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Handbaliștii romîni au obținut o nouă victorie
internațională: R. P. Romînă—Danemarca 19-11 (11-7)
Astăzi hi Ploiești sc dispută ccl de al doilea meci dintre cele două iormdfii
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Oțelea. atent, a prins mingea și 
se pregătește să arunce la poartă, 
din poziție clară. Din spate. An
dersen nu ’ “*
prin fault, 
neficia de

îi mai poate opri decit 
Echipa noastră va be- 
o lovitură de 7 metri.

Foto : P. Ronn»an
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• REPREZENTATIVA
LINĂ DE HANDBAL ÎN 7 
R p ROMÎNC PARTICIPĂ 
„curA TASMAIDAN" DE

BELGRAD
lu-1 și 2 

Belgrad o 
interna ți o- 
ulin în 7.

In zilele de 30 iunie, 
lie se va desfășura la 
interesantă competiție 
nală de handbal masculin 
cunoscută sub numele de „Cupa 
Tașmaidan44. La acest turneu vor 
lua parte reprezentativele urmi- 
jAcelor țări : R.P.F. Iugoslavia.

Ungară, R.P. Romină și Da- 
^Wiarca. Lotul nostru de jucători 

va pleca spre Belgrad astă-seară, 
după partida de azi de la Ploiești, 
Împreună cu oaspeții noștri nor
dici.

Este un lucru cert, dacă ju
decăm. mai ales, după felul în 
care a început meciul de marți 
după-amiază de pe stadionul Re
publicii. că handbaliștii danezi 
au fost hotărîti să realizeze un 
joc «ir valoare și să obțină o 
victorie de prestigiu în fața se|rr- 
ț tonalei țării noastre, campioană 
a lumii. Ei au acționat din pri
mele minute rapid, jucînd pe un 
„front* larg în atac, uneori agre
siv. în apărare. Au condus cu 
1 — 0 și 2—1, au menținut un 
scor echilibrat primele 10 minute 
și apoi, cu toate că selecționata 
noastră își mărise avantajul, au 
continuat să lupte, încercînd să 
întoarcă rezultatul în favoarea lor. 
Așa incit, atunci cînd. după scur
gerea celor 60 dr minute de joc. 
tabela de marcaj indica scorul 
de 19—11 — la pauză fusese
11—7 — în favoarea jucătorilor 
romîni. oaspeții nu își puteau re
proșa că nu au încercat totul pen
tru a realiza scopul propus. Dar...

în apărare acest lucru nu s-a fă
cut simțit. t iind foarte atmți, 
mobili, știind ciad si stopeze cir
culația mingii pentru a obliga ad
versarul si refacă acțiunea și 
cînd si acopere poarta, reducînd 
astfel la minimum „culoarele- 
șut, handbaliștii romîni pot 
mulțumiți de modul în care și-au 
organizat apărarea. în ceea ce 
privește atacul considerăm ci e- 
chipa este capabilă d<- mai mult. 
Este probabil ca afirmația si 
pară exagerată daci se ține sea
ma de faptul ci reprezentanții 
noștri au înscris 19 soluri unei 
echipe de valoare ca cea a Da- 
n'‘mareei. Totuși, gindindu-ne ci 
declanșarea contraatacurilor nu a 
fost atit de pr«onpli și ci de 
multe ori s-a jecat static. în-

O fotografie pentru părinții care au uitat 
sâ-și înscrie copiii la cursurile populare 
de înot.

O fotografie pentru copiii care mereu amină 
să ia troleibuzul spre ștrandul Tineretului, de
venit ștrandul celor S.(HK), și recurg la ajutorul 
priitutiv al tărtăcuțelor, încercînd marea 
degetul printre pescari și bărci-gondole.

...Cei 10 copii de pe pontonul lacului Flo- 
reasca s-au adunat astăzi pentru a sărbători 
3 zile de cînd au părăsit culoarele Școlii popu
lare de înot de la ștrandul Tineretului și... 
douăzeci și cinci — de cînd au făcut prima 
mișcare organizată in lupta cu apa.

cu

Absolvenții sînt veseli. Sînt veseli pentru 
că au lepădat toporul care-i trăgea la fund. 
Sînt veseli pentru că mlădierile alb-negre ale 
apei nu-i mai sperie ca dragonii de pe farfu
riile chinezești, ci îi îmbie la joaca „de-a del
finii** și „de-a fluturii**. Sînt veseli, în sfirșit, 
pentru că peste citeva zile pleacă în tabără la 
mare și o să poată depăși zona țin cil or cu 
căldărușe și cu peștișori de cauciuc, avîntîn- 
du-se

$i
să-mi

• UN MARE CONCURS INTER
NAȚIONAL DE PARAȘUTISM 

ÎN CAPITALA

HANDBALIȘTII 
FOST ‘M\l

ROM t NI AU 
BUNI...

meci 
și-a 

reușind

acest
Romîne 
valoarea.
jocul și să rezolve prompt 
rproblemele4* tactice pe care 
plinea adversarul. Ceea ce

reprezentativa 
demonstrat din 

să-și im*

luate 
i le 
ne-a plăcut mai mult în evoluția 
formației noastre a fost felul in 

apărat. Cu toate că 
serie de 

dintre care

care ea s-a
în echipă au apărut o 
jucători mai tineri, 
unii debutan(i (lacob și Schmidt)

Incepînd 
sporturilor 
vor avea prilejul să asiste la un 
mare concurs internațional de pa
rașutism organizat de federația 
romină de specialitate.

(Citiți amănunte în pag. a 4-a)

• SELECȚIONATA BUCUREȘTIU- 
LUI CONCUREAZĂ LA „TURUL 

CICLIST AL R. P. UNGARE"

de duminică, iubitorii 
aviatice din Capitală

Ieri a plecat la Budapesta selec
ționata orașului București care 
va participa la „Turul ciclist al 
R.P. Ungare". Delegația este com
pusă din P. Novăcescu (conducă
tor), E. Golgotzi (antrenor), I. Ar- 
deleanu, FI. Cristescu, Gh. Nea- 
goe și C. Moiceanu (alergători). 
Competiția începe sîmbătă 30 iu
nie.
• „ZONELE” DE CALIFICARE | 
LA BASCHET ÎNCEP LA 15 IULIE;

Din cauza neparticipării echi- 
pelor campioane ale regiunii Ba
cău, F.R. Baschet a reprogramat 
jocurile etapei de zonă ale cam
pionatelor de calificare, 
mare, primele meciuri 
disputa în ziua de 15 ____ ,
toate grupele, în loc de 1 iulie.

Ca ur
se vor 
iulie, în

(Continuare i>» pag. a 4-a)

Astăzi la Ploiești

spre ciupercile roșii ale balizelor, 
acum, dați-mi voie să pun „clarul** 
exercit meseria de fotoreporter. Sun, 

de starter.
CALIN ANTONESCU

I. CH

Rapid și Steaua
n finala Cupei R.P.R

Rapid — Admira la București Rapid și Steaua.

Și la Cluj 4-0
cu un viu interes.

lntîlnin internaționale

H. Ti mi se La 
(Indonezia)

Pctrolul — Indonezia
Mine la București:

știința 'leiropol (Brazilia)

In acest sfirșit de sezon, 
cînd se dispută ultimele intil- 
niri din cadrul campionatului 
și Cupei, se desfășoară și o in
tensă activitate internațională. 
Incepînd de astăzi și pină 
miercuri vor evolua la noi pa
tru echipe străine: selecționata 
Indoneziei joacă azi la Ploiești 
și sîmbătă la Constanța; Ad
mira Viena va reapare în fața

Kolank
(Admira)

din asociații
PREOCUPARE SUSȚINUTA — 

REZULTATE FRUMOASE

La asociația sportivă Sănă
tatea Brăila există o serioasă 
preocupare pentru întărirea ba
zei 
rea bunei desfășurări a activi
tății grupelor sportive. în ur
ma 
consiliul asociației, numărul 
membrilor UCFS a ajuns la 
1200. în cadrul grupelor spor
tive se desfășoară numeroase 
competiții la tenis de masă, 
șah. volei și fotbal în care sînt 
angrenați peste 600 de par
ticipa nți, cu un procentaj foar
te ridicat de sportive. Merită de 
asemenea a fi evidențiat fap
tul că anul acesta s-a introdus 
gimnastica de angrenare la 3 
unități din rețeaua sanitară, 
urmirid ca în scurt timp a- 
ceastă acțiune să fie extinsă și 
la Spitalul Nr. 3. Paralel, 
fost organizate numeroase 
curși i la 
peste 400 
în atenția 
sportive 
stat și activitatea sportivă de

organizatorice și asigura-

muncii susținute dusă de 
asociației, 

UCFS

performanță, în acest scop fi
ind organizate multe competiții 
amicale la care au fost invi
tate asociațiile Laminorul, 
Constructorul Chiscani, Ener
gia U.E.P. și Sănătatea Ga
lați.

I. Baltag și G. Rizu-coresp.

PRIMII PAȘI Al UNEI NOI 
ASOCIAȚII SPORTIVE...

publicului bucureștean miine, 
în compania Rapidului, pe sta
dionul Republicii (in nocturnă 
de la ora 20.30) ; formația bra
ziliană Metropol își va începe 
turneul miine la Cluj, iar du
minică echipa italiană Sampdo- 
ria va susține la Oradea pri
mul meci din cadrul turneului 
său.

VIZITA FOTBALIȘTILOR 
INDONEZIENI

Delegația sportivă indonezia
na se află de marți in Capi
tală. La 
Bulgaria, 
timpinați 
zentanți 
fotbal,

sosirea sa din R. P. 
oaspeții au fost in
ia Giurgiu de repre- 

ai Federației romîne de 
ai presei și ai clubului

(Continuare în pag. a 3-a)

care au 
de membri 
consiliului

Sănătatea

au 
ex- 

participat 
UCFS. 

asociației 
Brăila a

De curînd. a luat ființă la 
Școala de meserii din Filiași 
asociația sportivă Avîntul (pre
ședinte Gheorghe Vochița), care 
numără peste 200 de membri 
UCFS. Activitatea sportivă de 
mase este asigurată, deocam- 

în secțiile de atletism, 
turism, șah și fotbal, 

mecanică 
introdus, cu 

gimnastica
• supravegherea 

educație fizică 
Conducerea șco- 
directorul Virgil

dată, 
volei, 
secțiile tîmplărie 
croitorie, s-a i 
zuitate biNie, 
producție, sub 
profesoarei de 
Gabriela Dinu. 
Iii in frunte cu 
Olaru acordă un sprijin efectiv 
activității asociației sportive 
Avîntul Filiași.

Semifinalele Cupei R.P.R., disputate ieri la București și 
Ploiești, s-au soldat cu două scoruri neașteptate : Rapid a în
vins Progresul cu 4—0, iar Steaua pe St. roșu cu 7—1. Astfel 
că finala edifici 1961 —1962 a „Cupei R.P.R.4*, o vor disputa 
la 8 iulie la București Rapid și Steaua.

Rapid a trecut ușor de Progresul
Așteptată 

semifinala Rapid-Progresul a fost 
o decepție. Pe teren n-a existat, 
mai ales în repriza a doua, de- 
cît, o singură echipă. Rapid, care 
a făcut pur și simplu o ..pliifk- 
harr* -pre finală, cîșlifînd con
fortabil eu I—0 (1—0). Ra- 
pidiștii și-au depășit adversarul 
în toate compariinvntelr. Ei au a- 
vut o apărare de nepătruns (Pro
gresul n-a avut în tot meciul nici 
o ocazie rlară de gol. trebuind 
să se mul|umeaM*ă cu încercarea 
porții lui Dtincu prin șuturi de 
la 
a 
și 
a
loc cu ușurință printre apărătorii 
adverși și șutînd mult la poartă. 
Se poate spune că Rapid a făcut 
ieri unul din cele mai bune jocuri 
ale sale din acest sezon și că e- 
chipa merge spre o maturizare

distanță). linia de* mijlocași 
activat neobosit și in apărare 
în atac, iar înaintarea feroviară 
combinat inspirat. făeîndu-și

N. Cirstocea-coresp.

Al treilea gol al Rapidului: cu toată intervenția lui Ioniță și plon
jonul lui Mîndru, Nustur eseu trimite balonul în plasă

Foto; P. Roinoșan

evidentă, spre 
constant bun. 
care această 
într-un trecut 
Așteptăm de 
din Ciulești

itn joc complet 
fără oscilațiile pe 

formație le marca 
nu prea îndepărtat 
la ..unsprezecele*

confirmarea bunei

radu urziceanu

(Continuare in pag. a 3 a)

Negrea
de

învins aseara
Maiiuțan
din parcuL 23 Au- 
arhiplin aiseară cu 

pri mei semi f inale â

Patinoarul 
gust a fost 
prilejul 
campionatelor republicane de
box. Toate cele 10 partide s-au 
caracterizat prin dispute extrem 
de dîrze și spectaculoase. Ca 
o surpriză, notăm victoria ta
lentatului junior din Medgidia 
Aurel Iliescu, asupra metalur
gistului Cristea Marin. Iată ce
lelalte rezultate tehnice : C
Ciucă (Steaua) b.p. D. Davi- 
descu (Rapid), C. Gheorghiu 
(Dinamo Buc.) b.p. Gh. Anghel 
(Steaua), 
Buc.) b. 
Brăila), 
Buc.) b. 
Cluj), I. 
b.p. N.

A. Olteanu (Metalu.1 
p. I. Turcu (C.S.O 

I. Mihalic (Dinamo 
p. Astaloș (Voința 

Marin (C.S.O. Craiova) 
Calica (Metalul Buc.)

V. Neagu (Farul Constanța) b.p. 
H. Low (Semănătoarea), V. Bo- 
goi (C.S.M. Galați) b.p. N. Moț 
(C.S.O. Timișoara), M. Gheor- 
ghioni (Corvinul Hunec.oa.ra> 
b. ab. rep. II Dan Filip (C.S.M. 
Reșița), V. Mariuța.n (Dinamo 
Buc.) b.p. Gh. Negrea (Stea.na) 

Astă-<seară, de la orele 19,30 
va avea 
publicii, 
n.ală a 
bilioane.

loc pe stadionul Re
cea de-a dJoua semi ti- 
campionatelor repu-



Succese, dar numai pe jumătate GIMA/HSTICR i

De cum intri pe poarta fabricii Țe
sătura din lași te întîmpină panoul 
fruntașilor în producție, unde de fie
care dată cînd se reînoiesc numele 
celor mai harnici muncitori din fabri
că vei găsi și pe sportivi. Asocia
ția sportivă se mîndrește cu acest 
lucru, după cum se mîndrește cu 
faptul ca are peste 900 de membri 
UCFS și că 1600 de muncitori prac
tică cu regularitate gimnastica în 
producție. Alături de aceste succese 
nu vom uita să cităm și faptul că 
datorită unei rodnice activități spor
tive <ie mase asociația Țesătura este 
reprezentată astăzi cu succes de 12 
echipe în diferite campionate orășe
nești și raionale.

La baza tuturor acestor rezultate 
bune stă rodnica activitate care se 
desfășoară in grupele sportive orga
nizate pe diferite sectoare de produc
ție. Consiliul asociației sportive, lup- 
tînd să traducă în viată sarcinile tra
sate mișcării sportive cu prilejul 
Conlerinței pe țară a UCFS, și-a 
trecut in planul de muncă organiza
rea temeinică a grupelor sportive prin 
instruirea organizatorilor respectivi și 
prin controlarea felului în care se 
îndeplinesc sarcinile. Datorită acestui 
fapt toate cele 7 grupe sportive or
ganizate în cadrul acestei întreprin
deri (filatura A — trei grup€, cite 
una pe fiecare schimb — finisaj, re
parații țesătorie, țesătura, unitatea 
B) au cite un plan de muncă și iși 
desfășoară activitatea cotnpetițională pe 
baza calendarului asociației sportive.

Rezultate frumoase a obținut pînă 
în prezent grupa din tura B de la 
filatura A, unde organizatorul spor
tiv și-a alcătuit un colectiv de muncă 
— format din responsabilii pe ramuri 
sportive — cu ajutorul căruia sarci
nile se îndeplinesc 1a timp și în bune 
condițiuni Printre succesele obținute 
de această grupă sportivă, este de 
menționat faptul că in cadrul ei au 
fost organizate trei echipe (volei mas
culin, 
culin) 
prezent 1a zece competiții 
de consiliul 
asemenea, grupa 
cu echipament 
într-o 
putea 
UCFS
zi.

Lucruri 
spune și 
la finisaj

Corojanu), O bună parte din mem- ( 
brii UCFS care activează în această j 
grupă sportivă sint instructori cu l 
gimnastica în producție Ia celelalte » 
grupe sportive, adueîndu-și în acest ( 
fel contribuția la buna desfășurare a ) 
acestei activități. Printre membrii gru- j 
pei sînt mulți tineri sportivi activi ( 
în secțiile de volei, tenis de masă ' 
și șah ale asociației.

Din păcate insă nu toate grupele i 
sportive organizate in cadrul acestei j 
asociații sportive obțin rezultate pe ( 
măsura posibilităților. Aceasta din { 
cauza Că nu ------ 1—  .
asociației

Probleme legate de creșterea
Finala campionatului de ■ juniori, 

care i-a reunit pe cei mai valoroși 
tineri din toată țara, ne-a oferit un 
bun prilej de a face constatări in 
privința numărului și a gradului de 
pregătire a cadrelor de rezervă ale 
gimnasticii noastre. După Întrecerea 
de la Cluj, putem afirma că numă
rul eiemen’e'or de perspectivă este 
în creștere, dar nu in suficientă mă- 

tețf membrii'consiliului'surA Munca de selecționare a co- 
asociației sportive sînt preocupați} P“lor țrcbuje S1 axata Pe
într-o măsură suficientă de activizarea « Pr -“ P;1 șL. ..ț-Lce. Tomși, putem a- 
grupelor sportive. Dacă analizăm pu- ' :1L1 ° ser e de gimnaști și gininas-
tin mai atent activitatea consiliului J teu cu frumoase perspective, ca Gheor- 
vom trage concluzia câ această stare * -, e - 9,,eo£? !e aunescu (Cra-
de lucruri se datorește faptului ca { 
din întreg consiliul numa: președmte'e» . ,• _.
(Petru Corneanu) șl responsabilul fi- ’ 1“ ■ Capraru. Rodica Apateanu,
nanciar (Ion Amarandei) urmăresc rou. Co>.ac..e Hartsis, Nico-
în permanență felul :n care se des-ț ®erca- Sorin R;l<iu. Jean Lascu
fășoară activitatea in cadrul grupelor 1 (București), Pe.ruța Dragomir Sul- 
sportive. Cunoscind acest lucru aj-» D^i .d (Constanța) I aul Horvath
teptăm ca, sprijinit de clubul sporLv | (Tim:yiara). Arcadte Ghenadie (—u-
orășenesc, consiliul asociației sportive ' 7; ^- 'oan P a .' Mureș), I etre
Țesătura să analizeze temeime a- 5 "nreutm .«Oracea) etc iar dintre
ceasta problemă și trăgînd învăță-{msci (11 1_ an.) D'.«na Toma.
mintele necesare să activizeze In ț " ??ra • Gabr:s-
special grupele sportive de la prepa- ♦ a,, , c !a)-
rate țesătorie și de ia unitatea B J fruffloa* de a*

_ ____ i cești sportiv: se datorase și muncii unde munca se des!ușoara Inca de- { w
[ectuos> ( antrenon.or Tilus Isar (Lugoj). Leia

P. CODREA $ Dăscăiescu. Ștefan Tarko, Nicolae 
coresp. ’ Vieni. Ștefan Hargaiaș, George Chk>

iova). Rozalia Baizat, Petre Didac 
(Cluj). Anca Zaliaria, Luminița Stra-

Zoig Ștrrbu, Costache Harisis, 'Nico-

P A PĂCI I'9

tinerelor cadre

volei feminin, baschet mas
care au luat parte pînă în 

initiate 
asociației sportive. De 

sportivă este dotată 
și material sportiv 
suficientă pentru a 
cerințele membrilor 
toți cu cotizația la

Ineditul concursului 
tori dotai ni «Cupa 
de F.Il.N., constă in 
a participa la probele 
vor trebui să se calif 
30 in l*n etc om ut im

cantitate 
satisface 
care siut

i

Ca ■■ elnarat primă importantă, 
prarnăm <ă parmtal I Ta fi acordat 
xuaaai dacă Bocitorul a rralnat minimum 
tîmpui peazru catecoria 1. iar premiile 
II și III dacă rrspertinil a obl'mnt 
timpul de ealepuria a 11-a.

Keamimim că întrecerile de înot ți 
sărituri peatru „Caipa Păcii" vor avea 
loc simbătă de la ora 17 și duminică 
de la «va 9, fa ștrandul Tmentlufnî.

la fel 
despre 
(organizator sportiv Maria

de frumoase se pot 
grupa sportivă de

—

SPORTURI NPUTICE

JiIriN'.l

Campionatele universitare
Simbătă și duminică se vor desfă

șura la Cluj întrecerile finale ale 
campionatelor republicane universita
re de atletism. La întreceri participă 
o serie dintre cei mai valoroși stu- 
denți din București, Cluj, Timișoara. 
Brașov, Iași, Petroșeni etc. Printre 
eei care vor evolua pe stadionul uni-

Mîine încep la Craiova campionatele
republicane de obstacole

Orașul Craiova găzduiește una dintre 
cel»' mai importante competiții ofi
ciate interne ale anului, campionatele 
republicane de obstacole. întrecerile 
vw începe vineri 29 iunie. La start 
ver fi prezenți cei mai buni călăreți 
din București și din țară, aparținind 
■cluboi ilor Steaua, Dinamo, Știința. 
C. S. M. Sibiu, Petrolul Ploiești, | 
C.S.M. S. Iași, Mondial Lugoj, C.S.O. 
Craiova etc.

Cencurenții clasați in prime’e 
emci locuri vor avea dreptul să par
ticipe la semifinala de la Lugoj.

Campionatul republican de obsta- 
eole de la Craiova cuprinde un bo
gat program de probe rezervate oe- 
nteriJor, juniorilor și fetelor.

ve!sit''ții „Babeș-Bolyai" se numără: 
E. Kineses, S. Toăea. D. Drăgan. 7. J 
Biro, M. Arente. O. Visco?oleaau. C. 
Nedelea, G. Tauie, C. Semen. Ad. Tri- 
țu, S. Dâzcotezcu. A. Sa van, G. Pi- 
kulski, V. Eae etc.

CONCLRSURU REZULTATE-
TG MUREȘ. Etapa regională a 

campionatelor de juniori. Cel mai bun 
rezultat a fost inregistrat la triatlon 
juniori miei. Elemer Kineses a stabi
lit 1759 p. nou record republican de 
juniori (80 m — 9,3 ; lungime — 5.98 m ; | 
greutate (5 kg) — 11.15). Alte rezulta- ' 
te : JUNIORI 
11,5 ; 110 mg : 
H. "Kraft 1.65 ; 
JUNIOARE I 
greutate : I.
ORI II: 80

500 m : Ad.

I : 100 m : G. Szekeres 
L. Dobay 16,1 : înălțime: 
greutate : L. Bucur 11.30; 
- 200 m : E. Soos 28.9; 
Szekely 9,71 ; JUNI- 

m : E. Kineses 9.3 :
Szasz 1:12,0 ; greutate :

Cr. Stoica 11.60; disc; I. Nagy 52.26; 
JUNIOARE II :
60 mg : E. Oteh 10.7 ; 300 m ; G. Mol
dovan 46,7. ( I. PAUȘ — cores?. re
gional).

CARANSEBEȘ. Concurs 
„Cupa Păcii" — grupa C: 
lungime : I Lepși 6,29 :

W m : M Tooc 8.5 ;

pentru 
BĂIEȚI: 
greutate :

De la LE.B.S
S-au pus in vinzare, la casele obișnui

te, bilete pentru următoarele competiții:
• Jocul internațional de fotbal Rapid— 

Admira Viena, cane se va disputa in 
ziua de 23 iunie in nocturnă pe Stadio
nul Republicii.

O Turneul final a! campionatului re
publican de bre. care va avea loc în zi
lele de 28 și 30 iunie pe Stadionul Re
publicii.

• Concursul international fie parașu
tism care va avea loc duminică 1 iulie 
pe aeroportul Păr,casa.

Si Jocul de fotbal Rapid—Petrolul eon- 
tinfi pentru campionatul cat. A care va 
uvea loc luni 2 iulie, in nocturnă, pe 
Stadionul Republicii.

desfășurat la Galați 
campionatului repu- 

seniori. Au 
cipat sportivi din Galați și Bră- 
Irrtrecerile. care au avut loc pe 

fost viu disputate și au 
următoarelor 

pentru finalele de

Duminică s-a 
etapa pe oraș a 
bdcart de caiac-canoe 
par 
ila 
Dunăre, 
dat câștig de cauză 
ectrne. calificate 
ia Snagov :

MASCULIN: K 
Tirală (C.S.O.). 
QSO (V. iftode.
(I0WW m.): GS.O. (G Baiica. O. 
Baiul. N. Grozavu.
C 2 (10 000 m.): Voința (I. Azizoaie. 
G Leu). K 1 (500 m.): M. Stavăr 
(Dunărea na). K 2 (500 m.): Dună
reană (1 Pavienco. V. Toader), K 1 
1000 ni: Gh. Dumitrii) (C.S.O.). K 2 
1000 m.t Dinamo (G 
Șletănescu). K 4 1000 
(G. Popa. I. Troianos.
Vtrgoficî). C 1 500 nt.: 
(CSO). C | 1000 rru 
<CSO). C 2 1000 m.: 
Rosman. I. M’hăi'escu). 
Dunărean» (G. Nistor.

FEMININ : K 1 500 
fDtmâreana), I

Atihaiiovschi, Victoria

I (10 000 m): V.
K
H.

2 (10 000 m):
larosch). K 4

G. Vorooiev),

Șchiopi:
C.SO (Eliza 
Mihailov schi).

De semnalat 
lificate pentru

Amoniu, N. 
m.: Voința
A. Oțel. N. 
V. Azîzoaie 
Gh Toma 

: Voința (H.
C 2 500 m.:
l. Luchian).
m. : Vasilica 

K 2 500 m.:

că toate echipajele ca- 
linale sint din Galați.

se, Francisc Kocsis (București), Jea- 
na Baltă (Constanța), Francisc Dar- 
vaș, Andrei Batiz (Cluj), Francisc 
Barabaș (Tg. Alureș), Leo Herzog 
(Timișoara), Marcel Mărășescu (Cra
iova), Edmund Junker (Oradea), 
Octavian ~"

Dintre 
prezentat 
care au 
elemente 
cere, 
de loc reprezentate la 

sau

Edmund Junker 
Bibire (Bacău), 
regiuni.

: București, 
trimis un 
talentate 

Alte regiuni

cel mai biue s-au 
Banat și Cluj, 

mare număr de 
la această între- 
insă nu au tost 

finală. De 
pildă. Suceava sau Hunedoara, la 
care a devenit o „tradiție" absența de 
la marea competiție a juniorilor.

Au existat și unele mari centre care 
nu au fost de loc sau au fost slab 
reprezentate la Cluj, deși dispun de 
suficiente cadre calificate, 
trebui să se 
morilor, ca : 
Sibiu. Pitești 
fete).

care ăr 
ocupe de creșterea )u- 
Arad (la băieți). Iași, 
(atît la băieți cit și la

★

general de pregătire a fost 
decit in anii treenți. Mult 
reviriment in gimnastica 

mult, in

Nivelul 
mai bun 
așteptatul 
noastră însă cere și mai 
special in următoarele domenii : îm
bunătățirea calităților fizice și însu
șirea corectă a tehnicii de bază la 
toate aparatele. In privința calită
ților fizice mai sint mari carențe, 
gradul de dezvoltare al vitezei, al 
forței, al mobilității nefiind la nive
lul cerut de diferitele categorii, și 
ceea ce este mai trist, in multe secții 
nu se lucrează de loc sau se lucrea
ză foarte superficial in această di
recție, considerindu-se probele și nor
mele de control drept o simplă for
malitate. Oare antrenorii nu se gin- 
liesc că lipsa calităților fizice este și 
ea o cauză — pe lingă explicațiile și 
corectările insuficiente — a însușirii

greșite a elementelor de bază, ca de 
exemplu răsturnările ia sol, cercurile 
și foarfecele la cal, giganticele la 
bară — la băieți, elementele acroba
tice și artistice la sol, îndreptările la 
paralele, la iele.

La greșelile tehnice în executarea 
acestor elemente se mai adaugă și 
carențe generale în privința amplitu
dinii, siguranței (în special la birnă) 
și preciziei. In multe secții de ju
niori nu se lucrează cu muzică și 
nu se pune accent suficient pe gim
nastica artistică la fete. Cum se poa
te oare ca numai cu 2 antrenamente 
pe săptămînă — și acestea probabil 
numai specifice — să se rezolve mul
tiplele sarcini ce revin procesului de 
pregătire? („Speranța" Galați, șco
lile sportive de elevi din Ploiești, Con
stanța).

Am insistat mai puțin asupra păr
ților pozitive. Ni s-a părut mai fo
lositor să lăudăm mai puțin și să 
încercăm să căutăm uneie lipsuri 
care poate acum, la virsta junioratu
lui, par mai puțin importante, dar 
care, dacă persistă pe viitor, pot să 
frineze dezvoltarea tinerilor gimnaști 
și implicit cea a gimnasticii.

Principala sarcină a antrenorilor 
noștri este căutarea cu asiduitate a 
noi și noi elemente, pe care să le 
crească cu cea mai mare grijă și aten
ție. Această atenție trebuie îndrep
tată 
nice,
sportivi 
tinerilor 
avem să le spunem: voi care poate 
prima dată v-ați urcat pe podiumul 
învingătorilor, să păstrați mindria 

tcestor
ciodată 
munca

nu
ci

numai asupra pregătirii teh- 
și asupra educării tinerilor 
intr-un spirit sănătos. Iar 

gimnaști, doar atita mai

rra-
clipe și să nu o schimbaUrt^^L 
in ingimfare care să 1^^^^ 

voastră sîrguincioasă.

1LDICO RUSSU ȘIRIANU
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V. Gorgan 9,70. (N. PIRVU — cores?.).

C. S. M. Sibiu a cîștigat campionatul de primăvară
In deschidere ia partida interna

țională dintre echipele masculine de 
handbal in 7 ate R. P. Romine și 
Danemarcei s-a disputat finala cam
pionatului feminin <Je primăvară. 
Victoria a revenit pe merit formației 
C.S.M. SIBIU, care a întrecut Trac
torul Brașov cu 7-6 (5—3), prin punc
tele înscrise de Kieltsch (1), Theil (2), 
Birthelrner (2), Dandler (2). respectiv 
de Brenddrfcr (2), Windt (1), Priester 
(1). Melinte (1), Binder (1).

Meciul a plăcut publicului specta
tor, mai ales, prin evoluția scorului.

După ee a condus cu 1—0, echipa 
Tractorul nu a putut face față atacu
rilor variate ale sibiencelor care au 
ajuns să conducă la un moment dat 
cu 5—1. După pauză, în min. 37, sco
rul devenise 7—3 pentru C.S.M. Sibiu. 
Echipa din. Brașov a avut insă o reve
nire puternică și în ultimele 10 mi
nute a înscris trei goluri. Cu toate 
eforturile lor (pentru care merită 
licitări, mai ales că din echipă 
seau patru titulare), handbalistele 
Brașov nu au mai putut egala și
lucia a revenit formației C.S.M. Sibiu.

te- 
lip- 
din 
vic- t

%

Un om d e nimic
S-a inai scris in ziarul nostru 

despre el. Cind echipa de lupte 
„Vulturul" Tulcea a promovat in 
categoria A. Nu-I cunoașteți pe 
Ies Geambazu ? Cu câtva timp o 
urmă era tempo nent al formației 
de lupte din Tuteea. Ba mai mult, 
el îndeplinea și importanta sar
cină de antrenor al echipei.

La început. Ion Geanibazu a 
reușit intr-o oarecare măsură să 
se achite de îndatoririle care-i re
veneau. Găsind în sportivii Nicolae 
și Toader Bosceanu, 
Ambrozie Condra- 
tov șj alții, elemen
te talentate, disci
plinate și dornice 
de afirmare. 
Geambazu a
nut 
rau 
tului 
face 
rut", 
lificare. participă anul acesta la 
intrecerile categoriei A. Pentru a- 
ceste rezultate, deși meritul nu era 
numai al lui Ion Geambazu. el a 
lost evidențiat de mai multe ori. 
Federația de lapte i-a acordat chiar 
diploma și placheta de instructor 
fruntaș. In rindul echipei domnea 
o atmosferă 
optimism.

Astăzi, alta 
schimbare de _
zultatul faptului că Ion Geambazu. 
adică antrenorul echipei, nu e cel 
care se credea Succesele obținute 
l-au amețit pe sportivul și antre
norul Ion Geambazu. Automulțumi- 
rea. inlumurarea. au pus stăpinire 
pe el și. așa cum se intimplă în
totdeauna in asemenea cazuri, an
trenamentele au început să nu se 
mai facă cu regularitate, nimeni 
nu se mai pregătea conștiincios. 
Și. lucrul cel mai grav, munca de 
educație a fost complet neglijată. 
Conducerea asociației, ca și a în
treprinderii „8 Mai", mulțumite de 
rezultatele obținute, n-au mai con
trolat secția de lupte. Au lăsat 
lotul pe seama antrenorului. Re
zultatul ?

...Trifan Caim, deși se afla in 
localitate, nu s-a prezentat la me
ciul pe care trebuia să-l susțină. 
Cudalba Nistor a venit pe salteaua 
de lupte in stare de ebrietate. Dar 
cine să-i frineze pe acești „snor- 
tivi" de te asemenea manifestări. 
Antrenorul, desigur. Dar Ion 
bazu, in meciul cu C.S.M. 
le-a dat un exemplu cras 
disciplină, adică de lipsuri 
in comportarea și educația sa. 
foarte departe de atitudinea care

Nicolae Velea,

Ion 
obți- 

unele succese 
pe fiecare iubitor 
din orașul Tulcea. 
că echipa de lupte 
ciștigind campionatul de ca-

caracterizează pe sportivii noșlri. 
care trebuie să fie proprie unui 
antrenor.

Ion Geambazu intilnea in acel 
meci pe campionul republican Ion 
Popescu. Ca oricare sportiv, și 
Geambazu iși dorea o vwJorie. 
Lipsa de pregătire insă și-a spus 
cuvintul. Geambazu a fost învins 
prin tuș.

Nemulțumit de decizia arbitrului, 
el a refuzat să salute publicul. Ba 
mai mult, cind a fost recliemat 
a adus injurii

Atitudini
care bucu- 

al spor- 
Asa se 

„Vultu-

sănătoasă, plină de

e situația. Această
180 de grade e re

dea m- 
Galati. 
de m- 
grave

w
bii- T

celor din jur și ca 
un huligan ' 
permis să lo^ ’ 
că pe arbitrii V. 
lancea și V. Perju 
și pe partenerul 
său de întrecere, 

venise să-i întindăcind acesta 
mina.

Aceste ieșiri inadmisibile, stră
ine sportului nostru nou, au venit 
din parfea unui om căruia ii fusese 
încredințată pregătirea echipei. An
trenorul a înșelat așteptările. Com
portarea lui a aruncat o pală 
urită asupra echipei. Faptele sâ- 
virșite de Ion Geambazu au tre
zit, așa cum e și firesc, indignare 
in rîndurile sportivilor de la „Vul
turul" Tulcea. Pentru atitudinea sa 
Ion Geambazu a fost suspendat 
pe 2 ani din activitatea soorfivâ. 
Sancțiunea e bine venită. De spor
tivi ca Ion Geambazu. Cudalba 
Nistor, Trifan Caim (suspendați 
și ei pe 6 și respectiv 3 luni), oa
meni certați cu disciplina, cu 
conduita sportivului nostru de tip 
nou, nu avem nevoie pe terenul 
de sport. Asemenea elemente nu 
pot contribui la dezvoltarea spor
tului.

In Tulcea sînt numeroși tineri 
talentați in sportul luptelor, disci
plină atît de îndrăgită aici, care 
bine pregătiți vor putea obține pe 
viitor noi succese. Noii antrenori 
ai echipei „Vulturul" din Tulcea, 
Nicolae și Toader Bosceanu. au 
datoria să reîmprospăteze lotul, să 
se debaraseze fără intirziere de 
cei care frinează progresul echipei. 
Sportul e un minunat mijloc de 
educare a tineretului și nicidecum 
un prilej de răfuială, de răbufnire 
a educației burgheze, care din pă
cate și-au găsit un mediu favora
bil la fostul antrenor Ion Geam
bazu. Curmind din rădăcini orice 
abateri de la disciplina și morala 
sportivă, rezultatele bune nu vor 
intirzia să apară Atunci eu sigu
ranță că „Vulturii" din Tulcea vor 
fi din nou mindria miilor de iubi
tori ai sportului din orașul din 
Deltă.

CONSTANTIN ALESE
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Sperar.fele Jiului s-au spulberat, Intilniri internaționale Ultima etapă a turului
inamo Bacău Jiul Petrila 4-1 (1-0) (Urmare din pag. 1)

de

programată simbătă și dumi- 
campionatului republican de

hCAU 27 (prin telefon). — Pres- 
I un joc eîicace în atac și sigur în 
rare, Dinamo Bacău s-a dovedit 
kior Jiului Minerii au meritul de 
luptat cu ardoare pentru un rezul- 

bun. Atacanții lor nu au știut însă, 
trăpungă apărarea sigură a gazde- 
decit atunci cind era prea tirziu: 
ziin. 75 prin Ciurdărescu. Pină a- 
i, Dinamo a acționat sigur, cu des- 
leri largi pe aripi, atacind continuu 
ta lui Gram, căruia i-a marcat 4 
ri: Vornicu in min. 10 și 47. Sorin 
pin in min. 65 și Vătatu în min. 67. 
finalul partidei. Dinamo slăbește 
a, permițînd Jiului să acționeze mai 
in jumătatea de teren a gazdelor, 

pată echipa dinamovistă și-a

a condus 
mai mult

aportul la această victorie meritată- De 
la Jiul s-au evidențiat printr-o com
portare frumoasă Dumitriu, Martino
vici. Romoșan și Crișan.

Arbitrul M. Rotaru (lași) 
satisfăcător, deși a fluierat 
decît era necesar,

DINAMO; Ghiță (Bucur min. 85) — 
Gross, 1. Lazăr, Cincu — Rădulescu, 
Vătafu — S. Avram, Jamaischi (Stoica 
min. 80), Vornicu, Ciripoi. Publik.

JIUL: Gram (Zamfir min. 70) — Ro
moșan, Tîlvescu, ~ 
Crișan — ...
vlovici, Ciurdărescu. Ciornoavă.

La tineret: Dinamo — Jiul 2-0 (0-0).

___ , Rakossi — Csulak, 
Martinovici, Dumitriu, Pa-

adus 1L1E IANCU și GH. DALBAN-coresp.

Pelrolu) Ploiești. In cursul zilei 
ieri, sportivii indonezieni au depus o 
coroană de flori la Monumentul Eroi
lor Patriei, apoi au vizitat noile con
strucții din Capitală, precum și bazele 
sportive. După amiază, au asistat la 
partida de cupă dintre Rapid și Pro
gresul. Astăzi dimineață echipa oaspe 
pleacă Ia Ploiești.

Intîlnirea de astăzi, de la Ploiești, 
constituie o revanșă. In decembrie la 
Djakarta. Petrolul a obfinut victoria a- 
supra selecționatei Indoneziei cu sco
rul de 4—3. Oaspeții speră să aibă 
o comportare bună azi. Ei vor alinia 
formația : Judo — Isak Udin, Liorio 
Houw — Fattah, Matseh, Ipong — 
Alursabdo, Sulbi, Sian — Liong, Timi- 
sela, Simon. Antrenor este iugoslavul 

folosi

Cu etapa 
nică, turul 
rugbi ia sfirșit. Derbiul etapei va avea 
loc la Petroșeni, unde Știința întilnește 
echipa Steaua.

Actualii lideri, rugbiștii de la Dinamo 
au de trecut un examen destul de greu 
in partida cu Metalul, la fel ca și Uni
rea in meciul cu formația ieșeană, 
C.S.M.S.

O sarcină mai ușoară — dat fiind for
ma bună in care se găsește — pare să 
aibă Progresul, in confruntarea tradițio
nală. cu Știința Cluj.

Ultimul meci al etapei va pune față in 
față formațiile știința București și Gri- 
vița Roșie. (Meciul Olimpia—Știința Ti
mișoara a avut loc, după cum se știe, cu

urmă. Scor : 3-0 pcn-cîteva săptămini în
tru Olimpia).

înaintea acestei ultime etape a turului 
campionatului republican, iată cum ara
tă clasamentul :
1. Dinamo 10 6 4 0 86:17 26
2. Știința Petroșeni 10 5 4 1 63:28 24
3. Grivița Roșie 8611 94:18 21
4. Progresul 10 5 1 4 37:33 21
5. Știința Cluj 10 3 4 3 58:58 20
6. Steaua 8512 53:18 19
7. Unirea 10 3 3 4 32:28 19
8. Știința Timișoara 10 2 3 5 44:71 18
9. Știința București 10 2 3 5 30:43 17

10. Metalul 10 2 3 5 38:52 17
11. C.S.M.S. Iași 8143 24:27 14
12. Olimpia 10 1 0 9 29:195 12

Toni Pagacnfc. Petrolul va 
„ll“-le săn obișnuit

pid și Steaua în finala Cupei R. P. R. echipa admira a sosit

(Urmare din pag. 1)

esii lăsate eri, în apropiatele partide 
Uimiră, cu Petrolul și — bineînțe- 
— in finala Cupei, pentru care ce
gii s^au calificat — 
I —■ cu atît succes 
I despre Progresul, 
iții din ultima vreme 
pu Știința Timișoara) 
eu satisfacție, trebuie

tri a jucat inexplicabil de slab. Mai 
apărarea, care a fost de nereiunos- 
și care în a doua jumătate a me

ii n-a reprezentat un obstacol serios 
iii atacul rapidist. Să se resimtă 
atîMMfdnult lipsa lui Caricaș din 

fund 'înlocuitorului
linia de mijloc?

reiiil a început promițător Se joacă 
d de rapid (în ciuda căldurii), se 
tină frumos, dar nu înregistrăm prea 
t faze de poartă. In min. 20, un 

rapidist pe aripa stingă creează 
lă în apărarea Progresului, balonul 
ge la Greavu.. mult avansai și s- 

pasează lui Georgescu care trage

pentru a doua

ale cărei bune 
(mai puțin jo- 
le-atn inregis- 

să spunem

de la 16 metri. Ia colt: 1—0- Rapid do
mină în continuare, iar spre sfîrșitul 
reprizei Progresul are o revenire ușoară. 
După pauză, la o centrare a lui Dinu. 
lonesru reia din apropiere: 2—0 (min 
61). Din acest moment jocul nu mai 
are istorie. Nu trec decît două minute 
și Ozon îi pasează lui Năsturescu. care 
din viteză înscrie pe lingă Mindru : 3—0. 
Urmează un joc „în 
poarta 
ocazii 
runcă 
scorul

Arbitrul Ilie Drăghici a condus atent, 
intervenind cu promptitudine.

sens unic1*, spre 
Progresului. Rapid mai ratează 

bune, dar în min. 88 lonescu a- 
o minge peste Costna și fixează 
final : 4—0.

RAPID: Dungu—Grcavu. Motroc. 
MACRI —Neaeșu, GHERGHINA—NAS- 
TURESCU, OZON, 1ONESCU, Georges
cu, Dinu.

PROGRESUL: Mindru (COSMA din 
min (>9)—Smârăndescu 11. lonită, SOA
RE—Știrbei, Pașcanu—Mafteuță, VOI- 
NEA. Smărăndescu I. Dinulescu (Oaidă. 
din min. 57), Baboie.

Partenera de miine seară a __ ,
Rapid. Admira din Viena. a sosit ieri 
la amiază cu avionul, iar după masă 
a fost prezentă in tribunele stadionului 
„23 August" pentru a urmări jocul 
Rapid—Progresul.

Antrenorul Hans Pesser, fostul in
ternațional austriac, a comunicat 
mătoarea formație pentru 
mîine:

Draxelmayer — Sommer,
Koralik
Pinisch, 
Latzke și Sauer.

Rezerve vor fi: Sandner (portar), 
Eichner. Bedernik și Zelesnik.

In cursul dimineții de astăzi, jucă
torii vienezi vor tace un antrenament 
pe stadionul din Giulești.

In ceea ce privește pe Rapid, a- 
cesta este probabil să alinieze aceeași 
formație din meciul cu Progresul.

Meciul va avea loc miine in noctur
nă, de la ora 20,30, pe stadionul Re
publicii.

Koschier II, 
Kaltenbrunner,

jocul

Koschier 1, 
Stamm —

Skerlan,

echipei

IERI

Rugbiștii ieșeni evoluează din nou in Capitală, intllnind forma/ia Unirea (fază 
din jocul C.S.M.S. Iași—Metalul). Foto: I. Ghețiu

EXCURSIE MOTOTDRISTICA DE MASE

ferență mare de joc și de goluri la Ploiești

ECHIPA BRAZILIANA METROPOL 
IȘI ÎNCEPE TURNEUL MÎINE 

LA CLUJ

Steaua-Steagul
eaua a arătat iert prin victoria 
:or (7—1) repurtată în meciul de 
ivieșli va Steagul roșu, prin jocul 
oată frumusețea pe care l-a des- 
at, cit de puțin i se... potrivește 

de „cenușăreasă" pe care il ocu- 
n actualul campionat, față de lotul 
os de jucători de care dispune, 
am văzut în acțiune o formație 
ne-a reamintit jocurile de bună 

răă Jfciică, de o frumoasă con- 
'■nîi mai acum un an. Mai 

-r^Rț^hiomeiite de derută de la 
jutul reprizei a 11-a, care au apă- 
u totul nefirești față de diferența 
cor și de joc care a existat tot 
ul între cele două echipe, Steaua a 
irolat" in permanență jocul, ofe- 
i-ne mai ales în prima repriză, un 
1 de excelentă calitate.
ră îndoială, acest scor de 7—1 
dește in același timp și replica 
i a echipei Steagul roșu, mai vul- 
>ilă ca oricind în apărare, dar 
a beneficia, de data aceasta, nici 
portul unei înaintări active, tante- 

capabilă măcar ea să-și facă 
ia ca în alte dăți. Fotbaliștii din 
jv au luptat din răsputeri, nu au 
s „armele" nici un moment dar 
lor a fost confuz, nu s-a ridicat 

ivelul categoriei A 
bitru! Stelian Mataiser (Craiova) 
ndus foarte bine.
EAUA: Voinescu — ZAVODA II, 
■aru, Staicu — JENEJ, Crisan — 
SI, CONSTANTIN, VOINEĂ, MA- 
,NU, TATARU.

roșu 7-1 (2-0)
ST ROȘU : Haîdu — Zbîrcea, Za- 

haria, Campo (Ivăncescu) — Seredai 
(Campo), Szigheti — Hașoti, Năftă- 
năilă, NECULA (Seredai), Meszaroș, 
David.

Au marcat: Voinea (min. 17 și 90), 
Constantin (min. 31, 72, și 86), Tă
tarii (min. 59), Seredai (min. 64) și 
Raksi (min. 67).

JACK BERARIU

După cum am anunțat, echipa Me
tropol 
turneu 
zilieni 
altele, 
chipei 
Porto _ 
meci mîine la Cluj, in compania Ști
inței. Intîlnirea este așteptată cu mare 
interes de spectatorii clujeni.

Al doilea meci va avea loc miercuri 
4 iulie la Oradea: Metropol — Cri- 
șana. Este probabil ca Metropol să 
susțină și un al treilea joc.

Clubul sportiv Voința București 
organizează simbătă și duminică o 
frumoasă excursie mototuristică de 
mase. Itinerarul este următorul: 
București (plecarea simbătă di
mineață la ora 7 de la stadionul 
Voința din șos. Pipera)) — Bra
șov — Făgăraș — Sibiu — Răși
nari — Păltiniș; Păltiniș (pleca
rea duminică) — Rm. Vilcca — 
Pitești — București (sosirea in 
jurul orei 20).

La această interesantă acțiune, 
mototuristică vor participa peste 
200 de muncitori și funcționari. 
Clubul sportiv Voința s-a 'îngrijit 
ca excursia să decurgă în cele 
mai bune conditiuni. Excursioniș
tilor le-au fost reținute locuri la 
cabanele de la Păltiniș, precum 
și la restaurantele unde vor lua 
masa de prinz și seara.

PRIVELIȘTI 1NCINTĂTOARE 
NDIȚII OPTIME DE CAZARE 

Șl MASA

1AZELE
lurisfice

I ’ MUNTCLE XX

I MIC

/■

".orice sezon
organizează tabere pentru elevi, 

■nți și salariați. Informații — 
Reșița, str. Fintinilor nr. 1, 

16 și la l.G.R, Caransebeș, str. 
e Roaită nr. 11, tel. 278.

din Brazilia va întreprinde un 
in țara noastră. Oaspeții bra- 
— care au la activ, printre 
o victorie cu 2—1 asupra e- 
Gremio în campionatul din 

Alegre — vor susține primul

ȘTIRI, REZULTATE
• Finala campionatului regiunii 

Argeș : Metalul Pitești — Rapid P. Olt 
II—I (6—0) in primul meci, 1—0 (1—0) 
în al cîoiiea.
• Meri amical la Brad : Dinamo 

Barza — Crișana Oradea 3—5. Jo? fru
mos. dinamic. Au marcat : Harșani 
(2), Koszegi, Iacob și Szekely, respec
tiv Rogojan, Murzacu și Moraru. (M. 
Susan, coresp.).
• In rezultatele categoriei B apă

rute luni, s-a strecurat o inexactitate : 
dintr-o regretabilă greșeală de recep- 
ționare la telefon, rezultatul meciu
lui Recolta Cărei — Vagonul Arad a 
apărut 2—1 pentru Recolta, in loc 
de 2—1 pentru Vagonul. Facem cu-

venita rectificare. In consecință. Va
gonul ocupă locul 5, iar Recolta locul 
9 in clasamentul seriei a IlI-a.

• Ședința antrenorilor bucureșteni 
de fotbal programată mîine a fost 
amînată pentn- săptămina viitoare.
• Sampdoria și-a încheiat turneul 

în U.R.S.S. în ultima partidă, for
mația italiană a întîlnit pe Zenit din 
Leningrad, de care a dispus cu 1—0. 
Cum se știe, Sampdoria va juca du
minică la Oradea, cu Crișana.

~ A doua semifinală a campiona- 
republican de juniori se va dis- 
duminică la Galați: C.S.M.S.

— Farul Constanța. Finala va 
loc la 8 iulie la București.

tului

avea

Azi are loc finala
Cupa Păcii

(trei au 
de sim-

Din cele patru semifinale 
avut loc marți) ale probelor 
piu bărbați și simplu femei, doar una 
singură s-a ridicat la un nivel teh
nic mulțumitor. Este vorba de partida 
G. Bosch — C. Năstase in care vic
toria a revenit primului cu scorul 
de 5-7, 6-1, 6-0, 6-4. In cealaltă 
semifinală masculină (disputată 
miercuri), D. Viziru a depășit mai 
ușor decit arată scorul : 6—4. 8-6,
6—0 pe Bardan, blazat, lipsit de com
bativitate.

Cele două semifinale feminine, Ju
lieta Namian — Cristina Doboșiu 6—2, 
6—4, Eleonora Roșianu — Mariana 
Ciogolea 4—6, 7—5, 7—5 au abundat 
în greșeli aproape de nepermis 
unei jucătoare începătoare.

Finala dintre Julieta Namian' 
Eleonora Roșianu (6—3, 6-2) a 
mai interesantă doar în primele 
gheme. In legătură cu această finală 
desfășurată miercuri, trebuie să ară
tăm atitudinea cu totul nepermisă,

de total dispreț Ia 
a organizatorilor și 
nilestatâ de Julieta Namian care a 
venit la meci cu o întirziere de 50 
de minute.

întrecerile continuă azi și mîine cu 
începere de la ora 16, tot pe terenu
rile Progresul. (Ct. C.j.

★
In campionatul Capitalei la echipe 

mixte. Steaua a învins Justiția cu 
11-4.

adresa publicului, 
a adversarei ma-

nici

Si 
fost

DE VARĂ
A ALPINIADEI REPUBLICANE

Duminică, ultimul concurs Pronosport cu meciuri din campionatul categoriei A de fotbal

55 de echipe din 
cluburi sportive, 29 
date. Iată — în cîteva 
lanțul primei etape de 
niadei republicane.

Au lost escaladate o 
see de mare
„Cele trei surplombe" 
Gălbenelelor, 
tila", traseul

20 de asociații și 
de trasee escala- 

cuvinte - bi- 
vară a Alpi-

la concursurile 
toți iubitorii fotba- 
mult interes ulti- 
campionatul cate-

cu 
din 
fotbal, partide înscrise 
programul concursului 
iulie 1962.

„Pro- 
reco- 
redu- 

,duble" și 
„soliști", desfășurată pe 9 bulc- 

„dublele" au

• Participanții 
PRONOSPORT și 
lului, așteaptă 
mele meciuri 
goriei „A" de 
de altfel în 
de duminică 1

Pentru meciurile respective, 
gramul LOTO-PRONOSPORT" 
mandă participanților o schemă 
să de patru „triple", trei 
cinci 
tine combinate în care 
fost ținute fixe.

• Iată acum pronosticurile date 
de „Programul LOTO-PRONOSPORT" 
pe baza cărora a 
ma de mai sus :

fost alcătuită sche-

1. Crișana Oradea — Sampdoria
1. X(Italia)

2. Rapid — Petrolul 1, 23. Steagul roșu — Progresul 14. Steaua — Dinamo Bacău 15. Știința Tim. — Dinamo Buc. 1, x6. U.T.A. — Minerul 17. Știința Cluj — Dinamo Pitești 18. Jiul —- Metalul 1
.9. Steagul roșu — Progresul (ti-

neret) x» X

Dinamo Buc.
1. 2

1, X
X, 2

10. știința Tint, 
(tineret)

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

(tineret)
• Anunțăm participanții că meciul 

II (Rapid — Petrolul), din programul 
concursului de duminică, disputîn- 
du-se luni 2 iulie 1962, rezultatul îl 
vom cunoaște In aceeași seară la a- 
gențiile LOTO-PRONOSPORT, la pos
turile de radio și in „Sportul popular" 
de marți 3 iulie 1962. Buletinele cîști- 
gătoare pentru acest concurs se depun

normal, adică pină joi 
ora 13.

• AZI ESTE ULTIMA 
puteți cumpăra bilete
TRAL, pentru tragerea de mîine, 29 
iunie, care va avea loc în București, 
la grădina de vară „LOTO-PRONO
SPORT" din Calea Victoriei nr. 117.

La această tragere se va atribui al 
5-lea AUTOTURISM „MOSKVICI" la 
extragerile suplimentare de 4 numere 
din 90, din luna iunie 1962.
• LOTO-PRONOSPORT. oferă par

ticipanților la concursurile PRONO-

EXPRES din luna iulie 1962 noi și 
mari avantaje. La toate cele 4 trageri 
se va atribui suplimentar cite un 
autoturism „MOSKVICI", în total 4 
AUTOTURISME și alte premii prin 
extrageri suplimentare de 5 numere 
din 49.

• PROCURATI-VA din timp abo
namentele pentru luna iulie 1962 la 
PRONOEXPRES și LOTO CENTRAL.

5 iulie 1962,

ZI cînd mai 
LOTO-CEN-

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres Nr. 26 din 

27 iunie 1962, au fost extrase din urnă 
următoarele numere:

12 16 15
rezervă : 8

Fond de

Tragerea
miercuri 4

(Rubrică 
NOSPORT).

11 48 45. Numere
24.

premii: 468.481.

de

locurmătoare va avea 
iulie 1962, la Borsec. 
redactată de LOTO-PRO-

serie de tra- 
dificultate, cum ar fi 

din peretele 
„Fisura mare din Cos-
„Floare de colț", „Tra

seul 25 octombrie" aflat in peretele 
Clăii, „Soldat erou Eftimie Croitoru" 
etc. etc. Trebuie să evidențiem cu 
acest prilej secția de alpinism a clu
bului bucureștean Metalul 23 August 
(antrenor : I. Chiciorea) care a pre
zentat nu mai puțin de șase echipe, 
toate escaladînd trasee de gradul V A 
sau V B. In acest clasament neoficial 
pe locul 2, la egalitate de... echipe 
prezentate (cite cinci) se află Voința 
Brașov (antrenor : N. Hiemesch) și 
Torpedo Zărnești (antrenor : V Gar
ner), urmate de Voința București (an
trenor : M. Bogdan) și Casa Ofițerilor 
Brașov (antrenor : Em. Cristea), cu 
cîte 4 echipe.

Succesul ar fi fost și mai mare 
dacă la startul întrecerii s-ar fi pre
zentat și sportivi de la Corvinul Hu
nedoara, Poiana Cimpina, I. P. I. P. 
Ploiești și... Caraimanul Bușteni ' In
tr-adevăr, alpiniștii din Bușteni au 
lipsit de la această acțiune, organiza
tă chiar in localitatea lor 1



Reprezentativa

Handbalul în 7 este un sport larg 
răspindit in Danemarca, așa incit 
nu este de mirare că selecționatele 
acestei țări, ca și unele din echipele 
de club daneze, au realizat de-a lun
gul anilor rezultate de valoare pe 
plan mondial. Spre exemplu, selecțio
nata masculină a Danemarcei a par
ticipat la toate cele patru ediții ale 
Campionatului mondial, clasindu-se 
cu regularitate în primele șase locuri. 
Și in handbalul feminin performan
țele nu lipsesc. La prima ediție a 
Campionatului mondial selecționata 
daneză, ca urmare a unui rezultat 
egal în meciul din semifinale cu re
prezentativa R. P. Ungare (5—5) și-a 
disputat locurile 5-6 cu echipa Aus
triei pe care a învins-o cu scorul de
10- 6 (3-3).
nemarca a 
Austria cu 
6-1 (0-0).

In momentul de față handbalistele 
daneze se pregătesc pentru cea de-a
11- a ediție a Campionatului mondial, 
unde speră să realizeze o performan
ță mai bună decît aceea despre care 
am amintit mai înainte. De la antrena
mentele pe care le conduce Jorgen 
Absalonsen. antrenorul echipei Aar
hus. nu au lipsit cunoscutele jucă
toare Agnes Ostergaard-Olensen se
lecționată de 33 de ori în echipa re-

In această competiție Da- 
ciștigat seria I, invingind 

9-4 (5-2) și R.P.R. cu

Campionatul mondial de handbal

anzmarcet
omogenă și cu multă experiență

forța și 
Birkemo-

prezentativă, renumită prin 
precizia șuturilor sale, Else 
se-Pedersen, care a îmbrăcat de 58 
de ori tricoul echipei naționale și este 
socotită cea mai bună jucătoare de 
handbal din Danemarca și Kirsten 
Nilsson, care a participat la 40 de 
jocuri ale selecționatei daneze, fiind 
un „pivot“ excelent, 
rapide și cu o 
balon. De altfel, 
a avut prilejul, 
disputate la noi
H. G. Copenhaga, să le vadă 
te excelente jucătoare, care consti
tuie principala forță a echipei daneze.

După o serie de jocuri de verifica
re, antrenorul Jorgen Absalonsen a 
selecționat 16 handbaliste care vor

La lupte

C. S. 0. Craiova —
F. S. G. T. Franța 11-5

(prin teleton). Pnma 
de

CRAIOVA 27 
întîlnire internațională susținută 
luptătorii craioveni a adus o vie sa
tisfacție localnicilor. Pe lingă intilniri 
viu disputate, dinamice și mai a’es 
spectaculoase, sportivii de la C.S O. 
au reușit să obțină și o victorie îm
potriva luptătorilor francezi. Iată re
zultatele tehnice : cat. 52 kg : C. PA- 
PAGILAGHIS (Craiova) inv pct. pe 
C. RIPPA (FSGT) : 57 kg: I. POȘU- 
LESCU (C) și CH. H1LENBLICK 
(FSGT) meci nul; 63 kg: I. BADITA 
inv. tuș 
(FSGT); 
vins la 
(FSGT) ;
A. HOSPITAL (FSGT) : 87 kg. C. BA
DEA (C) inv. pct. pe G. JOST (FSGT): 
97 kg: M. LEVASSEUR (FSGT) inv. 
tuș pe A. PLACINTARU (C) : peste 
97 kg : M. MARTINESCU inv. pct. 
pe H. WOLF (FSGT).

min. 3 
70 kgz 
puncte 

78 kg:

pe G. MOULIERAC 
A. SAXDt) este în

de H. LEGR AND 
PASAT (O :nv. pct.

ȘT. GURGUI coresp.

Peste cîteva

Un mare concurs internațional de parașutisl

în țara noastră. Iată 
care va fi alcătuită 
Danemarcei : Helga
Inge Jensen (H. Hol- 

por-

zile 
pe

bucureștenii vor 
maeștrii înălți- 
Concursului in- 
parașutism al 
desfășura între

cu pătrunderi 
excelentă priză la 

publicul bucureștean 
cu ocazia 
in țară de

jocurilor 
formația 
pe aces-

face deplasarea 
jucătoarele din 
reprezentativa
Hansen (F.I.F.),
back), Lili Larsen (Gentozte)
tari, Agnes Ostergaard-Olensen (F.I.F.), 
Anne Kristensen (K.S.G.), Henny Kock 
(Skovbaken), Jytte Mikkelsen (G.F. 
Hjalesse), Toni Roseler (F.I.F.), He
len Jensen
Nielsen
(A.G.F.),
(H.
(H.
(L
(F.R.E.M.), Hanne Ladefoged (V.R.I.). 

Echipa Danemarcei joacă la Brașov, 
in seria B.

G.
G.
F.

(F.I.F.), Anne Marie 
(F.I.F.), Henny Nielsen 
Else Birkemose-Pederscn 

Copenhaga), Kirsten Nilsson 
Copenhaga), Brigitte Cramer 
Helsingor), Inge Birkekaer

R. P. Romînă-Danemarca 19-11 (11-7)

! cercindu-se finalizarea acțiunilor prin 
i cele mai simple forme (2—3 pase fără 

circulație și un șut. care nimerea — 
era și normal ! m blocajul handbaliști- 
lor danezi), continuăm să ne păstrăm 
convingerea că în atac selecționata noas
tră este capabilă de mai mult. Și scoa- 

• tem în evidentă acest lucru, tocmai 
pentru că la sfirșitul slplSminii țocă- 

[ torii romîni vor participa la un mare 
turneu internațional la Belgrad, unde 
sintem convinși că dacă jocul in atac 
va fi mai rapid, mai variat (așa cum 
a fost m unde momente m partida cu 
Danemarca), rezultatele vor fi și mai 

\ bune.

TINERETUL S-A IMPUS

Nu pulrm încheia observațiile eu pri
vire ta j*vvl echipei R P. Roaaine, firi

■

\rfci«r»l IAJOS KESTHELYI j 
(R P. l'txar*) a coadws corect ți 5 
atent arwiioarele formalii: 3

R.P. RDMINA: Redl (Bocolea) —8 
bloesco (1). Schmidt (1). Oleica | 
(1), Miwer (6). lacob (â). Cnraci. 5 
Heat (2). THman. CoMaete II (3). 3 
B.t linie tm.

DANEMARCA: Mortensen — Han-1 

sen (2). Sandhnj (1). Andersen. 5 
Ole Nielnen. Max Niăsen (4). Cra-1 
mer. Nrhnlm. Kaae (1). Petersen 5 
(1). P. Nielaen (2).

bară !), Costache 
s-au încadrat per- 
dar au avut un 

realizarea acestei

tras de două ori in
11, care nu numai că 
fect în jocul echipei, 
aport considerabil în 
frumoase victorii internaționale.

Cites a cuvinte despre joc. Din cele 
relatate pînă acum se poate ușor deduce 
faptul că partida a fost viu disputată, 
scorul menținindu-se apropiat pînă in 
mm. 36 (12—9). In acest moment.

i
*
*

*
>

L

Astăzi. la Ploiești, pe terenul 
t roiul. selecționa la R.P. Romine 
intîlni in cel <ie al doilea meci 
peeventativa Danemarcei. Partida
începe la ora 18.45 și va fi condusa 
•le arbitrul I-ajos Kesthelyi (ll.P. 
Ungara).

Pe-
va
re-
va

doai fulgerătoare contraatacuri ale lui 
lacob (ah ! dacă s-ar fi jucat tot 
timpul așa...) și o acțiune a lui Costache 
II pe semicerc fac .mai' 
negă care începe să simtă 
poate face nimic și că are 
adversar net superior.

echipa da
că nu mai 
în față un

rei

a scoate ie evicirați colportarea 
torie a tie^rihor jucători Oțelea. lacob. 
(din 6 yutari a înscris 4 goluri și a

Peste citeva 
putea admira 
milor, cu prilejul 
temațional de 
R.P.R. care se va 
1 și 7 iulie a.c. La această com
petiție de amploare, organizată de 
federația de specialitate, vor par
ticipa puternicele reprezentative 
masculine și feminine ale R. P. 
Bulgaria, R. P. Polone, R. P. Un
gare și R. P. Romîne.

întrecerile propriu-zise vor în
cepe luni 2 iulie pe aeroportul 
Clinceni. în programul concursu
lui sînt prevăzute atît salturi in
dividuale cit și salturi în grup. 
Ele vor fi precedate de o demon
strație care va avea loc duminică 
pe aeroportul Băneasa unde vor

evolua cei mai buni dintre col 
pețitori și in același timp virtuJ 
aeromodelismuliii, ai planoare!] 
piloți de înaltă acrobație etc. I 
amănunt interesant pentru sp] 
tatorii acestui concurs internat] 
nai : cu un singur bilet ei vor j 
tea asista la toate zilele de | 
trecere, inclusiv la demonstrai 
care se va desfășura duminică] 
iulie pe aeroportul Băneasa. ț 
letele pentru Concursul internat 
nai de parașutism s-au pus 
vî-nzare la casele obișnuite.

Trebuie de asemenea să spunț 
că întrecerile sînt așteptate cu v 
interes deoarece ele constituie 
bun prilej de verificare a pred 
tirii sportivilor în vederea camp 
oalelor lumii., i

I. Sirbu și Aurelia Cosma campioni internaționali di
ai R. S Cehoslovace

— Pepo-
S. Ceho-

PRAGA 27 (prin telefon). 
ligonul din capitala R. 
slovace au continuat întrecerile din 
cadrul campionatelor internaționale de 
tir ale acestei țări. Cu tot timpul 
nefavorabil, vînt puternic și frig, în 
unele probe cum ar fi pistol precizie 
și prima manșă la pistol viteză s-au 
obținut performanțe bune. Iată rezul
tatele : armă liberă calibru redus 
3y40 focuri seniori: 1. I. SIRBU
392+3S4-]-35g=1134 p. campion inter
național al R. S. Cehoslovace ; 2.
Horinek (R.S.C.) 385+3824-363=1130
p. ; 3. Stiborik (R.S.C.) 3844-384+361 
=1129 p; 4. M. Ferecatu (R. P. R.) 
3924-385+347=1124 p.„. 16. T. CiUlu 
(R.P.R.) 385+371 + 354=1110 p... 21.
N. Rotaru (R. P. R.) 381+371+345 = 
1097 p. Ultimii doi au obținut rezul
tate cu mult sub posibilitățile lor. 
Armă liberă calibru redus 3\30 focuri 
senioare : 1. AURELIA COSMA
(R.P.R.) 292+277+260=829 p. cam
pioană internațională a R. S. Ceho
slovace ; 2. Margareta Filip (R.P.R.) 
286+ 280 +259=825 p; 3. Kudrnova
(R.S.C.) 2874-277+ 258=822 p. Pistol 
precizie 60 focuri: 1. Șvab (R.S.C.)

555 p. campion internațional al | 
Cehoslovace ; 2. Maxa (R.S.C.) "J 
3. Krist (R.S.C.) 549 p; ...5. G. 
gyar 544 p. ...7. Ene Drăgan 543 
9. T. Jeglinski 537 p.... 13. V. ] 
ciu 529 p. După desfășurarea p| 
manșe, la pistol viteză, situația 
următoarea : 1. Șvab 295 p, 2. 
(R.S.C.) 292 p, 3. M. Dumitriu (R 
291 p; 4. Hrenicek (R.S.C.) 291 
St. Petrescu (R.P.R.) 289 p. G.| 
gyar și V. At-anasiu au realizai 
278 p., ambii pierzind cite o si

CONCURSUL HIPIC IN

C«mpi«Hdtclc mondiale tfc lupte clasice

r o m î n i ll II finale

AACHEN 27 (prin telefon). Cort 
hipic international a continuat în 
lilate cu probele de obstacole și il 
Cel mai bnn rezultat obținut de 
re(ii romîni a fost cel al tinărulu 
tru reprezentant Andrei Costea pe 
Diavolo în premiul Federației ec 
germane unde a ocupat locul 4 cu 
timp 112,5 sec. Gh. Langa pe Si 
și Rapsod și Băibuceanu pe Ncla aa 
pat locurile 11 și respectiv 12 în al 
proba cîștigata de Pade (R.F.G.) 
aceasta pcol», «u Joc oarte anr+ 
concurenți. Tot Costea pe calul Dl 
a ocupat și locul 5 intr-o alta 
de obstacole care a revenit lui Ana 
went (R.F.G.).

<• AN DE AN crește numărul sporti
vilor cu clasificare superioară din Uni
unea Sovietică. Zilele trecute a fost in- 
mtnală diploma de maestru a! sportului 
din U.R.S.S. celui de al 25.000-1ea spor
tiv. Tînărul căruia i-a revenit cinstea de 
a fl cel de-al 25.000 maestru al sportului 
este gimnastul turkmen Aman Sanilazov, 
în vîrstă de 21 de ani.
• AM PUBLICAT recent rezultatul 

meciului Norvegia—Suedia. Cu această 
întilnire a fost inaugurată noua ediție a 
Cupei Europei interțări la fotbal. La 
Oslo, echipa Suediei a obținut victoria 
cu 2-0. Returul va avea loc la Stock
holm, dar, fără îndoială. Suedia și-a a- 
sigurat calificarea în etapa următoare.
• DUPĂ John Thomas, un alt atlet 

american, exrecordmanul mondial Ia să
ritura in lungime. Ralph Boston, a de
clarat că va deveni decatlonist. El și-a 
și început pregătirile, obținând rezultate 
foarte bune la sărituri, sprint și gar
duri: în schimb la aruncări și la fond 
rezultatele sale sînt încă necorespunză- 
toare.
• LA CAMPIONATELE mondiale de 

gimnastică de la Praga vor fi prezenți 
— pentru prima oară — și gimnaști din 
Cuba revoluționară. Tot în acest an își 
vor face debutul internațional și gim
nastele din Cuba.
• GALINA MUHINA, maestră a spor

tului din Uniunea Sovietică, a realizat 
zilele trecute o performanță deosebită : 
al 1000-lea salt cu parașuta. Este a treia 
parașutistă din Uniunea Sovietică și a 
patra în lume care atinge o asemenea 
cifră.
• ÎN R.P. BULGARIA a intrat în pro

ducție de serie planorul „Cometa”, crea
ție a unor tineri constructori. Noul pla
nor bulgar poate folosi cei mai slabi cu- 
renți de aer. El dezvoltă o viteză medie 
de 80—90 km pe oră, iar viteza maximă 
pe care poate s-o atingă este de 180 km 
la oră. Lungimea planorului — 6 m, 
greutatea — 240 kg. Noul tip de planor 
bulgar va fi expus la cel de-al XX-lea 
tîrg internațional de la Plovdiv.

• RALPH BOSTON, fostul deținător 
al recordului lumii la săritura în lungi
me, l-a felicitat pe Igor Ter-Ovanesian 
pentru strălucita sa performanță de 
8,31 m. „Un rezultat mare. Și. după 
cum am auzit, Ovanesian nici nu a a- 
tins pragul ! Este adevărat că prima

TOLEDO 27 (Agerpres). —
Carnpona'ele mondiale de lupte cla- 

srce au Început in sala Universității 
din Toledo, reunind 106 concurenți 
din aproape 30 de țări.

Victorioși la lupte libere, sportivii 
sov;e:ici domină și concursul de lupte 
rias:ce_ In primele două zile luptăto
rii sovietici au repurtat 20 de victorii, 
făcînd doar două meciuri nule, astfel 
că ech:pa U.R.S.S. își păstrează 8 
luptători in cursa pentru titlurile mon
diale.

Turcia 
Enale și 
ch:pa R. 
5 competitori, 
coș). Popov:ci 
cu (semigrea) 
final. Neînvins 
a ciștigat la 
fața bulgarului Dinko Petrov, 
intră in turneul final cu două 
negative, la fel cu sovieticul 
;i egipteanul Kamul Saved. Gh. Po- 
povici a făcut meci nul in turul doi

are 7 luptători în turneele 
R. P. Bulgaria — 6- Din e- 
P. Romine au fost eliminați 

iar trei : Cernea (co- 
(mijlocie) și Martines- 

s-au calificat în 
pînă acum. Ion 
puncte în turul

turneul 
Cernea 
trei in 
Cernea 
puncte 

Egadze

&

campionu] turc Tevfik Kis, Marti-cu . ■
nescu a pierdut la puncte la bulgarul 
Radev.

Ca o surpriză este considerată eli
minarea campionului olimpic Dumitru 
Pirvulescti (muscă) și a campionului 
mondial Valeriu Bularca (ușoară). 
Pîrvulescu. după un meci nul cu ira
nianul Paziraye, a pierdut la puncte 
în fața luptătorului german Locour. 
La categoria muscă cel mai bine si
tuat este sovieticul Rîbalko, cu trei 
victorii prin tuș. Aiti patru luptători 
sovietici: Vîrupaev (pană), V. Rosin 
(ușoară), Kirov (mijlocie) și Abasidze 
(semigrea) au șanse să cîștige titlu
rile mondiale. Foarte strînsă este în
trecerea la categoria grea. Tureui 
Kaplan, fost campion mondial, a oo- 
ținut cu dificultate un rezultat egal 
împotriva negrului american Hallow 
Wilson, care cîntărește 175 kg. La a- 
ceeași categorie Dietrich l-a învins pe 
Kasabov îa puncte și A. Roscin 
(U.R.S.S.) prin tuș in 8’49” pe Fr. 
Ballo (R.P.R.).

Baschetbalistele neastr 
din non îi>

în R. P. F. Iugoslavi
Mar(i s-a desfășurat la Belgrad] 

nirea internațională feminină de ba 
dintre selecționata orașului Bucure] 
echipa Steaua roșie Belgrad. Pro 
un joc superior, sportivele noasta 
învins cu 60—57 (34—28). Cu ] 
meci, turneul baschetbalistelor rl 
în R.P.F. Iugoslavia a luat sfîrșit 
au ciștigat două din cele trei pi 
susținute.

putut juca în turneul 
a fost de mai multe 
prima reprezentativă

J.O. de iarnă de la 
dezvoltat interesul a-

oară ci nd l-am văzut sărind mi-am spus 
că nu peste mult el va bate recordul 
mondial. D felicit din inimă și abia aș
tept să ne intilnim la Palo-Alto- — a 
declarat Boston.
• IN ORAȘUL KURSK a fost inaugu

rat zilele trecute un curs de șah trans
mis prin televiziune. In fiecare simbătă. 
iubitorii ..sportului minții' se adună in 
fața micului ecran și urmăresc cu aten
ție expuneri interesante privind istoria 
șahului, precum și lecții in legătură eu 
dobindirea măiestriei.
• CEL MAI BUN fotbalist olandez a 

fost declarat tânărul Van Himst. Pentru 
a doua oară consecutiv el a primit 
„gheata de aur-, premiu care se decerne 
anual de către federația olandeză de fot
bal. Cu toate că Van Himst nu are de- 
cit 17 >^ni, el nu a 
U.E.F.A. deoarece 
ori selecționat in 
a Olandei.
• SE PARE că 

Squaw Valley au
mericaniior pentru patinajul viteză. Așa 
se explică, probabil, atenția care se a- 
cordă în S.U.A. viitoarelor campionate 
mondiale. La Congresul ordinar al Uni
unii de patinaj amator din S.U.A. a fost 
elaborat un amplu plan de pregătire a 
sportivilor americani pentru întrecerile 
supreme de anul viitor. De asemenea, 
s-a anunțat că forul american va soli
cita organizarea campionatelor mondiale 
din anul 1965 sau 1966.
• THOR HEGERDAHL, căpitanul le

gendarei ambarcațiuni „Kontiki”, a fă
cut o vizită de cîteva săptămîni în 
U.R.S.S. Cu prilejul vizitei la clubul ti
nerilor cosmonauți din Moscova, el a 
declarat că se pregătește pentru o nouă 
expediție în Polynezia, pentru a putea 
încheia cu succes cercetările arheologi
ce în Insula Paștelui.
• DE PE ACUM se anunță că la vi

itoarea ediție a „Cursei Păcii” vor fi pre- 
zenți și cicliști reprezentînd Cuba libe
ră. Acest lucru a fost comunicat de că
tre Reinaldo Paseiro, secretarul Federa
ției de ciclism din Cuba, care, s-a aflat 
timp de o lună împreună cu un grup de 
sportivi cubanezi în Republica Demo
crată Germană. In cadrul pregătirilor 
pentru „Cursa Păcii", în acest an va a- 
vea loc în Cuba o cursă ciclistă de 9 
etape (1131 km), prima de acest fel din 
istoria sportului cubanez.

A început turneul de tenis de la Wimbledon
LONDRA 26 (Agerpres).
A început cea de a 76-a ediție a 

turneului internațional de tenis de 
la Wimbledon. In primul tur al pro
bei de simplu masculin Lihaciov 
(U.R.S.S.), l-a învins cu 2—6; 4—6; 
6—1 ; 6—4 . 6—4 ■ pe brazilianul 
Barnes, iar Leyus (U.R.S.S.), l-a 
eliminat cu 7—5; 3—6; 6—1 ; 12—10 
pe belgianul Jacques Brichant. Cu

noscutul campion australian Rod La
ver l-a învins cu 7—5 ; 6—1 ; 6—2 . 
pe indianul Kumar. Bungert (R. F. 
Germană) a ciștigat cu 7—5; 6—2: 
6—3, meciul cu Ion Tiriac (R.P. Ro
mînă). lată alte rezultate; Krisnan 
(India)—Drossart (Belgia) 
6—3; 7—5; ' ' "

CANOTORII ROMÎNI PARTICIPA
LA „REGATA PSKOVID

părăsit Capitala
Pskov (U.R.S.S.),

Ieri dimineață au 
îndreptindu-se spre 
membrii lotului reprezentativ de caiac- 
canoe. care vor participa la „Regata 
Pskov". întrecerile se dispută în zile
le de 30 iunie și 1 iulie.

Din lot fac parte, printre alții : Arti- 
mov, Conțolenco, Vernescu, Pocora, 
Iacovici, Sidorovt frații Lipalit, A. I- 
chim. Timofan etc.

^—2 ; 
Neale Fraser (Austra

lia)—Ned Neely (S.U,A.) 6—0; 6—4; 
6—3; Pilic (Iugoslavia)—Gracie (An
glia) 6—4; 6—1 ; 6—2; Kunke (R F 
Germană)—Gasiorek (R.P. Polonă) 
6—2; 6—1; 6—1; Pimental (Vene
zuela)—Jacobini (Italia) 6—3: 6—4; 
6—1; Sto-lle (Australia)—Abe Segal 
(Africa de Sud) 6—2 • 2—6; 6—4; 
3—6 ; 6—3.

SIMPLU FEMEI : 
(U.R.S.S.)—Webb (Anglia) 
6—2; ” 
ța) 2—6, 6—4: 
glia) —Morcelis (Belgia) 2—6; 7—5, 
6—0 ; Bueno 
ner (S.U.A.)
(Anglia) — Lazzarino (Italia) 6—1; 
6—2.

Ana Dmitrieva
6—1 ;

Kormoczi—de Chatrier (Fran-
1—5 ; Truman (An-

(Brazilia) — War-
6—3 ; 6—4 ; Haydon

• Marele maestru TIGRAN |
TROSIAN a ciștigat concursul | 
didaților pentru titlul mondial da 
de la Curasao. In ultima rundă | 
remizat cu Filip, țotalizînd 17,5 n 
locul al doilea s-a clasat Kerej 
17 p. Anul viitor, Petrosian va | 
ține meciul pentru titlul mondia 
Mihail Botvinik. |
• Meciuri internaționale la fq 

LA QUITO Reims — Sporting | 
In „Cupa Rappan": Mantua. — cj 
Praga 3—1, Slovan Nitra — Olimn 
Nines 4—1, Stade Franqais — l/| 
0—1, Servette — Sarajevo 0—0, | 
Amsterdam — Tatabanya 1—2, d 
— Slavia Plsen 4—0, Young Boi 
Racing Paris 4—4. LA PARIS : St] 
Roșie Belgrad — F. C. Santos 
(din echipa braziliană au făcut I 
Gilmar, Mauro și Zito, iar in fol 
ția iugoslavă 
Sekularac și 
Racing Paris 4—2. In finală vor 
Steaua Roșie 
GRAD : Sampdona 
marcat Brighenti în min. 82).

• Prima et^pă în cursa 
unională (care măsoară 2053 
părțită in 12 etap°' Kiev — 
(138 km) a revenit estonianulul J 
ravas (Saidhujin, Kapitonov. ț 
hov nu participă in cursă, preg 
du-se pentru turul ciclist al Când

au jucat DurkJ 
Melici). Rapid Vj

și Rapid. LA
Zenit
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