limitează mai intotdeauna 
doar la atribuțiile unui tehnician.

Comisia sportivă a U.A.S. Bucu
rești, comitetul orășenesc U.T.M., con
ducerea Institutului de Cultură Fizică 
(o serie de sportivi din secțiile de 
folbal și rugbi ale clubului Știința 
București sint studenți la I CT’) vor 
trebui să analizeze cu toată seriozi
tatea. cu simț de răspundere, aceste 
cazuri și să ia măsuri hotărîte împo
triva celor vinovați.

Rugbîștii din Bîrlad (Rulmentul și 
Constructorul) și Tecuci și-au 
cișțigat o adevărată „faimă* 
prin incidentele pe care le provoacă 
la meciurile ior directe, prin aba
terile de la disciplina sportivă. 
De aproape doi ani disputa lor pen
tru rntiietate n-are nimic comun cu 
spiritul de sportivitate, rugbiștii elor 
trei echipe dedîndu-se la durități, la 
acte huliganice, sfidind răbdarea și 

îngăduința publicului spectator. Con
ducerile asociațiilor sportive respec
tive. ale organelor UCFS din cele 
două orașe, au făcut prea puțin pen
tru educarea sportivilor rugbiști. a 
spectatorilor.

Pentru a fi curmate astfel de ma
nifestări. este de datoria federației 
de specialitate (secretar general, tov. 
R. Popescu) să programeze meciurile 
dintre aceste echipe in alte orașe. 
Această măsură, severă dar utilă, 
va trezi — sintem siguri — la reali
tate. capetele infierbîntate ale unor 
rugbiști și ale unor așa ziși supor
teri, certați cu morala.

Consecință a aceleiași slabe munci 
de educație cu sportivii sint și cazu
rile inotătorilor fruntași Cornel Mo
canii și Adrian Oanță. Primul, in 
goană după căpătuială, a trecut suc
cesiv — intr-un interval foarte scurt 
— prin nu mai puțin de 5 cluburi: 
Rapid București, Știința București, 
Crișana Oradea, din nou Rapid Bucu
rești și Steaua...

Oanță, de asemenea, s-a plimbat pe 
la Crișana Oradea, I.C.A. Arad, a 
venit in Capitală, apoi sa stabilit 
(pină cind oare?) din nou la Oradea.

Firește, munca educativă cu spor
tivii nu este o treabă ușoară. Dim
potrivă. Ea cere din partea antreno
rilor, a conducerii cluburilor și aso
ciațiilor sportive, o preocupare deose
bită în această direcție.

In Salutul C.C. al P.M.R.. Consi
liului de Stat și Consiliului de Mi
niștri, adresat Conferinței pe țară a 
UCFS se spune: „Organizațiile spor
tive sînt chemate să desfășoare o in
tensă și permanentă activitate de edu
care a sportivilor în spiritul dragostei 
nemărginite față de patria socialistă, 
al atitudinii juste față de muncă și 
bur urile obștești, al respectului față 

de colectivul în care își desfășoat 
activitatea profesională și sportivă 
față de publicul spectator, al deplin 
corectitudini sportive, al hotărîrii < 
a munci cu perseverență și a lupta < 
indîrjire pentru a obține rezultate t< 
mai valoroase în întrecerile sportn 
interne și internaționale".

lrrtr-adevăr, performanțele sint pra 
tic de neconceput, dacă nu este as 
gurată o educație corespunzătoa 
sportivilor. De aceea, sub conduceri 
organizațiilor de partid, in colabora 
cu organele și organizațiile sindica 
și U.T.M., organele și organizații 
sportive au datoria să se preocuj 
intr-o măsură mult mai largă de cu 
tivarea în rindul sportivilor a înalt 
lor calități morale caracteristice o 
menitor de tip nou, de lichidarea oi 
căror tendințe de îngîmfare și ved 
tism. de carierism și căpătuială. O 
ganele și organizațiile sportive — po 
nind de la asociația sportivă — tr 
buie să-și aducă o contribuție impo 
tantă la educarea sportivilor în sp 
ritul dragostei față de patrie, fa 
de partid și popor, călăuzite fiind < 
principiul ca fiecare tinăr sportiv i 
devină un constructor activ al soci 
lismului, un cetățean de nădejde 
patriei.

Să acordăm toată atenția munc 
educative eu sportivii, deslășurind 
în cadrul unui proces cit mai Iar 
permanent și continuu. Să manifestă 
o exigență sporită față de abateri 
de la disciplină, criticind cu toată a 
primea pe acei sportivi care se ab 
de la comportarea și ținula demnă 
omului vieții noastre noi. socialist 
Astfel, mișcarea noastră sportivă, c 
reia partidul îi acordă o grijă p 
rintească, se va putea întări neînceta 
va înregistra succese tot mai r 
sunătoare.



A venit vacanta!

Vizita la muzeul Doftana

Prahovei...

s-a încheiat... înainte de plecare, o fotografie in 
fața intrării in muzeu. Și apoi, din nou la drum !

Am însoțit deunăzi, pe Valea Praho
vei, pe cei mai „grăbiți" dintre excursio
niști, un grup de elevi din două școli 
profesionale. Abia s-a încheiat anul șco
lar și o dată cu prima zi de vacanță 
s-au și hotărit să plece tn excursie !

Sînt 54 de elevi și profesori. Frun
tași la învățătură, dar și pasionați ai- 
sportului. Fotbaliști, handbaliști, volei
baliști. Reprezintă două clase: a doua 
C. motoare — ,,23 August" și a IIl-a 
B cazane — „losif Rangheț". Două, 
clase cu același diriginte — prof, de 

-^educație fizică Jean Sărulescu.
Ora 8. Țoală lumea și-a ocupat locul 

tn spațiosul autocar al O.N T. Profesorul 
diriginte anunță obiectivele excursiei.

— Ne vom opri mai tntii la Doftana. 
\Apoi tom porni către Sinaia. In sftrșit, 

vom face popas la Predeal. Acolo vom 
organiza și citeva întreceri sportive pe 
stadionul pe care Ion Moina, cu ani 
tn urmă, a stabilit un valoros record 
al țării aflat și acum tn actualitate. Cine 
poate să-mi spună despre ce record este 
vorba...

Șapte brațe se ridică tn același timp.
— Spune tu, Mihălcene.
— La Predeal, Ion Moina a realizat 

cu timpul de 10,4 sec., cea mai bună 
performanță a noastră pe 100 m plat.

Aplauzele confirmă justețea răspun
sului.

Autocarul a pornit. In cîntece și voie 
bună, timpul trece repede. Nimeni nu-și 
mai amintește cind am ieșit din Bucu- 

i rești. Dacă n-ar fi ghidul... Nu scapă 
nimic. Ne explică cit multă volubilitate 
semnificația principalelor puncte ale tra- 

, senini. Foarte instructivă, mai ales, lec
ția de... geografie economică ținută la 
Ploiești, pe șoseaua care ocolește ora
șul. Tema: schimbarea vertiginoasă a 
peisajului acestui important centru in
dustrial, cu salba sa de schele petrolifere 
înlănțuite de la Brazi și pină hăt, departe, 
dincolo de limitele așezării, cu blocurile 
de locuințe in culori de pastel care punc
tează neîntrerupt orizontul. Lingă noi, 
elevul Emil Șerban ascultă atent. Pe 
față i se poate citi un sentiment de miri- 
drie. Profesorul Săvulescu ne șoptește:

— Emil Șerban e de prin părțile lo
cului...

Autocarul a oprit citeva minute tn 
dreptul kilometrului 87. Priviri curioase 
se îndreaptă către monumentul ridicat 
in memoria lui Aurel Vlaicu, acest pio
nier al aviației rominești, căruia vechea 
ortnduire nu i-a acordat nici un sprijin.

Pornim mai departe. Pește 30 minute 
ne aflăm la Doftana, acolo unde in anii 
regimului burghezo-moșieresc, cei mai 
buni fii ai poporului au fost supuși de 
către guvernanții burghezi unui regim 
de teroare. Părăsim Doftana cu un sen
timent de fericire, pentru că zilele negre 
ale Doftartei au apus de mult, pentru 
totdeauna.

Peste o oră sintem la Sinaia. Punct 
de reper — muzeul Peleș. Mărețul edi
ficiu a rămas neschimbat. Dar azi pă
șesc pe ușile somptuoasei construcții 
arhitectonice, pionieri, elevi, oameni al 
muncii. Palatul făcut din sudorile po
porului aparține azi pe drept acestuia.

Un scurt intermezzo la Bușteni pentru 
a admira construcția fabricii de hîrtie 
și iată-ne ajunși la obiectivul principal j 
al călătoriei noastre. Predeal... Stațiunea 
ne-a primii cu o ploaie măruntă, rece. 
Și totuși, elevii n-au renunțat la proiecta
tele întreceri sportive. In deschidere au 
jucat handbal (scor : 6—4 pentru gru
pul școlar „losif Bangheț*)  apoi fotbal 
(victorioși, cei de la grupul școlar „23 
August*  cu 2—1) și volei. Meciul de 
volei s-a întrerupt la 1—1 pentru că 
ploaia hUețindu-se s-a hotărit ca dispu
ta să fie continuată în... excursia 
itoare.

Ora 18. Start spre. București. Trei ore 
care trec repede. Intre concursuri 
„drumeții veseli*  pe temă sportivă (exa
minator, profesor de educație fizică Ni- 
colae Alexe), audiții muzicale. 0 
excursie foarte teușilă, de care partici- 
panții își vor aminti totdeauna cu plă
cere. Cu toții au avut atîtea lucruri noi 
de învățat.

Asia - scara r. s. G. i. (franța) — Ploiești

0 întîlnire interesantă

vi-

gen

T. STANCIU

Sîmbăfâ și duminica

Schi și alpinism 
în Bucegi

JUNIORII DOBOARĂ RECORD DUPĂ RECORD...
Am constatat un lucru îmbucurător: 

în sportul halterelor se acordă în ulti
ma vreme o atenție deosebită juniori
lor. Faptul acesta îl reflectă numeroa
sele competiții rezervate tinerilor hal
terofili organizate de către 

■de specialitate și de comisia
. nească de haltere.

Rezultatele înregistrate în 
concursuri ne îndreptățesc să 
că juniorii noștri merg pe 
bun și, că în scurt timp, alături 
Balaș Fiți, vom putea consemna în 
belele de recorduri rezervate seniorilor ] 
și performanțele altor juniori. i

De la 6 la 10 iunie «.c. cu prilejul , 
a trei concursuri, au fost corectate 11 i 
recorduri republicane de juniori. <

In rtndurile de mai jos vom vorbi de i 
acei tineri care au perspective să calce i 
pe urmele tovarășului lor de vîrstă și i 
de sport Balaș Fiți. Iată-1 pe mijlociul 
Cornel Kelemen (Dinamo Obor). Un 
tînăr perseverent, care de la un con
curs la altul are drept adversar... pro
priile sale recorduri. Știți cîte recor
duri a îmbunătățit Kelemen în decurs 
de patru zile ? Să le enumerăm: 105 
kg și 107,5 kg la „împins", 115 kg la 
„smuls", 142,5 kg la „aruncat" și 355 
kg la total. In total 5 recorduri ! Bravo 
Kelemen ! Iți urăm alte noi și valoroase 
recorduri. Ca mîine te vei ‘ putea întrece 
de la egal Ia egal cu recordmanul se
niorilor, Tiberiu Rotnan.

Dar, să vedem ce fac „greii", înlo
cuitorii de mîine ai lui Silviu Cazan. 
In perspectivă sînt doi tineri : N. Matei 
și Cit. Mincu cu rezultate care variază 
între 345 kg și 365 kg. Primul a 
„smuls" 112,5 kg și a aruncat 115 kg 
Ia ultimul concurs din 10 iunie. Rezul
tate promițătoare, două recorduri valo-

federația 
orășe

ultimele 
credem 

un drum 
de 
ta-

roase de juniori dar încă insuficiente 
pentru posibilitățile sale. Și Cb. Mincu 
poate trece de 370 kg. dar cu mai mul
tă pregătire fizică și un antrenament 
mai intens. Mai sînt insă și alți tineri 
talentați pe care i-am notat în ultima 
vreme pe lista recordmanilor la juniori : 
.Mihai Șerbu și Daniel Dolofan, sint 
doi „semimijlocii" talentați. Șerban a 
„împins" 100 kg, iar Dolofan a tota
lizat 317,5 kg.

Prin urmare, la categoriile mari avem 
tineri cu perspective, sarcina antrenori
lor fiind aceea de a se ocupa perma
nent de pregătirea lor, de a descoperi 
noi și noi elemente. La rîndul lor, 
tinerii halterofili vor trebui să nu pre
cupețească nici un efort pentru obți
nerea unor rezultate cît mai bune 
nivelul condițiilor minunate pe care 
au la dispoziție.

Iubitorii acestor două frumoase spor
turi, ca și turiștii ce se vor afla 
sîmbătă și duminică în Bușteni, la 
Sinaia, Azuga sau Predeal, vor avea 
prilejul să urmărească două spectaco
le în plină natură. Pe traseele din 
pereții Văii Albe și ai Coștilei, peste 
100 de alpiniștl din toate regiunile 
țării vor lua parte la prima etapă 
de vară, a Alpiniadei republicane. 
Alături de sportivi cunoscuți ca Aurel 
Irimia, Al. Floricioiu. L. Karacsoni, 
Gh. Crăciun, V. Gamer ș a., vor mai 
lua parte alpiniști începători și cu 
pregătire medie.

I. O.

Serbare cultural - sportivă

Clubul sportiv Voința din Capitală 
organizează mîine începînd de la ora 
8,30 pe stadionul clubului din șoseaua 
Pipera (capătul tramvaiului 5) o ser
bare eultural-sportivă, în programul că
reia figurează meciuri de fotbal, volei, 
handbal în 7 precum și o reuniune 
pugilistică la care vor participa boxeri 
de la cluburile Dinamo, Steaua, Unirea, 
Metalul, Progresul și Voința. După- 
amiază va urma un frumos program cul
tural unde își vor da concursul forma
țiuni artistice din cadrul cooperației 
meșteșugărești.

la 
le

1
Și schiorii vor lua startul în tra

diționalul concurs dotat cu „Cupa Va
lea Albă". La proba de slalom spe
cial care se va desfășura duminică 
dimineață, se vor Întrece cei mai buni 
schiori de la Dinamo Brașov, Casa 
Ofițerilor Brașov, Carpați Sinaia, 
Voința Brașov, Olimpia Brașov, Ca- 
raimanul Bușteni.

romî ni

a sosit in Capitală 
lupte clasice a 
care va susține in 
întilniri. Cu puțin

Joi după-amiază 
reprezentativa le 
F.S.G.T. (Franța), 
țara noastră patru 
timp în urmă această formație a reu
șit un rezultat surpriză, o victorie 
categorică împotriva reprezentativei 
Belgiei. Discutînd cu unul din antreno
rii formației franceze, Abel Paquette, 
acesta ne-a declarat : „Va fi o între
cere dificilă pentru reprezentativa 
noastră. Cunoaștem valoarea luptăto
rilor romîni, mai ales că doi din ei 
Valeriu Bularca și Ion Țăranu au dat 
un adevărat recital extraordinar, in 
această primăvară la Clermont Fer
rand. De un lucru sîntm siguri, că 
meciurile se vor ridica la un nivel 
tehnic înalt și mai ales că sportivii 
nu-și vor precupeți eforturile să ob
țină victorii".

Iată programul complet al întîlnirii 
de lupte clasice de azi de la Ploiești,

cu reprezentativa orașului; catego
ria muscă — CLAUDE RIPPA 
(F.S.G.T.) - CORNEL TURTUREA 
(Ploiești) ; categoria . cocoș — CHAR
LES HILLENBLINK (F.S.G.T.) -
VASILE IONESCU (Ploiești) : catego
ria pană - GUY MOULIERAC 
(F.S.G.T.) - VASILE COMAN (Plo
iești) ; categoria ușoară — HENRI 
LEGRAND (F.S.G.T.) - ION MIHA- 
LACHE (Ploiești) ; categoria semi- 
mijlocie - ANDREI HOSPITAL 
(F.S.G.T.) - IORDACHE ENACHE 

(Ploiești) ; categoria mijlocie — GIL
BERT JOST ((F.S.G.T.) - ION IO
NESCU (Ploiești); categoria semi
grea - MARCEL LAUASSEUR 
(F.S.G.T.) - NICOLAE PAVEL (Plo
iești) ; categoria grea — HENRI 
WOLF (F.S.G.T.) - MARCEL POPA 
(Ploiești). Rezerve ; Michel Dore 

(F.S.G.T.) — Ion Alionescu (Ploiești) 
categoria 57 kg.

CAMPIONATULUI REPUBLICAN
rugbi 
nouă

Campionatul republican de 
programează astăzi și mîine o 
etapă importantă, la startul căreia 
se va alinia un număr de 8 echipe 
(una din partide, C.S.M.S. lași — 
Grivița Roșie a fost animată în vede
rea finalei „Cupei Campionilor Euro
peni").

Cea mai importantă întîlnire va 
opune formației bucureștenc, Dinamo, 
pe aceea a Științei Petroșeni, una 
din revelațiile campionatului. Inte
resantă promite să fie și par’ • din
tre Progresul și Știința Btk A 4i.

O misiune desiul de grea vor avea 
rugbiștii de Ia Metalul in fața 15-lui 
echipei Unirea.

Cel de al patrulea meci al etapei 
va avea loc la Timișoara, unde for
mația locală Știința va întîlni echipa 
studenților din Cluj.

Iată și programul definitiv al 
etapei :

• Astăzi, de la ora 18, pe sta
dionul din str. dr. Staicovici : Progre
sul București — Știința București; 
stadionul uzinelor Republica ora 18: 
Metalul — Unirea.

• Mîine, de la ora 8 30 pe stadio
nul Tineretului IV: Dinamo — Știin
ța Petroșeni.
• Joi, Steaua a întîbnit Olimpia 

clștigînd cu scorul de 24—6 (8—3).

Grivița Roșie—Beziers (Franța)

1
(Urmare din pag. 1)

f'■ <■' wRi F»

Un grup de jucători francezi, la ci- 
teta minute după sosirea pe aeroportul 

Băneasa

în campionatul
Mîine, la Leningrad, motocicliștii 

romîni vor debuta în cea mai impor
tantă competiție de motocros din lu
me : campionatele mondiale. După cum 
am anunțat concursul de la clasa 
250 cmc contează ca fază a campio
natelor lumii și forul de specialitate 
din țara noastră i-a înscris în con
curs pe Mihai Dănescu, Erwin Seiler 
și Cristian Dovitz. Pentru a 
mănunte în plus privind a- 
ceastă importantă competiție 
internațională găzduită de 
Uniunea Sovietică ne-am a- 
dresat înainte de plecarea în 
U.R.S.S., maestrului sportu
lui Mihai Pop.

— După cîte știm ați 
mai concurat pe traseul 
din Leningrad. Spuneți-ne 
cîteva amănunte cu pri
vire la el.

— Forul sovietic de spe
cialitate are o mare forță

afla a-

teren variat. Finlandezii, cehoslovacii, 
francezii, sportivii sovietici și ceilalți 
participanți vor furniza dispute de 
înaltă valoare.

— Care sînt șansele concurenți- 
lor romîni ?

— Mihai. Dănescu, Erwin Seiler și 
demîhare in viraje, să urce pante Cristian 
foarte abrupte. Traseul de la Leningrad dificilă, 
solicită alergătorul și mașina ia toa- pare la

la urcuș — astfel 
titorii sînt supuși de 
unor eforturi speciale, 
te foarte sinuos și 
Alergătorii sînt obligați 
curgă anumite porțiuni prin 
dure, să dovedească o deosebită in- 
demîhare in viraje, săInterviu cumaestrul sportuluiMihai Pop

că compe
ls început 

Traseul es- 
accidentat. 

să par- 
pă-

organizatorică astfel incit întotdeauna 
întrecerile au fost impecabil organi
zate. De altfel, de aici am învățat 
multe lucruri pe care apoi le-am apli
cat în activitatea noastră. Traseul se 
află la aproximativ 30 km de Lenin
grad. Un tur măsoară 3 km. Interesant 
este faptul că startul se dă în pantă —

te capitolele de pregătire.
— Ce părere aveți despre va

loarea participanților ?
— in fiecare an răspund invitației 

făcută de organizatori majoritatea 
așilor motocrosului. Anul acesta, fiind 
și fază a campionatului mondial, vor 
îi prezenți toți maeștrii alergării pe

i Dovitz au o misiune foarte 
Fiind prima noastră partief- 
campionatul mondial va tre
bui să folosim prilejui pen
tru a învăța cit mai mult, 
pentm a căpăta experiență. 
Este foarte greu să te impui 
in compania unor motocro- 
siști cu o vastă experiență, 
posesori ai unor mașini spe
ciale. Firește, nu sînt exclu
se surprizele. Dar, așa soco
tesc eu, principala sarcină a 
reprezentanților noștri este 

aceea de a învăța și de a 
împărtăși apoi din expe
riența acumulată celorlalți 
alergători din țară și în 

tinerilor motocrosiști.
încheiat scurtul nostru inter- 
maestrul sportului Mihai Pop 

i succes 
noștri care vor

special
Am 

viu cu 
urîndu-i succes deplin lui și sporti
vilor noștri care vor participa la 
campionatul mondial de motocros.

Interviu luat de HRISTACHE NAUM I

înaintarea noastră' — au declarat con
ducătorii rugbiștilor din Beziers. Dar, 
la rîndul nostru, avem și noi încre
dere în valorosul pachet de înaintași 
al Griviței Roșii în care Moraru, De- 
mian, Mircea 
egali ai celor 
Europa.

Ieri, Grivița 
antrenament care a scos în evidență 
omogenitatea compartimentelor. Au 
fost puse la punct și diferite probleme 
de tactică. Formația probabilă a echi
pei noastre: TIBULEAC (15) —
TRANDAFIRESCU (14), WL'SF.K
(12) , IRIMESCU (11), TEODORESCU
(13) — OBLEMENCO (10). COSTEL 
STANESCU (9) — MIRCEA RUSU 
(8), DEMIAN (7), VIOREL MORARU 
(6), — MLADIN (Stoenescu) (5). 
POSMOȘANU (4), — RADULESCU 
(3), MANOLE (2). ȘERBAN (Mla- 
din) (1).

Ieri după-amiază a sosit, la aero
gara Băneasa, lotul rugbiștilor fran
cezi care vor evolua mîine pe sta
dionul Dinamo. Impresii, cunoștințe, 
flori... Și, bineînțeles, încep... întrebă
rile. Despre stadion, despre echipa 
noastră, despie... pronosticuri. Am pus 
și noi o întrebare: ce formație vor 
alinia jucătorii din Beziers ? Adver
sarul de miine al Griviței Roșii va 
prezenta următoarea formație: DE- 
DIEU (15) — SPAGNOLO (14),
BERNATAS (12), ROGE (11). FRA- 
TANGELI.E (13) — RAYNAL (10). 
DANOS (9) — GENNSANE (7). SA
LAS (8). ROND! (6) — V1DALI (5). 
GAYRAUD (4) — ARNAL (3). BOL-. 
ZAN (2), MAS (1).

Rusu etc. s-au dovedit 
mai buni înaintași din

Roșie a făcut un ultim

P. G.) j



Un concurs de mare atracție

întâlnirea București—Varșovia
miine la aceeați oră

ULTIMA VERIFICARE A GIMNASTELOR NOASTRE

întrecerile încep astăzi la

Pisfarzii bucureșteni vor primi as
tăzi și miine replica redutabilei for
mații a Varșoviei. „Cărțile de vizită" 
cu care se prezintă oaspeții sînt im
presionante și ele au fost confirmate 
în cadrul antrenamentelor desfășurate 
pe velodromul Dinamo. Un exemplu: 
Grundman a realizat 11,6 sec în proba 
de viteză 1 Misiunea cicliștilor noștri 
este în aceste condiții foarte dificilă, 
dar disputele vor fi fără îndoială de
osebit de trumoase. Programul pre
vede probe clasice și de completare, 
care vor oferi spectatorilor faze dina
mice, deosebit de atractive. Programul 
competiției a fost astfel alcătuit:

Simbâtă ora 17: viteză turneu 
(participă: J Grundman, R. Kupciak 
— Varșovia. Dan Popovici, Petre Ta
cite. Constantin Voicu — București): 
4.000 m individual contratimp (parti
cipă : Vaclav Latocha — Varșovia și 
Gabriel Moiceanu — București) : 
urmărire pe echipe 4.000 m (Bucu
rești : Eugen Bărbulescu. Mihai Voi- 
nescu. Dan Penescu, C. Tudose — re
zervă V. iordache; Varșovia: Vaclav 
Latocha. Josef Staron. Manfred Matu- 
sewski, Zb:slaw 
J. Beck); probe 
m'aiare juniori, 
semifond juniori

Duminică ora

Miziolek — rezervă 
de completare: eli- 

elimioare seniori 
30 ture. 
17: viteză turneu

Și

9

ora 17 pe velodromul Dinamo ți continuă

P. Tcuhe (Buc.), J- Beck (Varșovia), C. Voicu (Buc.) și J. Staron (Varșovia) 
văzuți de

ca

Neagu Râdulescu

șirevanșă (cu aceeați participare 
simbătă): 1.000 m cu start de pe loc 
(participă: J. Grundman. M. Matu-____ i__  Matu- 
sewski/v. Latocha — Varșovia: Du
mitru Stan, Mihai Voinescu — Bucu
rești): cursa italiană: semifond 100 
ture cu sprint la trei ture (participă 
7 alergători polonezi și 20 de cicliști 
romini); probe de completare: elimi
nare juniori și viteză juniori Arbitrul 
principal al concursului este Octavian 
Amza.

Dinamo a cucerit titlul

Eclupa campioană (în ordine: Ion Cosma, L. Zanoni, G. Moiceanu și A. Șe
larii) evoluind ieri pe șoseaua București—Urziceni

Ieri' s-a desfășurat pe șoseaua 
București — Urziceni finala campio
natului republican de semifond pe 
echipe, 
sportiv Dinamo 
Ion Cosma. Aurel Șelaru și Ludovic 
Zanoni) a cîștigat detașat întrecerea, 
cucerind astfel titlul de campioană a 
țării. Formațiile care în mod normal 
trebuiau să le fie adversare dinamo- 
viștilor au prezentat efective descom
pletate. Olimpia n-a beneficiat de a- 
portul lui Constantin Dumitrescu

Prima formație a clubului
(Gabriel Moiceanu,

Luni după amiază, pe str. Maior Coravu

Finala campionatului
republican individual

de semifond
Programau initial pentru duminici 

dimineața, finala campionatului republi
can individual de semifond a fost amî- 
nată pentru luni după amiază. întrecerile 
se vor desfășura cu începere de Ia ora 
16.30 pe circuitul din str. Maior Coravu. 
Alergătorii își vor disputa întîietatea pe 
40 ture (seniorii), 26 ture (juniorii de 
cat. 1) și 16 ture (juniorii de cat. a 
Il a). Un tur măsoară 1700 m.

La finală vor fi prezenți cicliștii cali
ficați in faza regională. Printre cei care 
Își vor disputa șansele de a cuceri tri
coul de campion al tării se numără Ion 
Cosma (recentul învingător al „Cupei 
UCECOM"). Gabriel .Moiceanu (cîștigă- 
torul cursei Paris-Rouen-Paris), Constan
tin . Dumitrescu, Gh. Rădulescu, Walter 
Ziegler, Aurel Șelaru, Ion Ardeleanu, 
Ch. Bădără etc.

Formula de desfășurare a Campiona
tului este prin aditiune de puncte. I.a 
fiecare două ture se desfășoară sprint 
cu punctaj. Sc acordă la fiecare sprint 
punctaj primilor patru alergători după 
sistemul 5—3—-2—1 punct.

(bolnav), iar Steaua a plecat cu trei 
oameni în echipă (Ion Stoica are e- 
xamene, I. Ardeleanu este bolnav). 
Spre lauda lor, componenții echipei 
Dinamo n-au mers numai pentru a 
ciștiga ci au tras puternic pentru a 
realiza o performanță valoroasă.

La juniori, Petrolul Ploiești a cu
cerit pentru a treia oară consecutiv 
titlul de campioană a țării. Merită, 
pentru munca sîrguincioasă, felicitări 
antrenorul Sima Zosim și alergătorii 
C. Ciocan, I. Șerbănescu, G. Popes
cu și C. Olteanu. Bună este și per
formanța echipei Unirea (antrenor C. 
Cîrjan) ca și a Clubului sportiv șco
lar București (antrenor E. Golgotzi). 
Rezultate tehnice :

Seniori: 1. DINAMO a parcurs
100 km contratimp în 2h 22:05 — 
campioană ~ ‘
2h 28:08; 
28:59 ; 4. 
5. Voința 
2h 34:55;
PLOIEȘTI 
timp în lh
R.P.R.; 2. Unirea lh 13:27; 3. Ci. 
sp. șc. București lh 15:16; 4. C.S.M. 
Cluj lh 16:09; 5. Olimpia București 
lh 16:23; 6. Dinamo lh 16:28.

a R.P.R.; 2. Dinamo II
3. Olimpia București 2h 

Voința Ploiești 2h 32:09: 
Cluj 2h 33:27: 6. Steaua

juniori: L PETROLUL 
a parcurs 50 km contra- 

12:58 — campioană a

H. N.

SPORTUL POPULAR
P,ag. a 4-a Mr. 4053

sporturi nautice!]

re
de 
cu 
Ca

Concursul de verificare a lotului 
publican feminin de gimnastică 
la Constanța a luat sfîrșit o dată 
desfășurarea exercițiilor impuse. 
și la „libere", pe primul loc s-a clasat
Sonia lovan cu un punctaj de 38,20 
urmată de Emilia Liță — 38,10 p., 
Atanasia Zimbreșteanu 37,40 p, Elena 
Niculescu 37,20 p. Ana Mărgineanu 
36,20 p, Elena Tutan 35.90 p, Mariana 
llie 35,50 p, ș! Constanța Marinescu 
33,00 p. După două zile de întreceri,

primul loc în clasamentul general in
dividual a revenit Soniei lovan cu 
76,85 p. Ea a fost urmată de Emilia 
Liță 76,55 p, Elena Niculescu 74,65 p, 
Atânasia Zimbreșteanu 74,45 p, Ana 
Mărgineanu 73,40 p. Elena Tutan 
72,15 p, Mariana llie 71,35 p, Con
stanța Marinescu 67,10. Cu acest con
curs, s-au încheiat pregătirile gim
nastelor noastre în vederea campio
natelor mondiale de la Praga.

CONCURSUL CLUBURILOR SPORTIVE ȘCOLARE
Zilele trecute a avut loc la Brașov 

concursul republican de gimnastică 
al cluburilor sportive școlare. La în
trecere au fost prezenți reprezentanții

dezarmare și pace 
Așa cum am anun- 
sint programate pe 
funcție de valoarea 

respec-
ta
din localitățile

tehnic al competiției 
,Cupa Păcii" cuprinde 

bărbați: 100 m,

Miine se desfășoară ta 53 de orașe 
din țară întrecerile concursului — 
prin corespondență — organizat de 
federația de atletism, ta cinstea Con
gresului pentru 
de la Moscova, 
țat, întrecerile 
trei grupe, 
atletismului 
tive.

Programul 
dotată cu
următoarele probe : 
400 m, 1.500 m, 5.000 m, lungime înălți
me, greutate (7,257 kg), 4x100 m ; femei: 
100 m, 400 m, 800 m, lungime, înăl
țime, greutate (4 kg), 4x100 m. Au 
drept de concurs atleți și atlete indi
ferent de categoria de clasificare și 
de vîrstă. Numărul participanților 
este nelimitat.

întrecerile din Capitală se vor des
fășura astăzi, pe stadionul Dinamo, 
începere de la ora 17,30.

cu

CONCURSURI... REZULTATE.»
• SEBEȘ. Etapa regională (Hunedoa

ra) a campionatelor de juniori. Rezulta
tele au fost influențate de pista moale 
si de timpul nefavorabil. Citeva rezulta
te : BĂIEȚI : lungime : V. Munteanu 
(Sebeș) 5,43; 80 m : H. Stanciu (Miercu
rea) 11,1; greutate : P. Ursu (Sebeș) 10,14. 
(N. APOLZAN — coresp.).

• BRAȘOV. Pe baza sportivă a Școlii 
medii nr. 1 a avut loc un concurs do
tat cu „Cupa C.S.S. Luceafărul* 1 deschis 
elevilor din clasele 5—8. întrecerile s-au 
bucurat de un frumos succes. Au par
ticipat 529 de coneurenți dintre care 246 
de fete. Cele mai bune rezultate : FETE: 
60 m : S .Angbelescu 8,5; Ec. Vitalyos și 
M. Tartler 8,6; 300 m : M. Tartler 47,5; 
M. Marcu 49,7; înălțime : N. Balea 1,48; 
lungime : N. Balea 5,01; mingea de oină: 
M. Petroiu 42,00; R. Klutsch 41,00; 
BĂIEȚI : 60 m : P. Saboslai 8,0; G. De
nes 8,2; T. Șerbu 8,3; 500 m : Gh. Ticu- 
san 1:22.9; N. Mihâilescu 1:25,3; înălțime: 
C. Coman 1,45; F. Farcaș 1,40; lungime: 
P. Saboslai 5,15; G. Deneș 4,99; mingea 
de oină : P. Saboslai 64,00; Gh. Arlseanu 
61,00. In clasamentul pe echipe primele 
trei locuri au fost ocupate de : Șc. me
die Codlea 331 p; Școala de 8 ani nr. 3 
447,5 p și Școala de 8 ani nr. 10 548 p. 
(C. GRUIA — coresp. regional).

tuturor cluburilor școlare în afară de 
cei din Tg. Mureș.

Rezultate tehnice: FETE, cat. a 
11-a jun.: 1. Cornelia Marcu (Bra
șov) 62,85 p., 2. Siana Duic.u (Brașov)) 
62,50 p., 3. Domnica Craja (Buc.J
61.80 p. 1 cat. 1 jun.: 1. Dorina Pop 
(Cluj) 70,15 p., 2. Maria Samoșca 
(Brașov) 70.05 p., 3. .Maria Bondres- 
cu (Buc.) 68,75 p.: cat. a II-a sen. : 
1. Elena Solomon (Buc.) 72,50 p., 2. 
Rozalia Baizat (Cluj) 71,40 p., 3. 
Marilena Krubl (Tmș.) 71,20 p. j 
Cat.
72,25 
70,35 
70 05 
Pop 
ll-a 
72,60 
71,70
70.80 
varu 
laru 
Vișan (Buc.) 72.75 p.

1. Costache
P-.

I sen : 1 Zoia Știrbu (Buc.)) 
p., 2. Cornelia Sav (Tmș.) 

p., 3. Doina Botez (Brașov)) 
p. j cat. maestre: 1. Marilena 

(Buc.) 33,60 p.; BĂIEȚI, cat. a 
jun : 1. llie Scurtu (Tmș.)) 
p., 2 Mircea Cișmaș (Brașov)) 

p., 3. Dorian Stoica (Buc.) 
p.; Cat I jun.: 1. Petre Potco- 
(Buc.) 73.00 p., 2. Corne) Șe- 
(Trrș.) 72,85 p., 3. Dumitru 

cat a ll-a 
sen.: 1. Costache Harisis (Buc.)) 
111,00, p., 2. Teofil Blaj (Brașov)
106,95 p., 3. Ladislau Boroș fCt;i)i 
103,55 p. " T

Activitate competitională susținută

REZULTATE
Etapa orășenească a campionatelor

PROMIȚĂTOARE
Etapa orășenească a campionatelor de 

seniori, desfășurată pe stadionul Tinere
tului din Capitală, a prilejuit atleților 
noștri fruntași o serie de rezultate re
marcabile care ne fac să așteptăm cu 
încredere apropiatele intîlniri interna
ționale cu echipele Greciei (bărbați), Ita
liei și R.P. Ungare (femei).

Iată cele mai bune performanțe înre
gistrate : BĂRBAȚI : 200 m : Al. Tudo- 
rascu (Met.) și Gh. Zamfirescu (Steaua) 
22,5; Gr. Enache (Steaua) 22,9; 400 m: M. 
Zahaichievici (St. Cluj) 49,1; St. Nițu 
(Din.) 49,7; I. Ferentz (Corvinul) 49,7; S. 
Todea (Știința) 49,9; Gh. Zamfirescu 50,0; 
I. Savel (Din.) 50,1; 800 m : 
szaszi (Din.) 1:51,2; A.

St. Bereg- 
~_____ A____ , ___ _______ Barabaș (Din.)
1:52,4; I. Biro (St.) 1:55,8: C. Iancu (Din.) 
și C. Voivozeanu (Din.) 1:57,0; 5.000 m : 
Ov. Lupu (Steaua) 14:45,6; D. Bîrdău 
(Rapid) 15:12,0; M. Nichita (Din.) 15:13,2; 
110 mg: L. Preda (St.) 15,0; N. Macovei 
(Steaua) 15,3; 400 mg: V. Jurcă (St.) 52,8; 
C. Tontsch (Voința) x
(Steaua) 56.3; 3.000 m obst. : V. Carami- 
hai (Unirea) 9:07,8; T. Strezelbiscki (Ra
pid) 9:11,2; lungime : M. Calnicov (Din.) 
7,34; N. P-povschi (St.) 7,33; Ad. Sa-
mungi (Steaua) 7,12; înălțime : E. Ducu 
(Prog.) 2.04; Ad. Trifu (CSS), Gr. Mari
nescu (St.) si C. Semen (CSS) 1,94 ; 
prăiină : P. Ăstafei (St.) 4,10; M. Tran- 
dafilov (Din.) 4,10; D. Gîrleanu (Steaua) 
4,00; greutate : C. Crețu ' — - *
Raica (Prog.) 15,95; N. îvauuv țum./ 
15,74; disc : V. Sălăgean (Din.) și V.JVIa- 
nolescu (Din.) 50,71;
48,56; suliță : Al. Bizim 
can : N.
Mușat . ,
stantinescu (St.) 5.469 p; A. 
4.816 p; Ad. ’ ------
MEI : 200 m : I.
25,8; G. Palade (St.) 25,9;

55,6

L.

N. Macovei 
--x St.) 52,8; 
A. Crauțov 

: V. Carami-

(Met.) 16,09; A. 
Ivanov (Din.)

Kotlar (Din.) 
(St.) 71.79; cio- 

Răscănescu (Steaua) 57,21; C. 
(St.) 53,61; decatlon : Em. Con-

. Bujor (St.) 
Ionescu (St.) 4.746 p: FE- 

_ Petrescu (Rapid) 24,9;
■ ’ ----- 400

Cr. Maksay (Met.) 25,5; G. Luță (Rapid) 
Stancu (Steaua) 58,0; FI. Grecescu (Din.) 
58,1; G. Dumitrescu (Met.) 58,4; El. Teo- 
dorof (Din.) 58.8: 800 m : El. Teodorof 
2:10,3; G. Dumitrescu 2:14,8; V. Cosa (Fa
rul) 2:14,9; 80 mg : M. Budan (St.) 11,7; 
L. Jung (Steaua) 113; M. Pândele (Uni
rea) 12,2; greutate : A. Sălăgean (Din.) 
15,24; A. Gurău (Prog.) 13,84; disc : L.

m : FI.

Etapa pc oraș a campionatului republican
de caiac-canoc seniori

Prima competiție internă de am
ploare la sporturi nautice se desfă
șoară astăzi și miine cu ocazia eta
pei pe oraș a campionatului republican 
de caiac-canoe seniori. Concursurile 
vor avea loc în Capitală (lacul He
răstrău), cît și în următoarele centre 
din țară : Timișoara, Arad, Satu Mare, 
Reșița, Tulcea, Galați (aci vor con
cura și canotorii din Brăila)1, Cluj 
(plus Aiud) și Tg. Mureș (plus Re-

ghin). Pe programul competiției fi
gurează următoarele probe : masculin : 
K 1, K 2, C 1, C 2 (500, 1000 și 
10.000 m), K 4 (1.000 și 10.000 m) 
și K 1 4x500 m ștafetă; feminin: 
K 1, K 2 (500 m) și K 1 4x500 m 
ștafetă. Proba de K 4 (500 m) este 
prevăzută numai pentru etapa a 11-a, 
finală, care se va desfășura la Snagov 
in zilele de 13—15 iulie.

Manoliu (Met.) 51,«5; L Szabo (St.) 40,23; 
sulitâ : G. Niculescu (CSS) 38,49; S. Stoi
ca (St.) 38,10; pentatlon : A. Sirbu (Met.) 
4.229 p — la 9 p de recordul republican 
(11,8 — 11,11 — 1,45 — 5,80— 26,8); C. Pitrop 
(Unirea) 3.507; L. Stancu (Din.) 3.474 p ; 
maraton redus 30 km : 1. Toma Voicu 
(Rapid) 1 h 54, 2. Tălmaciu D. (Steaua) 
1 h 55:18, 3. Dinu Cristea (Metalul) 1 b 
57:14.

De ieri, terenurile de la Progresul 
găzduiesc o interesantă competiție de 
tenis dotată cu „Cupa Păcii", la care 
participă o serie dintre cei mai buni 
jucători. Concursul se dispută la toa
te cele cinci probe individuale: 
simplu bărbați, simplu ternei, dublu 
bărbați, dublu femei și dublu mixt, 
întrecerile au loc astăzi de 
15, iar miine de la ora 9.

★
Tot astăzi și miine dar pe 

rile Știința (ștrandul Izvor) se 
fășura întîlnirea contînd pentru cam
pionatul Capitalei, Știința — Justiția. 
Meciurile încep sîmbătă de la ora 
15.30, iar duminică de la ora 8.30.

la ora

terenu- 
va des-

Campionatele orașului București

Olimpia (fete) și Academia Militară (băieți)
pe primele locuri la categoria calificare
începute ta luna octombrie a anu

lui trecut, întrecerile campionatelor 
de calificare ale orașului București 
s-au încheiat, după dispute 
de interesante și echilibrate, 
toria echipelor Olimpia, la 
Academia Militară, la băieți.

Desfășurarea 
nin a prilejuit o serie 
asemănătoare celor de 
adică : 
pante, 
puține 
foarte 
diție în baschet, ca Știința și Rapid, 
nu au prezentat nici 
in echipele din categoria calificare. 
Necorespunzător 
tehnic al meciurilor, precum și me
dia înălțimii jucătoarelor. Cu excep
ția formației Olimpia, toate celelalte 
echipe nu s-au preocupat de o bună 
prezentare la aceste importante în
treceri.

La băieți, se cuvine a fi eviden
țiate primele cinci clasate t Acade
mia Militară (antrenor C. Stama- 
tescu), Olimpia M. I. (antrenoare 
Stela Rusu), Știința (antrenor 
Costescu), Dinamo (antrenor 
Giurculescu) și Rapid (antrenor dr. 
T. Minescu), la care s-a făcut remar
cată preocuparea pentru un baschet 
modern, de calitate. Tot ca un aspect 
îmbucurător semnalăm apariția unui 
mare număr 
reale calități fizice i 
de pregătire tehnică 
Ne referim îndeosebi 
Dinamo și Rapid.

Metalul,
Precizia,

deosebit 
cu vic- 
fete, și

campionatului femi- 
de constatări 
anii trecuți, 

de partiei- 
din jucătoare 

elementele tinere

număr restrjns 
loturi alcătuite 
la număr, 

rare. Chiar și cluburi cu tra-

10 jucătoare

a fost și nivelul

Gr. 
Th.

de jucători tineri, cu 
și cu o bază 

promițătoare, 
i la echipele

însă, ca
Electrica,

Sănătatea au prezen

Alte echipe, 
Voința, S.P.C., 
Petrol-Chimie, 
tat loturi cu un număr mic de jucă
tori, în care, cu excepția formații
lor Metalul și S.P.C., tinerii au fost... 
rarități. Unele, ca de pildă Știința 
și Precizia, nu au acordat atenția 
cuvenită ținutei jucătorilor, din care 
cauză aceștia 
neglijență.

In privința 
apreciem ca 
rului participantelor la 
lucru care asigură un 
mare de jocuri oficiale și o perioadă 
mai lungă de activitate competițio- 
nală.

au avut un aspect de

organizării competiției, 
pozitivă sporirea numă- 

14 echipe, 
număr mai

MASCULIN

Iată acum și clasamentele:
FEMININ

1. Olimpia 12 11 1 513:321 23
2. Rapid 12 10 2 578:530 22
3. Știința 12 8 4 468:419 1!»
4. Progresul 12 5 7 351:423 17
5. Unirea 12 4 8 373:418 16
6. S.S.E. 2 12 3 9 315:400 13
7. Voința 12 1 11 256:543 13

1. Academia Militară 26 23 3 1740:1179 49
2. Olimpia M. I. 26 22 4 1562:1178 48
3. Știința 26 21 5 1601:1383 47
4. Dinamo 26 19 7 1449:1214 44
5. Rapid 26 18 8 1455:1248 42
6. Metalul 26 15 11 1781:1511 41
7. Voința 26 13 13 1566:1525 3»
8. S.P.C. 26 12 14 1408:1335 37
9. Electrica 26 9 17 1222:1287 35

10. Mătasea Dudești 26 8 18 1036:1226 33
11. Vestitorul 26 6 20 1154:1488 32
12. Precizia 26 6 20 1171:1547 31
13. Sănătatea 26 5 21 1150:1628 28
14. PetroJ-Chimîe 26 5 21 1057:1606 28

CRISTIAN POPESCU — coresp.



4-A ÎNTÎLNIRE DE TINERET Final c’e sezon competițional

R. P. ROMINĂ —R. P. POLONA

[Apărătorii polonezi [tricouri albe), cu tot efortul de ultim moment, nu au 
[putut evita al doilea 
ae tineret a ciștigat 

R. P.

I Selecționata 
-o alcătuire 

Irmația care 
lează miine 
pmpania 
(are a R. P.

patra iritîlnire dintre tinerii fotba- 
bti romîni și polonezi. 
Iau disputat următoarele

1957 la Lublin: R. P. 
I P Romină 1 — 1.

Szczecin : 
I Pt Romină 1 — 1 
1961 la Cluj: R. 
I P. Polouă 2—1.
Deci, un bilanț 

bastre, care sperăm că-1 va menține 
btfel și după jocul de mîine Pentru 
Leasta pledează și alcătuirea sa va- 
Iroasă : 
Lan — 
ircălab, 
odreanu.
Intilnirea va fi 

Iov (R. P. Bulgaria).

gol (marcat de Mitaru), cu care reprezentativa noastră 
cu 2—1. Fază din meciul de tineret R. P. Romină — 
Polonă, disputat anul trecut la Cluj,

de tineret in- ------------------- ------------noastră
îmbunătățită față de 

a jucat cu Sedan, evo- 
în orașul Rzeszov. in 

reprezentativei corespunză- 
~ Polone. Aceasta este

Pină acum 
partide:
Polonă —

R. P. Polonă —

P. Romină

favorabil edfpei

Mîine-penultima
Activitatea competiționals pe ana! 

1961—62 se apropie de sfîrșit. Pină la 
8 iulie, iubitorii fotbalului vor avea o- 
cazia să urmărească ultimele jocuri de 
campionat și cupă, după care iși vor 
îndrepta aten|ia spre întrecerea echipe
lor campioane de regiuni pentru califi
carea în categoria B (între 8 și 22 
iulie). Paralel, echipele fruntașe — in
trate într-o perioadă de odihnă activi— 
vor desfășura o activitate de jocuri a- 
micale și chiar internaționale. în cadrul 
unui program general de pregătire pen
tru viitorul sezon.

Mîine se vor... consuma două din ulti
mele etape de campionat, 
nultima — în categoria A, 
ma — în categoria B.

Deși problema primului 
prima categorie, cit și in cele trei serii 
ale categorei B. este virtual rezolvată, 
totuși întrecerea își păstrează interesul. 
Mai sînt de lămurit cîteva situații din 
clasament, care fac ca meciurile să fie 
așteptate cu legitimă curiozitate.

In categoria A, de pildă, continuă 
lupta pentru locul doi. care — cum se 
știe — dă dreptul 
neul balcanic. Și

Una — pe
al ta — ulti-

loc, atît ta

la participarea la tur- 
in această întrecere

A FOST ALCĂTUIT PROGRAMUL TURNEULUI
DE CALIFICARE PENTRU CATEGORIA B

etapă ultima la B...

Datcu 
Ștefan, 

Varga,

— Jenei. Dan Coe, 
Nunweiller IV —

Frățilă, Ghergheli.

arbitrată de C. Di-

». iulie
Rm. Vilcea (grupa I); Unirea Bo

toșani—campioana regiunii Galați și 
Textila Buhuși—IMUM Medgidia.

P. Neamf (grupa II); I 
Brașov-reg. Argeș, Drubeta 
verin-Rapid reg. Ploiești și 
Alexandria—oraș București.

Mediat (grupa III); reg.
Unirea Dej. Voința Oradea—A. S. Cu- 
gir și Minerul Baia Sprie—reg. Mu- 
reș-Autonomâ Maghiară.

12 iulie
Rm. Vilcea : Textila Buhuși — reg. 

Iași. IMUM Medgidia—Unirea Boto
șani.

P. Neamț: Drubeta Tr. Severin—Pro
gresul Alexandria, Rapid reg. Plo
iești—Rulmentul Brașov și reg. Ar
geș—oraș București.

Rulmentul
i Tr. Se-

Progresul

Banat-

Medio»: Voința Oradea Minerul

U ALIT AȚI
N VERITA3IL „DERBI" — MIERCURI 

I PE STADIONUL „23 AUGUST" :
— PROGRESUL

. ,,.„s____ semifinalelor Cupei
Î^R. rezervă iubitorilor fotbalului o 

ntilnire de mare aîracție: RAPID — 
ROGRESUL, un adevărat .derbi” al 
cestui final de sezon competitional, 
Lire două din cete mai in formă e- 
hipe. in urma unui acord survenit și 
probat de federație, acest meci se 
a disputa la București, la 27 iunie, 
kicul de desfășurare: stadionul .J23 
ugust". Ora de începere: ~
pentru a fi timp de 
ingiri). In deschidere, 
b vor intilni formațiile 
Hor două echipe.
I Biletele pentru acest 
faj s-au pus in vinzare la casele o- 
«șnuite de bilete.

In ceea ce privește cealaltă semiti- 
ală, Steaua — St, roșu Brașov, echi- 
ple au căzut de acord să joace la 
loiești (tot la 27 iunie).

Programul turneului echipei Sampdoria

RAPID

Programul

17.30 
eventuale pre
ia ora 15.45. 
de tineret ale

interesant cu-

F. C. Admira-Viena la București !

Cunoscuta echipă vieneză. Ad-J 
mira, clasată pe locul 3 in campio- j 
natul Austriei pe anul 1961—62, va | 
evolua la București la 29 iunie, in > 
compania formației Rapid.

Meciul va 
pe stadionul

avea loc in nocturnă. 
Republicii.

Campionatul

In campionatul republican de ju- 
liori miine se dispută un singur meci 
i cadrul semifinalelor :

LA MEDIAȘ : C.S.M. Cluj — MU- 
[EȘUL Tg. Mureș

Formații probabile :
C.S.M : Cifu—Szabo, Kirner, Mar

is — Kallo, Antal — Banu, Damian, 
.ungu Szasz, Kilin.

MUREȘUL : Suciu — Kiss, Buștea, 
iimon — Onache (Erdos), Fazekaș — 
I. Nagy, St. Nagy, Bozsany, Barat, 
'opanica.
Cealaltă semifinală. Farul Constan

ți — învingătoarea din meciul 
1S.M.S. Iași — Dinamo Bacău, a 
:>st amînată pentru o dată care va fi 
tabilită ulterior.

republican de juniori

A fost definitivat programul echipei 
italiene Sampdoria, din prima ligă, in 
funcție de data sosirii ei: 

laLa 1 iulie 
Sampdoria

La 4 iulie 
Sampdoria.

Oradea : Crișana —

la Cluj: Știința

Golgetefii campionatului
J Situația in clasamentul so 
( rilor 
J tel:
l 22
I 19

15 -
i București); 14 goluri : Marcti (Ști- 
I ința Cluj); 13 goluri: Lovin (Di- 
| namo Pitești). Gram (Dinamo Ba- 
( cău); 12 goluri: Voinea (Progre- 
1 sul); 11 goluri: Eftimie (Dinamo 
I București); 10 goluri: Năftănâilă 
J (St roșu). Ozon (Rapid), Mano- 
î lache (Știința Tim.).

Situația in clasamentul golgete- 
categoriei A *e  prezintă ast-

goluri: Constantin (Steaua) 
goluri: Dridea I (Petrolul) 
goluri: Ene II (Dinamo

Jocurile de „B" din București

se afli 
actuala 
St. roșu. Progresul șt Dinamo Barflu. Din 
acest punct de vedere, trei tatîlniri pro
gramate mîine prezintă interes 3

Petrolul—Dinamo Bacâu
Metalul Ttr^osi^—St. roșu ți
Progresul—Ștmua Timișoara ( sta d io

nul Dinamo, ura 8,45).
In al doilea rtad, a rămas nerezolvată 

problema locului 12, pe care — la om 
actuală — se afli Jiul și de care caută 
să se Îndepărteze cît mai mult U T.A., 
Steaua MîneroL Cum meciul Dinamo 
București—-Minerul a fost «minat, miine 
vor atrage a ten (ia ta mod special două 
jocuri, care interesează acest sector al 
clasamentului:

U.T.A.—Steaua ți

ngajate echipele Petrolul 
deținătoare a locului doi.

Jiul—Dinamo Pitești.
Programul zilei este încheiat de par*  

tida Sliinfa Cluj—Rapid.
Io categoria B, au loc meciuri care 

vor clarifica situația pe ultimele locnril } 
Dinamo Suceava—Prahova Ploiești, Sl, 
roșie Bacău— Ceahlăul P Neamț. C FU. 
Pașcani—Știinfa Galați, Poiana Ctmoina-r 
Flacăra Moreni (seria 1), Tractorul 
Rrașov—C.SM Sibiu, Chimia Fană, 
raș—Olimpia București, Știinta Bucu*  > 
rești—Chimia Govora (seria a H-a). 
Rapid Tg. Mureș—A.S.M D. S. Mare șl 
C F R Arad—C.S.M. Cluj (seria a 
III a).

Deci, etape importante, decisive, pe 
care însă le dorim desfășurate cu spor*  
tivilate și în care cei mai buni să ciș- 
tige.

ANTRENAMENTE, FORMAȚII..,
• Progresul s-a antrenat joi cu 

echipa Spic de Griu. Duminică, bucu- 
reștenii vor alinia formația care a 
învins pe Petrolul in cupă.

B. 
Sprie, A S. Cugir-reg. Banat și Uni
rea Dej—reg. Mureș—Autonomă Ma
ghiară.

15. iulie
Rm. Vilcea: Unirea Botoșani—Tex

tila Buhuși, Reg. Galați—reg. Iași.
P. Neamț: Rulmentul Brașov—Dru

beta Tr. Sevrin, Reg. Argeș — Pro
gresul Alexandria și Rapid reg. Plo
iești—oraș București.

Mediaș : reg. Banat—Voința Oradea, 
Unirea Dej-Minerul B. Sprie și A S. 
Cugir—reg. Mureș-Autonomă Maghia
ră.

19
R.

Iași
P.

greșul Alexandria, Drubeta Tr. Seve- 
rin-reg. Argeș și Rulmentul Brașov- 
oraș București.

Mediaș; A.S. Cugir—Minerul B. 
Sprie, Voința Oradea-Unirea Dej și 
reg. Banat—reg. Mureș—Autonomă 
Maghiară.

22 iulie
Rm. Vilcea: reg. Galați-IMUM 

Medgidia și Unirea Botoșani-reg. 
Iași.

P. Neamț : reg. Argeș—Rapid reg. 
Ploiești, Rulmentul Brașov-Progresul 
Alexandria și Drubeta Tr. Severin— 
oraș București.

Mediaș : Unirea Dej — A S. Cugir, 
reg. Banat—Minerul B. Sprie și Voința 
Oradea—reg. Mureș-Autonomă 
gbiară.

• Lotul echipei Steaua pleacă azi 
la Arad. Joi. intr-un meci de antre
nament, prima garnitură a dispus de 
tineret cu 6—2. La Arad va juca e- 
chipa de duminica trecută. în care 
este posibilă insă, reintrarea lui Crei- 
niceanu (in care caz, Tătaru va trece 
extrem dreapta, iar Raksi inter stingă).

• După partida cu Sedan, Rapid a 
făcut antrenamente ușoare. La Cluj 
va fi menținută formația din ultimul 
meet

(lonescu) — Chițulescu, Fronea’, 
Neacșu (Florea), — D. Munteanu, Ta- ; 
barcea (Dumitrașcu) — Zaharia (Dă- I 
năilă), Badea. Dridea I, A Munteanu 
(Tabarcea), Dridea II. (A. Vlâsceanu 
și Gh. Alexandrescu, coresp.).

•
• Dinamo Bacău va prezenta mîine 

formația sa obișnuită, din ultimele 
jocuri. Jo<, echipa primă a învins for-i 
mația de tineret cu 6—2. (Gh. Dalban, 
coresp.).

iulie
Vilcea : IMUM Medgidia-reg. 

și Textila Buhuși—reg. Galați 
Neamț; Rapid reg. Ploiești—Pro-

• Petrolul s-a antrenat joi cu Rapid 
reg. Ploiești. Rezultat: 8—1 (3—1). 
Au marcat i Badea (3), Dridea I, 
Zaharia, Dănăilă, Tabarcea și Nicu- 
lesca (autogol). respectiv Neacșu 
(autogol). Formația utilizată: Sletcu

• St. roșu și-a încheiat pregătirile 
printr-un meci cu echipa de tineret 
(2—0. Hasoti și David). La Tirgoviște 
va juca probabil formația 
lea joc de cupă cu Jiul, 
coresp. reg ).

din 
(C.

va

I

ai doi- 
Gruia,

alinia?• Metalul Tirgoviște
„ll“-le: Marcu — Tomescu, Prandea, 
Popescu, — Nițescu. Petrescu — _AJ. 
Lazăr, Mureșan. Cruțiu. Niculescu, 
Chiriță. (M. Avanu, coresp.).

Știința Cluj—Chemie Halle 1-0 (0-0)
CLUJ 22 (prin telefon). Desfășura

tă în fața a peste 10.000 de spectatori, 
intilnirea de fotbal Știința — Chemie 
Halle I—0 (0—0) a-a reușit să sa
tisfacă pe deplin exigențele celor pre- 
zenți. Gazdele an păcătuit prin prea 
multe combinații, lipsite de orientare. 
Oaspeții an demonstrat mai multă 
precizie, o mai bună orientare, dar 
au îngrămădit prea mult jocul in fața 
careului de 16 n Unicul punct a fost 
înscris de Băluțiu în mia 59 ci nd a 
reluat din careu o centrare a lui H. 
Moldovaa De reținut că în cursul

meciului, studenții au avut și doui 
bare, iar Chemie Halle una singură.

Arbitrul Gh. Vereș (Cluj) a condus 
următoarele formații:

ȘTIINȚA: MOGUȚ — Kromelî, 
.Mureșan, CknpeatMj — Georvescu» 
POPESCU — Suciu. Petru Emil, 
Gane (Băluțiu), ADAM. H. Moldovan.

CHEMIE HALLE : WILK — Oknp- 
nik, K. HOFFMAN. Minrich — UR- 
BANCZIK. G. Hoffman — Schimpf, 
Waller, Topf, Lehrman, Busch. i

I 
V. MOR EA — coresp. reg. I
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Meciuri atractive IQ programai ceicarsilai Pronosport nr. 25 de miinî
Tn Capitală, ultima etapă a catego

riei B programează două întilniri, 
care se vor juca astfel:

Simbătă 23 iixiie
Stadionul Giu'ești, ora 16.15: Di

namo Obor — ...............
La ora 18 :

(returul finalei 
lui București)

Duminică 24
Stadionul Progresul, ora 8.45: Ști

ința — Chimia Govora
Tot duminică, pe același stadion. 

Progresul, va avea loc — de la ora 
10.30 — meciul de tineret Progre
sul — Știința Timișoara.

C.S.M. Mediaș
Filaret — Tehnometal 
campionatului orașu-

iunie

Campionatul regiunii
I

Maramureș

Miercuri s-a disputat 
doua ediție a finalei 

regiunii Maramureș. Și 
sta a învins Minerul Baia Sprie pe 
Topitoru! Baia’ Măre. Scor: 1—0 
(1—0), punctul fiind marcat de Tor- 
day. In primul meci, Minerul ciștigase 
cu 3—1. Astfe] că echipa din Baia 
Sprie a cucerit titlul de campioană 
regională. (V. Săsăranu, coresp. reg).

a
la Baia Mare 
campionatului 
de data acea-

Pentru meciurile din programul de 
miine portarul echipei Progresul, Mindru 
Petre, dă următoarele pronosticuri :
L....... ....... ................................ - _ —

A5.
6.
7.
S.
9.

10. 
ÎL
12.

ști in ta Timișoara — Dinamo Buc. 
U.T.A. — Minerul A 
Știința Cluj — Dinamo Pitești A 
Jiul — Metalul Tirgoviște A 
Steagul roșu — Progresul (tineret) 
Știinta Tun. — Dinamo Buc. (tineret) 
U.TJU — Mtacnti (tineret)
Știința Ctaj — Dinamo Pitești (tineret)

• La tragerea Loto
iunie a.c. participantul 
din comuna Ulmeni —_____
— a obțin ut un premiu specia] 
va’oare de 44.420 lei.

• La Loz in plic (serii speciale) au fost 
cistigate pină in prezent 4 autoturisme 
toMoskvici- de către participanții: Popa 
Gh. din com. Buruene, Raionul Ilia, Șer
ban Maria din Tg. Mures, Patoki Andrei 
din corn. Șaroși — Sonde, raionul Tirnă- 
veni, și Bengulescu C-tin din București 
str. C. A. Rosetti io.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 24

Etapa din 17 iunie 1962
Categoria Il-a : 9,30 variante cu 11 re

zultate a 3847 lei fiecare. Categoria Illra: 
343.70 variante cu 10 rezultate a 156 lei 
fiecare. Categoria IV-a 3065,90 
cu 9 rezultate a 29 lei fiecare, 
premii 178.902 lei.

LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto-Centrai din 

1962. au fost extrase din urnă următoa
rele numere :

14 30 70 32 84 7 29 43 45 25
Premiui special A : 32 70 30. Premiul 

special B : 7 29 84. Premiul special C : 
14 25 43. Extragere suplimentară :
34 16' 4 21. Fond de premii : 659.732.

Tragerea următoare va avea loc vineri 
30 iunie 1962. la București.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

Central din 15 
Kossu Gheorghe 
Cehul Silvaniei 

,A’. înRomină
X 2
1
1 X

R.P. Polonă (tineret) — R. P. J 
(tineret) 
Știința Cluj — Rapid 
U.T.A. — Steaua 
Progresul — Știința Timișoara 
Metalul Tirgoviște — St. roșu 
Petrolul — Dinamo Bacău 
Dinamo București — Minerul 
Jiul — Dinamo Pitești 
Foresta Fălticeni - C.S.M.S. 1 
C.S.O. Craiova — Farul 
C.S.O. Timișoara — Mureșul 
Corvinul — Crișana Oradea

• Concursul Pronosport nr. 25___
iunie, se va închide în mod normal.

Deoarece meciul IV: Progresul Bucu
rești — Știința Timișoara se dispută 
mîine dimineața, la o oră care nu per
mite colectarea și sigilarea buletinelor 
la regiuni înainte de începerea partidei, 
el se va anula. De asemenea se va anula 
și meciul VII Dinamo Buc, — Mineral 
care a fost amîriat. Conform regulamen
tului, participanții vor primi rezultatele 
exacte la aceste meciuri. ‘ 
meciuri sigure, șansele de premiere la 
acest concurs cresc în mod ................

• Programul concursului __
1 iulie 1962 cuprinde următoarele meciuri:

1. Crișana Oradea — Sampdoria (Italia)
2. Rapid — Petrolul A
3. St. roșu — Progresul A
4. Steaua — Dinamo Bacău A

2. 
X
4.
5.
S.
7.
S.
S. 

10. 
11. 
12.

X 2
1

1
1 X
1 X
1
x a 

din U

Iași

Avînd două

considerabil, 
nr. 26 din

CUrțlT CONTINUU NUMĂRUL 
ctsnGATomi.aB

• Lato Pi aiianiiiil, a atribuit !n ulti
mul timp, particifukDților la sistemele de 
loterie și pronosticuri sportive, In afara 
premiilor obișnuite in bani, numeroase 
AUTOTURISME „Moskvici-, motociclete, 
scutere, frigidere, televizoare etc. etc.

tată numai eițrva din riștigătorii auto
turismelor : Ignat Stefanacbe (I.iești), 
Medorof Oh. (Mărășești), Avram flie 
(Biled-Banat), Tănăsesru Nicolae (Piteștii. 
Popa Gh. (Comuna Buruene-Ilia), Șerban 
Maria (Tg. Mureș), Prundeanu Sabian 
(R. VUcea) Ftorescu Constanta (Bucu
rești), Bandi Petre (Miercurea Ciuc), 
Cordea Gh. (București), Mihail Vasilescu 
(București), Florian Eon (București), Pa- 
toki Andrei (Com. Sarosi-Tîrnăveni), 
Bengulescu C-tin. (București) etc.
• Participants Florescu Constanța din 

București, Cordea Gh. din București si 
Ioana Marin din București, au cîstigat 
cite un AUTOTURISM „Moskvin*  la tra
gerile obișnuite Loto-Central din 1, 8 și 
15 iulie 1362.

variante
Fond de

22 iunie



In preafma tvondialelor La examenul de îno
Vă prezentăm echipa R. P. Ungare

Astăzi ne vom 
opri asupra re
prezentativei R. P. 
UNGARE, una din 
favoritele grupei de 

ea va avea ca ad- 
Japoniei

la Brașov, unde 
versare echipele 
mareei.-

Asupra valorii 
este suficient, 
de excelenta comportare pe care a 
avut-o 
fond o 
atunci) 
orașului

egalitate cu echipa București u- 
cîștigătoarea competiției. De alt- 

și la prima ediție a campionatu- 
mondial de handbal în 7 feminin,

acestei 
credem, să

și Datne-

formații 
amintim

selecționata Budapestei (în 
adevărată echipă națională 

la ediția din 1961 a „Cupei
București", cind a terminat

la
lui, 
fel 
lui
echipa R. P. Ungare a ocupat un loc 
fruntaș (II), clasîndu-se după repre-

Handbalișiii romîni, 
campioni ai lumii, 

întilnesc puternica selecționată 
a Danemarcei

zentativa Cehoslovaciei, campioană 
mondială.

Handbalistele maghiare posedă o 
bună pregătire tehnică, știu să aplice 
cu succes orice sistem defensiv și 
șutează extrem de puternic. De alt
fel, căpitanul echipei maghiare, 
Magda Jona, este una din jucătoa
rele cu șutul cel mai puternic din 
lume !

Intr-un interviu acordat unul re
porter al ziarului nostru, Istvan Ma- 
darasz, secretarul general al Fede
rației maghiare de specialitate, a dat 
unele amănunte despre echipa care 
se va deplasa la Brașov:

„Pregătirea jucătoarelor pentru 
apropiatul campionat mondial a fost 
încredințată tot lui BODOK TOROK, 
care se ocupă de aproape 7 ani de 
reprezentativa R. P,- Ungare. Antre
namentele acestei echipe au crescut 
mult in intensitate față de anii tre- 
cuți. Cu toate acestea, rezultatele 
obținute in partidele internaționale 
au 
pe teren propriu in fața Iugoslaviei 
fi 
R.

fost contradictorii: am pierdut

(Urmare din pag. I)

asupra primilor 15 jucători, din 
se va alcătui echipa, compusă — 
cum se știe — din 11 handba- 
Iată-i pe cei 15: BogoJea, Redl 

lvănescu, Covaci, 
Costache II.

leului" in ceea ce privește 
jucătoarelor pe care 

acest lot; prima are 
iar cea

„partea 
numărul 
dat in 
handbaliste selecționate,
a doua patru. Iată, de altfel, 
16 jucătoare din care va fi formată 
echipa R. P. Ungare pentru campio
natul mondial:

Erzsebet Pasztor (22) 
Jozsefne Romhanyi (27), 
nenreich (19), Judii Szilcs (24), 
rolyne 
(19) de 
portar 
Szendi 
de la

(24) - 
pesta, Magda Jona (28) de la Gyapju 
Budapesta, Zsuzsanna Varga (21) de la 
Gyor, Agnes Ilannus (22) de 
T.F.S.E., Elemerne Bako (24) de 
M.T.K. și Antoine Olah (28) de 
Debrețin. In general, după cum 
vede, am menținut vechea formație 
căreia i-am mai adăugat doar citeva 
tinere jucătoare care s-au remarcat 
in ultimul campionat național".

întrebat și asupra unui pronostic, 
Istvan Madarasz a ezitat destul de 
mult: „După părerea mea, 7 din 
cele 9 formații participante pot 
triumfa la acest campionat mondial".

— portar, 
Klara Ho- 

Ka- 
Hajek (23) și Marta Balogh 
la Spartacus, Belane Fodor —
(26) , Ilona Urban (26), Eva
(27) , Lajosne Cserhaty (26) 
Goldberger, Ana Rothermel 
portar, de la Meteor Buda-

Primul „concurs , primele emoții, primele aplauze 
Foto ; I

oprit 
care 
după 
lișii.
(portari), lacob, 
Hnat, Bădulescu,
Schmidt, Nodea, Oțetea, Telman, I. lo- 
nescu. Costache 1 și Samungi. In a- 
oeastă alcătuire lotul a intîlnit intr-un 
meci de verificare ieri după-amiază 
echipa Steaua, încheindu-și în acest 
fel pregătirile pentru importanta con
fruntare de marți după-amiază de pe 
itadionul Republicii.

am invins in deplasare formația
D. Germane.

Cele mai bune echipe din R. P.
Ungară* Spartacus Budapesta, cam
pioana țării, și Goldberger și-au luat

IaU și rezultatele obținute de reprezentativa R.P. Ungare in sezonul 
1961—1W? : 

24.09.1 Ml, 
7.02.1562, 
8.03.1962, 

10.03.1962, 
19.05.1962, 
20.05.1962,

Budapesta : B.P. Unțară—R.P.F. Iugoslavia S-f 
Viena : R.P. Ungară—Austria 13-1
Leipzig : H.D Germană—K.P. ungară 8-5 

Erfurt : R.P. Ungara—R-D. Germană 5-4 
Budapesta : R.P. Ungară—R.P. Polonă 1S-7 
Budapesta : R.P. Ungară—R-D. Germană 2-2

Pe scurt despre formația Danemarcei

Sportivii romîni
și-au încheiat turneul

în R. P. F. Iugoslavia
Echipa masculină a realizat
un nou record al R. P. P.

Al treilea meci susținut de sporti
vii romîni în R.P.F. Iugoslavia, la 
Zdrenjanin, cu selecționata locală, 
s-a încheiat cu un frumos succes al 
reprezentativelor orașului București. 
Jucătorii noștri au realizat cel mai 
maire scor înregistrat pînâ acum de 
o echipă masculină romînească în 
confruntări internaționale. Gh. 
drei 
toru 
(918) 
5343 
Adversarii lor au realizat scorul de 
5003 p. d. Jucătoarele din echipa 
Bucureștiului învingătoare la rîndul 
lor, au înregistrat un rezultat mul
țumitor : 2305 p. d. remareîndu-se 
îndeosebi Margareta Szemani, mar
cată cu 415 p. d. Formația Zdrenja- 
ninului a doborit 2.248 popice.

Cu aceste meciuri s-a încheiat tur
neul popicarilor romîni în R.P.F. 
Iugoslavia, cu următorul bilanț: 4 
meciuri cîștigate și 2 pierdute.

An- 
(854), I. Micoroiu (885), C. Vină- 
(888), E. Kiss (889), T. Szemani 
și P. Purje (909), au totalizat 
p.d. (nou record al R.P.R.).

fn cursul săptăminii viitoare va e- 
voiua in țara noastră una dintre cele 
mai puternice selecționate masculine 
de handbal in 7 din Europa: echipa re
prezentativă a Danemarcei. Handbali- 
știi danezi, care vor susține două în- 
lilniri in cadru! turneului pe care îl 
întreprind la noi, s-au impus încă de 
multă vreme în handbalul mondial. In 
acest sens, grăitor este faptul că se
lecționata daneză a luat parte la toa
te cele patru ediții ale campionatului 
mondial masculin disputate pină în 
prezent, reușind de fiecare dată să se 
claseze pe locuri fruntașe : 1938— lo
cul IV; 1954 ...................... ......
locul IV; 1961

Handbalîștii
luat în lața publicului bucureștean. 
La două din edițiile „Cupei orașului 
București” au fost prezente și echipe
le clubului HG. Copenhaga, care 
lăsat o bună impresie prin jocul 
tehnic, cu frumoase combinații 
tice.

In vederea turneului pe care îl 
întreprinde în țara noastră. întîlnind la 
București in ziua de 26 iunie selecțio
nata R. P. Romine și la Ploiești în 
ziua de 28 iunie selecționata de tineret, 
handbaiiștii danezi și-au început din 
timp pregătirile. Antrenorii Paul Erik 
Nielsen, de nenumărate ori internațio
nal, a selecționat un lot de 14 jucă
tori care vor face deplasarea la Bucu
rești. Iată componența acestui lot (în 
paranteze sint trecute numerele care 
le vor purta pe tricou jucătorii) : 
Bengt Mortensen (1) și Erik Holst (II) 
portari, Peter Hansen (2). Ole Sand- 
hoj (3), Gert Andersen (4), Per Jor
gensen (5), Ole Nielsen (6). Max 
Nielsen (7), Morgens Kramer (8). Jens 
Nyholm (9). Klaus Kaase (10), KI 
Petersen (12), Peter Nielsen (13), Ole 
Jensen (14). Echipa cuprinde in rin- 
durile ei trei „veterani" ai selecționatei 
naționale a Danemarcei: Peter Han
sen •— de 60 de ori internațional,

— locul V; 1958
— locul V.
danezi au mai <evo-

au 
lor 

tac-

vor

Azi $i mime in tomunn (urcani

Finala „Cupei regiunilor”
După cîteva luni de întreceri, pa

tru echipe care au mers din victorie 
in victorie își vor disputa tntîietatea 
azi și mîine în cadrul finalei tradițio
nalei competiții republicane dotată 
cu trofeul „Cupa regiunilor". Iată-le 
pe cele patru protagoniste : repre
zentativele regiunilor Maramureș, 
București, Bacău și echipa orașului 
București. In rîndurile acestor selec
ționate se află mulți maeștri ai spor
tului, ceea ce ne îndreptățește să 
sperăm că lupta pentru ciștigarea pri-

SPORTUL POPULAR
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mului loc va fi deosebit de dîrză. 
„Cred — ne-a spus cunoscutul antre
nor bucureștean A. Rafailescu — că 
va fi cea mai „tare" finală din isto
ria acestei cupe. La Curcani se intîl- 
nește tot ce are mai bun sportul nos
tru național. Și oină e foarte fru
moasă cind se întrec echipe bine 
pregătite".

Turneul final va fi găzduit de sta
dionul Avîntul din comuna Curcani, 
raionul Oltenița. Colectiviștii din a- 
ceastă comună au luat o serie de 
măsuri pentru ca oaspeții lor să se 
simtă ca acasă, pentru ca jocurile 
să se desfășoare în cele mai bune 
condițiuni.

— Și, a fost greu, Sorine ?
— La început, da. Mi-era așa teamă 

de apă...
— $i acum ?
— Eh, acum.

Bengt Mortensen de 48 de ori și Mogens 
Kramer de 45 de ori. La București și 
P.'oiești vor evolua insă și patru de- 
butanți : Jensen, Peter Nielsen, Peter
sen și Jorgensen. După cum se vede, 
incercind să întinerească formația an
trenorul Erik Nielsen nu a putut totuși 
să renunțe la aportul pe care îl dau 
echipei cei Lei vechi internaționali. 
In plus, vom mai aminti cititorilor noș
tri că Bengt Mortensen, Gert Ander
sen și Oie Nielsen au evoluat la Bucu
rești cu H. G. Copenhaga.

In încheiere încă un amănunt legat 
de partida R.P. Romînă — Danemarca:
jocui va fi condus de arbitrul maghiar 
Lajos Kesthelyi. 1

După două-trei zile nu 
mai ieșeam din bazin. E drept, nu în- 

I tățasem încă să înot, dar îmi plăcea 
I grozav să mă bag la fund. Iar acum, 
să nu crezi că mă laud, înot ca un 
pește. Ai să mă vezi la examen.

— Aș fi vrut să te văd acum o săp- 
lămlnă. cind era un frig...

— Ce. crezi că am stat în casă ? 
Poate tiu știi că la ștrandul Tineretului 
apa e încălzită, 
prosoape, halate 
strănutat măcar.

Troleibuzul a 
copii au coborit, iudreptindu-se în grabă 
spre grupul numeros ce se afla la in
trarea in ștrand. Mai tîrziu i-arn întilnit 
pe marginea bazinului. Sorin se pregătea 
să ia startul alături de alți colegi de 
grupă, iar Bogdan il încuraja „bărbă- 
tește".

S-au dat multe starturi. Cu aproape 
900 de concurenți nu-i de glumă, mai 
ales că toți doreau să arate părinților 
și prietenilor că in cele 20 de zile, cil 
a durat primul ciclu, nu au stat degea
ba. E drept, cu cițiva, instructorii au 
avut mult de furcă. Ba chiar și cu unii 
părinți, temători in zilele înnorate. La 
examen s-au prezentat însă bine pregă
tiți. Adică, au știut să înoate.

Sorin, deși nu a ci ști gat seria, era 
fericit.

— Ai văzul Bogdane ce alunecare 
am ?

ă ?

iar afară ne așteptau 
călduroase. Nici nu am

oprit tnsă fi cei doi

UNDE MERGEM?
SIMBÂTÂ

oraș a campionatu- 
caiac-canoe seniori,

23 August, ora 19: 
republican, 

de

Ciclism. Velodromul Dinamo, de la 
ora 17 : prima zi a intîlnirii București— 
Varșovia.

Sporturi nautice. Lacul Herăstrău, 
ora 17 : etapa pe 
lui republican de 
probele de fond. 

, Box. Patinoarul
finalele campionatului

Notație. Ștrandul Tineretului, 
la ora 18 : meciurile de polo Steaua- 
Rapid și Știința București—Mureșul 
Tg. Mureș (campionatul republican). 
In continuare, concursul de înot „Cupa 
orașelor".

Volei. Teren Progresul, ora 9 : ți
țeiul—Metalul Pitești (m).

Tenis. Terenurile Știința (ștrandul 
Izvor), de Ia ora 15.30: Știința—Jus
tiția (campionatul Capitalei) ; terenu
rile Progresul, de la ora 15: „Cupa 
Păcii".

Fotbal. Stadionul Giulești, ora 
16,15: Dinamo Obor—C.S.M. Mediaș 
(cat. B) ; ora 18: Filaret—Tehnometal 
(finala campionatului orașului Bucu
rești).

A) ; stadionul Progresul, ora 
Știința București—Chimia
(cat. B.) ; ora 10,30 : Progresul—Ști
ința Timișoara (tineret)

Tenis. Terenurile Știința (ștrandul 
Izvor), de la ora 8,30 ; Știința —Justi
ția (campionatul Capitalei) ; terenu
rile Progresul, de la ora 9: „Cupa 
Păcii".

Rugbi. Stadionul Dinamo, ora
10.30 : Grivița Roșie—Beziers—finala
„Cupei campionilor europeni".

Notație. Ștrandul Tineretului, 
la ora 
cursului 
Ștrandul 
meciurile
Tg. Mureș și 
rești (campionatul republican).

Box. Patinoarul 23 August,
9.30 : finalele campionatului republi
can.

Sporturi nautice. Lacul Herăstrău, 
ora 7,30 : etapa pe oraș a campionatu
lui republican de caiac-canoe seniori, 
probele de

8,45 :
Govora

de
con-9,30: etapa a IlI-a a 

de înot „Cupa orașelor". 
Tineretului, de la ora 17,30: 

de polo Dinamo—Mureșul 
Rapid—Știința Bucu-

viteză.

DUMINICĂ
Fotbal. Stadionul Dinamo, ora 8,45: 

Progresul — Știința Timișoara (cat.

Velodromul Dinamo, ora 
doua a intîlnirii dintre

Ciclism.
17 : ziua a 
reprezentativele orașelor București și 
Varșovia.

In atenția amatorilor de box!
a apărut: PROGRAMUL finalelor
campionatelor republicane de box

16 pagini in culori
DIN CUPRINS:

Portrete de participanți 
Schița tragerilor la sorți 
Fotografii

Cereți la toate casele 
republicane de box.

• Curiozități din istoria boxului
• Spicuiri din regulament
• Programul primelor trei reuniuni 

de bilete PROGRAMUL campionatelor

— Da, înoți bine. Eu am să inofl 
și mai bine.

— Păi, lu nu poți nici să te fii 
supra apei ! ?

-— Acum, da. Dar de luni începe 
al doilea. Și în 20 de zile am tot ti 
să te ajung.

— Dacă aș sta acasă, slnt sigd 
m-ai ajunge. Dar eu vreau să 
înotător, așa că de luni tom veni 
împreună. Tu la cursul de Încep] 
eu la secția de copii a clubului Ui

Nu am mai auzit răspunsul lui 
dan. Se dăduse „liber" și sutele de. 
zburdau în apa curată a bazinului! 
veam și mă bucuram de bucuria Za

D. STANCIILES'

Restanțe din campionatul de
Cele două meciuri restanțe din i 

pionatul republican de polo, deși 
rate ieri la ștrandul Tineretului, i 
încheiat cu următoarele rezult 
Steaua — Mureșul Tg. Mureș 
(1—0, 1—0, 0—6, 3—0), Dinam» 
Rapid București 6—0 (0—0, 1
3—0, 1—0).

„Cupa de cristal
UN INTERESANT CONCURS OI

N1ZAT DE CLUBUL OLIVIEI
Sîmbătă și duminică, pe polid 

Tunari, se desfășoară un impon 
concurs de tir la care participi tr 
tori din toate cluburile bucurași 
Se vor desfășura probele de arma 
beră calibru redus 3x30 focuri la 
te categoriile, pistol precizie, a 
sport și armă liberă 60 focuri seri 
senioare, juniori și junioare.

Prima ediție a acestui concurs 
ganizat de clubul sportiv Olimpi 
denumit „Cupa de Cristal", are ii 
rea să verifice pregătirea trăgătd 
bucureșteni în vederea viitoarelor 
treceri și este dotat cu numeroase I 
mii, printre care și frumoasa cupa 
cristal. Clasamentul se va întocmi 
dividual și pe echipe.

ora etreceti 
SFIRSlTUL SAPTAMINi 

IN exeURSlILR TMMtSTiCI 
DlN MASiVii HUHTOȘi Ai RCGiUNi
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început de biografie sportivă

alte

In urmă cu vreun an o 
scrisoare ne-a atras in mod 
deosebit atenția. Expedito
rul ei. Dumitru Marin din 
Ciorogtrla, un tinăr de 14 
ani, tși mărturisea pe mai 
multe pagini dragostea pen
tru atletism. Ne ruga să-i 
răspundem la tot felul de 
întrebări, să-i furnizăm 
zeci fi zeci de rezultate.

Bineînțeles, am făcut-o 
cu toată plăcerea.

Au urmat alte și
scrisori trimise din Cioro- 
girla. Adevărate „reporta
je" despre activitatea fi 
preocupările sportive ale 
acestui tinăr. Dumitru Ma- 

jMk citise toate cărțile de 
atletism din colecția „În
vață singur..." fi imediat 
s-a și apucat să pună tn 
practică cele învățate. Nu 
știa insă asupra cărei pro
be să se decidă. Toate ti 
plăceau iu egală măsură, 
in toate obfinea — de unul 
singur — rezultate mereu 
mai bune de la un „con
curs" la altul. Ni se cerea 
printre altele, să-i „tradu
cem" cifrele rezultatelor in 
punctele tabelei internațio
nale. Deși aceste puncte 
abia de însumau cîteva 
sute, ele erau primite cu

• ••

miculdeplină bucurie de 
nostru cititor.

Intr-o bună zi, 
și-a încercat forțele 
săritura cu 
,împrumutat* 
rufe a mânui și a început 
să sară peste șanțuri, pes
te gropi și chiar peste... 
ștachetă (o tulpină de 
floarea soarelui). Era foar
te greu ! Prăjina de săl
ci m se rupea repede. Ur
mau... dojenile momii. In 
cîteva luni Marin a rupt 
patru prăjini, a căzut de 
zeci de ori, julindu-și ge
nunchii și coatele, dar nu 
s-a lăsat ! Prăjina deve
nise pentru el o adevărată 
pasiune. Nu mergea... dar 
nici nu se lăsa cu una 
cu două !

Alte scrisori, alte între
bări, alte noi recorduri 
personale. Ultimul: 2,85 m!

In toamna anului trecut 
Dumitru Marin a venit în 
București. A dat examen la 
Școala medie nr. 2 ,,Tudor 
Vladimirescu" și a reușit. 
Din acest moment, în afară 
de carte, Marin avea posi
bilitatea să învețe 
săritura cu pră jina. 
înscris in secția de atletism 
a clubului Rapid. Aici a 
găsit antrenori și o pră-

Marin 
și la 

prăjina. A
prăjina de...

și...
S-a

jina din cele adevărate, 
de metal.

Din .luna februarie a în
ceput lucrul la sală sub 
conducerea antrenorului 
Cornel Cotor, el însuși fost 
săritor cu prăjina. * De
prinderile însușite cu pră
jina de salcîm trebuiau ui
tate. Dumitru Marin tre
buia să învețe acum abe
cedarul prăjinii. Cu pasiu
ne și tenacitate tî nărui să
ritor a început să pătrundă 
în secretele zborului spre 
înălțimi. Și ștacheta, de 
data aceasta nu o tulpină 
de floarea soarelui, a prins 
să urce...

Nu mai departe de du
minica trecută, 
Marin a devenit 
republican școlar 
tura cu prăjina, 
goria juniorilor 
trecut din prima 
la 3,50 rn 
apoi dobori rea 
de 3,62 m al lui 
Aslafei. 
n-a reușit, 
rînd ștacheta recordurilor 
va rămîne nemișcată pe su
porți. Sintem convinși. Du
mitru Marin se află de 
cum pe drumul bun.

Dumitru 
campion 
la sări- 
la cate- 

mici. A 
încercare 

și a încercat 
recordului 

Petre 
De data aceasta 

dar cit de cu-

ROMEO VI LARAAdunate de la mondialele
GOLGETERII CAMPIO

NATULUI

ediție a 
mondial 

poate 
„cam- 
Dacă 
cîști- 

primul Joc 
actuala e- 

numărul 
i pe lista 

ridică la 
(Ungaria), 

IVANOV (U.R.S.S.), LE
ONEL SANCHEZ (Chi
le), GARRINCHA și VA- 
VA (Brazilia), JERKO- 
V1CI (Iugoslavia) — sint 
jucătorii care au înscris 
cite 4 goluri și se află 
deci, la egalitate, pe pri
mul loc în lista golgete- 
rilor. Interesant de re
marcat că locurile 2 — 
adică 3 goluri marcate

se 
un

La actuala 
campionatului 
di fotbal nu 
vorbi despre 
pion44 al golurilor,
in 1958 Fontaine a 
gat detașat | 
(13 goluri), la 
diție din Chile 
primilor clasați 
golgeteri-lor se 
6. ALBERT

— sint ocupate de mai 
puțini fotbaliști: TICHY 
(Ungaria), GALICI (Iu
goslavia), SCHERER 
(Cehoslovacia) și AMA- 
R1LDO (Brazilia). Ziarele 
de peste hotare explică 
numărul mic de goluri în
scrise de către jucători, 
prin faptul că apărările 
echipelor au fost foarte 
bune și așa-zișii ataca nț i 
periculoși au fost foarte 
sever marcați.

ÎNTRE CHILIENI 
Șl ITALIENI

Una din cele mai dure 
echipe ale turneului a 
fost Chile. Culmea duri
tăților a fost atinsă la 
meciul Chile—Italia, în 
care .campioni” s-au do
vedit a fi jucătorii țării 
gazdă. Cum meciul a 
fost transmis de televi-

a-

ziunea italiană, sute de 
telespectatori italieni au 
chemat la telefon legația 
chiliana din Roma, a me
ni nțind cu... represalii. E- 
fectul acestor amenințări 
a consta t in aceea că 
ore în șir legația chUiană 
a fost înconjurată de for
țe polițienești de pază, 
pentru a o ocroti de... 
concretizarea nemulțumi
rilor pasionaților de fot
bal italieni.

IN AJUTORUL 
LOR

ARBITRI-

mers «leș
in Chile.

In*

mondiali
După săritura în înălți

me, alte două probe atleti
ce în care au dominat ani 
de-a rîndul atleții ameri
cani, săritura în lungime 
și aruncarea discului și-au 
găsit cei mai buni expo
nent în rîndurile atlcților 
sovietici. Intr-adevăr, după 
cum s-a anunțat, cele două 
formidabile recorduri de
ținute de Ralph Boston la 
lungime (8,28 ni) și Oer
ter la disc (61,10 m) au 
căzut înfrînte de două 
performanțe și mai formi
dabile : 8.31 m la lungime 
(Igor Ter-Ovanesian) și 
61,64 m la disc (Vladi
mir Trusenev).

Pe Vladimir Trusenev 
l-am „prezentat4* recent în 
ziarul nostru, iar fotogra
fia de față vă întregește 
cunoștința cu acest stră
lucit atlet sovietic.

In rîndurile care urmea
ză vă vom da cîteva amă
nunte în legătură cu celă-

lalt mare performer sovie
tic din ultimul timp, Igor 
Ter-Ovanesian- El a împli
nit în mai 24 de ani, are 
o înălțime de 1,86 m, iar 
greutatea lui este în jur de 
78 kg. Excelent decatlo- 
nist (7.000 de puncte), 
Ovanesian are la activ și 
o remarcabilă performanță 
pe 100 m : 10.3 sec. Foar
te bună este și detenta sa, 
ceea cc îi permite să sară 
doi metri la înălțime !

Iată și cronologia recor
durilor mondiale la săritura 
în lungime, începînd de la 
Jesse 
8,13: 
1935
8,21 :

Owens :
Jesse Owens, 25 mai

Ralph 
august 1960 
8,24: Ralph 
mai 1961 
8,28: Ralph 
iulie 1961 
8,31 : Igor Ter-Ovanesian. 
10 iunie 1962

Boston, 27

POSTR MRCnZIN*
AXENTIE SAS, COMUNA 

GURAHONȚ. — Ciclistul 
sovietic Gainan Saidhujin, 
ciștigătorul „Cursei Păcii” 
din acest an, împlinește 
simbăta viitoare 25 de ani. 
Are 1,74 înălțime, iar greu
tatea lui este in jur de 78 
kg. Alte amănunte? Este 
de profesie electrician, e 
căsătorit și are o fetiță de 
doi ani. Să vă mai spun 
ceva : vorbește un pic ro- 
mînește! Cînd era Întrebat, 
Înaintea unei etape, „Ce 
facem astăzi?”, Saidhujin 
răspundea: „Trebuie... bi
ne!”. Și, în ceea ce il pri
vește, s-a ținut de cuvînt!

PETRACHE MUREȘ, CLUJ. 
— Cele două meciuri care 
au avut loc in anul 1958, 
la Rio de Janeiro, 
reprezentativele 
ale Braziliei și 
s-au încheiat cu 
rele rezultate :

4—0.

între 
de fotbal 
Bulgariei, 
următoa- 

3—1 șide fotbal
doar centrul atacant Va- 
va, de la Palmeiras, nu 
aparține acestui club, 
din care mai face parte 
și decanul de virstă al 
echipei, fundașul stingă 
Nilton Santos, în virstă 
de 37 de ani.

CONFUZIE

Doi nuari fotbaliști brazilieni, Pele și Didi, încă- 
drindu-l pe Amarildo, care, se pare, merge pe ur
mele lor. Cel puțin așa au dovedit meciurile din 

cadrul campionatului mondial.

încasările au 
tul de prost 
Din această cauză, 
demnizația zilnică promi
să arbitrilor (40 de pe
sos) a fost redusă la un 
moment dat la 10 pesos! 
Președintele FIFA, Stan
ley Rous, a declarat că 
el nu se face părtaș la 
această stupidă economie 
și că... va suporta perso
nal diferența de 30 pesos 
pe zi. Stanley Rous și-a 
amintit, desigur, de tim
purile cînd era arbitru...

După gravele inciden
te petrecute în partida 
Chile—Italia, au fost a- 
duți la meciuri... cîini 
polițiști care circulau pe 
marginea terenului Spe
cialitatea lor era de a a- 
puca de pantaloni pe 
spectatorii turbulenți. Cu 
toate acestea, unul dintre 
ciini a fost o dată pă
călit : la unul din jocuri 
el a lăsat să pătrundă 
pe teren un spectator îm
brăcat in... pantaloni 
scurți. Cîinele a 
probabil, că este 
cător...

CEA MAI BUNĂ

NILTON SANTOS — DE
CANUL DE VÎRSTÂ

i
e- 
a 

e- 
Cehoslova-

In linia de atac a 
chipei braziliene, care 
jucat finala împotriva 
chipei R. S. * 
ce, figurează nu mai pu
țin de patru jucători de 
la Botafogo: Garrincha, 
Didi, AmariMo și Zagal- 
lo. După cum se vede,

crezut, 
un ju-

ARIPĂ

Garrincha a fost apre
ciat ca cea mai bună ex
tremă a campionatului 
mondial. După specia
liști, arta lui constă în 
păstrarea locului pe mar
ginea terenului și preci
zia în executarea cen
trărilor. Garrincha are 28 
de ani și... 7 fetițe. El 
a declarat 
copiilor lui 
cind va 
băiat 1

667 de

că numărul 
va crește pînă 
apare și un

...acesta este numărul golurilor mar
cate la cele șapte turnee finale ale 
campionatelor mondiale de fotbal. Cele 
mai multe goluri s-au marcat la finala 
din 1954—140 iar cele mai puține în 
1930—70.

In Chile echipele au înscris, în cele 
32 de meciuri, 89 de goluri.

Boston,

Boston,

ex®1 >'3

AVRAM FILIP, BACAU 
și AUREL TOIAN, CORA
BIA. — Ne-au plăcut cîteva 
din „filmele** dv. Ne per
mitem să le prezentăm 
in... program comun 
TALUL TIRGOVIȘTE 
dansat decît o vara“; ! 
GUL ROȘU BRAȘOV: 
sul s-a 
nopții” si 
DINAMO 
surprizelor”; 
condamnat la 
evadat”; JIUL 
„Nu te lăsa 
PROGRESUL 1 
„Cer senin**;
„învierea**; CRIȘANA ORA
DEA: „Absență îndelunga
tă”; ȘTIINȚA TIMIȘOARA: 
„Toată lumea ride, cîntă 
și dansează’; ȘTIINȚA 
CLUJ : „Casa liniștită**.

: ME- 
5: „N-a 
STEA- 
: „Cea- 

oprit la miezul 
„Vîrsta dificilă**; 
BACAU: „Casa

U.T.A.: „Un 
moarte a 

. PETRILA: 
niciodată!”; 

BUCUREȘTI: 
STEAUA:

nem, cum ne cereți, și 
data, precisă : 12 iunie.
Sperăm că ora nu vă in
teresează? Nu de alta, dar 
nu ținem o astfel de evi
dență. Este o lipsă a noas
tră !

MARIN BULEARCA. CO
MUNA COCORA. — Romi- 
nia s-a intilnit de două ori 
la fotbal cu Italia : in 1939 
la București și în 1940 la 
Roma. Italienii au ciștigat 
de fiecare dată la limită: 
1—0 și 2—1. in meciul de 
la Roma, unde am condus 
cu 1—0 în repriza a 11-a, 
am avut următoarea echipă: 
Mircea David — Sfera, 
Lengheriu — Vintilă, Iu- 
hasz, Lupaș — Rindea, Mi- 
hăilescu, Baratki. Reuter si 
Gică Popescu. La italieni 
au jucat, printre alții, O- 
livieri, Locatelli, Piola, 
Biavatti etc.

ȘTEFAN BUKOSSI. — 
1) La campionatele mon
diale de fotbal, rezultatele 
din serii, între două e- 
chipe, nu contează decît 
pentru clasamentul grupei 
respective și deci pentru 
calificarea în sferturile de 
finală. Nu există o decizie 
a F.I.F.A.-ei care să spună 
că, in cazul cind două e- 
chipe care au jucat in 
aceeași serie ajung in fi
nală, una din ele este pro
clamată... campioană mon
dială in baza rezultatului 
obținut în grupă (dacă a 
existat un învingător în 
acel meci). — 2) Wilma Ru
dolph s-a retras, temporar, 
din activitatea sportivă, 
fiind în așteptarea unui

terii ... matematice, tn baza 
cărora să putem spune, de 
pildă, CĂ jucătorul X este 
cel mai bun voleibalist sau 
că jucătorul Z este cel mai 
bun fotbalist. Alei nu poa
te fi vorba decît de im
presii, de păreri. In cazul 
de față, părerile coincid : 
și noi il considerăm pe 
Âpolzan unul din cei mai 
buni jucători pe care l-a 
avut fotbalul nostru. A 
fost un stoper de valoare 
mondială.

ION POSTAȘU

La ștrand
Un înotător

din activitatea s., 
fiind în așteptarea 
fericit eveniment.

DUMITRU TEODORESCU. 
CIMPINA. — In 19«0 a 
avut loc în orașul dv. un 
concurs de motociclism de 
viteză pe circuit. Vă spu-

PETRU IZGHIREANU, 
FĂGET. — U.R.S.S. a par
ticipat la campionatul 
mondial de fotbal din 1958, 
unde a făcut parte din 
grupa a IV-a, împreună 
cu Brazilia, Austria și An
glia. Fotbaliștii sovietici au 
ciștigat meciurile cu aus
triecii și englezii și s-au 
calificat astfel, pentru sfer
turile de finală, unde au 

2—0 în fața

Dup-atît antrenament
El socoale, evident. 
C-are drept, măcar puțin, 
Să se... scalde în bazin.

Un halterofil

Cu nevasta lîngâ el 
Necăjit mi-a dat de știre: 
Azi, n-are curaj de fel
Să arunce... vreo privire !

pierdut cu 
Suediei. Un fotbalist

ADRIAN
IAȘI. — în . 
echipe nu pot exista cri-STIATI CA* »

... ÎNAINTEA tuturor me
ciurilor susținute în turneul 
final al campionatului mon
dial de fotbal. jucătorii 
brazilieni au oferit adver
sarilor lor, arbitrului 
centru și celor de 
cite un... săculeț de
fea ? Căpitanul echipei ce
hoslovace, I.adislau Novak 
a spus, zîmbind, că nu mai 
trebuie să cumpere cafea 
timp de... doi ani, atît de 
multă a primit în cele 
două meciuri Brazilia — 
Cehoslovacia.

de 
tușă 

ca-

fot- 
în 

iar

...STANLEY MATTEL’S 
nu a abandonat încă 
balul ? El a împlinit 
februarie 47 de ani, 
de curînd si-a aniversat
cel de-al 800-lea meci dc 
campionat. Primul joc ofi
cial l-a susținut cu... 30 
de ani în urmă, mai exact 
la 19 martie 1932.

LUNGĂ 
Anglia,

...CEA MAI
cursă ciclistă din 
desfășurată într-o singură 
etapă — Londra-Holyhead,

goluri...
Iată lista completă :

1930— Uruguay — 70 de goluri, =3,8 
goluri de meci.

1934 — ’ ■ "
1938 — Franța — 84 = 4,6
1950 — " ■■
1954 — Elveția — 140 = 5,3
1958 — Suedia — 126 = 3,3
1962 — Chile — 89 = 2,7

Italia — 70 = 4,1

Brazilia

BOSTOCA, 
sporturile pe

Cu cinci puști s-a apucat 
Și-au încins fotbal sadea 
Pînă unul l-a rugat:
— Nene... nu ne

Un

încurca !
I 

rugbist

426 km — a fost cîștiga- 
tă de englezul Denis Tarr. 
Pînă aici, nimic deosebit. 
Trebuie să știți însă că 
Denis Tarr are doar... 1.57 
înălțime și folosește o bi
cicletă pentru copii 
trei sferturi. cum
spune). Cu 75 de kilometri 
înainte de sosire el a a- 
vut o defecțiune mecanică, 
însă nu a putut 
bicicleta deoarece 
atelier nu avea o 
pe măsura sa. Cu
i-au trebuit aproape 30 de 
minute ca să repare de
fecțiunea ivită, Tarr a a- 
juns plutonul și apoi l-a și 
întrecut.

Vrînd bronzat ca să se 
vadă 

grămadă

( de
i se

Stă la plajă... o
Și-apoi rabdă-o sâptămlnă 
Uns... trei sferturi, cu 

smintind.
I. CHIVU

schimba 
mașina 

bicicletă 
toate că

In 2 rtnduri
București a 
un singur

Regiunea 
avut doar 
concurent Ia campiona
tele republicane de at
letism.

Ei și-an 
Probabil,

V. D. POPA

CICLISTUL ÎNDRĂGOSTIT
Desen de ADRIAN ANDRONIC



Participare valoroasă la
Ia canotaj academic

Griinau"

BERLIN, 22 (prin telefon). Sîmhătă 
și duminică, pe lacul Griinau, se des
fășoară 
cursuri ,
zate în Europa în acest an. Participă 
sportivi 
U.R.S.S., 
garia,

unul din cele mai mari con- 
de canotaj academic organi-

La Curasao: Petrosian și Xeres-in frunte
CURACAO 22 (Agerpres).
Antepcnultima rundă a turneului can- 

didaților la titlul mondial de 
a adus schimbări în clasament, 
lideri, Xeres și Petrosian, au 
remize în partidele cu Gheller
pectir Benko. Fischer a întrerupt cu a-

șah nu 
Cei doi 
obținut 
și res-

vantaj pozițional la Korcinoi. înaintea 
ultimelor două runde, în frunte se află 
maeștrii sovietici Petrosian și Xeres cu 
16*/î puncte, urmați de Gheller, 15 punc
te și o partidă întreruptă. Koreinoi, Fis
cher 121/, puncte și cîte o partidă în
treruptă, Filip 6 puncte (1).

și sportive din 10 țări: 
Polonia, Cehoslovacia, Un- 

s„,la, Bulgaria, Anglia, Iugoslavia, 
Suedia, Rominia și R. D. Germană. Și 
dacă la băieți se poate spune că mai 
există țări fruntașe în canotaj care 
nu sînt prezente la concurs, în schimb, 
la fete, avem de-a face cu un veri
tabil camp:onat european, la între
ceri participind tot ce e mai bun in 
canotajul academic de pe continentul 
nostru. Regata Griinau ciștigă deose
bit în valoare în acest an. prin parti
ciparea — pentru prima dată — a ca
notorilor sovietici, atit la băieți cit și 
la fete.

La băieți, la 4-ț-l rame, participă 
15 echipe. Sîmbătă se dispută 3 serii. 
Noi sintem in serie cu • > o c c 
R.D.G, Suedia. R.D.G. II. 
două clasate in aceste serii 
nou duminică. La 2+ț 
echipe, printre care
La această probă se dispută două 
concursuri separat, unul sîmbătă și 
altul duminică. în fine, la 4 fără cir- 
maci, participă 10 echipe, noi concn- 
rind in prima zi in serie cu U.R.S.S, 
Suedia și două echipe din R.D.G.

In probele feminine participă ma
joritatea finalistelor ultimelor cam
pionate europene. La dublu sînț în
scrise 7 echipaje. Formația noastră 
concurează în serie cu Cehoslovacia, 
Ungaria și R.D.G. la 4+1 rame, sin
gura probă la care nu participă cam
pioana europeană, echipa U.R.S.S, re
prezentantele noastre concurează în 
serie cu 2 formații din R.D.G. și cu 
reprezentativa polonă. La 4-f-l vîsle 
și 8+1 participă cite țase echipe. La 
aceste probe se concurează într-o 
singură serie, o dată sîmbătă și o dată

U.R.S.S., 
Primele 

trag din 
participă 13 

două rominești.

ECOURI DUPĂ CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL
APRECIERILE PREȘEDINTELUI U.E.F.A. CHILIENII $1 ZEIȚA FORTUNA

duminică. Iată echipele participante:
4-1-1 : R.D.G. 1, R.D.G. II, Ungaria, 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Rominia;
8-1-1 : U.R.S.S, R.D.G, Ungaria, Ro
minia, Dinamo Berlin, Oberschone- 
weide.

ale R. S. Cehoslovace

I. BULUGIO1U 
antrenor

Canotorii clubului Steaua
concurează la Praga

Azi și miine se dispută la Praga 
important concurs internațional 
caiac-canoe, la care participă sportivii 
cluburilor militare diu țările de denio- 
crație-populară.

Țara noastră va fi reprezentată de o 
puternică echipă a clubului Steaua. Prin
tre cei care au făcut deplasarea, sînt 
sportivi bine cunoscuți ca Nicoară, Arti- 
mov, Conțolenco, Pocora ș.a.

un 
de

începînd de mîine dimineață ca
pitala R.S. Cehoslovace este gazda 
unui important concurs de tir, cam; 
pionatele internaționale ale acestei 
țări, la care și-au anunțat participa
rea mulți trăgători de valoare din 
Europa. După comportarea inexpli
cabil de slabă de la Budapesta, nă
dăjduim ca de data aceasta trăgătorii 
romiiti să-și confirme adevărata lor 
valoare. De altfel, lotul nostru este 
foarte optimist în această privință.

Sub conducerea antrenorilor Th. 
Paladescu și P. Cișmigiu, au făcut 
deplasarea următorii sportivi : I. Sirbu, 
N. Rotaru, M. Ferecatu. T. Ciulii, la 
armă, V. Manciu, M. Dumitriu, G. 
Maghiar, T. Jeglimschi, Șt. Petrescu, 
V. Atanasiu, Ene Drăgan, la probele 
de pistol, Margareta Filip și Aurelia 
Cosma la probele -feminine de armă.

Campionatele mondiale de lupte diii s.ll.A.

francisc Ballo învingător la tuș

Noul președinte al U.E.F.A., elveția
nul Gustav Wiederkehr, a făcut recent 
O declarație în care s-a declarat nemul
țumit de felul cum s-a desfășurat tur
neul final al campionatului mondial de 
fotbal. El crede că ar trebui schimbat 
sistemul de desfășurare. „In actualele 
condiții (cu un turneu final de 16 echi
pe într-o singură țară, timp de 2 săptă- 
mîni — n.n.) se creează o prea mare 
rivalitate între echipe, atmosfera este 
prea încărcată — a declarat Wiederkehr. 
El a exprimat de asemenea părerea că sis
temul este defectuos, echipele fiind obli
gate la un mare număr de jocuri în 
cîteva zile. De asemenea, actualul sistem 
încurajează jocul defensiv. Wiederkehr 
s-a declarat nemulțumit și de fanatis
mul unor jucători și spectatori, citînd 
ca negativ faptul că în numai șase zile 
de întreceri s au înregistrat 4 invadări 
de terenuri. în încheiere, el a arătat că 
orientarea spre jocul defensiv este 
actualmente o tendință periculoasă, care 
umbrește frumusețea acestui sport. 
L

în cronica noastră de luni a apărut 
pe scurt relatarea fazei în care chilienii 
au marcat singurul gol în meciul cu 
Iugoslavia, cane le-a adus de altfel și 
locul 3 în campionatul mondial. Acum 
sîntem însă în posesia unor amănunte 
suplimentare. Arbitrul meciului a pre
lungit jocul cu un minut, din cauza 
unor accidentări survenite în timpul 
partidei. în min. 90 iugoslavii au atacat 
și se credea că vor părăsi terenul în
vingători. Ei au executat un corner, 
portarul chilian a ieșit în înt'inpinarea 
mingii, dar n-a mai putut reține balo
nul, iar Sekularac complet liber a 
tras pe lîngă ...poarta goală. Fundașul 
chilian a executat apoi lovitura 
poartă, balonul a ajuns la Rojas, 
după o pătrundere periculoasă a 
de la 18 metri. Portarul 
kiei 
viei i-a schimbat 
în propria poartă... Ziarele 
că numai zeifa Fortuna a 
echipei gazde...

de 
care 

șutat 
iugoslav Sos- 

ar fi reținut mingea, dar Marko- 
i-a schimbat direcția, trimițînd-o 

au menționat 
adus victoria

„RECOLTĂ" SLABĂ 
PENTRU MANAGERI

DESPRE MECIUL DIN FINALA

Actualul manager al echipei italiene 
F. C. Torino, fost conducător al lui Real 
Madrid, care a făcut deplasarea în 
Chile în căutarea de jucători de valoare 
pe care să-j racoleze, a făcut următoarea 
declarație: „Această ediție a campiona

Ziarul „Nepsport" din Budapesta 
publică, printre altele, următoarele des
pre finalistele celei de a Vil-a ediții a 
campionatului mondial '.„înaintea înce
perii campionatului mondial, Brazilia a

fost considerată marea favorită a com
petiției. Dar după primul meci părerile 
multora nu au mai fost aceleași. In pri
ma partidă brazilienii n-au arătat ceea 
ce așteptau iubitorii fotbalului. S-a spus 
atunci că strălucirea brazilienilor nu mai 
e atit de puternică. Aproape in unanimi
tate s-a crezut că echipa Braziliei va 
intra in rtndul eliminatelor. Dar nu s-a 
inttmplat așa formația braziliană și-a 
îmbunătățit jocul în mod sistematic, de 
la meci la meci, iar cu cit se apropia 
de finală ea avea să capete forma ară
tată cu patru atu în urmă in Suedia. Au 
azu văzut numai individualități celebre, 
dar și un joc colectiv, o mare putere 
de luptă. Meritul brazilienilor este cu 
ottt mai mare cu cit ei au ciștigat acest 
campionat fără aportul unuia dintre cei 
mai renumiți jucători ai lumii, Pels

Echipa Cehoslovaciei, ticecampioană 
mondială, a constituit o surpriză uriașă. 
Nimeni nu a scontat pe calificarea acestei 
formații în finală și totuși datorită unei 
comportări remarcabile ll-le cehoslovac 
a ocupat pe merit locul II in ierarhia 
fotbalului mondial.

Cehoslovacii sau remarcat printr-un 
mare spirit de luptă. Poate numai în 
meciul cu Mexic, ciad calificarea nu 
se putea pune în discuție, echipa Ceho
slovaciei a lăsat de dorit. In rest însă, 
prin jocul colectiv, prin pregătirea fizică 
excepțională, fotbaliștii cehoslovaci au 
reușit să intre în finală. Și nici acolo 
nu s-au făcut de rtsu.

NEW YORK 22 (Agerpres). In sala 
de sport a Universității din Toledo (Sta
tul Ohio-S.L.A.) s-a deschis joi cea de-a 
14-a ediție a campionatelor mondiale de 
lupte libere și clasice. La întrecerile de 
lupte libere, cu care au început campio
natele, participă peste 100 de concurent i. 
Țara noastră este reprezentată dc doi 
luptători : Al. Geantă (cat. pană) care 
în primul tur a făcut meci nul cu 
Frederick Mat thus (Africa de sud) și 
Francisc Ballo (cat. mijlocie) învingă
tor prin tuș (1'59’) In fața mexicanului 
Antonio Rosado. Surpriza primului tur 
a fost furnizată de turcul Akbas (cat. 
cocoș) care l-a învins Ia puncte pe cam
pionul mondial, iranianul Ibrahim Sei- 
poor (decizia a fost pronunțată cu 3-2).

REZULTATE TEHNICE : cat. muscă: 
Aliev (U.R.S.S.) învinge prin tuș pe 
Jorge Rodado (Mexic), Tektas (Turcia) 
b.p. Frank forts (Suedia), Me jad (Iran) 
b.p. Dimitrov (R. P. Bulgaria) ; cat. 
cocoș: Varga (R. P. Ungară) dispune 
prin abandon de Egii (Elveția) ; Ghcor- 
ghiev (R. P. Bulgaria) b.p. Pikanenn

Ion Tiriac concurează

Astăzi urmează să părăsească Bucu
rești! pe calea aerului campionul repu
blican Ion Țiriac pentru a participa la 
renumita competiție de tenis de la 
Wimbledon (Anglia). întrecerile încep 
luni.

un
BERLIN
2-1 iulie

Polonă) b.p.(Canada) ; Knjter (R. P.
Campbell (Panama); cat. pană: Kliatlen 
(Iran) b.p. Zurawski (R. P. Poloni) ; 
Ioanides (Grecia) nul cu Tauer (R. F. 
Germană) ; cat. ușoară : Atalay (Turcia) 
egal cu Abț (Japonia) ; Vîlcev (R- P- 
Bulgaria) b.p. Butcii (S.U.A.) ; Sanatka- 
ran (Iran) b.p. Kuciiiski (R. P. Polonă); 
cat. z
Allen
Flores (Mexic) ; 
viei
(R. P. Bulgaria) ;
(U.R.S.S.) învinge 
(S.U.A.) ; Rezmak 
Seki (Japonia) ; Ahmedov (R. P.

Zing (Elveția) b.p. 
llabibi (Iran) b.p. 

cat. mijlocie: Gnre- 
b. tuș pe 
cat. grea: Ivanițki 

prin tuș pe Mr.rejl 
(R. P. Ungară) b.p.

Bul
garia) b. tuș Visser (Africa de sud) ; 
Kaplan (Turcia) b. tuș Wouaberg (Ca
nada).

semimijl ocic: 
i (Anglia) ;

(U.R.S.S.)

Dublă întîlnîre la tenis de masă: 
R. P. Chineză — Japonia

PEKIN 22 (Agerpres). —
Peste 15.000 de spectatori au ur

mărit în sala Gimnaziului muncitoresc 
din Pekin dubla intîlnire internațio
nală de tenis de masă dintre echipele 
selecționate ale R. P. Chineze și Ja
poniei. La masculin, gazdele au ciști
gat cu categoricul scor de 5—1. Cei 
mai buni jucători au fost Ciuan 
Ce-tun și Li Fun-iun, care au obținut 
victorii in fața celui mai bun jucător 
japonez Miki. Meciul feminin a-.S«t 
ciștigat "de echipa japoneză 
nă mondială cu scorul de 3—2. Ma- 
tsuzaki (Japonia) a ciștigat ambele 
partide.

In curind va începe la Berlin 
internațional de șahmare turneu

822 (Agerpres). — De la 
se va desfășura la Berlinla ___ .

turneul internațional de șah în me
moria fostului campion mondial dr. 
Lasker. Au fost invitați să participe 
marii maeștri Stein, Vasiukov 
(U.R.S.S.), O'Kelly (Belgia), Barcza 
(R. P. Ungară), Uhlmann (R. D. Ger

mană), maeștrii internaționali Beny

(Austria), Drimer (R.P.R.), Minev 
(R. P. Bulgaria), Udovici (Iugosla
via) și alții.

telor mondiale s-a desfășurat la un 
nivel foarte scăzut. Nivelul a fost mai 
scăzut decît în 1958 și mult mai scă
zut decît în 1954. Ceea ce am văzut 
aici, în Chile, n-a fost fotbal ci... răz
boi*.

Scandaloasa legătură dintre laptele și... ciclismul englezesc!

FOTBAL PE GLOB
• „Cupa Rappan“, în care sînt angre

nate 32 de echipe (din Italia, R.S. Ceho
slovacă, Franța, Elveția. B.P. Ungară, 
R.P.F. Iugoslavia, R.F. Germană și O- 
landa) — împărțite in opt grupe, se a- 
propie de sfîrșit. Pe primele locuri în 
grupe se află ectiipele Veneția, Ujpesti 
Dozsa, Padova, Scrvettc, O.F.K, Beo
grad, Oberhausen, Tatabâuya și Pecs.
• „Cupa Europei Centrale” a intrat de 

asemenea în faza finală. Cele 16 echipe 
sînt împărțite în patru grupe. In grupe 
conduc echipele Zagreb, AtalanU, Bo
logna, Vasas.
• ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE : LA

OSLO : Norvegia — Suedia 0-2 (0-2); LA 
SOFIA : Ț.D.N.A. — Vorwărts Berlin 1-3; 
LA SANTIAGO DE CHILE : Universi- 
dad — Reims 2-1 (2-1); LA HOS8ENS
(Danemarca) : Sarajevo — Selecționata 
orașului Horsens 6-2 (4-9).
• „Cupa Italiei” a revenit echipei Na

poli, care a învins în finală cu ^-1 (1-1) 
formația Spăl din Ferarra.
. • Mîine se dispută la Viena meciul 
dintre primele selecționate ale Ungariei 
și Austriei.

Mr. Charles Messenger, membru al 
conducerii federației engleze de ciclism, 
a invitat pe toți gazetarii prezenți la 
„Cursa Bacii*. la o conferință de presă. 
Motivul? O amplă informare cil privire 
ia ediția pe acest an a „Turului ciclist 
al Marii Britanii*. Cu acest prilej, am 
constatat că Mr. Messenger este foarte 
sincer. Atit de sincer incit — după cele 
declarate — nu știm cită vreme va mai 
fi „suportat* in înaltul for ciclist al 
Angliei... CUeva spicuiri din cuvîntul 
său la această conferință de presă sînt, 
după părerea noastră, edificatoare.

...Benlru a pune capăt de la începu* 
întrebărilor în această privință vă voi 
spune că nici în acest an nu-i putem 
invita la întrecere pe redutabilii sportivi 
din Republica Democrată Germană. Și 
aceasta din rauza „democrației unor 
membri ai guvernului nostru...*.

Ciudată democrație ! De altfel, amă
răciunea cu care Mr. Messenger ne-a 
făcut această comunicare ne-a convins 
că d-sa este pe deplin lămurit asupra 
„contribuției* pe care guvernul englez o 
aduce — prin aceste măsuri discrimina
torii — la consolidarea păcii în lume, 
la crearea înțelegerii între popoare...

„De altfel, trebuie să vă spun — a 
continuat Mr. Messenger — că „Turul 
Marii Britanii* nu se va bucura nici pe 
departe de condițiile excelente ce ne-au 
fost puse la dispoziție în „Cursa Păcii*. 
Printre altele, partieipanții vor trebui 
să facă față dificultăților de circulație. 
Complet dezinteresate de problemele ci

clismului. oficialitățile engleze nu au 
acceptat întreruperea sau blocarea par
țială a circulației. Astfel că alergătorii 
vor trebui să sc strecoare printre mașini, 
să sc ferească pe cît este posibil pentru 
a nu se expune la accidente...**.

Surizătoare auspicii oferă ospitalitatea 
englezească ! Cum s-ar spune, cicliștii 
nu trebuie să fie atenți la competiție, 
la problemele pe care le ridică o dispută

internațională, ci la gentlemenii insulari 
aflați la volanul mașinilor...

„în sfîrșit — și-a încheiat cuvîntarea 
Mr. Messenger — vreau să vă anunț că 
întrecerea este patronată de fabrica de 
lapte „Milk Marketing Board*. Nu tre
buie să rîdeți... La noi sînt oblăduite 
trei discipline sjmrtivc : fotbalul, tenisul 
și... cursele de cîini. în ce privește si
tuația organizatorilor curselor cicliste ea 
este mai rea decît aceea a cîinilor... 
Nc-ani văzut nevoiți să apelăm la a- 
ceastă fabrică de lapte — căreia îi voin 
face reclamă în timpul competiției — 
pentru a suporta greutățile financiare 
ridicate de „Tyrul Marii Britanii*. Sper 
că ne veți înțelege...*.

Am înțeles perfect greutățile tn care 
se zbate ciclismul din Anglia. L-am în
țeles și pe patronul fabricii „Milk Mar
keting Board* care și-a spus, fără îndo
ială, că dacă pasta de dinți, aperitivele, 
vinurile și alte articole italienești și fran
țuzești pot să folosească ciclismul ca 
mijloc de reclamă, de ce n-ar face-o și 
laptele englezesc ?

HRISTACHE NAIJM

• îiitr-U'ii meci intemațioiial de vo
lei desfășurat la Modena, echipa mas
culină a Italiei a invins cu 3—2 for
mația Iugoslaviei.

® După 11 etape în turul ciclist al 
Angliei conduce polonezul Pokorni.

• La Copenhaga ciclistul polonez 
Fowiez a realizat în proba de urmă
rire individuală (4.000 m) excelentul 
timp de 5:05,8.
• Atletul polonez Czernik a obținut 

un nou record al țarii sale la înălți
me : 2,10 m. In același concurs japo
nezul Umieszi a sărit tot 2,10 m (re
cord japonez), iar la 100 m Foik a 
cîștigat cu 10,3.
• La campionatele mondiale de 

iahting care se desfășoară în Anglia, 
sportivul sovietic Alexandrov a pre
luat conducerea în clasament în pro
ba iahturilor de clasă 5,5 m*.

® Ciclistul polonez Genszka a cîș
tigat cursa Ostrawa — Katowice 
(109 km) obținînd timpul de 2h 
42:10,0.

• Parașutistul iugoslav, Daniio 
Damjanovic a stabilit un nou record 
mondial la săritura la punct fix. El 
s-a lansat de la 2.000 m cu deschi
dere întîrziată a parașutei, obțirund 
la cele două încercări o medie de 
1 35 m de centrul cercului.
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