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Delegația de partid și guvernamentală a Uniunii Sovietice 0 frumoasă inițiativă 

a consiliului raional II C F S Faure»

a părăsit ieri Capitala, înapoindu-se in patrie Curs de instructori sportivi
Delegația de partid și guvernamen

tală a Uniunii Sovietice. în frunte cu 
tovarășul N. S. Hrușciov, a părăsit 
luni dimineața Capitala, înapoindu-se 
în patrie.

Pe intreg parcursul, de la reședința 
oaspeților pînă la aeroportul Băneasa, 
zeci de mii de bucureșteni și-au luat 
rămas bun de la solii poporului sovie
tic. Tovarășii N. S. Hrușciov și 
Gheorghe Gheorgliiu-Dej, dintr-o ma
șină deschisă, au răspuns cordial acla- 

mult,'
^Mjportul 

drapelele de

misiunilor diplomatice și celelalte per
soane oficiale aflate pe aeroport.

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej rostește 
cuvintul de rămas bun

Răspunde tovarășul N. S. Hrușciov.

fiilor și uratelor celor aflați pe aero
port.

Avionul „IL-18“, pe bordul căruia 
călătorește delegația sovietică, și-a luat 
zborul, indreptindu-se spre Moscova.

Solemnitatea plecării a fost trans
misă de stațiile noastre de radio și te
leviziune.

voluntari pentru tinerii
din G. A. C

mulțimii.
Băneasa era pavoazat cu 

drapelele de stat ale R.P. Romine și 
Uniunii Sovietice. Pe mari pancarte 
erau înscrise. în limbile romină și 
rusă, chemări în cinstea prieteniei de 
nezdruncinat dintre cele două popoare, 
saluturi adresate gloriosului popor 
sovietic.

Delegația sovietică a tost condusă 
fa plecare de tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer. Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
năraș. Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, Mihai Dalea. Alexandru 
Birlădeanu, Corneliu Mănescu, minis
trul Afacerilor Externe, membri ai C.C. 
al P.M.R., Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor obștești, aca
demicieni și alțî oameni de știintă și 
cultură, generali și ofițeri superiori, 
ziariști romini și străini, mii de. oameni 
ai jgiunciî.

fost prezenți I. K. Jegalin, am- 
basadorul
rești, care a făcut parte din delegație, 
precum și membrii
Sovietice. Au fost de față șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Se intonează imnurile de stat ale 
Uniunii Sovietice și R.P. Romine, în 
timp ce răsună 21 de salve de tun de 
salut. Tovarășii N. S. Hrușciov și Gh. 
Gheorghiu-Dej primesc raportul și trec 
în revistă garda de onoare, aliniată 
pe aeroport. Apoi, tovarășul N. S. 
Hrușciov iși ia rămas bun de Ia șefii

Uniunii Sovietice la Bucu-

Ambasadei Uniunii

(Agerpres)

si Cheorghe Cheorghiu-Dej, tși iau rămas bun pe aeroportul Băneasa

de 
in 
în

Tineretului din raionul Făurei î4 
place nespus de mult sportul Faptul 
acesta este confirmat de numeroasele 
concursuri ale asociațiilor sportive, de 
„duminicile sportive” la care se în
trec sute și mii de participarîți. Spor
tivii din acest raion desfășoară tot
odată o susținută activitate competi- 
ționalâ. Dovadă : cele patru echipe 
prezente în campionatul regional 
fotbal, 24 (în trei serii) cuprinse 
campionatul raional de fotbal, 19 
cel de volei, 10 în cel de popice.

Există mult entuziasm și dorința 
fierbinte ca sportul să se dezvolte , 
continuu în toate satele și comunele ț 
raionului, să crească numărul cadre
lor care să instruiască și să coor
doneze activitatea tinerilor sportivi. ;

De aici necesitatea organizării unui | 
curs de instructori sportivi obștești. 
Inițiativa a aparținut consiliului ra- , 
ional UCFS și ea a găsit o largă 1 
înțelegere în cadrul tuturor consiliilor 
de conducere ale gospodăriilor agri
cole colective din raion.

La curs, organizat intre 6 și 17 iu
nie, au participat 35 de tineri briga-

prof. NICOLAE CRAINIC
din sectorul de pregătire a ; 
cadrelor de pe lingă Consiliul 

i General al UCFS

(Contirvuare in pag. a 3-a)Tovarășii A. S. Hrușciov
Urale puternice si îndelungi salută 

cuvîntările rostite. Se aud scandate de 
mii de glasuri „R.P.R.—U.R.S.S.”.

Un grup de pionieri oferă flori. Mem
brii delegației sovietice iși iau rămas 
bun de la conducătorii de partid și de 
stat ai țării noastre. Tovarășii N. S. 
Hrușciov și Gheorghe Gheorghiu-Dej 
se îmbrățișează călduros.

Din ușa avionului, tovarășul N 
Hrușciov răspunde incă o dată i

Azi, pe stadionul Republicii

B. P. POMINA - DANEMARCA EA
I S.
ova-

RAMA

Astăzi după-amiază, stadionul Repu
blicii găzduiește o importantă întrecere 
sportivă internațională. Ilan dbali știi ro- 
mîni, campioni ai lumii, primesc replica 
uneia dintre cele mai puternice echipe

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER

BUCUREȘTI

In drum spre pafrie din Romînia frățească, permitefi-mî în numele 
delegației de partid și guvernamentale sovietice și în numele meu personal 
să vă mulțumesc încă o dafă din inimă și prin dv. întregului popor romîn 
pentru primirea caldă, prietenească făcută nouă, reprezentanților Uniunii 
Sovietice, pe pămîntul Romîniei.

Exprimînd sentimentele tuturor oamenilor sovietici, delegația noastră 
urează poporului romîn frate și dv. personal noi succese în construcția 
socialismului.

lată programul de astăzi după 
amiază de pe stadionul Republi
cii : ORA 16,30: Selecționata di
vizionară — Selecționata Bucu
rești (feminin) : ORA 17,30 : 
Tractorul Brașov — C.S.M. Sibiu 
(finala campionatului feminin de 
primăvară) j ~ -
ROMI NA — 
trează Lajos 
Ungară).

ORA 18,45: R. P. 
DANEMARCA (arbi- 
Kesthelyi — R. P.

Cine va învinge ? Este greu de spus... 
Ilandbaliștii romîni an întîlnit pînă a- 

cum o singură dată 
pe cei danezi, ta 
cadrul Campionatu
lui mondial din 1961. 
Atunci reprezen
tanții noștri au în
vins, la capătul unui 
joc foarte viu dis
putat, cu scorul de 
15—13, după ce la 
pauză danezii con
duceau cu 7—6. 
Prin prisma acestui 
rezultat, desigur că 
jucătorii romîni an 

i ales că ta for- 
apar cea mai mare

BĂDULESCU
(R.P.R.)

25 iunie 1962
Bordul avionului IL—18

N. HRUȘCIOV

reprezentative din Europa, cea a Dane
marcei. Deci, o confruntare între două 
formații de mare valoare, care s-au im
pus pe plan internațional prin jocul 
lor complet, cu execuții tehnice foarte 
spectaculoase și eficace, cu șuturi pu
ternice.

șansă, mai 
noastră <

* liandbaliștilor care au cucerit 
de campioni ai lumii. Totuși, va-

Miine la ora 17,30 pc stadionul „23 August'

Rapid — Progresul, in semifinalele Cupei R. P. R
La Ploiești: Steaua St. roșu Brașov

Se apropie de sfîrșitul ediției din 
acest an și cea de a doua mare compe
tiție a fotbalului nostru : CUPA R.P.R. 
Miine, la București și Ploiești se vor 
disputa semifinalele : Rapid — Progre
sul și Steaua — Steagul roșu Brașov. 
Cum se vede, dreptul de a participa 
la finală este disputat de trei echipe

bucureștene și una din țară. Cui ii 
va reveni această cinste ? Vom vedea 
miine.

Cert este că 'u loc două întîlniri 
de mare interes și cu frumoase pers
pective spectaculare. în ciuda faptului 
că două dintre semifinaliste. Steaua 
și St. roșu, se află după insuccese ia

etapa de duminică a campionatului. 
Meciurile de cupă, însă, rămîn totuși 
meciuri de cupă, în care nu există 
înv-ngător sau învins dinainte, în care 
echipele se regăsesc și fac rezultate 
chiar neașteptate. In 
nală, de pildă. Steaua

prima 
mația 
parte 
titlul 
loarea și experiența selecționatei daneze, 
unanim recunoscute, nu sînt lucruri de 
neglijat.

Programul de astăzi de pe stadio
nul Republicii este completat cu două 
mecuri feminine. Primul dintre ele: Se- 
lecțioanata divizionară — Selecționata 
București constituie, de fapt, un joc de 
verificare a lotului nostru, care se pre
gătește pentru Campionatul mondial de 
handbal în 7. A doua partidă esta finala 
campionatului feminin de primăvară ta 
care se întîlnesc echipele Tractorul Bra
șov și C.S.M. Sibiu. Meciul promite 
să fie interesant, tînăra formație bra- 
șoveană, care 
ultimul timp, 
C.S.M. Sibiu, 
meritată și cu

HANDBAL;IN 7♦
cursul zilei de azi oaspeți vor face utf 
ușor antrenament pe terenul amenajat 
în incinta stadionului Republicii.

Iată loturile ce
lor două echipe (în 
paranteze numerele 
pe care jucătorii le 
vor purta pe tri
cou) ;

R. P. ROMÎNÂ: 
Redl (1), 1
(I) —portari, 
midt 
(3). 
Hnat
(6),
(7),
Jacob
(II) ,

Bogolea
Sch- 

Moser 
i (4), 
Telman

II
(8),

(2). .
Covaci
(5). I 
Costache 
Oțele*
(9), Ivănescu

,_ ,, Bădulescu (12), lonescu (13),
Samungi (14), Gruia (15), Popcscu (16).

DANEMARCA: Mortensen (1), Holst
(11) — portari, Hansen (2), SandhoȘ] 
(3), Andersen (4). Jorgensen (5), Oto 
Nielsen (6), Max Nielsen (7), Cramer 
(8), Nvholm (9). Kaae (10), Petersea
(12) , Peter Nielsen (13). Jensen (14).
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OLE NIELSEN I
(Danemarca) I

(10), Costache I

Continuare In

sferturi de 
a reușit un

:. a 5-a.

Activitatea sportivă de mase 
In piin sezon de natafie

fi- 
joc

s-a afirmat puternic ta 
primind replica echipei 

mai tehnică, mai experi- 
o apărare mai sigură.

★
daneză a sosit îerî în

»-
Selecționata

București. A făcut deplasarea Iotul 
nunțat de jucători, din care nu lipsesa 
cunoscuții Bengt Mortensen. Peter Han- 
»en. Mogeus Crama sL Maz Nielsen. In

r
►

O pagina de fotbal

Colțul specialistului 1
Campionatele mondiale feminine ț 
de handbal în 7 : vă prezentăm i 
echipa R. P. Polone. 1
Ultimele știri externe. 1



Cel mai iute ciclist din raionul Slobozia. Ne scriu corespondenții
-■8

„CUPA GLORIA" LA VOLEIO frumoasă întrecere pe drumurile Bărăganului LUMINĂ FLUORESCENTĂ PE TERENUL 
DE HANDBAL

Consiliul raional UCFS Slobozia 
si comisia sa de specialitate au or
ganizat simbâtă și duminică cea de 
a 11-a ediție a circuitului ciclist al 
raionului Slobozia. Și-au disputat in- 
tiietatea ceî mai burn tineri și virst- 
nici, selecționați în urma concursu
rilor pe asociații la care au participat 
sute de posesori de biciclete _ de oraș. 
Orga roz3 torn, corpul de arbitri, acti
viștii sportivi din Căzănești, Grivița, 
lazu și Slobozia, unde au avut loc 
sosirile și plecările în cele patru semi- 
etape, precum și cei din localitățile 
pe unde a trecut caravana, s-au stră
duit — și au reușit — să transforme 
aceste întreceri intr-o adevărată săr
bătoare. lată citeva din însemnările 
făcute de-a lungul celor peste 120 de 
km parcurși de sportivii săteni pe 
drumurile din cimpia Bărăganului.

— Voi cei patru din comuna Gh. 
Doja, dacă ajungeți cu avans la Că
zănești. dștigați semi-etapa pe 
echipe.

Cînd au auzit băieții din comuna 
Gh. Doja s-au pus serios pe treabă.

mașini și tractoare. Eram oaspeții ei. 
Am luat masa in spațioasa cantină 
a tractoriștilor. apoi ni s-au repar
tizat camere în blocul de dormitoare, 
iar spre seară am asistat la un fru-

baza sportivă a asociației 
Teleajen s-a îmbogățit cu 

de handbal, care va fi în- 
cu o instalație de

„HAI BĂIEȚI*!

In prima semi-etapă Slobozia — 
Căzănești s-a plecat rapid, ca în 
cursele consacraților. După cițiva ki
lometri s-au desprins de pluton 7 
alergători. Rulau in forță și distanța 
se mărea treptat, pină la un moment 
dat cind cei 7 flăcăi au început să 
dea semne de oboseală. „Evadarea* 
părea că va eșua, pentru că nu știau 
cum să-și dozeze eforturile.---------
conlucreze. Nu am rezistat 
început să-i îndrum.

— Măi băieți, nu mergeți 
pe toată șoseaua. Așezați-vă 
spatele celuilalt pentru a 

vintul

c um sa
și am

Recent, 
Rafinăria 
un teren 
zestrat și 
cu lumină fluorescentă. La 
rea acestui teren, un aport 
l-au adus membrii asociației 
Rafinăria Teleajen, care au prestat nu
meroase ore de muncă patriotică.

MIRCEA POPESCU

nocturnă 
construi- 
deosebit 
sportive

52 DE ȘAHIȘTI IN ÎNTRECERI

La asociația sportivă Dreptatea din 
Craiova campionatul asociației spor
tive se bucură de un deosebit interes, 
în momentul de față 52 de membri ai 
secției de șah sint arțrrenați intr-un 
concurs care Uj desemna pe cei mai 
boii șahiști din cadrul Tribunalului 
regional Oltenia, instituție în cadrul 
căreia iși duce activitatea asociația 
Dreptatea.

S. ROMICĂ

răsfirați 
unul in 

nu avea 
Ajunge, d-ta

ar '

Uiemistul Gheorghe Matei ciștipă- 
tarul circuitului raionului Slobozia 
are acum o bicicletă nouă. Iată-1 ală
turi de bicicleta „Carpațf pe care a 
prinul~o drept premiu pentru că a 
ocupat primul loc in clasamentul 
general individual.

numărul 25 (numărul de concurs 
pe tricoul unuia din cei 7). Treci 
spate. Acum e rmdid d-tale. cel 
tricoul negru, să treci m față și 
iragi. O sută de metri

Aspect din semsetapa a IV-a desfășurată pe ruta Țăndărei—Slobozia 
Fotografii: T. Cojocaru 

mos program cuhural-sportiv organi
za* iu cinstea participanților la cir
cuit

1.5RB DE PRACHCANȚI Al GIMNAS
TICII IN PRODUCȚIE

In asociația sportivă din cadrul în
treprinderii Filatura de mătase natu
rală din Lugoj se manifestă un inte
res deosebit pentru practicarea gim
nasticii în producție. In 
te 1500 de salariați ai 
sint angrenați în această 
nefăcătoare.

Asociația sportivă Gloria din ora
șul Fălticeni a organizat de curind 
o competiție de volei masculin dotată 
eu „Cupa Gloria", la care au luat 
parte echipe din orașele Suceava, 
Tg. Neamț, Pașcani și Fălticeni. în
trecerile, desfășurate sistem elimina
toriu, s-au bucurat de un frumos 
succes, fiind urmărite de numeroși 
spectatori. Jocurile au fost, în general, 
echilibrate, cu excepția finalei în care 
cîștigătorii s-au dovedit net superiori. 
Iată rezultatele înregistrate: Fulge
rul Suceava — Progresul Tg. Neamț 
2—1, Gloria Pașcani — Gloria Fălti
ceni 2—0, Gloria Fălticeni — Pro
gresul Tg. Neamț 2—1, Fulgerul Su
ceava — Gloria Pașcani 2—0. Cla
sament final: 1. Fulgerul Suceava, 
2. Gloria Pașcani, 3. Gloria Fălti
ceni, 4. Progresul Tg. Neamț. In 
cursul partidelor s-au evidențiat ju
cătorii Căldare și Udișteanu (Fulge
rul Suceava)', Zaharescu și Ioan Va- 
site (Gloria Fălticeni) și Mariaa 
(Progresul Tg. Neamț).

NEGRU LAZAR

CUPA G.A.S.

prezent, pes- 
intreprinderii 
activitate bi-

Cei 7 au mers împreună pînă la un 
kilometru de Căzănești. cind alergă
torul cu nr. 26 s-a detașat și a tre
cut primul lima de sosire. Am aflat 
apoi că S cheamă Gneorghe Matei și 
e crescător de păsări la gospodăria 
din comuna Gh. Doja.

OASPEȚII TRACTORIȘTILOR 
D4N GRI VIȚA

După un popas de aproape 
ore s-a dat startul în cea de a 
semi-etapă Căzănești — Gri vița. Urma 
un drum greu, neasfaltat. Acum fie
care merge pe cont propriu. Gh. Ma-

O NOUĂ ASOCIAȚIE

1. LEȘ

SPORTIVĂ

CONCURENTUL CU NR. 1

două 
doua

ooooooooooooooc

CLASAMENT GENERAL-INDI
VIDUAL: 1. Gh. Matei (Gh. Do 
ja) 4hl5:02; - * - - -- -
4h22:22; 3. 1 
4h22.31 ; 4. S. 
ja) 4h27:37; 5. 
Doja) 4h27:38: 
cembrie Gh. Doja 
Biruința Slobozia Nouă 14h29:10: 
3. Avintul Rovine 15h29:52 ; 4. 
Spicu Căzănești 15h46:55.

2. I. Radu (Buc.) 
Buzea (Gh. Doja) 
Năstase (Gh. Do- 
P. Trandafir (Gh. 
echipe: 1. 30 De- 

13h05:10: 2.

iouxooooooooooc

A doua zi, după o transbordare de 
10 km am ajuns la lazu, de unde s-a 
dat startul in a treia semi-etapă. Pe 
cicliști ii aștepta iarăși un drum ac
cidentat, ca acela pînă la Grivița, 
unde o serie de alergători abando
naseră. Și iată-i pe cei mai rezistenți 
din nou in întrecere. Printre fruntașii 
cursei am întîlnit și pe concurentul 
cu nr. 1, Gh. Păcureanu, cei mai 
în vîrsfă participant (40 de ani).

— Cum merge, l-am întrebat.
— Nu mă las chiar dacă știu că o 

să ajung di seară la Țăndărei.
— Dar dacă spargi ?
— Nu vă fie teamă. Am la 

cameră de rezervă.
Gh. Păcureanu a terminat 

printre fruntași. Iar în semn de

Zilele trecute s-a înființat la Be.iuș 
o nouă asociație sportivă care poartă 
numele de Voința Beiuș. Din nodu
rile acestei asociații fac parte peste 
150 de cooperatori și salariați ai co
operativei de producție meșteșugărea
scă „Muncitorul* care la început vor 
activa în cele șase ramuri de sport 
înființate (atletism, volei, șah. popice, 
fotbal și turism). Consiliul asociației 
(președinte Alexandru Ruchwald) și-a 
propus ca 
înscrie în 
operativei, 
sportivă.

pînă la sfirșitul anului să 
UCFS pe toți salariații co- 
angrenîndu-i în activitatea

mine l. GHIȘA

cursa 
apre

ciere a voinței manifestată, organi
zatorii i-au acordat ca premiu un ceas.

MAMA ÎNVINGĂTORULUI

La cca de a doua ediție a competiției 
fotbalistice dotată cu „Cupa G.A.S." 
și-au disputat intîietatea șase echipe din 
raionul Brăila. După partide spectacu
loase și viu disputate primul Ioc ta cla
sament a fost ocupat de formația flM 
podăriei Agricole de Stat din cor^nsT 
Stăncuța.

PETRICÂ VOINESCU

PRIN MUNCĂ PATRIOTICA

eu
de 
in 
In
•ă
•ceea te schimbă următoruL 

Băieții înțelegeau. Nu 
prea bine să meargă unul 
celuilalt, dar duceau intens 
•ă". Și angrenindu-sc unul

după

știau ei 
in plasa 
te „tre- 

pe altul,
distanța dintre ei și pluton se mărea 
din nou.

tei, care a îmbrăcat tricoul galben, 
s-a situat in frunte și n-a mai cedat 
conducerea pînă la sosire. Pedala în- 
tr-un ritm care l-a impresionat pur 
și simplu pe antrenorul federal 
Oțeleanu. aflat în caravană.

— Dacă l-ar vedea pe 
cesta Nicoiae Voieu sau 
s-ar certa intre ei care 
echipă.

Intr-adevăr, Gh. Matei 
o vigoare de remarcat pe 
pe marginea drumurilor < 
printre lanurile ce se i 
niște valuri în bătaia vîntuhri. In 
mărirea lui au pornit Ion Radu, I. 
brașu, I. Buzea, N. Trandafir și 
tineri talentați, dar purtătorul tricou
lui galben n-a mai putut fi ajuns. 
Sosirea 
stadion

După 
ne-am

N.

băiatul a- 
Norhadian. 
să-l ia in

pedala
potecile 

ce șerpuiau 
unduiau ca

<31 
de

ur- 
Ia- 
alțî

Gh. Matei șî-a apărat cu dîrzenie 
tricoul galben. După ce a trecut pri
mul linia de sosire și la Țăndărei, a 
intrat triumfător pe stadionul „1 Mai" 
din Slobozia. Aici a trăit clipele unei 
plăcute surprize. Intr-un colț al sta
dionului îl aștepta mama sa și un 
consătean. După ce și-a îmbrățișat 
mama, s-a adresat consăteanului:

— Iți mulțumesc, nene Ioane, pen
tru bicicletă După ce o șterg ți-o 
inapotez

— Lasă măi băiete, mai bine spu- 
ne-ne cum a fost in cursă, că de aia 
am venit pină atei.

...Peste citeva minute, în fața tri
bunei avea loc festivitatea de inmî- 
nare a premiilor. Ceasuri, aparate de 
fotografiat, și echipament sportiv pri
meau alergătorii din fruntea celor 
două clasamente generale. Gh. Matei, 
ciștigătorul circuitului, purta acum 
de ghidon o bicicletă nouă. A iui 1 
Și-o cîștigase pe parcursul celor pes
te 120 km...

; ȘI-AU AMENAJAT O BAZĂ SPORTIVĂ 
I Consiliul asociației sportive din co

muna Verbița, raionul Calafat (pre- 
’ ședințe N. Beloiu) a luat frumoasa 
Ia inițiativă de a construi o bază spor- 
5 tivă care să fie la dispoziția tinerilor 

colectiviști și a elevilor din comună. 
In numai patru zile, 
luntară, s-a amenajat 
lei și unul de fotbal.

prin muncă vo- 
un teren de vo-

F. SAVA

IN EXCURSIE LA PEȘTERA 
COMARNIC

a avut loc în fața frumosului 
din comuna Gr ivi ța.
sosirea tuturor concurenților 

îndreptat spre stațiunea de

TR. lOANIȚESCU

Comisia de turism din cadrul con
siliului raional UCFS Caransebeș 
a început să desfășoare o frumoasă 
activitate.
meni ai muneîi din orașul Caran
sebeș au participat la o excursie or
ganizată la Peștera Comarnic, aflată 
la 14 km de Reșița. Acțiunea s-a 
bucurat de un frumos succes. Excursio
niștii și-au exprimat dorința de a mai 
vizita și alte locuri pitorești ale țării.

N. P1RVU

De curînd, numeroși oa-

In dorința de a îndeplini sarcina 
trasată de Hotărîrea Conferinței pe țară 
■ UCFS privind extinderea gimnasticii 
ta producție, consiliul raional UCFS 
Tg. Jiu a organizat în perioada 28-31 
mai, trei cursuri de instructori volun
tari pentru gimnastica în producție cu 
67 de participanți din asociațiile spor
tive din orașul Tg. Jiu, precum și un 
curs de instructori voluntari cu 45 de 
participanți din raion. Cursurile au fost 
conduse de cadre calificate: profesori 
de educație fizică, antrenori, medici.

In întreprinderile unde se practică 
gimnastica în producție s-au alcătuit 
colective pentru îndrumarea acestei ac-

tivități conduse de profesorii de edu
cație fizică repartizați de secția de in- 
vățămint a Sfatului popular și consi
liul raional UCFS. Datorită acestor 
măsuri au mai fost angrenați încă 
4.400 de salariați in practicarea gim
nasticii in producție. Numărul total 
al oamenilor muncii din raion care 
practică azi această formă a educa
ției fizice se ridică la 5l79O.

Angajamentul luat de comisia raio
nală Tg. Jiu ca pînă ia 1 iulie să fie 
angrenați în practicarea exercițiilor 
toți salariații din întreprinderile și in
stituțiile în care s-a introdus gimnas
tica in producție, este lăudabil și demn 
de a fi urmat

DINU DUMITRU 
profesor metodist In fața tribunelor defilează sportivii școlari din Turda și Cimpia Turzii

• Mobilizați de 
sportive, tinerii din 
ionul Iași și-au amenajat ta orele li
bere terenuri de fotbal și volei, efec- 
tutad peste 300 de ore muncă patrio
tică. Pe cele două noi terenuri de sport 
vor avea loc acum diferite concursuri 
cu sportivii din Bivolari, Sdtonet, Tri- 
fești, Zabolotcni, Buruienești și alte 
sate și comune învecinate.

• Elevii școlii de 8 ani nr. 1 din 
Roșiorii de Vede și-au amenajat o mică 
bază sportivă ta spațiul din curtea șco
lii. Micii sportivi au acum ihi teren de 
handbal în 7, unul de volei, o groapă 
de sărituri și un portic de gimnastică. 
S-au evidențiat în mod deosebit Marian 
Trușca. Mircea Iulian, Mircla Tata chin. 
Paul Ursu și alți elevi.

CURSURI DE ÎNOT PENTRU COP^

Din inițiativa 
s-a deschis Ia 
vățare a înotului la care s-au 
pînă ta prezent peste 100 de copii dm 
localitate. Cursurile de învățare a îno
tului se compun din lecții teoretice și 
practice predate de o serie «ie 
sori de educație fizică. Școala va 
ționa pe tot timpul verii.

consiliul asociației
G.A.G. Tabăra ra-

consiliului raional UCFS
Giurgiu o școală de în- 

înscria

BUCURIA POPICARILOR 
DIN SOMCUTA MARE

prote- 
fune-

M»re,

două piste amenajata ta- 
loc din parcul localității, 
bucuroși, pentru ca noua 
dotată cu tot ceea ce este

Amatorii de popice din Someuta 
regiunea Maramureș, și-au inaugurat re
cent arena cu 
tr-un pitoresc 
Popicarii sînt 
bază sportivă,
necesar, le oferă condiliuni dintre cele 
mai bune pentru a-și disputa întîictatea 
în sportul lor preferat. Conducerea aso- 
ciației sportive Progresul, va invita e- 
cliipe din alte localităfi pentru a sus
ține tatîlniri prietenești cu jucătorii din 
Someuta M are.

Un reușit festival sportiv
prezentat de școlarii

din Turda și Cimpia Turzii
Cu prilejul serbării de sfîrșit de an 

școlar, elevii din Turda și Cimpia 
Turzii au prezentat un frumos festi
val sportiv pe stadionul orașului 
Turda.

După defilarea sportivilor școlari 
a urmat un atrăgăl 
dansuri, exerciții de 
tistică, de 
ștafete, numere comice etc.

La reușita acestei frumoase mani
festări cultural sportive și-au dat con
tribuția profesorii M. Crișan, D. Po
pa, Letiția Vlas. A. Habeț, precum 
și fanfara orașului Turda.

I. PATAKI-coresp.

un atrăgător program de 
. - - gimnastică ar-

ansamblu și acrobatică.



tricotaje „Bela Brainer* 
Ritm susținut în toate

in întrecere

Ore rodnice

a între- 
(13, 4, 

Timișoa-

numeroase greșeli W. 
— c. f. -—
★

Electroputere

Fabrica de 
in Capitală...

(iile. Zumzetul mașinilor se împle- 
ește cu cîntecele fredonate da tinerele 
uncitoare de aici. Printre ele, aproape 

fiecare mașină, cite 2—3 fete îm- 
ăcate în halate gri cu gulcrașe și băs- 
ăluțe albe.
— Slut eleve de la școala medie 

(Matei Basarabu, ne lămurește ing. Al. 
sîac. O dată pe săptămînă, timp de 
ore, elevele din clasele a IX ale aces- 

școli efectuează orele de practică în 
roducție.
HNe apropiem de una din mașini, a- 
lo nnde, alături de tricoteza fruntașă 

iidia Troacă, se inițiază în tainele fru- 
oasei meserii de tricoter, elevele Cris- 

ina Rădulescu și Nicoleta Marca. Cele 
ouă eleve urmăresc cu multă atenție, 
iecare mișcare a „profesoarei* lor, as- 
ultă îndrumările acesteia, își notează 
otul în caietele de practică. Celelalte 

lege — aproape 100 1a număr — fac 
celași lucru. Cu pasiune, cu interes, 

„locurile lor de muncă* tinerele eleve 
străduiesc să contribuie, după posi- 

ilitățile lor, la obținerea unor rezultate 
ît mai bune în sectoarele în care au fost 

artizate. Despre colaborarea dintre 
uncitoarele de aici și tinerele practi- 
nte ne vorbesc, destul de grăitor, cîteva 
semnări culese din caietul de practică 

1' devei Elena Ștefan, clasa a IX-a B. 
11 iunie. Astăzi am lucrat la secția 
reparație la mașina „Metalurgica* Si- 
iu alături de tovarășa Petruța Nedelcu. 
m bobinat împreună lină fină, am dis- 
utat despre cele mai bune metode care 

ajută pe această harnică muncitoare 
â-și îndeplinească totdeauna planul, 
ot spune că am învățat destul de 

t“...
,22 iunie. Azi eleva Elena Ștefan a 

alături de mine. Am observat că 
‘ o zi la alta, eleva depune un in- 

eFV sporit față de orele de practică, 
încadrează în disciplina sectorului și 
scurt timp ea își va însuși cunoș-

țelul București-Metalul Colibași
3-0 în campionatul de calificare

Duminici în Capitală, pe terenul Pro
gresul, campioana masculină a Bucu- 
eștiului, Oțelul, a întrecut-o pe cea a 
egiunii Argeș, Metalul Colibași, cu un 

Itat concludent și elocvent totodată 
entru desfășurarea jocului: 3—0 (7, 
6, 12).
S-au remarcat : Pențac, Saita, Teodo- 
scu, Dragomir (Oțelul), Dincă, Bîrsan 

i Amza (Metalul).
A arbitrat, cu 
ocanu (Brașov).

La Craiova,
Cetatea Giurgiu cu 3—0 

7). A condus bine N. Luca — 
a. (K, Sandule seu — coresp.).

Tinerii de la

de practică in producție

Două din cele 100 de eleve de la școala medie „Matei Basarab ' care au efec
tuat orele de practică în producție la fabrica de tricotaje .Bela Brainer’.^ 
Sini două eleve harnice, două talentate sportive: voleibalista Cristina Rădu
lescu și inotătoarea Nicoleta Marcu. Fotoreporterul nostru S. Petre le-a 

surprins la mașina de depănat^.

tințele generale ale meseriei de tricoteze, 
care o pasionează*. Acestea sînt rîndu- 
rile consemnate în caietul de practică al 
elevei, la sfîrșitul cărora semnează mun
citoarea Petruța Nedelcu.

Asemenea însemnări cuprind majori
tatea jurnalelor de practică. Ele expri
mă atenția pe care elevele au acordat-a 
practicii în producție. Elementele 
de teorie însușite în orele de clas! 
se împletesc m mod armonios cu ore 
rodnice de practică în rîndul muncitoa
relor care împărtășesc cu dărnicie din 
cunoștințele și experiența lor profesio
nală.

Printre tinerele eleve am revăzut nu
meroase cunoștințe de pe terenurile și 
sălile de sport. In afara voleibalistei 
Cristina Rădulescu și a înotătoarei Ni
coleta Marcu, am întîlnit lîngă mașinile 
de tricotat pe jucătoarele de handbal 
Ioana Georgescu și llinca Seinescu, pe 
atleta $tefania Dincă, pe gimnasta Ro- 
dica Bănică etc. O frumoasă surpriză : 
prezența printre eleve, la mașinile cir
culare, la rundstuhl cu maieze, a pro
fesoarelor Stela Chesler (limba rusă), 
Mihaela Giuleanu (chimie), Amalia Badi 
(geografie), Ecaterina Niculescu și Ro- 
dica Siclovan. Ultima, profesoară de e- 
ducație fizică are în plus meritul de a 
fi realizat o adevărată prietenie între 
elevele școlii și muncitoarele fabricii. La 
aceasta, un sprijin prețios l-a avut 
sportul. în orele libere, de la sfîrșitul 
programului, prof. Siclovan, în colabo
rare cu asociația sportivă și organizația 
U.T.M. au realizat întîlniri sportive între 
reprezentativele elevelor și ale fabricii.

...Cu cîteva zile în urmă am asistat 
la festivitatea de închidere a anului de 
practică. Flori, îmbrățișări, cuvinte de 
laudă și de mulțumire. Au luat cuvîntul

eleve, muncitoare, profesoare. Toate 
arStat utilitatea orelor de practică, 
făcut bilanțul 
planuri pentru

Iu sectoare 
crini, garoafe 
luni de aile, _ _
canță. la toamnă se vor întilni din nou 
intr-un sector care se pare că 
încă de pe acut 
de oonfeeționat 
dintre cele mai 
dispoziție.

IQ 
au 
eibogat al «cestui an 

anul viitor.
au rămas buchetele 

și brîndușe. Pentru trei 
elevele au plecat în ▼«-

de

a st imit
l interesul elevelor : cel 
și croit.

modeme le vor sta
unde mașini 

h

C. ALEXE 
T. BRADEȚEANU

Sănătatea

J 1 wlr : <
■ >

O spcctacmioascz piramidă „construită* de gimnastele de la „Sănătatea*, 
Foto : C. Teodor-coresp.

Această competiție se dispută pe echi
pe și a stîmit un viu interes.

Remarcăm rezultatele valoroase ob
ținute de echipele: Institutul oncolo
gic, Oficiul central farmaceutic (vo
lei), Spitalul „Vasile Roaită* (gim
nastică) și Institutul de igienă (tir).

In cadrul Spartachiadei de vară a 
•tineretului se dispută faza pe asocia
ție. Un număr de 1500 de salariați 
iau parte la această competiție de 
mase. Pînă acum s-au desfășurat 
întreceri de volei, box, atletism, po
pice și gimnastică.

Conducerea asociației sportive „Să
nătatea* acordă tot sprijinul și toată 
atenția acestor populare competiții.

Zilele acestea, pe terenurile asocia- 
ftiei sportive teritoriale Sănătatea din 
București, domnește o vie animație. 
lAm întâlnit pe unul din terenuri pe 
Itov. Vurtilă Burlacu, președintele aso- 
Iciației, care ne-a informat despre 
[activitatea ei.

— In. momentul de față, sîntem an
grenați in două competiții importante. 
Este vorba de competiția devenită 
(tradițională la noi „Triatlonul sanitar- 
[sportiv" și Spartachiada de vară a ti
neretului. La a doua ediție a sa, 
LTriatlonul sanitar-sportiv" antrenea
ză peste 600 de salariați din insti
tuțiile sanitare din București. Disci
plinele sportive incluse în -''est triat- 
lon sînt? volei, gimnastică și tir. T. COJOCARU-coresp.

în campionatul republican...
• O dominare insistentă (mai bine 

de 60 de minute !) și în final, o vic
torie meritată a Progresului, iată o ca
racterizare succintă a meciului disputat 
sîmbătă pe stadionul din str. dr. Staico- 
vici.

Știința a jucat rareori la nivelul va
lorii jucătorilor ei (excepții : Georgescu, 
Ciuliani, Climovschi), echipa risipin.du-și 
energia în acțiuni fără finalitate. S-a 
resimțit totodată lipsa Iui Leonte.

Realizatori, în ordine : Climovschi (lo
vitură de picior căzută), Chiriac (lovi
tură de pedeapsă și lovitură de picior 
căzută) și Florescu (încercare). Scor 
final : 9—3 (0—0) pentru Progresul.

Arbitrul D. Zamfir n-a făcut față 
meciului decît o repriză, prima. La re
luare a fluierat deseori cu întîrziere, l-a 
eliminat nemotivat pe Făgărășanu și, 
nefiind pe fază, a penalizat printr-un 
„înainte* imaginar, o acțiune a Pro
gresului care s-ar fi soldat, evident, cu 
o încercare...

«le sportivitate. Au înscris : Nagy (lovi
tură de pedeapsă), Cîndea (încercare 
transformată de Graur) și Rahlopol 
(încercare) pentru Dinamo, Antimoianu 
(lovitură de pedeapsă), Manolache 
(încercare pe care tot el o transformă) 
și Rîmniceanu 
Petroșeni.

• Intîlnirea 
s-a terminat, 
de egalitate :

(încercare) pentru Știința

dintre Metalul și Unirea 
de asemenea, cu un scor 
0—0.

T. STANCIU

• Întîkiirea dintre Dinamo și Știința 
Petro șeni s-a încheiat ne decis : 
(8—3). Rugbiștii bucureșteni 
mai insistenți în prima repriză, 
în a doua. S-a jucat cu multe ___
la mină și, în general, într-o atmosferă

li—11 
au fost 
oaspeții 
baloane

Cinci minute

• Meciul dintre Știința Timișoara și 
Știința Cluj (20—9) nu s-a ridicat la 
nivelul așteptărilor, mai ales 
slabei comportări a echipei din 
care s-a „remarcat* doar prin 
multe acte de indisciplină, 
au cîștigat pe merit acest joc în 
au fost net 
(12), Iliescu 
(2) pentru 
Catană (3) 
C. Munteanu 
cedat la eliminarea jucătorilor clujeni 
Pop, Cătineanu, Crișan și Gebefugy 
pentru atitudine nesportivă.

datorită
Cluj, 

foarte 
Timișorenii 

care 
superiori. Au înscris Nuca 
(3), IIandrea (3) și Celea 
gazde, respectiv Pop (3), 
și Cri șan (3). Arbitrul 
a condus bine. El a pro-

ION IOANA, coresp.

după meciul
Grivița Roșie

Roșie
Cupei
ne-am

w

După întîlnirea dintre Grivița 
și Bexiers, finala primei c-diții a 
campionilor europeni la rugbi, 
adresat arbitrului care a condus această

Beziers

Curs de instructori sportivi voluntari
■ ■

pentru tinerii
(Urmare din pag. 1)

fruntași în producție, printre 
Neogtx Jercan (G.A.C. Galben);

dieri, 
care 
Nicolae Boboc (G.A.C. Horia), Marin 
Gurada (G.A.C. Vișan) etc.

Cursanților li s-au predat lecții 
teoretice și practice ca și noțiuni ele
mentare despre unele discipline spor- 
tive foarte îndrăgite în raion cum ar | 
fi atletismul, fotbalul, voleiul, hand- [ 
balul, oină. Lecții speciale au avut 
ca temă felul cum trebuie organizată 
o întrecere sportivă, modul cum pot 
fi amenajate terenuri sportive sim
ple, cu mijloace locale.

La sfîrșitul cursului, participanții 
au susținut un examen (scris și oral) 
cu care prilej s-au evidențiat tinerii 
Vasile Bălan (G.A.C. Grădiștea), Ni
colae Boboc (G.A.C. Horia), Vasile 
Pitulice (G.A.C. Tătaru), Ion Mladrn 
(G.A.C. Băile), Ion Ogrezeanu (G.A.C. 
Bordeiul Verde.

In general, răspunsurile au reflectat 
faptul că toți cursanții au reușit să 
cuprindă bine materialul predat de 
către cei doi profesori de educație 
fizică Alexandru Miron și Vasile 
Drăguș.

partidă, R. WILLIAMS (Irlanda), ca 
rugămintea de a face o scurtă apreciere 
a partidei. Iată declarația sa :

.Deși rugbiștii francezi au clștigal la 
un scor destul de concludent, totuși di
ferența de valoare dintre cele două 
echipe n-a fost chiar așa de netă. învin
gătorii au avut ca atu o mai bună viteză 
de execuție și in general, 
ros control al baloanelor.

un mai rigu- x
Dar a existat

luat ființă în raionul 
asociații sportive să

ce sîn>tem încredințați că 
instructori sportivi obștești 

să pună în aplicare tot

Iată de 
proaspeții 
vor reuși
ceea ce au învățat, impulsionînd ast
fel activitatea sportivă din satele și 
comunele raionului lor.

Noi asociații sportive 
la sate

De ctrînd au 
Bîrlad două noi 
tești. Este vorba de asociațiile sportive 
de pe 
comuna 
raionul 
sociații 
22.167

Cele
și-au afiliat secțiile de fotbal, volei, 
tir, șah, tenis de masă, ciclism etc.

lingă G.A.C. din satul Rtiți, 
Puești, și G.A.S. Bogești. în 
Bîrlad sînt acum 135 de a- 
sportive, în care activează 
membri ai UCFS.
două noi asociații sportive

ELIADE SOLOMON
corespondent

Arbitrul 
văzut de

WILLIAMS
Neagu Rădulescu

moment psihologic de care trebuie 
seama : accidentarea fundașului

Ilustrații
Deși nu mai are secție de ci

clism, asociația sportivă PROGRE
SUL din Turnu Severin continuă 
să dețină 7 biciclete (care fiind 
prost întreținute se degradează) ne- 
respectind dispoziția forului supe
rior de a le preda asociației Re
colta G.A.S. Turnu Severin (S. 
Romicâ, Craiova).

un
ținut
bucureștean, Țîbuleac, la scorul de ega
litate, 3—3. Altfel, cu efectivul com
plet, fără improvizațiile la care a tre
buit să recurgă, îmi exprim părerea că 
altul ar fi putut fi rezultatul final.

Țin să mulțumesc și pe această cale 
gazdelor pentru primirea cordiala ce 
mi-au făcut-o. Mă simt onorat de faptul 
că am fost chemat să conduc această 
întîlnire*.

la corespondențe
Din vina responsabililor sportivi 

locali, în Baia de Arieș (reg. Cluj) 
afară de echipa de 
o secție de popice, 
vează de mult nici 
nerii nu sînt atrași 
spre jocul de popice 
ei își petrec 
nesănătos.

(Un grup 
Exploatarea 
rieș).

timpul

fotbal și de 
nu mai acti- 
o secție. Ti- 

nici măcar 
și unii dintre 
liber în mod

dc muncitori 
minieră Baia

de la 
de A-

La Găești terenul de fotbal a] 
asociției sportive Victoria Pro
gresul este de dod ani într-o 
stare deplorabilă: cu gardul pă- 
răginit, cu tribună devenită... 
fostă, și cu iarba de pe teren 
netunsă niciodată, pe care pasc 
vitele.

— Și ăștia care nu mai schimbă de 
loc materialele sportive ! M-am să
turat de cauciucuri l

— Și cu sportul cum stați ?
— Cum vedeți ! Popice... la gheară !
— fără sifon.

— Greu, dragă, numai noi două 
tundem ditamai terenul.



/ rSPDRTUR| NftUTtCEfl

Gh. Rădulescu (Olimpia București) 
campion de semifond al țării

— N. Ciumeti (Unirea)
țT •u avut loc pe o căldură snfo-
tantă, campionatele individuale de temi- 
ifond »-au bucurat de o asistență foarte 
numeroasa. Pe circuitul din str. Maior 
Goravu au vânt ieri mii de spectatvn 
pentru a asista la disputa dintre cei mai 
■valoroși rutieri ai tlriL Cicliștii i-m

învingător

Ml n.

ar

inter-

7—8
3—4

asi
de 

do- 
to-

Petrescu, H. Zimmerman]

jîspect de la desfășurarea finalei campionatelor âsdufdiMi 
tnirec uuâorii

la juniori —

IN PLIN

CENTRE
A ÎNOTULUI

de pildă, și-au disputat

SPORTUL POPULAR
F»g. a 4-a Nr. 4055

,Așa miști picioarele", explică instructoarea micuțului înotător. In 
copiii privesc cu multă

nioare, ștafeta 4X100 m mixt
Tot la ștrandul Tineretului

ceput activitatea al doilea

jnaiocii

răsplătit din plin : am urmărit cel mai 
frumos campionat de setnifond desfă
șurat vreodată la nei. Păcat că organi
zatorii nu s-au îngrijit ca pe circuit să 
ex-iste o stație de radioamplificare și 
că spectatori mfierbmtați au meretmat 
desfășurarea întrecerilor prin itul'scip 
Mă și uneori prin lipsă de sportivitate !

Titlul Ia seniori a fost cîștigat după 
o aprigă și spcctaculbasă dispută de 
cifric Gh. Rădnlescn (Olimpia Bucu
rești). El a fost ajutat efectiv de către 
Constantin Dumitrescu (care z-a protejat 
evadarea în momentul cînd se afla la ega
litate de puncte — 19 — cu Gh. Cal- 
cișcă). Dar, firește, aceasta nu știrbește 
eu nimic din meritul campionului care 
a făcut o cursă foarte bine gindită și a 
luptat cu dlrzenie pentru a-și apăra șan
sele în fața numeroșilor și valoroșilor 
cicliști dinamoviști. C. Dumitrescu a asi
gurat întrecerii un final la înălțimea

Intiinirea dintre selecționatele 
șelor București și Varșovia, dsttțu- 
ratâ simbătă și duminică pe re-o- 
dwmui Dinamo, a răspuns la o în
trebare foarte importantă: in ee sta
diu se află ciclismul nostru de pistă ? 
Constatarea făcută după incix erea 
întrecerilor nu es:e de ioc măguli
toare pentru fovui de specta-Litaîe și 
pentru cluburi* sportive cu secții 
de ciclism. Aceasta pentru că ciclismul 
nostru de pistă continuă să bau pa
sul pe loc.

Singurui element pozitiv relevat de 
«our.irsui dintre echipele Bis reșS»»- 
hti și Varșoviei este aceia că pisa a 
«tras — grație msmsi: unor entuziaști 
antrenori (L Gociman. SL Lemwt- 
drom s a.) — un nou :ot n tineri 
■talenteți In rest deztnteresa* marn- 
feț«at de cluburile bucureșîene. în
deosebi pentru înzestrarea acestor 
secții, pentru acordarea unu: sprijin 
permanent și e! ace este evident. 
Sint probe (1000 m cu start de pe 
k>c, viteză, urmărire individuală etc.) 
în care an nu contăat. SuLuă inauor 
care a străbătui vewdmmui m anii 
dinaintea Olimpiadei s-a st:ns. Rezul
tatele de atwwi nu mai stm nic: pe 
departe atinsa. Munca io salturi, lip
sită de perspectivă, și-a arătat și de 
această dată neajunsurife a«fuc:ndu- 
ne >n sdiia-tiB ds a ne li nur si sim
plu rușine să ne prezentăm intr-o 
îalilnire internațională Cei. cițiva 
cieli.șfi mai rutinați (Petre Tache, 
Censtanfin Voicu, Vasile Oprea) sint 
de acum depășiți și prea virstnici 
pentru a mai putea progresa ia 
velul exigențelor 
rește, nu este 
statarea. Sint 
ten grabnica 
difieile in care 
ten de pistă»

In primul rind soeotim necesar ca 
biroul federației de ciclism să anali
zeze temeinic activitatea de pistă și 
să dea linii directoare pentru redre
sarea ei. Forul de specialitate are 
datoria să impună unor cluburi cum 
sint Dinamo, Steaua, Metalul, Olim
pia, Unirea, Clubul sportiv școlar 
București ș.a. să se preocupe intens 
de activitatea secțiilor de pistă, să 
acorde un spriin multilateral și o 
atenție permanentă recrutării de ti
neri pistarzi. De asemenea va trebui

_ nl* 
internaționale. Fi- 

suficentă numai con- 
necesare măsuri pen- 
redresare a situație: 

se află ciclismul nos-

desfășurării de pină Munci: » evadat
pe ultimele ture și a acumulat puncta
jul necesar pentru a ocupa, loe.ul II. Fe
licitări trebuie adresate și dinamavisab
lai Gh. Calcișcâ. tenace și foarte activ 
în lupa de pe primul plan. llezultMel* 
tehnice:

Seniori: 1. CH. RADVLEWll
/W) 34 p — omnim, RJ>.R.; 2. C 
D«ra.*resc. <QI. Bu*4. 3b > 3 Gh.
Ca Ici șei (Dinamo) 23 p ; 4. D Munteaaa 
HM. Bue.) K f; x «OL

15 p; ?. S, AzMob (\<dala) U »; 1 
Gr. Nieolao (Steaua) 13 *: 4. E Arde
leana (Steaua) 9 p; IM C. Mmeeaa* 
‘Zu*l: 1. N’. at’METI (V«i- 
rea — antrenor C. Cirjun)t36 p — rww 
pion R.P.R. ; 2. M Tafac KX. Kacl 
27 p; T C. Ciocan (PetnM *?
4. Gh. Cristea (D'mamo) 11 p; 5. M. 
Gurgui (Steaua) 10 p; 6. L SfvfeiTC* 
(Petrolul PI.) 7 *

Juniori cal. a Il-a: 1. Gh. Popescu 
(J’etrolul Fi) 20 p ; 2. A. Pi roșe* (Ga
lati) IB p; 3. Gh. Suciu (Olimpia Bra
șov) 11 p.

ca — urmind exemplul atletismului — 
sase grupeze alergătorii pe „ateliere". 
Viteziștii de la toate cluburile să fie 
antrenați, de exemplu, de antrenorul 
Mircea Mihăiiescu (fost campion și 
recordman la viteză), cei pentru 
1.000 m de antrenorul Ion Ioniță, 
cei de la urmărire de antrenorul 
Ștefan Lemindroiu, cei de la semi- 
tettă de antrenorul Iulian Gociman. 
în felul acesta s-ar asigura la lie- 
care grup un specialist, s-ar obține 
continuitate în antrenamente și 
dispare (pentru moment este foarte 
necesari rivalitatea de cluburi. Spu
nem că este necesar să dispară in 
aciua* e ratidilii rivalitatea pentru că 
ea frîaează progresul. Avem 
pistarz: pentru care se... ceartă 
antrenerr...

Verificare* Ier in concursuri 
ne și internaționale trebuie să se facă 
in așa feț inert ponderea să cadă pe 
e.eruerueie Uuere. O serie de alergă
tori cu vastă experiență cum sint

Activitate* b natație a crescut pro
porțional cu... temperatura, br ajunul 
kinii lui Cuptor, inGîătorii și pcătorii 
de polo pe apă sint angrenați intr-o 
serie de competiții cu caracter repu
blican și au in perspectivă alte între
ceri de o importanță din ce în ce mai 
mare.

Poliștii, 
timp de trei zile o serie dfe restanțe 
ale campionatului republican. Rezulta
tele nu ati produs decît o modificare 
in clasament: Știința București a tre
cut înaintea Științei Cluj. Studenții 
clujeni au insă doar patru meciuri ju
cate. suferind o singură înfringere, in 
vreme ce Mureșul Tg. Mureș și Știința 
București au pierdut mai muite puncte, 
lată de altfel clasamentul la zi-:

1. Dinamo București 7 7 0 0 67: 5 14
2. Steaua 7 7 0 0 57: 9 14
3. Mureșul Tg. Mureș 8 5 fl 3 25:28 10
4. Stiinta București 7 4 1 2 24:25 9
5. Șt ința Cluj 4 3 0 1 17:11 6
6. Crișana Oradea 8 3 0 5 20:27 6
7. Rapid București 7 2 1 4' 17:26 5
8. Ind. Lînii Timișoara a 2 0 6 2G:48 4
9. Progresul Buc. 8 1 1 6 17:50 3

10. I. C. Arad S 0 1 7 18:59 1

Capitala și-a desemnat

pe oraș a campionatului repu- 
de caiac-canoe seniori. In Ca- 
concursul s-a desfășurat pe 
Herăstrău; simbătă au avut

In centrele nautice din țară a a- 
vut loc Ia sfirșitul săptăminii trecute 
etapa 
bliean 
pitalâ 
lacul 
loc probele de fond și duminică cele 
de viteză. întrecerile s-au bucurat de 
succes datorită bunei organizări 
garată de comisia orășenească 
specialitate și pregătirii avansate 
vedită de concurențf. Menționăm, 
‘.odată, atenția acordată de F.R.S.N. 
pentru ținerea imediat după termina
re* competiție a probelor de control 
de către toți participanții. lată care 
sint sportivii bucureșteni calificați 
pentru finalele din 13—15 iulie, de 
a Scagov: MASCULIN: K I (500 m): 

1. A. Ventescu (Olimpia) 1:56,2; 2. 
Gh. Buinariu (Dinam») 2:08,6; X Dl 
Mure* Oimțna) 2:17,8. K I (800 ni):

Mirtea Finesca și Nicoiae Mihăiță as stabilit 
noi recordwri ia c&acarsul de planorism dm R. P. Polonă

ettTt s-a desfășurat in R. P. Po-
■ an anponan: concurs internațio- 
de p arcaîsai la care au îuat parte 
* spe de spertivi di* țara noas- 
care ac narizat- citeva reeerduri 

MicăNe. AslteL Wrce® Finescu a 
_____jit să stabilească un non record 
I de viteză al R-P- Romine, pe 300 km 
I iotr-MT taeeo triunghiular. EI a rea- 
I Kv* «»■ aed* erarS de 61.1 km. Ve- 
că- r-d a țâr:: (Gh. Gî’.că 54.28 

|10B/b—1961) a fost întrecut și de pîa- 
I noristai lan Alexa (54.6 km.Tt). In ca- 
: drte acestei probe p .oțn ten Alexa 
Iți **. MBnețâ au thdepfirdt cerințele 
I pentru n^î*1*™! primei probe de dia- 
[BmiL )p insign* internațională de aur.

•* pm«a de vrtezi pe un traseu de 
' km cu fe! ftat cei trei reprezen- 
I tanti ai noștri au întrecut recordul re- 

p-jBXan »GK 6-ică 83J» letnlh—1961): 
lor Alexa — 112.0 km/h. Nic. Mihăiță 

i TH 6 Mrrt'% ?i Mircea Finescu 109,1

Petre Tache, Constantin Voicu, Va- 
slle Oprea și antrenorul Ion Ioniță 
au datoria să împărtășească tineretu
lui cunoștințele acumulate de-a lun
gul anilor, să-i indrume spre culmile 
măiestriei sportive.

Biroul federației de ciclism va tre
bui să urmărească cu atenție îndepli
nirea planului pe care-1 va fixa, să 
controleze permanent modul cum se 
desfășoară munca, să vegheze asupra 
felului in care își îndeplinesc clu
burile sportive sarcinile in acest do
meniu. Muma! sporirea atenției, acor
darea unui sprijin ver asigura ciclis
mului de pistă ieșirea din impas. 
Antrenorul federal va trebui să-și 
aducă contribuția (a fost doar aler
gător de pistă 1) prin îmbunătățirea 
programului de pregătire și axarea 
llii pe cele mai moderne mijloace de 
creștere a măiestriei sportive.

HR1STACHE NAUM

După întrecerile celei de a IJJ-a e- 
tape a „Cupei orașelor" prin corespon
dență. înotătorii bucureșteni vor lua 
startul intr-o competiție de mare am
ploare : „Cupa Păcii", organizată de 
F. R. Natație. întrecerile, la care vor 
participa maeștri ai sportului, cam
pioni republicani și a-lți Înotători și să
ritori de Ia trambulină din Capitală, 
se vor desfășura simbătă și duminică 
la ștrandul Tineretului. Programul cu
prinde- următoarele probe: simbătă, de 
la ora 17: 50 m liber băieți, 50 m spa
te fetițe. 50 m delfin băieți, 50 m bras 
fetițe, sărituri de la trambulină și plat
formă, 400 m liber senioare, 100 m li
ber seniori, 100 m spate senioare, 200 
m spate seniori, 100 m delfin seniori, 
100 m bras senioare, 200 m bras se
niori. ștafeta 4X100 m mixt senioare; 
duminică, de la ora 9: 50 m liber feti
țe. #50 m spate băieți. 50 m delfin fe
tițe, 50 m bras băieți, sărituri de la 
trambulină și platformă, 400 m liber 
seniori, 100 m liber senioare, 100 m 
spate seniori, 100 m delfin senioare, 
100 m bras seniori, 200 m bras se-

1. T. Stavru (Dinamo)! 3:17,5; 2. C.
Andrei (C.S.S.) 3:25,0; 3. Poenaru 
(Steaua) 3:27,9. K I (10.000 m): 1. A. 
Vorobiov (Dinamo) 46:27,0; 2. S. 
Rețea (Dinamo) 46:47,0; 3. Gh. Ispas 
(Progr.) 47:24,0; K 2 ( 500 m): 1. Di
namo (Tibară, Gherlan), 1:56,8; 2.
Steaua 2:01,2; 3. Olimpia (Taciopol, 
Nieolescu) 2103,1; K 2 (800 m): 1. 
Dinamo (Anastasescu, Sideri) 3:11,4;
2. Steaua (Dănilă, Varenic) 3:27,0;
3. Progresul (Zeronian, Butnarul
3:39;9; K 2 (10.000 m): I. Dinamo 
(Andrei, Sidorenco) 40:11,0; 2. Dina
mo (Allene, Zaliarenco] 41:09,0; 3.
Progresul (Militaru, Isăcescu) 44:02,0. 
K 4 (800 m): T. Dinamo (Husarenco, 
Tvanov, Turc.aș, Teodorov) 2:56,5; 2. 
Progresul (Angliei, Vînătoru, Zlo- 
tescu, Gavrilă); 3:06,1; 3. Olimpia 
(Cocorăscu, Neleapcă, Cioc, Galan)) 
3.08,8. K 4 (10.000 m): L Dinamo 

km/h. Aterizînd primul pe aerodromul 
țelului fixat, Nic. Mihăiță a devenit 
noul nostru recordman al acestei pro
be In cadrul acestei probe Nic. Mi- 
liăită și-a îndeplinit cerințele pentru 
zborul de distanță la insigna interna
țională de aur.

La clasa internațională și la clasa 
națională au evoluat 56 de planoare 
conduse de cei mai buni piloți din ță- 
rile socialiste care au făcut astfel c 
uliiă verificare a posibilităților lor în 
vederea campionatelor mondiale din 
1963 de la Iunin în Argentina. In cla
samentul general ei au ocupat locurile: 
17. Nicoiae Mihăiță. 18. Mircea 
nescu și 22. Ion. Ălexa.

seniori.
și-a in- 
ciclu al 

cursului de învățare a înotului de că
tre copii. Din păcate insă, direcția 
cursului nu a lucrat suficient de or
ganizat in planificarea cursuliri, ast
fel că la acest ciclu, deosebit de aglo
merat. au ieșit în evidență defecțiunile 
de organizare. Ne referim Ia faptul că 
înscrierea s-a făcut global, fără să se 
țină seanța de vîrstă. Din această cau
ză, in seria a ll-a (10.30—12,30), de
sigur cea mai convenabilă ca oră, sint 
înscriși peste 1.200 de copii, in vreme 
ce in restul seriilor nu sint mai mult 
de 1.000 de copii. Bine ar fi fost să se 
procedeze ca in anii trecuți. cînd re
partizarea pe serii a fost făcută in 
funcție de vîrsta copilului și de domi
ciliu. In felul acesta au fost avanta
jați cei mai mici, precum și cei cu do
micilii mai depărtate de ștrandul Ti- 

campionatului republican

(500 m): 1. Dinamo (Ismail- 
lacovici) 2:07,4; 2. Steaua, (Iva- 
Covaliu) 2:1’3,4; 3. C.S.S. 2:36,5; 
(800 m): 1. Dinamo (Sidorov, 

2. Dinamo (Alexe;
3. C.S.S. (lftode;

4:19,9; C 2 (10:000 m): 1.
(Ichim Lipalit, Calinov)) 

2, Steaua (Cucu, Ivanev)
FEMININ K 1 (500 m) : 1'1

(Teren te, Timcfan, Bărdaș, IvanewJ: 
36:58,0;. 2. Steaua (Cuciue, Conțolen-I 
co, Navrescu, Rășcliitaru) 38:16,8; 3,| 
Progresul (Mitrea, Petrescu, Leifcr, 
Marin) 41:09,0. K 1 — ștafetă 4x500 nn 
1. Dinamo (Frumușanu. Oprea, 
Mercurian, Ivănescu) 8:28,2;. 2. Steaua 
(Crăciunescu, Simionov, Eremia, Ve- 
reș) 8:55,2; 3. Voința (Albu, Crîngu- 
lescu, Pălăngean, Matei)) 9:10,9. 
C 1 (500 m): 1. N. Ionescu (C.S.S.]) 
2:22,0;. 2. L. Rotman. (Din.ț 2:23,4; 
3. F. Serghei (Steaua), 2:24,2; C I 
(800 m): 1. Igor Lipalit (Din.)) 3:36,5;, 
2: C. Panciu (CS.S.) 3:53,9; 3. P. 
Gearnbașu (C.S.S.) 3:56,2; C 1
(10.000 m): 1. M. Samuilă (DinJ 
54:16,0; 2. A. Dolcescu- (GS.SJ 
56:42,8; 3. V. Parfenie (Din.); 57:31,0;
G 2 
cruc, 
nov, 
C 2 
Iacovici) 3:40,0;
Gherasim) 3:51,8;
Răduț) 
Dinamo 
45:12,0; 
45:26,0;
Hilde Lauer (Steaua) 2:21,0; 2. Geor- 
geta Mihai (Voința) 2:27,7; K 
(500 m): 1. Steaua (Maria Navasar 
Cornelia Sideri) 2:05,0; 2. Olimpi 
(Elena Lipalit, Anca Vîrtejan)] 2:g 
K 1 — ștafeta 4x500 m: 1. Slffl 
(Emilia Mihăilescu, Victoria Gheorgl 
Rodi ca 
10:1'9,2; 2. Olimpia (Seceieanu; DiaJ 
conescu, Serghei, Coveianu)/ 10:42,4|
La concurs n-au putut participa- 
serie de sportivi fruntași ai clubul: 
Steaua, în deplasare la Praga.

atenție. Peste citeva clipe le va veni rindul

neretului. Timpul nu este insă pierd: 
și direcția cursului poate îneă s® 
măsurile de rigoare.

DOUĂ NOI
DE ÎNVĂȚARE
Consiliul orășenesc U.C.F.S. anunț 

că de ieri au inceput înscrierile peri 
tru centrele de învățare a înotului d 
către copii la Palatul Pionierilor s 
la baza sportivă Sirena de la Iaci] 
Tei. La Palatul Pionierilor înserid 
rile se fac zilnic intre orele 9—1 
și 16—18 la intrarea din Bd. Ardea 
lului (poarta de jos), iar pentru baz 
Sirena la clubu' sportiv Metalul (sil 
Sf. Ștefan nr. 3) și la- baza Sired 
(tramvai 5 și 17 și troleibuz 88), îi 
tre orele 9—14 și 17—19.



BULETINUL CATEGORIEI B Rapid - Progresul în semifinalele Cupei R. P. R.
După 26 de etape de întrecere — campionatul categoriei B s-a încheiat. 
Ultima etapă n-a awt nici o anportan'ă pentru primul lac din cele trei 

serii. Echipele ciștigătoare de serii erau cunoscute cu o etapă inainte. Le rea
mintim: C.S.M.S. lași in seria li Farul Cons'2-’a in seria a 11-a și CS.O. 
Crișana Oradea in seria a IIL-a. Dintre eie insă, numai una a reușit sâ încheie 
sezonul cu un rezultat favorabil: Crișan^ xningătoare Ia Hunedoara la urr 
scor net (4—0). Celelalte două, juci.nd in denasare. au pierdut la limită.

în schimb, etapa de duminică a fost decisivă pentru ultimele două locuri: 
ea a desemnat patru din cefe șase ech-pe care vor retrograda in campionatele 
regionale (două erau cunoscute: Portul și Con inul). Gteva rezultate surpriză 
au contribuit la lămurirea situației si în x'rnul sector al clasamentelor, ast
fel' că pe locurile 13—14 au rămas definitiv: D:.amo Suceava și St roșie 
Bacău (seria I). Olimpia B:.c ..-e*’: (la goG.eraj) și Portul Constanța (seria 
* 11-a), Rapid Tg. Mureș și Corv.nul H-nedcara (seria a IlI-a).

Și acum, citeva scurte relatări asupra meciurilor de dianinxă.

q - Îndeplini o._ formalitate. Realizatori:
OCTIQ 1 Neșu (min. 30). Petrică (min. 45),

Harșani (min. 62) și Toth IL (min. 
RAPID FOCȘANI - CLS.O. BRAI- 75). (C. MORARU, coresp.).

CLUJ (5—0). Arădenii au jucat mai 
legat, ciștigind pe merit. Alt înscris: 
Vlad (min. 1), Merle (min. 3),- Don 
(min. 73), Szeke (min. 79 și 88). In 
min. 64, C.F.R. a ratat un 11 m prin 
Auner. (B. IACOB, coresp.).

CS.0. TIMIȘOARA — MUREȘUL 
TG. MUREȘ (5-3), Joc disputat, cu 
goluri multei în special in repriza se
cundă. Au marcat : Țigăniuc (min. 
ZI), Dragoș (min. 6ff din 11 m), Zanca 
(min. 78), Fodor (min. 79) și Petac 
(nrin. 35), respectiv Vass (min. 36) și 
Jozsi (min. 54 și 66) pentru Mureșul. 
(P. VELȚAN, coresp.).

A.SA. CRIȘUL — INDUSTRIA 
SIRMEI C. TURZIT (1—3). Joc de bună 
factură tehnică. Localnicii, cu toate 
că au ratat patra ocazii mari, au ju
cat cJezlinat, pripindu-se, in general, în

(Urmat» di» pap. î)

(oarte bun, eliminînd din competiție, 
cu un scor concludent, un adversar 
mai bine clasat ca ea în campionat: 
Dinamo Bacău.

Desigur că ambele meciuri de mîi- 
ne stimese același viu interes. Un 
plus de atractivitate insă, prezintă in- 
tilnirea de la București, care se va 
disputa pe stadionul „23 August" în» 
cepind de la ora 17,30. Se intilnesc 
două echipe care au avut in acest 
sezon o comportare din cele mai 
bune și oare țin foarte mult 
să-și înscrie numele printre fi- 
naliștii Cupei 1061-62 și chiar printre 
acelea ale câștigătoarelor. Progresul 
a mai fost finalistă în 1957-58 și a

cîștigat Cupa în 1959-60 ; Rapid a fost 
doar finalistă, anul trecut, în memo
rabila partidă cu Arieșul.

Steaua, de mai multe ori dețină
toare a trofeului (1948-49, 1950, 1951 
și 1952) ține la o reabilitare în Cupă, 
în timp ce St. roșu țintește la prima 
sa calificare în finală (pînă acum a 
ajuns o singură dată în semifinale, 
în 1957-58).

Intrueît echipele se află imediat 
după etapa de campionat de dumini
că, ele nu și-au definitivat încă for
mațiile. Ele vor fi în orice caz cele 
mai bune pe care le pot alinia la 
ora actuală.

La București, în deschidere la Ra
pid — Progresul se vor întîlni forma
țiile de tineret ale celor două echipe 
(ora 15.45).

LA (4—0). Meci, plăcut ca* desfășurare, 
vizionat de 4.000 de
7 șuturi gazdele au înscris 4 goluri : 
Dragu (2) și Gheorghe (2). Oaspeții 
mai tehnici, au fost lipsiți de eficaci
tate. (GH. SAMOILA, coresp.).

ST. ROȘIE BACAU - CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ (1—2). Echipa gazda a 
pierdut un meci pe care putea să-l 
oîștige la. citeva puncte diferență, dar 
Înaintarea s-a întrecut in._ ratări. 
Realizatori : Cîrlogea (min. 6) pentru 
gazde, Cioată (min. 63) și Maeri (min. 
80) pentru oaspeți. (1LIE IANCU, 
coresp. regional).

G.F.R. PAȘCANI — ȘTIINȚA GA
LAȚI (3—0). Joc mediocru. Gazdele 
și-au asigurat victoria in primele. 10 
minute (două goluri au fost înscrise 
<te; Atanasiu). Scorul final L-a sta- 
ft)t Safian (nrin. 73). Oasper.: lip
iți de cițiva titulari, s-au prezentat 
sub așteptări. Totuși, scorul este prea 
sever. (C. ENEA. coresp.).

DINAMO SUGEAVA - PRAHOVA 
PLOIEȘTI (3—0). Dinamo a jucat, de 
fapt, numai o repriză, prima, in care 
a înscris toate cele trei goluri : Cărare 
(min. 21 și 22) și Cilievicl (min. 35). 
(■ROMEO MUNTEAMJ, coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — CS.M3. 
IAȘI (3—2). Joc de bună calitate, vic
torie meritată. Realizatori : Ilie (min. 
6) și Greșanu (min. 28 și 88), respectiv 
Matei (min. 40 din 11 m) și Voica 
(min. 64). (L. NEGRU, coresp.).

DINAMO GALAȚI - CARPAȚI 
SINAIA (1—1). Gazdele au dominat 
insistent, dar au ratat exasperant de 
mult. Au marcat: Daraban (min. 33) 
pentru Dinamo și Dumitriu (min. 40) 
pentru Carpați. (A. SCHENKMANN, 
coresp.).

POIANA CIMPINA - FLACARA 
MORENI (3—5). Intîlnirea a fost de 
bună factură tehnică. Mai eficace, 
Flacăra a înscris de 5 ori prin Brin- 
jftescu (min. 35, 37 și 65). Bocea.n 
Pin. 70) și Zamfir (min. 85). Poiana 
a marcat prin Bălăceanu (min. 25 si 
87) și Mungiu (min. 50). (ȘT. CONS- 
TANTINESCU. coresp.).

Seria a Il-a
DINAMO OBOR - C.S.M. MEDIAȘ 

(1—1). Meci cu puține faze de fotbal. 
Echipa oaspe a dominat nua mult 
și a avut mai multe ocazii de a in- 
scrie, pe care insă, le-a rctat. Au 
marcat: Sima (min. 26) pentru Dina
mo Obor și- Mureșan (mm. C3), dre 
11 m, pentru C.S.M. Mediaș. ( N. TO- 
KAtgEK — coresp.);

G.F.R. ROȘIORI - METALUL 
BUCUREȘTI 12-6). A fast un joc 
frumos, desfășurat intr-o atr-.csferi 
de sportivitate. C.P.R. a ma-cat rn 
urma a două greșeli ale apărării ad
verse, prin Szabi (autogol in min. 
37) și Capatos (min. 57). (P. NEGU- 
LESCU și AL. POPESCU - coresp ).

TRACTORUL BRAȘOV - C33T 
SIBIU (6—0). Scorul nu trebuie sâ 
surprindă. Tractorul a jucat bine, ca 
multă voință, și avind în față... spec
trul retrogradării.' Sibienii au fost han
dicapați de lipsa a trei titulari (Popa, 
Soltimon și Dombrowski). Au înscris : 
Vatam (min. TI și 51, ultima, oară, din 
11 m), Pr. Frincu (min. 35), Petrec 
Viorel (min. 66), Pal (min. 75) și Ne
meș (min. 76). (C. GRUIA — coresp. 
regional).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI - CHIMIA 
GOVORA (1—1). Prima repriză a apar
ținut oaspeților care au și Înscris 

prin Bizgu. La reluare, gazdele for
țează ritmul de joc și reunesc să ega
leze prin Ghibea. (FR. TEMPLER — 
coresp.).

C.S.O. CRAIOVA - FARUL CONS
TANȚA (3—2). Victorie meritată. In 
ansamblu, jocul a fost de bună factu
ră tehnică, aplaudat de cei 8.000 de 
spectatori. Au marcat: Mihăescu 
(min. 23 și 74) șt Popa (min. 41), res
pectiv Moroianu (min. 22) și Olaru 
(min. 26). (R. SCHULTZ - coresp. 
regional).

Seria a IlI-a
COR VINUL HUNEDOARA - C.S.O. 

CRIȘANA (0—4). Meci lipsit de inte
res. S-a jucat mai mult pentru a se

Ceea ce a caracterizat campionatul mondial de fotbal.
O declarație a antrenorului C. Teașcă

Fază la poarta echipei Chimia Govora, âs partida cu Știința București 
Foto ; Pr. Temple?

fata porții. Realizatori: Adam (min. 
12 și 14) și Copil III (min. 25) pentru 
oaspeți, Totan (min. 24) pentru gaz
de. (I. GHIȘA și AL. JILAU* coresp.), 

RAPID TG. MUREȘ - A.S.M.D.
SATU MARE (0-1). Ambele echipe 
au jucat foarte nervos; Cu toate 
au presat mai mult, mureșenii 
pierdut. Unicul punct al partidei 
înscris Kuki (min. 37). Localnicii
ratat un 11 m în min. 52. (V. KADAR, 
coresp.).

C.S.O. BAIA MARE - ARIEȘUL 
TURDA, (2-1). In repriza I, gazdele 
au. dominat net, ratind insă multe 
ocazii, in timp ce oaspeții au șutat 
doar de două ori la poartă. In re
priza a doua, jocul s-a echilibrat, dar 
ambele înaintări au ratat copios. Au 
înscris : Trifu (min. 6) și Soo (min. 
59) pentru C.S:O. Baia Mare, respec
tiv Pirvu (min. 44). (V. SASARANU 
și V. BARBU, coresp.).

C.F.R.-LR.T.A. ARAD - C.S M.

Duminică seara au revenit în țară 
tov. Grigore Arjoca, secretarul general 
al federației noastre de fotbal, și an
trenorul Constantin Teașcă, delegații 
F.R.F. la congresul F.I.F.A., și la pri
mul congres mondial al antrenorilor 
de fotbal, precum și observatori la 
campionatul mondial, recent încheiat 
în Chile. Intr-o discuție avută cu an
trenorul C. ’Teașcă, acesta ne-a spus 
următoarele:

„A fost un campionat în care de la 
început și pînă*. la sfirșit s-a pus ac
cent pe rezultat, căruia i-a fost sub
ordonat jocul. S'au disputat și me
ciuri spectaculoase, de un nivel tehnic 
ridicat, mai ales finala Brazilia—R. S. 
Cehoslovacă, dar ceea ce a caracteri
zat această ediție, a campionatului 
mondial a fost lupta pentru rezultat.

Brazilia a cîștigat pe merit, prin omo
genitatea echipei și maturitatea jucă
torilor, dar a fost lipsită de viteza a- 
ratată în Suedia în 1958.

Campionatul mondial, ca și con
gresele F.I.F.A. și al antrenorilor de 
fotbal ne-au prilejuit o serie de cons
tatări prețioase si pentru fotbalul nos
tru1*.

Ținînd seama de valoarea și irnpors 
tanța constatărilor făcute și. a mato, 
rialului documentar cules de cei doi 
tehnicieni romîni, ziarul nostru va in* 
cepe în curînd publicarea unei serii de 
articole, în scopul de a împărtăși- tu. 
turor antrenorilor și specialiștilor noș
tri noutățile din fotbalul mondial și, 
mai ales, învățămintele cu aplicabili, 
taie în activitatea fotbalistică din țară 
noastră.

că 
au 
l-a 
au

MUREȘUL TG. MURES IN FINALA- 
CAMPIONATULUI REPUBLICAN 

DE JUNIORI
MEDIAȘ 25 (prin telefon). Mure

șenii și-au asigurat victoria cu 3—0

Ne vizitează, selecționata Indoneziei, Admira-Viena,
Metropol-Brazilia și Sampdoria-Genova

(3—0) asupra eehipei C.S.M. Cluj-și 
calificarea in finala campionatului, ia 
primele 20 de minute, ca urmare a 
unui excelent joc al întregii echipe. 
In min. 2 N. Nagy a șutat prin sur
prindere de la 16 m și a deschis sco
rul, în min. 8 Barat a pasat în ca
reu lui Șt Nagy și acesta a reluat, 
direct din voie, in plasă iar în mia., 
30 Tanaszi a stabilit scorul final 
,printr-un șut-bombă de la 30 m. Ar) 
condus excelent P. Sotir-Mediaș.

DAN VINTILĂ, coresp. j

In perioada aceasta, în care se dis
pută ultimele meciuri de campionat 

I și cupă, se va desfășura și o intensă 
I activitate internațională. Ne vizitează 
citeva formații străine valoroase, care 

| vor susține jocuri la București și in 
citeva crașe din țară,

Săptămina aceasta ne vor vizita 
pe rind selecționata Indoneziei. Ad
mira din Viena, Metropol din Brazi
lia și Sampdoria din Genova. Iată 
citeva amănunte in legătură cu două 
-iin aeeete echipe.

Una din ceie mai vechi echipe aus
triece este F.C. Admira din Viena. 
înființată cu 57 de ani in urmă; Admi
ra a cucerit in acest răstimp de 7 
ori titlul de campioană a Austriei și 
de 3 ori Cupa Austriei.

Admira a jurat cu regularitate un 
rol de frunte in campionatul austriac. 
In ultima ediție a competiției, echi- 

. pa a ocupat locul 3, după F.C.
Austria —camptosnâ pentru a coua 

‘ oară consecutiv — și LASK. Antreno
rul echipă este Ham Pesser. un re
numit fost internațional și de nenu
mărate ori antrenor al echipei națio- 

I nale. Pesser este cutat drept unul din 
i cei mai buni antrenori austrieci.

In rindnriie acesta erhipe. care a 
mai jucat in țara noastră și inainte 
și după al doilea război mondial, 
activează o serie de jucători inter
naționali printre care interul stingă 
Hamerl (de 12 ori la A și 6 ori la B) 

' și extrema stingă Skerlan (de 11 ori 
ia A și 8 ori la B) ; acești doi jucă
tori au format nu de puține ori ari
pa stingă a echipei naționale; halful 

. Stamm (de 3 ori la. B, 8 ori la C), 
I stoperul G. Kcschier (de 2 ori la A, 

5 ori la B), extrema dreaptă Ptniach 
, (o dată ia A. 2 ori ia- B), interul dreap
ta G. Kallenbrunner (o dată la B, 12 
ori la C) și Kolarich (3 ori la B). 
Dintre rezultatele înilnirilor interna
ționale notăm: 4—2 cu Wismut Karl 
Marx Stadt, 1—2 cu Stade de Reims, 
2—0 cu R.F.C. Brugge (Belgia), 1—1 
cu Lokomotiv Sofia etc.

O FORMAȚIE TEHNICA

Formația italiană Sampdoria vine 
în țara noastră din U.RIS.S., unde 
a întreprins un turneu de trei jocuri

(in primul a terminat la egalitate, 
3-3, cu Spartak Moscova, după ce 
a condus la un moment dafe cu 

3—1). Caracteristic acestei echipe r-

rino, 3—2 cu Milan, 1—0 cu Juventus,
1—I cu Intemazionale. De asemenea, 
in meciurile internaționale, echipa 
genoveză a înscris in palmares per-

Una an fermatnie folosite- de Aămr-a in campiouai. De la stinge la. dreapta, 
sus: Komer, Kaltenbnmșer I, Zelesntk, Korchier 11-, Eisner, Skerim; jos: 

Kalortk, S'C’nmer, Satdnar, Siemm jt Hamerl
care a fost înființată în anul 1895 — 
este tehnicitatea. După părerea mul
tor specialiști italieni șt străini, a- 
ceastă formație practică adevăratul 
fotbal tehnic. De altfel. Ia turneul 
internațional de la New Torte, des
fășurat anul trecux Sampdaria a fost 
considerată una din echipele cele 
mai tehnice aie competiției. Forma
ția din Genova joacă atit per.tru
a place publicului, cit și pentru a 
obține un rezultat favorabil. Pentru 
aceasta dispune de un lot de jucă
tori foarte tehnici, printre care ciți
va internaționali străini: argentinia
nul Cucchiaroni, iugoslavii Ve șefi no
vici și Boșkov și suedezul Skoglund. 
Alături de aceștia își aduc contribu
ția internaționalii italieni Vincenzi, 
Bernasccmi, Brighenti și Bergama&chi. 
Antrenor este Roberto Lerici, desem
nat anul trecut drept cel mai bun 
antrenor italian.

In campionatul 1961—82 al Italiei, 
Sampdoria a reușit citeva rezultate 
valoroase: 1—0 cu Roma, 2—0 cu To-

formanțe deosebite : 4—0 cu Barcelona 
3—1 cu Ffamengo, 3-0 cu F.C. Aus
tria, 5—3 cu Rapid Viena, 4—0 cu Char
leroi, 1—2 cu Real Madrid, 6—4 cu 
Norrkoping (Suedia), 5—2 cu Borussia 
Dortmund, 1—1 cu St. roșie Belgrad, 
3-0 cu Servette Geneva, 2—2 cu. Va
lencia etc.

IN CAMPIONATUL DE TINERET
Penultima etapă a campionatului <teț, 

tineret s-a soldat cu următoarele, re*- 
zulfate:

Jiul Peirila — Dinamo Pitești ■ 
Ii-2 (0—0). ț *

Știința Cluj — Rapid Z— 0 (0—0). i 
Petrolul — Dinamo Bacău 0—2 

(0-0-
□.TA. — Steaua 2—2 (1—2).
Metalul — St roșu 1—L (L—0),
Progresul — Știinta Tiniisioard 

2—2 (1—1).
• Finala campionatului regiuni. 

Galați: FL. ROȘIE TECUei — Me
talul Galați 2—0 (tur) și 2—1 (retur). 
Finaia competiției din orașul Bucu
rești : FILARET — Tehnonietal 1—1 
și 1—0.

Dc la I. I. B.
Biletele pentru, jocul internațtenaJ- de 

fotbal Rapid—Admira Viena* cace vat a- 
vea loc vineri 2a iunie, în nocturnă, pe 
stadionul Republicii, se pun in vin zare 
incepind de azi, marți » iunie la casele 
de bilete dbișnuite.

Pentru jocul internațional masculin de 
handbal în 7 R.P.R.—Danemarca care se 
dispută azi, marți 26 iunie pe stadionul 
Republicii, sînt valabile următoarele ca
tegorii de legitimații :

— roții și maron in piele ;
— albastre in derma lin, verzi în der- 

maiin. gri în dermarin ale maeștrilor 
emeriți ai sporturilor și antrenorilor e- 
meriți. gri în dermâtin cu stampila 
.Jlandbal”, bej în dermâtin eliberate de 
UCFS Oraș București șț Regiune 
București (numai ceie care sânt valabile 
ia toate manifestațiile sportive și ceie 
cu stampila .,Handbal*) arbitrii și antre
norii de handbal.

Memento fotbalistic
25 iunie — 2 iulie

\ 27 IUNIE — Cupa R.P.R. (semifina-
} le) : Rapid — Progresul la Bucu- 
' rești (stadionuli „23 August", ora

17,20) și Steaua—St. roșu la Plo- 
Z iești (stadionul Petrolul, ora 
Z 17.30).

Campionat (restanță) : Dinamo
1 Bacău—Jiul la. Bacău.
, 28 IUNIE — Meci internațional : Pe-
L trolul — Sel. Indoneziei la Plo-
2 iești.

29 IUNIE — Meci internațional ! Ra- l 
pid — Admira Viena la București. ț

30 IUNIE — Meci internațional : Sel. 4
Dobrogea — Sel. Indoneziei la- i 
Constanța. ț

1 IULIE — Campionat (ultima etapă )
în categoria- A): ]
Meci internațion-u : Crișana — ;
Sampdoria la Oradea. '

2 IULIE — Campionat (restanță din J
ultima etapă) : Rapid — Petrolul ' 
la București.



■ _=--------- jEBhUIAiUM* -
Concursuri... rezultate...

După încheierea întrecerilor din ca
drul ' concursului internațional de la 
praga, cei mai mulți dintre atleții par
ticipant au evoluat duminică la mai 
multe concursuri demonstrative. Astfel, 
la Liberec, în proba de 100 m a luat 
startul și reprezentantul nostru Aurel 
Stamatescu. El s-a clasat pe locul trei, 
la egalitate de timp (10,7) cu Ulrich 
(R.S.C.) și Pavelski (R.P.P.). In localita
tea Litomysl a aVut loc un concurs la 
aruncarea discului. Un rezultat remarca
bil a înregistrat Lia Manoliu cu 53,18 
(cea mai bună performanță romînească 
a sezonului) cu care s-a clasat pe locul 
doi după cehoslovaca Nemcova (53,48),

• GIURGIU. Faza regională a campio
natului de seniori și juniori. Cele mai 
bune rezultate au fost realizate la : înăl
țime băieți — AI. Spiridon 1,80 (a ridi
cat direct la 1,95 m și a trecut din a 
patra încercare); 300 m junioare II — 
I. Ene 47,5; ciocan băieți — A. Anghel 
40,19; suliță băieți — P. Costescu 46,25.

TIMIȘOARA. Faza regională a cam
pionatelor de seniori s-a desfășurat în 
condiții tehnice foarte bune ceea ce a 
contribuit la obținerea unor rezultate 
bune, printre care și două noi recor
duri regionale. Cele mai bune rezultate: 
FETE : 800 m : G. Zigler 2:30,4; 80 mg : 
A. Zgăvîrdea 11,9; lungime : A. Mihăi-

campionatelor de seniori și juniori la 
care au luat parte 132 de concurenți. Cî- 
teva rezultate : SENIORI : 100 m : St.
Popescu 11,3; 200 m : St. Popescu 22,6; 
800 m : I. Hahn 2:04,8; 1.500 m: I. Brîn- 
ză 4:12,8; înălțime : A. Arvay 1,80; greu
tate : A. Arvay 12,08; ciocan: F. Hosner 
42,18; SENIOARE: disc: E. Scherer 34,09; 
JUNIORI I : 100 m: Gh. Babone 11,4 ; 
200 m : Gh. Babone 23,9; 800 m : I. Mo- 
raru 2:06,1; lungime: FI. Ungur 6,09; 
înălțime : FI. Ungur 1,65; JUNIORI n : 
80 m : St. Grozea 9,7; lungime : St. Gro- 
zea 5,55; JUNIOARE I : 100 m : M. Co
manda 13,6; disc ; El. Micu. 28,10; JU
NIOARE II : 60 m : T. Ciobanu 8,3; 500 
m : M. Marcu 1:26,5. (C. GRUIA — co
resp. regional).

MEDIAȘ. Peste 100 de atleți au concu
rat la întrecerile din cadrul competiției 
„Cupa Păcii“, grupa B. BĂIEȚI : 100 m: 
M. Mureșan 10.9 — rec. personal; 400 m: 
M. Mureșan 53,9; lungime : K. Keul 6,44; 
înălțime : W. Alezi 1,80; 4x100 m: C.S.M. 
Mediaș 46,8; FETE : 100 m: U. Popescu 
și C. Jurcan 13,2; 400 m : A. Diac 65,8; 
lungime : U. Popescu 5,48 ; înălțime : U. 
Popescu 1,50; 4x100 m : C.S.M. Mediaș 
54 0. (P. POPESCU și D. VINTILA — co
resp.).

CIMPIA TURZn. In localitate s-a 
desfășurat cu mult succes o competiție 
de tetratlon rezervată echipelor școlilor 
de 8 ani. Competiția a fost cîștigată de 
echipa Șc. nr. 1 care a totalizat 1.997 p. 
Cele mai bune rezultate individuale : 
BĂIEȚI : 60 m : N. Fazekas 9,8; Înălți
me : FI. ’ - ~
B. Roșea 52.90; FETE : 60 m : M. Gheor- 
ghieș 8,3; lungime : M. Gheorghieș 4,63; 
mingea de oină : T. Gligor 37,6. (V. ȘTE- 
FANESCU — coresp.).

Florea 1.40; mingea de oină

SPECTATORII DIN CORABIA-

Jtm Marconi conduce in cursa de 200 m g din cadrul campionatelor de se
niori ale regiunii Banat

Foto; V. Crioșteanu

dar înaintea unor aruncătoare renumite: 
Mertova (R.S.C.) 51,12; Schuch (R.D.G.) 
50.90 și Simankova (R.S.C.) 50,07. Virgil 
Manolescu a concurat cu mult sub po
sibilități obținînd numai 46,89 m.

• La sfîrșitul acestei săptămîni sta
dionul universității „Babeș-Bolyai“ din 
Cluj găzduiește întrecerile finale ale 
campionatelor republicane universitare 
de atletism din acest an. La concurs vor 
lua parte cei mai valoroși atleți din 
toate centrele universitare din țară. După 
înscrierile preliminare se contează pe 
participarea a peste 200 de concurenți.

lescu (Arad) 5.13; înălțime : A. Mihăi- 
lescu 1,50; E. Mayer (Ărad) 1.45: F. Ne
gru — 1948 — 1.40; BĂIEȚI : ltt m : C. 
Nedelea și G. Tavie 11,2; 204 m : G. Ta- 
vie 23,0; 400 m : I. Marconi 51,2; we m : 
I. Cseman 2:02,4; 110 mg : L Mesaroș 
15,5; E. Jerger 15.7; 400 mg : I. Mesaroș 
54,2 — rec, regional; I. Marconi 55.2: 
lungime : W. Keller 6,70: înălțime : C. 
Popovici 1.85: disc : M. Plev 42.60; suli
ță : G. Pikulski 62.04 — rec. regional ; 
ciocan : Z. Silaghi 48,23. (L. MICȘAN — 
coresp.).

BRAȘOV.» Pe stadionul Tractorul s-au 
desfășurat întrecerile etapei orășenești a

1X2X1X21
Rapid — Petrolul și Steaua —Dinamo Bacău 

în programul concursului nr. 26
In programul concursului PRONO- 

1 SPORT de duminică 1 iulie 1962 sînt 
înscrise, pe lingă partida internațio
nală de fotbal de la Oradea, dintre 
Crișana și Sampdoria (Italia), 7 me
ciuri din cadrul ultimei etape a retu
rului campionatului categoriei A de 
fotbal și 4 partide din campionatul 
de tineret.

Programul concursului de duminică 
este un program atractiv, el cuprin- 

> zind întilniri importante și interesan
te. Atenția participanților este reți- 

i nută în mod deosebit de disputele 
ce angrenează echipele, care nici in 

i penultima etapă nu au scăpat de e- 
moțiile retrogradării. Ne referim la 
meciurile Steaua — Dinamo Bacău și 
U.T.A. — Minerul, care fiind des
chise oricăror rezultate, solicită par
ticipanților jocul pe buletine com
binate (colective) în care „dublele” 
și „triplele” nu trebuie să lipsească.

Iată acum programul complet al 
concursului nr. 26 de duminică 1 iu
lie 1962 :

1. Crișana Oradea — Sampdoria (Italia)
2. Rapid — Petrolul
3. Steagul roșu — Progresul
4. steaua — Dinamo Bacău
5. Știința Timișoara — Dinamo Buc.
6. U.T.A. — Minerul
7. Știința Cluj — Dinamo Pitești 
«. Jiul — Metalul
9. Steagul roșu — Progresul (tineret)

10. Știința Timișoara — Dinamo Buc. 
(tineret)

11. U.T.A. — Minerul (tineret)
12. Știința Cluj •— Dinamo Pitești (ti

neret).

• Azi este ultima zi pentru depu
nerea buletinelor pentru concursul 
PRONOEXPRES de miine 27 iunie 
1962.

La concursul PRONOEXPRES 
nr. 22 a fost premiată o variantă de 
categoria I cu 50.000 lei și 5 variante 
cu cite 11.161 lei la categoria a Il-a.

O parte din ciștigătorii autoturis
melor „Moskvici” atribuite la con
cursurile speciale PRONOEXPRES 
din ultimul timp sint: Ignat Ștefana- 
che din comuna Liești, regiunea Ga
lați, Medorof Gh. din Mărășești. re
giunea Galați, Avram Ilie din co
muna Biled reg. Banat etc.

• La tragerea LOTO CENTRAL 
de vineri 29 iunie se va atribui al 
5-lea autoturism „Moskvici” ca premiu 
la extragerea suplimentară de 4 nu
mere din 90.

Este important de reținut faptul 
că la atribuirea autoturismelor de la 
extragerile suplimentare, participă și 
biletele sferturi. Participantul Cordea 
Gheorghe a obținut un autoturism 
„Moskvici” pe un bilet sfert, la tra
gerea LOTO CENTRAL din 8 iunie 
1962. Și dv. puteți fi câștigătorul unui 
autoturism „Moskvici’' participind la 
tragerea LOTO CENTRAL din 29 iu
nie 1962.

• Pină in prezent la LOZ IN PLIC 
(serii speciale) au fost obținute 5 au
toturisme „Moskvici” de către parti- 
cipanții ; Șerban Maria din Tg. Mu
reș, Popa Gheorghe din comuna Bu- 
ruene, raionul Ilia, Pataki Andrei 
din comuna Șaroși-Sonde, raionul 
Tîrnăveni, Bengulescu Constantin din 
București și Nistor Alex. din comu
na Săvinești, regiunea Bacău.

PRONOEXPRES

Premiile concursului special Pronoex- 
pres nr. 25 din 20 iunie 1962.
Premiile obișnuite în bani

Categoria I: 1 variantă in valoare de 
50.000 lei fiecare; Categoria a Il-a: 20 
variante în valoare de 5.910 lei fiecare; 
Categoria a III-a: 89 variante în valoare 
de 1430 lei flecare; Categoria a IV-a: 662 
variante în valoare de 247 lei fiecare; 
Categoria a V-a: 1923 variante în valoare 
de 85 lei fiecare; Categoria a Vl-a: 10315 
variante în valoare de 27 lei fiecare.

Fond de premii: 909.246.
Premii suplimentare în obiecte

Categoria I: 4 variante cu 6 din 8 cite 
un autoturism Moskvici.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 27 iunie 1962, în București, Ca
lea Victoriei nr. 117, ora 19.

Rubrică redactată de LOTO-PRO- 
NOSPORT

BHSCHET i

CINE VA PROMOVA IN CATEGORIA A?
care va desemna viitoarele IV-a : reg. București, orașul București, 

campionatele republicane
Competiția 

participante la 
de baschet masculin și feminin se apro
pie de sfîrșit. De la 1 iulie la 1 sep
tembrie campioanele regionale își vor 
disputa întîietatea în cadrul grupelor, 
iar câștigătoarele grupelor se vor întrece 
pînă la 1'5 septembrie, urmînd ca primele 
două să promoveze în categoria A.

Actualmente, echipele fac pregătiri 
intense pentru a se prezenta în formă cît 
mai bună la întrecerile etapei de zonă, 
organizate de comisiile regionale, aju
tate de comisiile orașelor gazdă. De 
altfel, trebuie subliniat că o dată cu 
această etapă a campionatelor de califi
care intră în vigoare două importante 
prevederi regulamentare : obligativitatea 
echipelor masculine de a avea în com
ponență cîte un jucător avînd înălțimea 
1,94 m, doi de minimum 1,90 m, patru 
avînd vîrsta între 18—22 ani, iar pen
tru echipele feminine o jucătoare de 1,75 
m și patru între 18—22 de ani; obliga
tivitatea aplicării sistemului de apărare 
om la om.

Iată acum împărțirea regiunilor pe 
grupe : GRUPA I : Cluj, Mureș-Autono
mă Maghiară, Maramureș, Crișana ; 
GRUPA a Il-a : Hunedoara, Banat, Ol
tenia, Argeș ; GRUPA a III-a : Suceava, 
Iași, Bacău, Dobrogea, Galați; GRUPA a

CRI I

Ploiești, Brașov. întrecerile se vor desfă
șura sistem turneu, tur-retur. Pînă acum 
sînt cunoscute următoarele campioane do 
regiune, la băieți: Politehnica Cluj, Vo
ința Satu Mare, Proiectantul Pitești, 
Progresul Rădăuți, Farul Constanța, 
Speranța Galați, Țesătura Iași, 
mia Militară București, G.S.M. 
Știința Roșiori de Vede; fete : 
Babeș-Bolyai Cluj, S.S.E. Satu 
Știința Câmpulung
Constanța, Știința Galati, Dinamo Sibiu, 
Olimpia București, Cetatea Giurgiu.

In ziua de 1 iulie se vor desfășura 
următoarele partide : Progresul Rădăuți
— Farul Constanța și Speranța Galați
— Țesătura Iași, ambele în cadrul cam
pionatului masculin.

Moldovcnsc,

Acade- 
Sibiu, 

Știința 
Mare, 
S.S.E.

Cupa regiunilor

0 finală pasionantă
Cadrul festiv, atmosfera entuzias

tă creată de cei peste 2.000 de specta- 
tori — colectiviști din comuna Curcani, 
raionul Oltenița, prezența celor mai 
bune echipe din țară, au făcut oa 
la finala competiției republicane de 
oină „Cupa regiunilor”, ediția 1962, 
să trăim momente de adevărată săr-

...s-ati păcălit! Mai exact, au fos1 
păcăliți. Intr-o duminică trecută, iubi
torii fotbalului din oraș veniseră cu 
mic cu mare la stadion. Juniorii Co
răbiei primeau replica celor de Ia Pro
gresul Zătreni. Nu era vorba de vreun 
meci amical sau de antrenament: se 
juca in cadrul campionatului regional. 
Suporterii analizau șansele echipei lo
cale. Unii vorbeau chiar, in eventua- 

. li ta tea victoriei, de posibilitatea orga
nizării unei excursii prin O.N.T., la 
București, cu prilejul finalei pe țară... 
lată că es arbitrii. Cel din mijloc 

. ii cheamă pe juniori la centrul tere- 
i mdui. Cei .11” din Zătreni ies primii.

Vin apoi și cei... „7" din Corabia I 
| Dar unde o fi „restul”? Ei, dar să-i 
| mai numărăm o dată: Toi
I .7- sint ? Să știi că „ai noștri" joacă 
1 azi handbal din acela de-i zice „in 
i 7“ l.„ Formidabil, au început totuși 

să joace fotbal. Numai marii campioni 
! de șah îndrăznesc să dea cite o piesă 

înainte... „Ai noștri” joacă fără extre- 
I me, fără stoper, fără inter... Dar toi 
I o să-i batem. Mergem la București, la 

finajă...
„.Minutul 38. Tribunele au amuțit 

Unul din cei „7“ s-a accidentat, toc
mai cînd oaspeții conduceau cu 2—1. 

1 Arbitrul a oprit jocul. Regulamentul 
! arată că nu se poate juca fotbal in 6._ 
I Păcat! Adio, București... Adio, ex- 
i cursie...

Ce are de spus tov. Petre Prodileanu, 
antrenorul echipei de juniori din Co- 

| rabia ? Așteptăm răspunsul I

O INTIMPLARE EXTRAORDINARA...

...s-a petrecut la Miercurea Ciuc. 
Este cunoscută pasiunea locuitorilor a- 
cestui oraș pentru schi, patinaj și ho- 

I chei, dar nimeni nu se dă în lături 
cînd e vorba de... fotbal I Și acest 
oraș are un stadion în care terenul 
de fotbal ocupă locul central. Despre 
porțile acestui teren vă povestim as
tăzi.

Se juca meciul de juniori Rapid 
Odorhei — Dinamo Păltiniș. Faze in- 

| teresante, goluri cu duiumul, sportivi- 
I tate, multă tinerețe... Un spectacol fot

balistic frumos. „Centrul” Rapidului 
șutează imparabil. Gol I Dar mingea 
se oprește tocmai în peluză. Ce s-a

intimplat ? Un „mic” defect al plasei 
de poartă, îmbătrinită și tare ruptă... 
Dinamo conducea cu 5—2. Mai erau 
citeva minute de joc. Supărat, por
tarul rapidist s-a rezemat de una din 
barele porții. Deodată, un scîrțîit pre
lung și o pocnitură puternică. Căzuse 
bara transversală 1...

Există o veche și frumoasă romanță ! 
populară „De ți-ar spune poarta ta“. 
Ehei, multe ar avea de spus porțile 
terenului de fotbal din Miercurea Ciuc. 
Mai cu seamă despre... neglijența ce
lor în îngrijirea cărora se află sta
dionul.

AURELI AN AXENTE 
(după scrisorile primite de la 
corespondenții S. Romică și 

M. Nicolae)

bătoare a sportului nostru naționaL 
Am asistat la un final de competiție 
deosebit de pasionant.

Trofeul a revenit echipei orașului 
București, care s-a prezentat cu 
lot de jucători mai omogen și a apiJP 
cat o serie de scheme tactice bunei

In contrast cu nivelul tehnic ridi
cat al jocurilor, arbitrajele au fost 
necorespunzătoare. In afară de C. 
Stroe-Giurgiu și A. Peter-Pitești, cane 
au condus cu competență, ceilalți ar
bitri : A. Tofan, V. Ciolacu și A. Sig- 
mireanu, au comis o serie de greșeli 
și au dat decizii în compensație.

Clasamentul final : 1. oraș Bucu
rești 15 p.. 2. reg. Maramureș 13 Ph 
3. reg. București 10 p., 4. reg. Ba
cău 10 p.

L. Mi REA — coresp.

Turiști ! Folosiți timpul liber in excursii pe munte. — Vizitați cabanele^ 
Poiana Stinii. Cota 1500. Virful cu Dor, Babele, Peștera, Padina, Carafcnanirt,' 
Căminul Alpin, Muntele Roșu, Cheia. Cabanele sint utilate și „provizionate 
de către

întreprinderea 
REGIONALA A STAȚIUNILOR 

BALNEOCLIMATERICE

Se organizează tabere pentru stu- 
denți, elevi și școlari. Condiții optime 
de cazare și masă.

Informații la I.G.R. Caransebeș, str. 
V. Roaită 2 (pentru Muntele Mic) și 
I.G.O. Reșița, str. Fîntînilor 1 (pentru 
Semenic și Văliug).



COLȚUL SPECIALISTULUI I
*portanta noului procedeu tehnic 

la tenis de masă, topspin
Scrisoare din Praga

Lteriția chiar 
Im zece ani la
Li Satoh, care, cu a sa paletă aco- 
tiă cu burete a cucerit titlul mon- 
I, a produs o mare senzație în lu
ll tenisului de masă. Folosirea unui 
I material a ridicat— in anii care 
I urmat— o sumedenie de probleme 
Lie de regulamentul de joc și mai 
k de executarea procedeelor teh- 
L Pentru a aduce o anumită or
fe în utilizarea diferitelor materiale 
I care să se confecționeze paletele, 
lerațîa Internațională de Tenis de 
Li a reglementat această proble- 
I la Congresul din 1959. Dintre 
b trei tipuri de palete aprobate, cu 
leiue obișnuit cu zimți, send viei 
Irete acoperit cu cauciuc cu zimți 
priori și soft (burete acoperit cu 
Iciuc cu zimți interiori), ultima 
bază posibilitatea imprimării unor 
l:te cu totul neobișnuite pinâ acum, 
pasta pe lîngă faptul că jocul a 
cuit mai rapid, tenisul de masă 
lățind astfel un caracter mai di- 
pic.
la competițiile internaționale din 
mul timp și mai ales la eampio- 
tele mondiale de anul trecut de Ia 
lin, jucătorii chinezi și japooezi da
ltă paletei soft, au folosit cu mult 
kes un nou procedeu tehnic —
bpin — care de atunci poate fi 
blogat între loviturile de 
înd seama de importanța 
„arme", de eficacitatea ei, 
ea tehnicienii și sportivii

puie să-și îndrepte toată atenția — 
[.ales în această perioadă de tran- 

pregătitoare — pentru învă- 
ea și perfecționarea acestei lovituri 
și a mijloacelor de contracarare, 

p trece in revistă o serie de as- 
tte privind această noutate tehnică.

numai meteorică. 
Bombay, a japone-

campionul

CE

bază, 
acestei 

de fap- 
noștri

TREBUIE SA INȚELEGEM 
PRIN TOPSPIN?

Este

n frecarea mingii cu paleta se im- 
rnă mingii o traiectorie înaltă de 
ta 1—1,30 m deasupra mesei, 
bă luarea contactului cu „ampul" 
ersarului, mingea capătă o săritură 
totul neașteptată, foarte greu de 

itrolat. Cel care execută topspinul 
tște mingea în partea sa infe- 
Sră printr-o mișcare de frecare de 

în sus. înclinația paletei fiind a-

vorba de o lovitură liftată in 
cel mai exagerat cu putință.

sus, înclinația paletei fiind a- 
verticală, mișcarea brațului cu 

de jos în sus efectuîndu-se sub 
unei zvîcniri pronunțată in mo- 

Intu] atingerii mingii. Eficacitate 
kimă a acestei lovituri se poate 
Ine^nd se reușește trimiterea mia- 
I părțile marginale ale tere-
pi Covers. Dacă mai adăugăm și 
Lritele înclinații care se pot da pa
li în executarea topspinului, se în- 
ge că efectele realizate sînt mul

te. extrem de variate și deci foarte 
bile pentru primitor, care „taie" 
igea. Topspinul se execută cel mai 
e cu lovitura din dreapta, cu o 
etă acoperită cu soft Topspinul 
tetă un plus de eficacitate impo- 
a acelor apărători care „taie" min- 

Executîndu-se topspinul la o 
fge „tăiată", ea revine cu un efect 

de puternic și neobișnuit îneît și 
mai bun și tenace apărător este 

b din ritm, este descumpănit. De 
ba apărătorul abia poate să 
igea înapoi, iar 
ru, el trimite o 
9 adversarului 
p decisiv și de 
k>sibil de parat.

ita

dea 
dacă reușește acest 
minge înaltă, ofe- 
posibilitatea unui 

cele mai multe ori

[ARE SINT MIJLOACELE DE 
ANIHILARE ?

ptimele campionate mondiale ca și 
cursurile următoare au reliefat ci- 
I mijloace mai importante de con- 
larare a topspinului. lată-le: a) 
iedicarea folosirii topspinului prin 
:uri continue și susținute începînd 
r din servicii, dirijînd mingile 
: partea stingă a adversarului; 
centrarea imediată, de pe masă, 
tr-o mișcare scurtă de învăluire, 
dă. Execuția trebuie să fie fulge- 
are 
are 
ată" 
cția
ă, utilizînd o paletă acoperită cu 
muc obișnuit cu zimți, se va exe- 

o lovitură dim stingă printr-o 
luire ușoară deasupra mesei, 
eția spre înainte.

și din semizbor; c) la de- 
Je masă, printr-o lovitură 
moale, de sus in jos. cu 

spre înainte; d) de lîngă

cu

CE AVEM DE FĂCUT 
PENTRU VIITOR

rvahzînd temeinic nou! procedeu 
lie, să nu comitem o greșeală. Să 
credem că utilizînd în exclusivi- 

topspinul, am găsit cheia obți- 
i marilor performanțe. De pildă,

Doria 
Giurgiucă avea impresia pină au de 
mult că topspinul este o lovitură mi
raculoasă pe care o dată cunoscută 
nu mai este necesară formarea unei 
tehnici complexe. Alții, ca Rethi și 
Cobirzan precum și unii tehnicieni aa 
dezapreciat importanța topspinultu, so 
cotind că această lovitură va dispare 
cit de curind. Timpul și experiența acu
mulată au arătat că nici unii, nici 
alții nu au avut dreptate. Se știe că 
pentru a putea face față ia tenisul de 
masă modera este neapărat nevoie 
să fii un jucător complet să fie în
sușită la perfecție întreaga gamă a 
procedeelor tehnice existente. !ntr-ua 
ctrvîrrt, numai sportiv» pregătiți multi
lateral, adevărați virtuoși in minuirea 
paletelor pot aspira la rezultate ră
sunătoare.

însușirea noului procedeu tehnic nu 
este accesibilă tuturor jucătorilor, ci 
numai acelora care au un simț deose
bit al mingii și care se dovedesc ca
pabili să intercaleze topspinul cu ma
ximum de randament în jocul ofen
siv. La noi în țară. Giurgiucă, Negu- 
lescu, Iudith Krezsek au avid satis
facția realizării unor rezultate de va
loare, grație și topspinului. De ase
menea. îmbuna tățîndu-și executarea 
acestui nou procedeu tehnic. Nico'ae 
Angelescu și Eleooora Mihalca au în
registrat anele progrese. In numeroase 
înffînirî importante a reieșit faptul 
că in toate țările se continuă intens 
munca pentru învățarea și totodată 
anihilarea acestui orocedeu tehnic. Ca 
toate că Giurgiucă. Negulescu etc. 
se numără printre cei mai buni exe- 
cutanți ai topspinului din Europa, noi 
mai avem încă multe de făcut A- 
ceastă lovitură trebuie însușită de un 
număr cit mai mare de fruntași. Iar 
în cadrul centrelor de copii, executa
rea topspinului trebuie să fie învă
țată la fel ca 3 celelalte elemente 
tehnice de bază ale tenisului de masă.

In faza actuală, topspinul este m 
procedeu de inițiere și de pregătire 
a unui atac decisiv pentru cîștîgarea 
aproape sigură a punctelor. In pre
zent, în majoritatea cazurilor, topspi
nul este destul de greu de contracarat 
de jucătorii noștri și în consecință, 
este 
fără 
cert 
nici 
și anihilării acestei lovituri. Dar și 
atunci, prin mingile trimise de lovi
turile de topspin vor crea situații fa
vorabile «ie atac și prin urmare, tops
pinul va continua să rămînă un pro
cedeu tehnic eficace în jocul ofensiv.

nostru de juniori,
Giurgiucă avea impresia pină ot 
mult că topspinul este o lovitură

posibilă acumularea de puncte și 
urmarea atacului decisiv. Este 

că mai tîrziu nu va mai exista 
un „secret" în privința executării

F. PANETH
antrenor emerit

O. COMARNISCHI
antrenor

ÎN CURÎND „MONDIALELE"
trecut 91 de ani de cind an a- sari redutabili. începutul sezonului dini Au 1____ . ,

’ vut ioc — îb Cehoslovacia — primele acest an nu a găsit pe gimnaștii noș- 
concursuri de gimnastică. 10 ani după tri inir-o formă bună. Doar Karel 
acest eveniment a luat ființă Federa- Klecka (la bîrnă) și Premysl Krbec 
ția internațîooaiă «ie gim
nastică, a cărei sarcină 
principală a fost să or
ganizeze competițiile eu
ropene și mondiale la a- 
ceastă dscpEnă sportivă.

Primul campionat mon
dial de gimnastică. din

• anul 19G3. a avut loc in 
orașul Anvers, iar cel or-

• ganizat doi ani mai tir- 
ziu — 190S — a avut 
loc in orașul Bordeaux. 
De ambele dâti victoria 
a revenit sportivilor țării 
gazdă. Cea de a treia e- 
diție a campionatelor 
mondiale a avut loc la 
Praga și atunci, pentru 
prima oară, sportivii ce
hoslovacă și-au înscris nu
mele pe lista celor vic
torioși. De atunci, gim
naștii cehoslovaci au mai 
câștigat șase titluri moo- 
diale. Cel de-al 12-lea 
campionat mondial mar
chează o etapă importan
tă în dezvoltarea gim
nasticii sportive: supre
mația în acest sport tre
ce de partea reprezentan
ților Uniunii Sovietice și 
Japoniei De cele mai 
multe ori sportivii ceho
slovaci au ocupat locul 3.

Anul acesta, la Praga. ----- ..... --------- , —------ = .
noștri ar dori să-și păstreze acest loc. mereu sporite ale exercițiilor. La cel 
Ei nu speră la un loc mai bun deoa- —' ------- ‘
rece in gimnastica mondială au apă
rut talente noi, excepționale, adver-

*

Eva Bosakova, cu experiența fi rutina sa, rămine 
una din componentele de bază ale reprezentativei 
de gimnastică a R.S. Cehoslovace, lat-o în foto

grafie evoluind la aparatul său preferat—birna

locurile 9 (Iaroslav Stasny) 10 
(Klecka) ți 11 (Vaclav Kub'icka). 
Campionatele naționale au fost deci
sive în ce privește alcătuirea echipei 
pentru campionatele mondiale. Titlul 
de campion însă cu o performanță 
neconcludentă pentru un campionat 
mondial, a revenit lui Stasny, urmat 
de Gajdos, Klecka, Kubicka, Vr- 
bensky, Pazdera, Valasek, Abert, 
Krbec, Zelirrka, Boeko. în majoritatea 
lor aceștia sînt sportivi tineri, cu pu
țină experiență internațională, iar cei 
care vor fi aleși pentru a ne repre
zenta vor trebui să lupte din răspu
teri pentru rezultate bune.

întrecerea mondială feminină este 
în acest an la cea de a Vl-a ediție. 
Spre deosebire de băieți, fetele noas
tre au speranțe mai mart Avînd Ia 
activ o activitate competițională de 5 
ani, Vera Caslavska a reușit în acest 
an să cucerească titlul de campioană 
a țării, deși are doar 20 de ani. In 
afara succeselor dîn țară, ea a evo
luat cu succes la Tbilisi. Sîntem con
vinși că ea se va afla în formă și la 
campionatele mondiale. Fără îndoială 
însă că un sprijin prețios îl vor aduce 
echipei și Eva Bosakova, Hana Ru- 
zickova, Adolfina Tkacikova-Tacova. 
Toate sîrrt de valoare apropiată și de 
multe ori sînt despărțite în concursuri 
doar prin zecimi de puncte. Fără în
doială, concurenta 
experiență este Eva 
J.O. de la Roma a 
aur. Pentru echipa
didează de asemenea 
dova, Libuse Cmiralova, Sindelarova, 
precum și două gimnaste junioare —■ 
Alexandra Perglova și Jana Posne- 
rova. Ultima. îndeosebi, este foarte ta
lentată.

Iubitorii de gimnastică din Ceho
slovacia așteaptă cu 
„mondialele" 
ind că vor 
înaltă ținută

cu cea mai mare 
Bosakova. care la 
cucerit medalia de 
feminină mai can- 

Ludmila Sve-
gimnaștii

bun deoa-

(la sărituri) au făcut față exigențelor 

mai important concurs internațional 
desfășurat in acest an la Kiev, repre
zentanții Cehoslovaciei au ocupat

Ana Moldoveana (Constanța) și Nicolae Bercă (București)
campioni de juniori pe anul 1962

mult interes 
de la Praga, convinși fi- 
asista la spectacole de 
sportivă.

CLUJ 24 (prin telefon de la tri
misul nostru). Orașul Cluj a fost 
timp de două zale gazda finalei cam
pionatului republican de juniori la 
gimnastică.

Spectatorii 
au asistat la 
cadrul căreia
niori și junioare 
Concursul a fost 
afirmare a unor 
El s-a desfășurat
superior și a prilejuit o luptă fru
moasă pentru intiietate 1a fiecare 
categorie în parte. Titlurile de cam-

prezenți în sala Rapid 
o competiție reușită, în 
s-au întrecut 120 de Ju

din întreaga țară, 
o bună ocazie de 
elemente talentate, 
la un nivel tehnic

pioni republicani au fost acordate 
câștigătorilor categoriilor superioare 
— la feminin și masculin, respectiv 
Anei Moldoveana (Constanța) și Iui 
Nicolae Bercă (Buc.).
tele 
cat.
va)
ra)

MIRKO F1SER

„Cupa dc cristal” a revenit
trăgătorilor de la Olimpia

clubul 
.Cupa 

premii, 
atît ]a

Sîmbătă ți duminică, pe poligonul 
Tunari, s-a desfășurat un important 
concurs de tir organizat de 
Olimpia București și dotat cu 
de cristal" și alte numeroase 
S-au înregistrat rezultate bune
proba de armă 3x30, cît și la pistol 
precizie. Organizatorii s-au străduit, 
și au reușit să asigure trăgătorilor 
cele mai bune condiții de concurs. Tro
feul pus în joc a revenit clubului orga
nizator.

Iată rezultatele: armă liberă cali
bru redus 3x30 focuri seniori, poziția 
culcat: 1. C. Antonescu (Olimpia) 294 
p; 2. L. Cutcutache (Progr.) 294 p; 
3. G. Toth (Din) 294 p; Senioare:
1. Jaqueline Zvonevschi (Din) 292 p;
2. Ana Goretti (Ol) 291 p; 3. Ana Ca
pela (Progr) 290 p; Juniori: 1. W. 
Robert (S.S.E.) 292 p; 
Rodica Georgescu (Ol) 
ziția in genunchi: 1. M. 
290 p; 2. R. Pontbriand
3. M, Antal (Știința) 28.1 p; 
«doare: 1. Rodica Hnat (Din) 278 p;
2. Constanța Radu (Steaua) 277 p:
3. Ana Goretti 276 p. Juniori: 1. N. 
Sahaidac (Metalul) 265 p; Junioare: 
1. Rodica Georgescu 276 p. Poziția

Junioare: 1. 
286 p. Po- 
Lazăr (Din) 
(Ol) 284 p;

Se-

în picioare:
2. M. Lazăr
Senioare: 1. ___ _____ ____
Maria Otz (OI) 265 p; 3. Elena^’Seî- 
meanu (Progr) 251 p. Juniori: 1. D. 
Becea (Știința) 247 p; Junioare: 1. 
Rodica Georgescu 240 p. Pe trei po
ziții: 1. C. Antonescu 846 p; 2. 
Lazăr 842 p; 3. M. Antal 829 
Senioare: 1. Ana Goretti 832 p;
Maria Otz 816 p; 3. Jaqueline Zvo
nevschi 812 p; Juniori: I.
bal 793 p; 2. N. Florian (Metalul) 
784 p; 3. W. Robert 776 p. .
1. Rodica Georgescu 802 p; 
geta Ion (Metalul) 756 p; 3. 
Antonescu (Dinamo) 754 p. 
precizie, maeștri și categoria 
Pieptea (Progr) 540 p; 2. N. Bratu 
(Știința) 537 p; 3. C. Heidendorf 
(Ol) 525 p. Categoria a H-a: 1. G. 
Paul (Progr) 506 p; 2. 1. Tutoianu 
(Ol) 504 p; 3. Gh. Oproiu (Progr) 
496 p. Pistol sport: 1. M Roșea (Din) 
562 p; . 2. N. Flamaropol (Progr) 
560 p; 3. St. Rădulescu (Din) 556 p. 
Juniori: 1. D. Becea 537 p; 2. A. 
(Metalul) 514 p; 3. N. Vlad 
466 p.

Clasament general: 1. Olimpia
2. Dinamo 52 p; 3. Progresul 91 p.

1. C. Antonescu 272
261 p; 3. M. Antal 261 

Ana Goretti 265 p;
PI 
p: 

•I 2;

Iată rezulta- 
tehnice înregistrate: BĂIEȚI: 

I juniori: 1. Gh. Mutu (Craio- 
71.85 p; 2. P. Horvath (Timișoa- 

71,65; 3. P. Mărcuțiu (Oradea)
70.60 p; categ. a ll-a seniori: 1. C. 
Harisis (Buc.) 108,65 p.; 2. V Coșa- 
riu (Lugoj) 108,05 p.; 3. L Olah (Tg. 
Mureș) 106.50 p; cat I seniori: N. 
BERCA (Buc.), campion al R.P. Ro
utine pe 1962 — 103.50 p; 2. A. Bog
dan (Buc.) 99,70 p; FETE: cat. I ju
nioare: 1. E. Solomon (Buc.) 71,05 p;
2. A. Zaharia (Buc.) 68.25 p; 3. M. 
Nagy (Cluj) 67,55 p; cat. a Il-a seni
oare: 1. R. Baizat (Cluj) 72,05 p; 2. 
R. Apăteanu 70,85 p; 3. M. Căpraru 
(Buc.) 68,35 p; cat. I, senioare: 1. M. 
Pop (Buc.) 69,55 p; 2. E. Florea (Re
șița) 67,85 p; 3. I. Grigorescu (Con
stanța) 67,75 p; cat. maestre: 1. Ana 
MOLDOVEANU (C-ța), campioană 
junioare a R.P.
66.60 p.; 2. C. Savu (Bacău) 66,40
3. E. Adojanyi (Tg. Mureș) 65.45

Romine pe 1962
de

Pi
P-

Programul
campionatelor mondiale
Peste o săptămină, în Palatul Sportue 

rîlor de la Praga, vor începe campiona
tele mondiale de gimnastică. în ziua de
3 iulie va avea loc festivitatea de des
chidere a marii competiții : după care te
4 iulie se vor desfășura exercițiile im
puse — bărbați, iar în continuare 1
5 iulie: exercițiile impuse — femei,
6 iulie: exercițiile liber alese — bărbați,
7 iulie: exercițiile liber alese — fe
mei și 8 iulie: concurs pe aparate — 
bărbați și femei și festivitatea de 
închidere.

Grupele din care fac parte coi» iirenfii 
români au următorul program : băieții 
vor executa 3 exereițn impuse dimineața 
(cal, inele, sărituri) și 3 după-amiază 
(paralele, bară, sol) în ziua respectivă. 
La fel și Ia exercițiile liber alese. Gim
nastele vor lucra la „impuse" dimineața 
și la „biter alese" după-amtază în zilele 
respective, cu următoarea ordine a apa
ratelor : sol, sărituri, paralele, bîrnă.

întrecerile „Cupei Păcii" continuă
B. Dece-

Junioare:
2. Geor- 
M aria na 

Pistol
I: 1. I.

Geret
(Of)

38 p;

întrecerile de tenis dotate cu „Cupa 
Păcii” au continuat sîmbătă și du
minică pe terenurile clubului Progre
sul. Infruntînd căldura toridă, majo
ritatea jucătorilor s-au străduit să 
aibă o comportare cit mai bună. Evi
dențiem în acest sens pe Bosch, ju
niorul Ilie Năstase, Rakosi, Dimache, 
Burciu.

Iată cîteva rezultate mai importan
te : simplu bărbați, turul 1: Mărmu- 
reanu — Basarab 6-2. 6-2, Năstase — 
Cruceanu 6-1. 6-1, Ilie Năstase — Țe- 
reanu 6-2, 6-1, Boaghe — Dimache
4-6, 6-1, 7-5. Turul II : Bosch - Măr- 
mureanu 7-5, 6-2, 6-3, Rakosi — Boa
ghe 6-2, 7-5. D Viziru — Dron 6-4. 6-3, 
Burciu —
Burciu —

Simplu
— Rodica 
Doboșiu -
Julieta Namian 
6-2, 6-1, Mariana Ciogolea 
Verone 2-6, 8-6, 2-2. La acest scor,

din cauza atitudinii nesportive, ju- 
cătoarea Aneta Verone a fost elimi
nată din concurs de arbitrul principal 

întrecerile continuă azi 
terenurile Progresul de

T. 
Și 
la

Roșianu. 
miine pe 
ora 15.

întilnirea
Capitalei 
învins Justiția cu

★
din cadrul campiona

te echipe mixte, Știin- 
13-2. Cîteva 
Teodorescu

Mita 1-6, 6-2, 6-1. Turul III: 
Ilie Năstase 2-6. 6-1. 6-2.

temei :
Lazaride

- Sanda

Eleonora Roșianu 
6-3, 6-2, Cristina 
Ciogolea 6-4, 6-0, 
Mihaela Cruceanu 

Aneta

In 
tului 
ța a 
rezultate : Bardan (Ș)
(J) 6-2, 6-4, 6-4, Basarab (Ș) — Ștefan 
Ion (J) 6-0, 6-1, 6-2, Bardan-Mocanu — 
Teodorescu-Busuioc 7-5, 8-10. 0-6. 2-6. 
Bardan — Ștefan Ion 6-2, 6-3, 6-3. Ba
sarab — Teodorescu 2-6, 6-1, 6-4, 6-2.

Miercuri, joi și vineri de la ora 
15.30 pe terenurile centrului de antre
nament nr. 2 se va disputa o nouă în- 
tîlnire : Justiția—Steaua.
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Campionatul mondial feminin de handbal în 7
Vă prezentăm selecționata R. P. Polone, 

care va juca la București, în seria C, 

alături de reprezentativa țării noastre

Printre cele 9 echipe 
k Campionatul mondial 
handba] în 7 se numără 
nata R. P. Polone. Handbalul este 
un sport larg răspîndit în țara prie
tenă, unde se organizează anual multe 
competiții, cu participarea unui mare 
număr de echipe din toate regiunile 
țării. In R. P. Polonă există 350 de 
echipe de handbal, acest sport fiind 
practicat de peste 20.000 de tineri și 
tinere.

Cea mai importantă competiție este 
campionatul țării, care se desfășoară 
în fiecare an atît la handbal în 11 
cît și la handbal în 7, pentru echipele 
masculine și feminine. Un succes de
osebit înregistrează în ultimu] timp 
handbalul în 7, sport care a cucerit 
repede masele de tineri și tinere din 
R. P. Polonă. De altfel, trebuie spus 
că, tot anul, se organizează și cam
pionate pentru juniori (handbal în 11 
?' 7) și junioare (numai handbal in 
7)

în campionatul feminin de handbal 
în 7, a cărei primă ediție s-a disputat 
în anul 1955, s-au impus, în primii 
ani, formațiile Stal Chorzow (campi
oană în 1955 și 1956) și Cracovia 
Krakow (cîștigătoare a titlului în 1957 
și 1958). Au apărut apoi și alte e- 
chipe de valoare, care candidau cu 
șanse serioase la primul loc. Astfel, 
în 1959 titlul a fost cîștigat de echipa 
studențească A.Z.S. Katowice, pentru 
ca ediția 1960/1961 să revină, din 
nou, formației Cracovia Krakow. Anul 
acesta campionatul a fost mai disputat 
ca oricînd și, după o luptă strinsă, 
victoria a revenit echipei K. S. Ruch 
din Chorzow, care a reușit să devină 
campioană a țării pentru prima oară.

Anul trecut, echipa R. P. Polone a 
întîlnit selecționata R. D Germane, 
cu care a terminat la egalitate (4—4) 
și pe cea a R. S. Cehoslovace in fața 
căreia a pierdut (3—12), iar anu| a- 
cesta din trei jocuri internaționale a

participante 
feminin de 
și selecțio-

Iată reprezentativa R. P. Polone- fotografiată la ultima ediție a campiona
tului mondial feminin de handbal tn 7

3 •

1 ’1 - 1 3 f■ L z /fi ’

pierdut două : R D Germană (6—12) 
și R. P. Ungară (7—16) ți a cîștigat 
unul: R. P. Ungară B (5—3). .

Pregătirea echipei poloneze, care va 
lua parte la Campionatul mondial d;a 
țara noastră, a fost încredințată an
trenorilor Edward Surdyka (Cracovia 
Krakow) și Wladyslaw Stawiarski 
(A.Z.S. Krakow). Ei au selecționat na 
io< de 17 jucătoare care și-au început 
antrenamentele nu cu multă vreme iu 
urmă, laiă cele 17 jucătoare, din rin- 
durile cărora vor fi a'ese cete 15 
handbaliste care vor reprezenta R. P. 
Polonă la cea de a H-a ediție a Cam
pionatului mondial : Anna Kaczmarc
zyk, Krystyna Czech. Renata Cichon 
(portari). Jula Michalska. Malgor- 
zata Gabrys, Maria Goralczyk. Ame- 
maria Gnida. Anna Paluch. Gertruda 
Drzyzga, Maria Piotrowska, Ewelina 
Duda. Stefania Tyka. Anieia Sowa da, 
Anna Szwabowska. Brocis'awa To-

boia, Teresa Zielinska. Szarlota Jen- 
drzejosch. Dintre acestea cele mai 
vechi jucătoare sînt: Anna Szwa- 
bowska de 42 de ori, Bronislawa To- 
bola de 20 de ori și Maria Goralczyk 
de 16 ori selecționate in echipa re-

Echipa poloneză va juca în cadrul 
serie C alături de selecționatele R. P. 
Romine și R.PJ7 Iugoslavia, la Bucu
rești. Handbalistele poloneze și-au a- 
nunțat sosirea in Capitală pentru ziua 
de 5 iulie.

Aurelia Cosma, campioană internațională de ti
a R. S Cehoslovace

Comisia Tehnică a Federației Inter
naționale de handbal a delegat arbi
trii celor 9 meciuri din faza prelimi
nară a campionatului mondial 
de handbal în 7. Iată numele 
arbitri:

Simbătă 7 iulie
Grupa A — La Ploieștii 

Germană — U.R.S.S., arbitru 
JANERSTAM (Suedia)

Grupa B — La- Brașovt R.

feminio 
acestor

R. F.
Thorild

P. Uo-

B
j AUSTRIA VIENA A REALIZAT 

„DUBLUL*
t

Cu cîtva timp în urmă, Austria 
Viena a cucerit Cupa Austriei, între- 
cînd în finală pe Graz cu 3—1. Și 
iată că acum o săptămînă Austria a 
adăugat acestui titlu și pe cel de cam
pioană. In ultima etapă Austria a în
trecut cu un scot sever (7—l) pe 
ultima clasată, SAK. Pe locul 2 — 
EASK, iar pe locul 3 Admira Energie. 
Echipele Wiener Neustadt și SAK. si
tuate pe ultimele două locuri, retrogra
dează. în clasamentul final t Austria 
42 p., EASK 38, Admira 36, Wiener 
Sportklub 32, Rapid 31, WAC 27, GAK 
27, SVS—Linz 26. Simmering 24, 
Schwehat 21, Vienna 19. Kapfenberg 
16, Wiener Neustadt 13, SAK 8.

LA 6 IULIE, TRAGERE LA SORȚI
IN C.C.E. ȘI CUPA CUPELOR

Ieri a expirat 'termenul de Înscriere 
în Cupa campionilor europeni și Cupa 
câștigătoarelor de 
1963. Tragerea la 
primului tur din 
va avea loc la 6 
ședințe de lucru 
pective ale U.E.F.A.

cupe, ediția 1962—• 
sorți a programului 
cele două competiții 
iulie, in cadrul unor 
ale comisiilor res-

• Confederația braziliană a spor
turilor 
fotbal 
pioană 
viitor, 
turneu 
lieni urmează să evolueze la Bruxel
les, Paris. Londra. Roma, 
alte capitale europene.

a făcut cunoscut că echipa de 
a Braziliei, de două ori cam- 
mondială, va întreprinde aoul 

între 21 aprilie și 15 mai, un 
în Europa. Fotbaliștii brazi-

precum și in

• Intr-un meci contînd pentru Cupa 
Europei centrale, echipa Dinamo Za
greb a terminat la egalitate (l—1) 
cu F Q Bologna.

Sl-gară — Japonia, arbitru Vas.le 
DEA (R. P. Romină)

Grupa G — la București: R 
Romină — R. P. Polonă, arbitru 
SLAATS (Olanda)

Duminică 8 iulie
Grupa A — Na Ploiești: R S. 

Cehoslovacă — R. F. Germană, arbi
tru Pândele GIRL1GEANU (R. " 
mină)

Grupa B —• Na Brașov t R. 
gară — Danemarca, arbitru 
S1DEA (R. P. Romină)

Grupa G — La București: 
Iugoslavia — R. P. -Polonă, 
Josef Peter HRUSCHKA (Austria)

Luni 9 iulie
Grupa A — Na Ploiești i R.

Cehoslovacă — U.R.S.S, arbitru Pân
dele CIRLIGEANU (R. P. Romină)

Grupa B — La Sibiu l Danemar
ca — Japonia, arbitru Edgar FEDER- 
HOFF (R. D. Germană)

Grupa G — La București! R. P. 
Romină — R.P.F. Iugoslavia, arbitru 
Jan SLAATS (Olanda).

Arbitrii jocurilor din grupele semi
finale vor fi desemnați la București, 
în cursul unei ședințe a Comisiei Teh
nice din F.l.H.

P. 
Jar

P. Ro-

P. Un- 
Vasile

R PF. 
arbitru

s

CURACAO 25 (Agerpres). — Marele 
mr-stru sovietic Tigran Petrosian s-i 
distantat ea o jumătate de punct fată 
de Keres înaintea ultimei runde a tur- 
neului candidatilor la titlul mondial de 
șah Ș> are astfel șanse, exceptînd o sur
priză. sl fie desemnat ca viitor adver
sar al lui Botvinnik ta meeiul pentru 
titlul m-mdla!. Jueind eu negrele îm
potriva lui Fischer, in runda a 27-a, 
Petrosian a obținut remiză la mutarea 
35-a. In schimb. Keres, care a jucat și 
el eu negrele, a pierdut la Benko. Kor
cinoi l-a învins in 42 de mutări pe 
Filip.

at

PRAGA (prin telefon). în Capitala 
R. S. Cehoslovace au început între
cerile din cadrul campionatelor in
ternaționale de tir ale acestei țări. 
S-au desfășurat probele de armă liberă 
calibru redus 60 focuri culcat seniori 
și senioare și pistol calibru mare. 
Timpul nefavorabil — a bătut vînt pu
ternic și în rafale — a influențat re
zultatele. care în marea lor majoritate 
sînt sub posibilitățile participanților. 
Cea mai bună performanță a realizat-o 
concurenta noastră Aurelia Cosma 
care totalizînd 590 puncte a ocupat 
primul loc în clasamentul probei de 
armă 60 focuri culcat senioare.

lată rezultatele: armă liberă cali
bru redus 60 focuri culcat senioare:

1. AURELIA COSMA (R. P. RC 
MINA) 590 p, campioană internațional, 
a R. S. Cehoslovace; 2. Kudrînov 
(R.S.C.) 581 p; 3. Dutkova (R.S.C. 
578 p;... 5. Margareta Filip (R. f 
Romină) 567 p ; seniori: 1. Hammei 
(R. P. Ungară) 587 p, campion intei 
național al R. S. Cehoslovace : 2. Bu 
(R. P. Ungară) 584 p; 3. Stibori 
(R.S.C.) 582 p... 5. M. Fereca tu 58 
pi 6. I. Sirbu 582 p; 7. N. Rotar 
580 p. T. Ciulu a realizat 569 ( 
Pistol calibru mare 304-30 focuri: 1 
Krist (R.S.C.) 586 p; 2 Muha (R.S.C. 
582 p; 3. Troian (R.S.C.) 580 p... 1 
G. Maghiar 577 p... 15. V. Atanasi 
570 p... 18. M. Dumitriu 565p, 19. Eti 
Drăgan 565 p... 24. V. Manciu 561 ;

la 4 iulie, in București:

După cum se știe reprezentativa 
feminină de handbal în 7 a Japoniei 
va fi prima echipă oaspe care va sosi 
în țara noastră. Lotul japonez și-a a- 
nunțat venirea pentru ziua de 3 iulie. 
Ținind seama de acest lucru federația 
noastră de specialitate a luat legă
tura cu delegația japoneză care la 
ora aceasta se află în Europa (echi
pa Japoniei întreprinde un turneu in 
R. F. Germană) și a propus ca în 
ziua de 4 iulie să se dispute la Bucu
rești un joc amical R. P. Romină — 
Japonia. La această propunere s-a 
primit răspuns favorabil, așa incit în

preajma începerii Campionatului ma 
dial vom putea vedea o interesan 
partidă internațională.

Al doilea meci în R. F. G
al echipei de handbal in 7 

Japonieia

In turneul candidatilor

HANOVRA 25 (Agerpres). — Echif 
feminină de handbal in 7 a Japont- 
a susținut un al do<ilea meci cu sele< 
ționata R. F. Germane, de data ac#- 
ta la Hanovra. Handbalistele vesiw* 
mane au obținut victoria cu sxto.- 
de 12—4 (2—3). Ambele echipe v< 
participa la campionatul mondial dii 
R. P. Romină. Echipa Japoniei v 
mai susține încă 5 meciuri în R. I 
Germană, înainte de a se îndrept 
spre București.

J.
2.
3.

Clasamentul după 27 de runde: 
Petrosian (U.R.S.S.) 17 puncte; 
Keres (U.R.S.S.) 16 */■> puncte;
Gheller (U.R.S.S.) 16 puncte; 4—5.
Korcinoi (U.R.S.S.). Fischer (S.U.A.) 
13 */j puncte; 6. Benko 
puncte; 7. Tal (U.R.S.S.) 
Filip (R. S. Cehoslovacă) 
Ultima rundă, a 28-a, se
și programează următoarele partide: 
res—Fischer; Petrosian—Filip; 
cinoi—Benko.

(S.U.A.) 12 
7 puncte ; 8. 
6 */, puncte, 
disputa marți

Ke-
Kor-

Baschetbalistele s-au revanșat

R. P. Romină —
R. P. F. Iugoslavia

55-42 (23-24)
revanșa intilnirii internaționa

In vederea „Memorialului Lnamcnski*'

Ultimd concurs de verificare a atleților sovietici
Capitala Uniunii Sovietice va găz

dui la sSrșitul acestei săptâmini tra
diționalul concura internațional de 
atletism închinat memoriei fraților 
ZnamenskL In orașul Kiev atleții și 
atletele din Uniunea Sovietică s-au 
întrecut recent in concursul care 
urma să desemneze pe sportivii cu 
drept de participare la memorialul 
fraților Znamenski. Spicuim citeva 
dintre rezultatele obținute de atleții 
sovietici în concursul de verificare 
din capitala Ucrainei.

FEMININ: 100 m: M. Itkina 11,5 
sec, L. Motina 11,7 sec, G. Popova

11,7 sec; 200 m: M. Itkina 23,8 sec, 
G. Popova 24,3 sec, L. Kudelko 25,1 
sec. 400 m: Z. Matistovici 56,2 sec, 
L. Glazova 56,4 sec ; 800 m : E. Par- 
liuk 2:08,1, Z. Matistovici 2:08,4, M. 
Perevalușko 2:08,5; 80 mg: N. Kul
kova 10,9 sec, R. Koșeleva 10,9 sec; 
lungime : V. Krepkina 6,21 m, T. Ta- 
lîșeva 6,19 m; inălfime : T. Cencik 
1,71 m, G. Kostenko și G. Dolea 1,68 

52,65 m, A.

Congresul Federației internaționale de lupte
TOLEDO 25 (Agerpres). — «angresnl 

Federației internaționale de lapte. în
trunit la Toledo, sub președinția lui 
Roger Conlon (Franța). • adoptat o 
serie de importante hotărîri privind re
gulamentul întrecerilor. Astfel, pe vi
itor, pentru a obține victoria prin tuș. 
un luptător va trebui să-și țină adver
sarul cu ambii umeri Ia saltea, timp de 
mai multe secunde. Pînă acum, simplul 
contact al celor doi umeri cu salteaua, 
chiar în cursul unei acțiuni, era sufi
cient pentru a duce la înfrîngerea prin 
tuș. Durata „tușului controlat* va fi 
stabilită de comitetul tehnic și se pare 
că ea va fi de 2 secunde. De asemenea, 
congresul a aprobat în unanimitate regu
lamentul aplicat Ia actualele campionate 
mondiale. După cum se știe, cea mai 
importantă modificare se referă Ia durata 
meciurilor care este 
minute, cu o 
ele.

Congresul 
al Federației 
Ion Comeanu 
gel (R. F. 
pe Ilimberg 
kistan). Au fost reales! Hatto (Japonia), 
Matura (R. P. Ungară) și Once (Turcia).

pauză
de 2 reprize a 5 

de un minut Intre

In biroul executiva ales 
internaționale de lupte pe

(R. P. Romină) și Iler- 
Cermană), care înlocuiesc 
(Finlanda) și Khan (Pa-

Am anunțat în ziarul nostru de ieri 
că întrecerile de lupte libere din cadru) 
campionatelor mondiale de Ia Toledo s-au 
încheiat cu nn remarcabil succes 
sportivilor sovietici, care au cîștigat trei 
medalii de aur și locul I pe echipe, îna
intea reprezentativei Iranului, victorioasă 
acum un an la Yokohama. Publicăm as
tăzi clasamentele primilor trei în ordi
nea celor opt categorii: muscă: 1. Aii 
Aliev (U.R.S.S.) campion mondial; 2. 
Harada (Japonia) ; 3. Tektas (Turcia): 
cocoș: 1. Husein Akbas (Turcia), cam
pion mondial; 2. Ilatta (Japonia): 3. 
Varga (R.P.U.); pană: 1. Osamu Wa- 
tanawe (Japonia), campion mondial; 2. 
Khaden (Iran); 3. Tauer (R.F.O.); 
ușoară: 1. Imam Habibi (Iran), cam
pion mondial; 2. Dermendjiev (R.P.B.); 
3. Fergusson (S.U.A.); semi mijlocie:
1. Nicola Velcev (R. P. Bulgaria), cam
pion mondial; 2. Dzigadze (U.R.S.S.) ; 
3. Ferrari (Italia); mijlocie: 1. Mansur 
Mehdizadeh (Iran), campion mondial;
2. Gungur (Turcia) ; 3. Sunichi (Ja
ponia) ; semigrea: Alexandr Medvedev 
(U.R.S.S.), campion mondial; 2. Tahte 
(Iran); 3. Brand (S.U.A.); grea: 1. 
Alexandr Ivanițki (U.R.S.S.), campion 
mondial; 2. Ahmedov (R. P. Bulgaria);
3. Dietrich (R.F.G.).

al

m ; disc : A. Zolotuhina 
Elkina 51,96 m.

MASCULIN: 100 m: 
10,4 sec, N. Politiko 10,5 
lin 10,6 sec ; 200 m :
21.3 sec, L. Barteniev 
Konovalov 21,9 sec ; 400 m: 
hipciuk 47,3 sec, V. Sitnikov 47,6 sec; 
800 m: A. Krivoșeev 1:51,0, R. Talp 
1:51,4, G. Korotaev 1:51,6; 110 mg: 
V. Cisteakov 14,1 sec, A. Kontarev
14.4 sec; 400 mg: G. Cevîcialov 51,t 
sec; 3000 m. ob.: V. Evdokimov 
8:35,8, N. Sokolov 8:36,0 ; lungime : 
Ter-Ovanesian 8,00 m, D. Bondarenko 
7,70 m, 1 
time: V. 
2.05 m ;
Feld 4,50 
65,69 m.

A.
sec, 

A.
21,7

Tuiakov 
E. Ozo- 
Tuiakov 
sec, I. 
V. Ar-

L. Barkovski 7,65 m ; inăl- 
Brumel 2,20 m, G. Gabunla 
prăjină: I. Petrenko șl I. 

I m.; ciocan: G. Kondrașov

In
de baschet dintre reprezentativele f 
miniiie ale R.P. Romine și R.P.F. li 
goslavia, echipa romină a realizat 
frumoasă victorie, cu scorul de 55—z 
(23—24). Intilnirea s-a desfășurat 
localitatea Ciaciak. Azi, jucătoare r 
mine iși încheie turneul in /''tefiLin 
susținind la Belgrad o intiinir^Hks 
lecționata orașului. (Agerpres).

• Cu prilejul meciului de natați 
dintre echipele feminine ale Angli, 
și R. F. Germane, înotâtoarea Dial 
Wilkinson a stabilit un nou reco 
european în proba de 100 m liber, < 
timpul de 1:02,4. Vechiul record apa 
ținea sportivei maghiare Csilla Mad 
rasz și era de 1:02.9.

• In cadrul unui concurs de atl 
tism desfășurat la Walnut, atletul n 
gru Ralph Boston a obținut la săi 
tura în lungime 8.07 m. Proba . 
100 yarzi a revenit lui Hayes in 9 
sec., Iar cea de săritură în înălțta 
a fost cîștigatâ de 
2,08 m.

• La Budapesta 
între 29 iunie și 1 
internațional cîe volei cu participări 
echipelor selecționate ale R. D. Ge 
mane, R. P. Bulgaria, Iugoslaviei 
R. P. Ungare.

• In orașul Linz s-a disputat tnti 
nîrea Internațională de handbal ta 
între echipele masculine ale Austri 
și R. P. Polone. Gazdele au termin 
învingătoare cu scorul de 13—12 (6—i

John Thomas

se va desfășur 
iulie un turne

LA ÎNCHIDEREA EDIȚ

înfflniri disputate in gala a treia a finaleli
N. Stoenescu eliminat!

S Crăciun 
(Muscel), N. 
repr. II N. Buci, 
b.p. D. Răgălie (Marina Mangalia). N. 
Mîndreanu b.p. O. Kenan (Farul C-ța) 
I. Florea (Muscelul) b.p. F. Pătrașcu 
(G.S.O. Craiova) I. Dinu (Farul 
b.p. C. Rusu (Progr.) T. Pintilie 
b.p. 0. Vieru (fl.S.M.S. Iași) 
(Rapid) b.p. S. Bîrsu (Din.) 
(G.S.O. Brăila) b.p. Cr.

(Dinatno) b.p. 1. Negru 
Puiu (Progresul) b.ab 

0. Crudu (Progr.)

Mîrza (G.S)
(Rulm. Brașov), i

Buc.) b.p. M. Rîni<

«« ii «n<H interurban 72. nr. 1—2. întreprinderea Poligrafică

I. 
P.

I «ta) 
(Din.) 
P Struț 
Dobre 

Enache

(O.S.O. Brăila) V.
Cluj) b.p. N. Itiga
Anton (C.S.S.1
(Crișu! Oradea) D. Enuț (Met. Buc 
b.p. N. Stoenescu (Farul G-(a) Șt. Coji 
(G.S.M. Calați) b ab. r. Il-a A. Gbi 
șik (Steaua), I. Monea (Din.) b.p. 
Vlădescu (G.S O. Ploiești).

Prima semifinală va avea Ioc mierea 
la ora 20 tot pe patinoarul „23 August 
Dintre cele 10 partide menționăm m 
ciul Negrea—Mariulan.

Mr, 2, str, Brezoianu 23—25


