
Minunată
Iată-ne in plin sezon de va

ră... Mercurul termomeUrelor 
urcă vertiginos : 30... 32... 34... 
36 de grade Celsius. După un 
an de rodnică activitate pro
fesională, de învățătură, fie
care se gândește la zilele plir 
ne de bucurii ale vacantei, ale 
concediului, își face proiecte: 
cum să petreacă mai frumos, 
mai util, zilele de odihnă.

In întreaga tară, în. minunate
le stațiuni balneo-climaterice, 
la munte sau pe însoritul lito
ral, s-au făcut pregătiri inten
se, pentru ca oamenii muncii 
venifi la odihnă să se simtă 
cât mai bine, pentru ca zilele

vacanță

asemc- 
să te 

și apă, 
munte

șah, stau la dispoziția amatori
lor de sport. Ele vor fi gazde 
ale unor inedite întreceri, ce 
vor aduce... la start mulți de- 
butanți în activitatea sportivă.

Este minunat — de 
nea — să faci sport, 
bucuri de soare, de aer 
de aerul înviorător de
în zilele de vacanță, de con
cediu. Prin grija partidului, a 
regimului nostru democrat- 
popular, oamenii muncii au la 
dispoziție condiții optime pen
tru aceasta.

Concediul este astăzi, cel 
mai potrivit mijloc de a te re
crea prin sport, prin turism.
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Joc frumos la Ploiești

0 mare
demonstrație

9

aviatică
pe aeroportul

Băneasa

petrecute aici să rămînă pentru 
fiecare o amintire plăcută. Noi 
și impunătoare construcții, com
plexe mari de deservire, 
buri, parcuri și teatre de 
vor satisface fără îndoială 
turile și celor 
peți.

Alături de 
•kb-educativă 

de 
ocupă un loc
roase terenuri de volei, 
chet, tenis, mese de tenis

mai exi genți

clu- 
vară 
gus- 
oas-

activitatea cultu- 
desfășurată în 
odihnă, sportul 

de seamă. Nume- 
bas- 

și

Și la Ploiești. în cel de-al 
doilea meci susținut în compania 
reprezentativei Danemarcei, band- 
baliștii romîni au obținut vic
toria. Numai că, de această dată, 
ei au trebuit să depună eforturi 
serioase pentru a putea termina 
învingători. Aceasta, în primul 
rînd, pentru că selecționata daneză 
a jucat la Ploiești rault mai bine, 
foarte atent în apărare, mai ra
pid și mai variat în atac, opu-

Petrolul—Selectronata Indoneziei
7-3 (4-2)

PLOIEȘTI 29 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — Tribunele 
stadionului Petrolul erau pline 
la ora începerii meciului Petrolul 
— Selecționata Indoneziei. Întîl- 
nirea stîmise un viu interes, mai 
ales că ea constituia o revanșă la 
partida susținută de ploieștrni în 
decembrie la Djakarta. Așteptările 
spectatorilor au fost
Cele două formații au furnizat un 
joc iute, spectaculos, desfășurat 
în limitele unei perfecte sporti
vități.

satisfăcute.

Cele două partide de la 
București se vor disputa ast
fel :

Duminică, pe stadionul 
„23 August”, ora 
STEAUA — DINAMO 
CĂU (în deschidere, la 
16.15 jocul de tineret).

Luni, pe stadionul Repu
blicii, 
20,30) :

18 : 
BA-
ora

în nocturnă (ora
RAPID—PETROLUL §

R/O0000000000000000000cxx>00000000000000<?

Joi, la Ploiești

selecționata Danemarcei: U-9 (5-7)
nînd o dîrză rezistență dc-a lun
gul întregii partide. în plus, an
trenorul Erik Nielsen a avut in
spirația de a-1 înlocui în poartă 
pe Mortensen cu tînărul Ilolst, 
care a făcut o partidă excepțio
nală, scoțînd mingi aproape im
posibile și salvînd, prin aceasta, 
echipa sa din multe momente cri
tice. Iată dar principalele motive 
datorită cărora liandbaliștii romîni 
au trebuit să muncească serios în 
finalul partidei pentru a cuceri 
victoria cu scorul de 14—9

mit trei goluri de pe extremă, 
în ansamblu, deci, echipa a jucat 
slab în prima parte a întîlniriî. 
După pauză însă, jucătorii noș
tri și-au revenit. Ei au demonstrat

CALIN ANTONESCU
I

(Continuare in pag. a 4-a)

Cu sprijinul comuniștilor

se dezunii activitatea swtiuă 
de mase din uzina naasiră

Și de data aceasta victoria a 
revenit Petrolului, însă la un scor 
mai mare : 7—3 (4—2), ca ur
mare a eficacității liniei de îna
intare. La acest avantaj, față de 
oaspeți, s-a adăugat și superio
ritatea tehnică a gazdelor, eviden
tă în tot timpul partidei. Fotba
liștii indonezieni s-au impus prin 
contra atacuri foarte rapide și pe
riculoase, desfășurate mai ales pe 
extreme. Așa au și marcat două 
din cele trei goluri.

începutul întâlnirii aparține ous- 
ților, care atacă foarte iute. Apă
rarea Petrolului însă este la post. 
Ga-zdele ripostează, preiau iniția
tiva și în min. 10 deschid scorul 
prin Dridea I, în urma unei ac
țiuni personale. Nu trec nici 30 
de secunde și Timisela egalează, 
în urma unei greșeli a lui Fronea. 
Acțiunile alternează la cele două 
porți. Portarul Judo se remarcă 
prin cîteva intervenții salutare. 
Totuși, Petrolul reușește să stră-

Mîine dimineața iubitorii de
monstrațiilor aviatice de înaltă 
da** au drept punct de întâlnire 
aeroportul Băneasa din Capitală. 
Ore în șir, zeci de mii de pri
viri vor fi ațintite in sus, urmă
rind evoluțiile spectaculoase ale 
îndrăzneților maeștri ai înălțimi
lor.

Concursul internațional de pa
rașutism al R.P.il., care se va des
fășura între 1—19 iulie, are ca 
deschidere un program excepțio
nal, cu nenumărate puncte de 
atracție. Demonstrați; de aero- 
modele, de zbor fără motor, de- 
monstrații de salturi cu para
șuta și în sftrșit evoluțiile pilo- 
ților acrobați, în grup și indivi
duali, îu numere de mare măies
trie, stârnesc de pe acum in
teres in rîndul publicului. Timpul 
frumos din ultimele zile promite 
duminică o dimineață senină și 
însorită, ceea ce va contribui, de
sigur, Ia reușita demonstrației. 
Menționăm că în rindurile celor 
care-și vor arăta măiestria pe 
aeroportul Băneasa se află con
structori de modele, parașutiștl 
și piloți sportivi de cea mai înaltă 
clasificare, maeștri ai sportului^ 
recordmani mondiali și ai țării 
noastre, deținători ai insignelor 
de aur ale F.A.I.

’ Ineepînd de luni, pe aeroportul 
Clîncem vor avea Ioc probele 
concursului 
individuale 
șuta de la 
aterizare la

Repetăm că biletele de dumini- 
Ică dimineața, la marea demon

strație aviatică de pe aeroportul 
Băneasa, sînt valabile pentru toate 
zilele de concurs.

internațional, salturi 
și în grup cu para- 
diverse altitudini cu 
punct fix.

V. GRĂDINARU

(Continuare in pag. a 5-a)

Aterizarea la punct fix cere o mare măiestrie din partea pa- 
rașutiș-tilor. Vă veți convinge duminică dimineață urmărind 

frumoasa demonstrație de pe aeroportul Băneasa

acum finalele!
seara a avut loc cea de-a 
semifinală a campiona- 

republicane de box.
ora 19.30 și-a făcut apa- 
Pe ring prima pereche

boxeri : N. Mîndreanu și 
Crăciun. Mîndreanu a do- 

Cră- 
con- 
tem- 

de-

Cultura fizică și 
— parte integrantă
turii socialiste — a 
în ultimul timp o dezvoltare fără 
precedent. Condițiile tot mai bune 
create de partid și guvern mase
lor de oameni ai muncii pentru 
practicarea exercițiilor fizice și 
sportului au dat posibilitatea 
unui mari* număr de tineri și 
vîrsbniei- să pășească pe stadioa
nele și terenurile sportive de pe 
întreg cuprinsul tării. La startul 
marilor competiții populare, ca și 
la întrecerile inițiate la nivelul 
asociadhlor sportive, participă a- 
nual su'te și sute de mii de oa
meni ai muncii. Sportul contri
buie n-st’fel la întărirea sănătății 
și ridicarea capacității de muncă 
a cetățenilor patriei noastre.

Muncitorii, tehnicienii și func
ționarii Uzinelor mecanice Poiana- 
Cîmpina au îndrăgit activitatea 
sportivă. Ca urmare a muncii des
fășurate de consiliul asociației 
sportive, a colaborării lui rodnice 
cu sindicatul și organizația de 
bază U.T.M., peste 1.200 de sa
lariat ai uzinei au devenit mem
bri »i IJCFS. Ei sînt angrenați 
intr-n vie și continuă activitate 
com pet iț hm a I ă d c mase.

Organizația de partid din uzi
nă acordă un sprijin permanent

sportul 
a cul- 

cunoscut

și multilateral dezvoltării 
tultri.

La poalele muntelui, în acest 
decor minunat, zilele petrecute 
simt de neuitat. Frumusețea 
peisajului este o invitație la 
drumeție. Și data viitoare, poa
te chiar la cabana Pietrele, pe 
care o vedeți in fotografia 
noastră.

◄ Dar am comite o greșeală dacă
◄ am considera că mimai jocul bun 
■* al handbaliștilor danezi și forma
◄ excepțională a portarului Holst
◄ au determinat ca, joi după-amiază, 
«* la Ploiești, scorul să se mențină 
4 sub semnul incertitudinii pînă în
◄ ultimele minul-e (în min. 50 se-
◄ leeționata noastră conducea doar 

spor-^ cu 10—9 !). La aceasta a contri-
Acest spri jin se reflectă < buit, pe de o parte, greșita oricn- 

nu numai în faptul că biroul or-tare tactică a echipei noastre din 
ganizației de partid analizează < prima repriză, cînd s-a jucat din 
periodic activitatea desfășurată de^ nou static, fără contraatacuri, 
consiliul asociației sportive, dînd^ fără să sc angajeze decis și în 
indicații pentrn continua dezvol-j momentele cele mai favorabile 
tare a activității sportive de mase,^ „pivoții**, iar pe de altă parte 
ci mai ales - prin faptul că<]ipSa de mobilitate și atenție în 
nunit;roși comuniști participă di--* . >. . . w. i ■ t „ . . * aparare, tot din prima repriză,rect la viwțw sportivă a urinei,J r
eondnieind activitatea sportivă. <selecționata noastră a pri- 
muneiml* neobosit pentru continuul J_________________________________
ei progres. Comuniștii ing. Gh.J 
Nâstase. Oetav-ian Ulman. Constan-^ 

ai consiliu-J 
Octavian *

— responsabilul secției J 
Virgil Cdțan, Mihai Stoi-^

tin Asia — membri 
lui asociației sportive.
Șcrhan
«te
ceseu, Constantin Coran — spor 
tivi, și in iriți alții își arlnc con- — 
triliuția Ia organizarea și desfă-^ 
șnrarca activității sportive. Ia- 
mobilizarea muncitorilor și îndeo-^ 
schi a tineretului La startul 
moașelor competiții de mase 
ganizate în- uzină și în oraș.

fru- 4-4 
or-4

44 
■4

CONSTANTIN SORETE 4 
secretarul comitetului de partid* 

al Uzinelor' mecanice Poiana- * 
Cîmpina *

*i 
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Joi 
doua 
telor

La 
riția 
de 
S.
minat mai mult. Tînărul 
ciun, extrem de mobil, a 
trat însă spectaculos, 
perind uneori atacurile
cise ale lui Mîndreanu. Am pu
tea reproșa lui Crăciun faptul 
că nu a avut curajul să preia 
inițiativa, motiv care i-a deter
minat pe judecători să acorde 
victoria lui Mîndreanu.

Tînărul Constantin Crudu a 
întâlnit pe Puiu Nicolae, bo
xer cu o mare experiență a

Ultima repriză a meciului dintre Pintilie (cu spatele) și Pătruț 
a fost, după cum se vede și din fotografia noastră, 

foarte disputată

ringului. Firește, Puiu a ata
cat hotărât chiar de la început, 
îndeosebi plexul adversarului. 
Crudu nu a acceptat lupta de 
aproape, contrînd cu serii scur
te la figură, 
doi „cocoși“ 
deznodământ 
za a doua,
ficatul adversarului, 
pediază o lovitură 
tă... sub centură expediindu-și 
adversarul la podea. Era clar : 
lovitură neregulamentară care 
se sancționează 
carea celui care 
riul a atribuit 
prin... K.O. lui

Lupta dintre cei 
a avut însă 

nedorit.
căutînd

un
In repri- 
insistent 

Puiu ex- 
upercuta-

decis. In prima repriză, ca ur
mare a presingului, el și-a tri
mis adversarul la podea. Flo- 
rea a fost de 
pierzînd net. Mult „i 
de spectatori a fost 
dintre T. Pintilie și I.
Cei
pe...
ve
vând
mai mult.

nerecunoscut, 
,gustată“ 

partida 
. Pătruț. 

accent 
eschi-

a-

doi boxeri au pus 
păcăleală folosind 

spectaculoase, Pintilie 
meritul de a fi punctat

DOBRE PAVEL — ACELAȘI 
BOXER DE TEMUTcu descalifi- 

a comis-o. Ju- 
însă victoria 

Puiu Nicolae!
Toți cei prezenți pe stadion 

au așteptat ca întîlnirea din
tre I. Dinu și I. Florea să se 
dispute 
chilibru
nat însă autoritar, a lovit mai

I
V. Mîrza nu și-a putut croi 

drum spre finala 
lor. Cel care i-a 
mul a fost Dobre

campionate- 
barat dru- 

Pavel, care

sub semnul unui e- 
vizibil. Dinu a domi-

C. RAI CU

(Contimmre in pag. a 4-a)

INI ACEST SUMAR;

0 pagină de fotbal Magazin sportiv
Știința Cluj învingătoare în întîlnirea 

de fotbal cu Metropol (Brazilia)

I

*
â 
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--------------------- LA U. T. A. --------------------- 
Qrupe sportive active, 

rezultate din ce în ce mai bune

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

Asociația sportivă ce funcționează 
pe lingă Uzinele Textile din Arad se 
bucură de o veche tradiție pe tere
nurile de sport din regiune și chiar 
din întreaga țară, ’utr-o serie de ra
muri sportive textiliytii arădeni au pu
tut să se rnîndrească cu victoriile cu
cerite, cu titlurile de campioni cîști- 
gate. Dar nu numai activitatea de per
formanță era la loc de cinste ci ți 
cea de mase. Totuși anul trecut din 
cauza unor lipsuri dovedite de mem
brii consiliului asociației sportive și 
de unii tehnicieni, care își îndeplineau 
sarcinile în mod formal, rezultatele 
n-au mai fost aceleași.

Consiliu] regional UCFS Banat și 
Clubul sportiv orășenesc Arad au a- 
cordat un sprijin eficient pentru în
dreptarea treburilor la această mare 
asociație. Desigur, primele măsuri 
care au trebuit să fie luate au fost 
în domeniul organizatoric. Slaba le
gătură ce a existat între consiliul a- 
sociațîei sportive și membrii asocia
ției — pe anul 1961 — a făcut ca 
majoritatea acțiunilor inițiate să nu se 
bucure de o participare pe măsura po
sibilităților. Cea mai bună dovadă, în 
această privință, ne-o aduce chiar parti
ciparea la campionatul asociației: nu
mai 255 de participant într-o uzină 
cu mii de muncitori I O serie de sec
ții ca cele de ciclism, haltere, volei, 
lupte, tenis de masă și box și-au în
cetat activitatea atit pe plan de mase 
cît și de performanță. In secția de a- 
tletism, care cuprindea 26 de membri, 
dintre care veneau cu regularitate ia 
antrenamente numai 12 sportivi, dom
nea o automulțumire complet nejus
tificată. Primirea în această secție se 
făcea fără vreo selecție, numai prin 
simpla prezentare la antrenament

Din această cauză, pentru a face 
față diferitelor întreceri, antrenorii a- 
pelau de multe ori la elemente din 
afara uzinei, deși din cei peste 2.200 
de membri UCFS ciți avea asociația 
s-ar fi putut selecționa mtdți sportivi 
capabili.

Slăbiciunile mai sus enumerate se 
datorau și faptului că birourile de 
secție ne ramură de sport nu își du
ceau activitatea așa cum ar fi trebuit 
Multe din sarcini erau rezolvate de 
către un singur om, sau pur ți sim
plu date uitării.

In urma ajutorului primit, consiliul 
asociației S|>ortive (președinte Teodor 
Blaj, secretar 1. Crițan) a pornit la 
treabă. Prima și cea mai urgentă sar
cină a fost ca grupele sportive să-și 
trăiască intr-adevăr viața. Grupele

Gimnastica de înviorare
Program nr. 14 — Să învățăm înotul
Ex. 1. Deplasare prin cameră, săltind 

ușor pe fiecare picior. Balansarea li
beră a brațelor, îndoind și ridicînd 
ușor piciorul liber în față.

Ex. 2. Stind cu picioarele depărtate, 
trunchiul aplecat în față, brațele în
tinse înainte cu palmele apropiate, 
capul între brațe; ducerea brațelor 
prin lateral înapoi, ridicarea capului 
și inspirație (1), îndoirea brațelor 
la piept (2)j întinderea brațelor îna
inte (3—4). Exercițiul se repetă de 
6—8 ori.

Ex. 3. Sezînd pe dușumea cu pi
cioarele întinse înainte și apropiate, 
manile sprijinite la spate: îndoirea 
picioarelor cu ridicarea și depărtarea 
genunchilor și cu apropierea tălpilor 
(1), Întinderea picioarelor cit mai des
făcute (2), apropierea energică a pi
cioarelor (3), iar la timpul (4), pauză. 
Se execută de 6-8 ori. , 

sportive — în număr de 15 pe întrea
ga uzină, împărțite pe sectoare și pe 
schimburi — sprijinite de organiza
țiile de partid și U.T.M. și de gru
pele sindicale și cerînd ajutorul teh
nicienilor și maiștrilor din schimburi, 
au reușit să înregistreze frumoase 
succese. In scurt timp asociația spor
tivă U.T.A. a putut raporta organelor 
superioare că numărul membrilor 
UCFS a crescut de la 2.848 (decem
brie 1961) la 4.682 (mai 1962).

O atenție deosebită a fost acordată 
și gimnasticii în producție. In prezent 
peste 1000 de persoane practică pauza 
de înviorare. Aceștia sînt muncitorii 
și muncitoarele din sectoarele năvă-

organizației noastre
dit, repansaj I și II, creație, atelierul 
strungărie, control tehnic, tăiat catifea 
și administrativ. Desigur că in acea
stă privință mai sint incă multe de 
făcut Muncitoarele din principalele 
secții ale uzinei nu practică încă gim
nastica în producție. Este vorba de 
țesătoare și de filatoare. In timpul cel 
mai scurt consHiui asociației sportive 
va trebui să rezolve și această sar
cină, deosebit de importantă pentru în
tărirea sănătății oamenilor muncii din 
uzina respectivă.

Din cauza slabei munci organizato
rice desfășurate in trecut, cotizația 
de membru UCFS nu era achitată in 
întregime și in niod regulat de către 
toți membrii asociației. In acest an 
datorită muncii rodnice pe care ©des
fășoară grupele sportive achitarea la 
timp a cotizațiilor nu mai prezintă 
greutăți. Dacă in întreg anul 1961 au 
fost încasați numai 14.424 lei. anul 
acesta în primul trimestru s-a realizai 
14.242 lei. în luna aprilie au fost în
casate peste 4 500 iei, iar in luna mai 
5.816 tei.

Spre deosebire de ediția anterioară 
a Spartachiadei de vară a tineretului, 
cea din acest an se bucură de o par
ticipare numeroasă. Deși întrecerile 
nu s-au terminat încă in fițele de 
concurs ale asociației sportive U.T.A 
figurează peste 400 de partic'panți ia 
tir, 200 la fotbal. 200 la volei ete 
Activitatea competițională de mase a 
ridicat noi probleme in fața condu
cerii asociației. Numărul instructorii» 
voluntari s-a dovedit insuficient. De 
aceea o serie de tovarăși ca 1. Cioro- 
gariu, M. Lucaci (volei), L. Băcuț,

Ex. 4. Stind cu vârfurile picioarelor 
apropiate, brațele intinse in sus cu 
palmele lipite: îndoirea lentă a corpu
lui înainte, cu capul menținut intre 
brațe și cu genunchii intinși. Revenire 
încet in poziția inițială. Se repetă de 
4—6 ori.

Ex. 5. Stind cu picioarele depărtate, 
trunchiul ușor aplecat inainte, un braț 
dus in ta(ă, celălalt înapoi. Imitarea 
înotului craul prin schimbarea alter
nativă a brațelor : brațul care pleacă 
inainte este Cub îndoit din cot pe 
sus inainte, iar cel care se duce 
înapoi este tras pe jcs. Mișcarea ee 
execută amplu din articulația umă
rului de 8-12 ori.

Ex. 6. Sărituri ușoare ca mingea pe 
piciorul drept de 8 ori, menținind ca
pul aplecat in partea dreaptă, apoi 8 
sărituri ușoare pe piciorul sting cu 
capul aplecat spre stingă, incercind să 
imităm scoaterea apei din urechi. E- 
xercițiul se repetă de 3—4 ori.

I. Tăuceanu (fotbal) și-au ridicat cu- 
noștirrțeile teoretice și practice, absol
vind cursurile de instructori voluntari 
organizate de organele UCFS.

Desigur mai sînt încă multe de 
făcut în privința activității de mase și 
de performanță la U.T.A. Nu toate 
birourile secțiilor pe ramură de sport 
își desfășoară activitatea în mod nor
mal, nu toate grupele sportive sint ac
tive (ne gîndim mai ales la cele dio 
filatură și bobinaj) și nu totdeauna 
mobilizarea pe care o face consiliul 
asociației .pentru participarea la dife
rite competiții de mase este cea mai 
bună. Tn privința turismului de mase 
rezultatele încă sînt cu mult sub po
sibilități. Să dăm un exemplu. Cei ce 
lucrează in uzine, împreună cu fami- 
b’ile lor. posedă cîteva mii de bici
clete. Totuși, pinâ în prezent nu s-a 
organizat nici o acțiune cicloturistică. 
Credem că aceste posibilități nefolo
site pină acum trebuie să stea in vi
itor în centrul atenției consiliului a- 
sociației și mai ales a biroului secției 
de turism.

Activitatea sportivă a pornit pe un 
drum bun la această asociație. Pe vi
itor va trebui să se muncească cu și 
mai multă perseverență, cu pasiune, 
fără de care succesele in sport nu sint 
posibile.

OTTO BENKO

D i n
MOI ASOCIAȚII SPORTIVE

In perioada desfășurării Spartachia
dei de vară a tineretului, in raionul 
Tirgoviște au fost înființate noi aso
ciații sportive. In comuna Runcu, noua 
asociație sportivă se numește Recol
ta. iar in comuna Lazuri a luat ființă 
asociația \,:ctoria. Ele numără 120 de 
membri UCFS.

Mișu A vanu—coresp.

O NOUĂ BAZĂ SPORTIVĂ LA IAȘI

Din inițiativa catedrei de educație 
fizică de ,1a I nștitotoj Pedagogic de 
trei ani din lași, in incinta Institu
tului se amenajează o bază sponivă 
simplă cu terenuri de volei și bas
chet Pină in prezent studenții au e- 
kciuat peste 2.000 de ore de muncă 
patriotică

I. Ghețiu—coresp.

COMPETIȚIE REUȘITĂ

Asociația sportivă Dinamo Barza, 
raionul Brad, regiunea Hunedoara, a 
organizat un campionat de fotbal, la 
care participă 10 echipe. In urma jocu
rilor disputate pină acum, pe primul 
toc se află echipa Brădișor. urmată 
de echipa Musariu și de Sănătatea 
Campionatul asociației continuă. Câș
tigătoarei ii va fi înminată o cupă

Mihai Susan—coresp.

COPIII IUBITORI Al SPORTULUI
Elevilor școlii noastre le place muți 

să practice sportul. Pe tmgă lotbal. 
noi mai jucăm șah. facem crosuri, 
participăm la săritira in înălțime. Cea 
mai bună performantă a fost realizată 
la șah unde campionatul raional de 
pitici a revenit semnatarului acestor 
rinduri. La săritura in înălțime. Dan 
Vucescu. in virstă de 10 ani. a trecut 
peste ștacheta nălțată la 1 metru. 
Și gimnastica e un sport îndrăgit de 

I elevi, ca să nu mai vorbesc de fotbal.
In orele libere, jucăm fotbal cu echi- 

. pa clasei a IJI-a B. li învingem întot
deauna.

La serbarea de sfirșit de an, gim
nastele clasei I A au dat un specta
col frumos. Exercițiile cele mai reușite

„O contribuție serioasă tn vederee 
reectivizării gimnasticii In producție"

Răspunzînd criticii făcută in arti
colul întitulat „Start bun, dar...“, con
siliul asociației sportive „Flacăra ro
șie" din București arată că în cadrul 
întreprinderii cu același nume gimnas
tica în producție a obținut frumoase 
succese în anii 1959, 1960 și în primul 
semestru al anului 1961. Apoi, activi
tatea in acest domeniu a scăzut din 
cauza lipsei de preocupare a activu
lui clubului Flacăra roșie pentru spor
tul de mase și a faptului că activul 
obștesc din fabrică a fost angrenat 
in munca secțiilor de performanță, ne- 
gKjindu-se sportul de mase.

Inactivitatea generală privind spor
iți de mase a determinat Comitetul 
de partid să ceară organelor UCFS 
reorganizarea activității sportive din 
fabrică prin reînființarea asociației 
sportive Flacăra roșie. In cadru] con
ferinței s-a discutat pe larg problema 
gimnasticii în producție, iar noul con
siliu a stabilit în prima sa ședință 
de lucru următoarele:

— revizuirea situației instructorilor 
voluntari, completarea numărului ne
cesar și instruirea lor

— revizuirea programelor exerciții]» 
cu sprijinul metodistei raionale

— reluarea integrală și cu conti
nuitate a activității la sectoarele în
călțăminte și marochinărie

— extinderea gimnasticii în produc
ție la sectorul de articole tehnice și 
personalul tehnico-administrativ

— selecționarea din rindul practi- 
carrțikr gimnasticii în producție a u- 

poșta zilei

Ore de muncă patriot ic ă la amenajarea barei sportive
Pedagogic de 3 ani din Iași

simple a Institutului

Foto: I. Ghețiu

le-a executat gimna6ta Rodiră Comă- 
nescu. Ne-am cumpărat și mingi de 
tenis de masă și vrem ca la anul să 
practicăm și acest sport.

Toți acești sportivi sint și frxmtași 
la mvățâkră. Dorim ca in viitorul an 
școlar sportul să ia și mai mare avinl 
in școala noastră.

Irinel Popescu 
elev în clasa a lll-a A 

Școala medie Filiași
ÎNTRECEREA MICILOR FOTBALIȘTI
Timp de mai multe zile s-au desfă

șurat întrecerile din cadrul etapei rato
nale a campionatului regional de fot
bal rezervat copiilor. Au luat pane

Se dezvoltă activitatea sportivă 
de mase din uzina noastră

(Urmare din pag. 1)

Munca neobosită a activiștilor spor
tivi din uzină, în fruntea cărora se afifl 
in permanență comuniștii, a dat roade, 
lată de pildă numai anul acesta, în 
afara întrecerilor Spartachiadei de iarnă 
a tineretului, a crosului de mase „Să 
întîmpinăm 1 Mai“ și a Spartachiadei 
de vară a tineretului, în uzina noastră 
s-au desfășurat numeroase campionate 
pe asociație. Bine organizate și bine 
popularizate ele au atras un mare nu
măr de muncitori, tehnicieni și func
ționari. Astfel, la campionatul tie volei 
participă 6 echipe (după disputarea tu
rului pe locul I se află echipa grupei 
sportive de la Motoare 1), Ja tir au 
concurat 86 de tineri și tinere (învin
gător tehnologul Octavian Șerban). la 
fotbal se întrec 6 echipe (conduce selec
ționata grupei sportive de la secția 
Tractoare), la atletism au concurat în 
primele întreceri 36 de atleți și atlete, 
la tenis de masă 41 (învingător strun
garul Mihai Ion), la șah 83 (pe primul 

nui lot de 25 de băieți ți 25 de fete 
în vederea înființării secției de gim- 
nastică.

In încheierea scrisorii, consiliul Xv 
sociației sportive Flacăra roșie ne răs-. 
punde că articolul apărut în ziarul 
„Sportul popular" a constituit o cooh 
tribuție serioasă în vederea reactî- 
vizării gimnasticii în producție îai 
fabrica Flacăra roșie.

u 
„Au fost luate măsuri corespunzătoare**

Intr-un articol publicat de curîrid 
a fost criticată slaba desfășurare a 
Spartachiadei de vară a tineretului îa 
raionul Costești. Consiliul raional 
UCFS Costești ne răspunde că își îa- 
sușește critica făcută și că au fost 
luate măsurile corespunzătoare pentru 
asigurarea celor mai bune condiții de 
disputare a întrecerilor.

„Jucătorul Cinteanu șl-a recunoscut 
greșeala"

Răspunzînd criticii făcută în artF 
colul întitulat „Păsări călătoare", 
consiliul asociației sportive Industria 
Linii Timișoara ne răspunde următoa
rele : „Consiliul asociației a analizat 
cazul, apreciind că F. R. Natație a 
dat o decizie justă de sancționare •' 
jucătorului Cinteanu. Consiliul asocia
ției noastre a analizat atitudinea ju
cătorului Al. Cinteanu, atrăgîndu-i a- 
tenția că pe viitor astfel de abateri 
vor fi sancționate în primul rind de a-, 
sociație. Jucătorul în cauză și-a recu- 
noscut greșeala și s-a angajat ca de 
acum înainte să dea dovadă de o 
disciplină exemplară".

opt echipe reprezentînd școlile .elemen
tare din orașul Botoșani. Împărțite ha 
două serii, echipele participante la 
campionat au demonstrat un fotbal 
frumos. Finala competiției disputată pe 
stadionul „1 Mai" din Botoșani a pus 
față in față echipele școlii de 8 ani 
nr. 5 și școlii de 8 ani nr. 4. Jo
cul a scos în evidență -faptul că în 
rindul copiilor sînt elemente cu pers
pective frumoase; care ar putea ca ia 
viitor să împrospăteze echipele de ju
niori ale asociațiilor sportive. Echipa 
școlii de 8 ani nr. 4 a cîștigat cu 4—0, 
primind in acest fel titlul de cea mai 
bună echipă de fotbal-copii din Bo
toșani.

A. Abramov ici—coresp.

loc sudorul Aurel Panac), la ciclism 
26 etc. Sesizînd faptul că muncitorilor 
noștri le place turismul, consiliul aso
ciației a organizat pînă acum patru ex
cursii (la Galați, Sinaia, București și 
Poiana Narciselor), la care au luat parte 
aproape 700 de iubitori ai drumeției*.

Firește, mai sînt multe de făcut pen
tru a ajunge ca majoritatea muncitorilor, 
întreg tineretul uzinei noastre să fie 
angrenat într-o activitate competițională 
bogată. Va trebui să punem un accent 
deosebit pe atragerea tineretului spre 
practicarea gimnasticii, a atletismului 
și natațici, va trebui să dezvoltăm și 
mai mult campionatele pe asociație, să 
le dăm un caracter și mai larg. In 
felul acesta vom retfși să contribuim la 
căli rea tineretului și la recrutarea de 
elemente valoroase pentru secțiile de per
formanță. • . ‘r"

Organizația de partid, comuniștii din 
uzina noastră vor continua să sprijine 
dezvoltarea activității sportive, vor în
druma continuu tineretul spre practicarea 
exercițiilor fizice și sportului.



IAU' /taTiiei
J
! Echipele Clubului sportiv școlar- 

campioane ale Capitalei

Concediul pe litoral. Pe nisipul fia al plajei, re* rarei, feritei «Ir rxrrerxi. e o piiorre s» foci tm .vo
lei", fie el chiar si_. ta cerc. Foâdcd apoi smead o baie ia apa tnărfi la care te-» șradM, poate, toată iarna 

Feto: V. BAGEAC

Echipele de juniori și junioare ate 
Cubului sportiv școlar au cucerit și 
anul acesta titlurile de campioane de 
baschet ale Capitalei.

lată clasamentele finale:

4. Sc. medie 35 18 12 6 997: 827 29
5. S.S.E. li Gh. Șincai 18 9 9 897: 923 27
6. Tînărul dinamovist 18 8 10 1016: 963 26
7. Rapid 18 5 13 933:1'170 23
8. Voința 18 3 15 576:1119 21
9. Steaua 18 3 15 781:1149 21

10. S.P.C. 18 3 15 327: 875 12

LITORALUL SPORTIV VĂ AȘTEAPTĂ
lată-ne după atîta așteptare, in toiul 

verii. Răcoritoarele se vînd ca— punea 
cald,!, jar zilele de concedru stat tei 
mai atgoape. A sosit vara '

„Unae să merg ?“ Iată întrebarea pe 
care și-o pune oricine. In excursie pe 
Valea Prahovei, in Făgăraș, ia Boraec

PROIECTE...
ASTF.PT cu nerăbdare 

CUNOȘTINȚA CU- DELTA!

Am citit mult și am vizionat și toi 
interesant „documentar* in fegătură 
cu bogățiile și frumuseții* Deltei 
Faima acesteia a trecut de mult hota
rele țării.

Sînț în preajma concediului de o- 
ditmă, și n-am ezitat în nici un mo
ment ca Delta să-mi fie primn! obiec
tiv. Am mai colindat prin munți și ca 
un pasionat al problemelor de faună 
și iloră, se înțelege că nu pot ocoli 
acest adevărat tezaur pe care-1 con
stituie Delta Dunării.
•■kcă de pe acum îmi imaginez fru
musețea’' panoramei ce se va desfășura 
în călătoria noastră pe Dunăre, fa 
fiecare seară, o oră, mi-o voi rezerva 
jocului de șah. care în această ambi
anță cu totul deosebită va fi fără ta- 
doială cit se poate de reconfortant

prof. N1C0LAE MJHALCEA
școala de S ani comuna Săftica

ITINERARUL MEU-

Peste puțin timp voi pleca in con
cedia de odihnă. Unde ? Mi-am și 
ales stațiunea: Laeii Roșu— Am ia j 
față o fotografie: vestitul lac, supra- ■ 
numit ai .Ucigașului*, din apele că- 1 
ruia, ca niște luminări se ridică drep
te trunchiuri de brazi Este o imagine 
unică în felul ei și merită să fie vă
zută. Bineînțeles că nu mă voi limita 
doar la aceasta. Plimbările cu barca, 
înotul și mai ales pescuitul vor fi pre
ocupări zilnice : în plus, mi-am propus 
să cunosc și frumoasele împrejurimi 
ase stațiunii Astfel, voi urca pe Cea
hlău. voi merge la Borsec și desigur 
Ia Bicaz. Aștept cu nerăbdare reve
derea cu această așezare nouă pe har
ta patriei, cu impunătorul baraj unde 
astăzi se află lacul de acumulare al 
celei mai mari hidrocentrale din țară. 
Ia această regiune pitorească, mina 
omului a făurit lucruri mărețe, demne 
de a fi cunoscute

AUREL N1CULESCU 
magazioner, uzinele 23 August

bene. te airag. De adtfei. 15 garnituri 
de tren, <toc ia M de ore nu oa^seți 

aceeaș destinație: Constanța.
ia beqami procraa caluirai-dlstrac- 

tiv al celor sosiți aici să-și petreacă 
rânced-uL sportul ocupă un joc impor
tant. in acest sens nimic n-a lost ne-

ha rtîsparzțra celor care Îndrăgesc 
activitatea sportivă ssau peste 40 de 
terenuri de sport, mese de tenis p de 
șah, matenal și echipament sportiv, 
care de acum au și foot luate ia pri
mire. D-jpă un meci de volei sau fot
bal o baie in apa mării e binevenită. 
Mișcările făcute pe teren sau in apă, 
sub razele fierbinți ale soarelui vor fi 
primite cu bucurie de fiecare.

Au început întrecerile pe terenurile 
de volei și tenis de lingă complexul 
central, hotelul Internațional sau .Yal
ta" din Mamaia, pe terenul de fotbal 
și cele cinci de volei de la Eforie Nord 
și Sud, cărora cu cîteva zile în urmă 
cu cinci vagoane de zgură li s-a făcut 
toaleta asemănătoare celor de pe 
„Republicii" și „Dinamo". La Costi- 
nești și Mangalia, la Techirghioî, peste 
tot activitatea sportivă va cunoaște 
în acest an o intensă desfășurare. Pri
mii campioni au și fost desemnați. Se 
întrec pe teren mineri și petroliști, 
țesătoare și elevi și alături de ei oas
peți de peste hotare.

Pe litoralul sportiv 1962, sub briza 
caldă a mării, oamenii fac sport, fși 
oțelesc trupurile, se odihnesc în mod 
plăcut și recreativ. Exemplul lor va 
trebui urmat de fiecare dintre noi.

Vâ recomandam...
In aceste zile de zăduf, cînd soarele aruncă suliți de 

foc, este timpul eei mai potrivit pentru o excursie ta 
afara orașului. O zi petrecută în mijlocul naturii vă re
confortează, vă face să prindeți forțe noi.

» Vă propunem o călătorie in Delta Dunării. Sfirțitul 
lui iunie in Deltă înseamnă înapoierea păsărilor, flori 
de primăvară și de vară, atmosferă stabilă, ideală pentru 
navigație, plajă. In plus... absența țințarilor I Se pot vi
zita principalele porturi dunărene: Brăila, Galați, Tulcea; 
se poate face o călătorie pe canalul Salina și pe brațul 
Sf. Gheorghe, cu ieșire la Marea Neagră; poate fi arun
cată o privire indiscretă in lumea pelicanilor și a cor
moranilor. Puteți face și o vizită (la care vor răspunde 
„Prezent!“ toți iubitorii pescuitului) la cabana Ilgani — 
cea mai joasă cabană din țara noastră: numai 15 m alti
tudine — aflată la Mila 23, pe brațul Sulina.

• Dar la munte ? Vă recomandăm, de data asta o 
excursie la cabana... cea mai înaltă din țară: cabana 
Omul, 2504 m altitudine aflată ta Bucegl, deservită de 
stațiile C.F.R. din Bușteni, Predeal, Rîșnov și Sinaia, Ca
bana are 30 de locuri și bufet. Și pentru că sîntem la.» 
mare altitudine, vă invităm la alte excursii. De pildă, 
în Piatra Craiului (2239 m) unde se poate merge prin 
Valea Dîmboviței sau de la Zărnești, prin Valea Rîului. 
Cazarea se poate face la cabanele Curmătura (stații de 
acces Zărnești și CîmpuLung, 1470 m altitudine, capaci
tate 50 de locuri, bufet) sau Plaiul Foii (stație de acces 
Zărnești, 849 m altitudine, capacitate 122 de locuri, res
taurant).

• Și încă o recomandare: nu uitați că și in jurul locali
tății dv. sini foarte multe locuri care prezintă interes 
din punct de vedere turistic (o pădureț o apă curgătoare) 
un monument istoric) pe care nu le cunoașteți. Vizitați-la 
șt pe acestea. ~ ‘ » s ■

Mulți dintre acei care in zilele concediului de 
odihnă urcă pe cărări de munte preferă vilelor sau 
oabanelor, corturile. Fotografia noastră înfățișează 
o adevărată tabără de corturi amplasate in mijlo
cul naturii, in apropierea stațiunii btlneo-c'ima- 

ferice de la Călimănești

JUNIOARE, CATEGORIA I
1. Cluba! sportiv școlar 14 14 0 672:271 28
2. Progresul 14 8 6 386:323 22
3. Unirea 14 8 6 334:336 22
4. Rapid 14 8 6 397:324 ZL
5. S.S.E. X 14 6 8 285:346 20
6. S.S.E. n 14 7 7 332:297 19
7. Șc. metîie 35 14 5 9 325:431 17
8. Voința 14 0 14 98:591 7

CATEGORIA A n-A
1. S-S.F. II Gh. Șincal 10 9 1 292: 91 19
2. OTimfna 19 7 3 217:139 17
X S^i.E. I 10 3 7 151:245 13
4. Voința 10 4 6 136:213 13
5- S.S.E. H Alex. Sabla 10 4 6 148:188 12
4. S.S.E. n Va sile

Alecsandri 10 3 7 96:164 8
JUNIORI, CATEGORIA I

1 Clubul sportiv șe. 18 18 0 1271: 573 98
Z S.S.E. I 18 16 2 1979: 679 38
1 S.S.E. H 18 13 5 1217: 775 31

»

*

CATEGORIA A II-A

1. SJS.E. II M. Basarab 17 15 2 861:416 31
2. S.S.E. II Gh. Șincai 17 9 8 724:602 26
3. S.SJS. n F. Sîrbu 17 10 7 6«7:W5 26
4. Tînărul dinamovist 17 8 9 579:634 25

5. S.S.E. n M. Viteazu 17 9 8 495:476 24
6. S.S.E. II Or. P.

Groza 17 6 11 G33;GO9 23
7. S.S.E, I 17 5 12 578:501 20
8. Metalul 17 4 13 415:578 20
9. SJS.E. I I. L. Cara-

giale 9 6 3 339:321 15
10. Se. medic 35 17 1 16 217:666 10

Echipe S.S.E. ILL. Cafagiale a 
fost înscrisă în returul competiției, iar 
Șe. medie 35 s-a retras. Surprinzătoare 
neparticîperea echipelor clubului Știin
ța la această importantă competiție.

CRISTIAN POPESCU, coresp.

Un frumos festival sportiv
al școlarilor 
clujeni
StadtomU dre parcul 

oreșaim Cfaj- 3M0 de 
eleat H eleve au partici
pat de curiad la tradi- 
tirmnăaf jestsvai sportiv 
orpasuzat cu ocazia în
cheierii arului școlar. 
3.000 de elevi și eleve au 
demonstrat măiestrie ta 
eseecu tarea unor exerciții 
de gimnastici de an- 
samtriu cu o tematică 
bogată, variată, atractivă.

A fost Bn festival 
foarte reușit, la care 
spectatorii—părinți, rude 
și colegi ai micilor „eroi“ 
care a.u evoluat pe drep
tunghiul de gazon — au 
făcut o adevărată risipă 
de aplauze—

Foto: P. Nagy

„Cupa regiunilor"

Jocuri vin disputate și spectacidoase in etapa finală
Jocurile finale ale „Cupei regiu

nilor", desfășurate recent in comuna 
Curcani, s-au ridicat la un nivel su
perior. Echipele participante, respec
tiv formațiile regiunilor Bacău (Bi
ruința Gherăiești), București (Avin- 
tul Curcani), Maramureș (Minerul 
Săsar) și reprezentativa orașului 
București, au oferit partide specta
culoase

Un meci viu disputat a avut loc 
între echipa Biruința Gherăiești (con
dusă de jucătorii! Eugen Cocuț) și 
reprezentativa orașului București (an
trenor I. Popescu-Buftea). Echipa 
colectiviștilor din Gherăiești a prac
ticat, în prima parte, un joc bun la 
„prindere" reușind să țintească 5 
jucători. La pauză scorul era de 
12—3 pentru Gherăiești. în finalul 
partidei irsă formația din Gherăiești 
nu s-a mai concentrat suficient Ia 
loc să-și organizeze grupele, a prac
ticat un joc individual, dind posibi
litate echipei bucureștene să refacă 
handicapul și să cîștige cu 19—13.

Primul rezultat surpriză al compe
tiției era să se înregistreze în jocul 
retur dintre echipele Maramureș și 
Oraș București, care în cele din ur
mă s-a încheiat la egalitate 10—10, 
după ce prima formație a condus cu 
10—2. Menționăm că echipa mine
rilor din Săsar, antrenată de maes
trul sportului Viorel Bălin și Ion Nă
tărău, a avut un început timid în •- 
ceastă competiție, dar apoi, pe par
curs, și-a revenit și de la partidă la 
partidă s-a prezentat tot mai bine 
repurtînd o serie de rezultate re
marcabile. Locul II în clasament 
ocupat de formația din Maramureș 
constituie o frumoasă performanță.

O plăcută surpriză ne-a oferit echi
pa colectiviștilor din Curcani, con
dusă de maestrul sportului Marin 
Gruianu, care de data aceasta s-a 
prezentat cu o formație mult întine
rită. Ca și . reprezentanta regiunii 
Maramureș, echipa din Curcani a 
avut un început mai slab însă apoi

a făcut o serie de partide frumoase 
reușind să înfreacă cu sconă de 
18—5 formația din. Gherăiești.

In ultimul med al returului ootn- 
peUției, echipa regiunii Bacău a re- 
purtat o victoria de prestigiu, reu
șind să întreacă cu 15—11 repre
zentativa orașului București.

L. MI REA -coresp.

A apărut 

Sport și tehnică 
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— revista publică numeroase arti
cole ți materiala din următoarele 
domenii : aviafie, radio, mofoc»-; 
clism, fir, turism sportiv, cosmo
nautică, tehnica rachetelor etc.

1
DIN SUMAR:

— Cibernetica ți cosmosul
— Aurel Vlalcu, constructor șl

pHot ,
— Concursuri de viteză pe zgură
— Rachetele pot fi lansate ți dia 

apă
— Avioane sovietice eu mare rază 

de acțiune
— Motocrosul internațional
— Clubul tinerHor cosmonauțl
— Nave maritime teleghidate
— Delectarea exploziilor nucleare
— Normele de clasificare sportivă 

ale radioamatorilor. Reportaje, 
fotoreportaje, noufăfl tehnico, 
țtirl, magazin, cuvinte încrud- 
țate etc.
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Canotorii noștri au avut o frumoasă comportare „Cupa Olimpia
în „Regata Grunaue( la velodrom

$i noi cc îaccm?

Echipajele R. P. Romine au cucerit 3 cupe

La sfârșitul săptămânii trecute, cano
torii și canotoarele lotului nostru repre
zentativ au luat parte, după cum se știe, 
la întrecerile „Regatei Grtinau", la Berlin. 
Această competiție tradițională a reunit 
la startul probelor un mare număr de 
canotori, reprezentînd 10 țări. Toate 

au prezentat cele 
„Regata Grilnau"

țările participante 
mai bune garnituri, 
fiind un excelent prilej <lc verificare a 
gradului de pregătire a vîslașilor și, 
totodată, de orientare asupra raportului 
de forțe existent la ora actuală în ca
notajul academic european. Pentru echi
pajele masculine, întrecerile de la Ber
lin au constituit o etapă importantă a 
pregătirii lor înaintea campionatelor mon
diale, care vor avea loc în septembrie la 
Lucerna. Pentru echipajele feminine, în
trecerile Regatei Criînau au fost o ade
vărată „repetiție generală* înainte’ de 
campionatele europene, deoarece compe
tiția supremă a canotajului feminin eu
ropean sc va ține, în luna august, pe 
aceeași pistă (deci concursul a fost un 
excelent mijloc de acomodare cu con
dițiile de întrecere de Ia „europene*) 
iar pe de altă parte, la startul probelor 
s-au prezentat toate echipajele de frunte 
de pe continent. în această privință, 
de semnalat prezența, pentru prima 
la această competiție, a vîslașelor 
vietice.

în aceste condiții, participarea 
noastre la întrecerile Regatei Griinau a 
lost foarte utilă, din motivele arătate 
mai sus. în afară de aceasta, prezența 
canotorilor noștri la Grilnau a însemnat 
și un frumos succes, ei întoreîndu-se 
de la această competiție internațională 
cu 3 cupe acordate echipajelor clasate 
pe primul loc.

Fără îndoială, cea mai bună evoluție 1

este 
oară 

so-

țării

avut-o echipajul nostru de schif 4 firi 
cârmaci, compus din Ștefan Ponrraț, 
Egor Somovschi, Ilie Husarenco și Radu 
Nicolae, care a cucerit doul victorii. 
In prima zi, echipa noastră de 4 f.e. a 
cîștigat seria de dimineața iar dupi 
amiază a făcut o cursă excelentă in 
finala, întrecînd formațiile Poloniei, Iu
goslaviei, Suediei și R.D. Germane. A- 
cest frumos-rezultat a fost confirmat a 
doua zi cînd echipa noastră a obținut 
din nou victoria, de o manieri la fel de 
categorică, în treci nd trei echipaje din 
R.D. Germană, pe cel iugoslav și pe cel 
suedez. Dintre celelalte echipe mascu
line, subliniem comportarea bună a for
mației de 2-F1 compus! din Rifelt, $e- 
hovitz și Lupu (locul II în cursa de 
sâmbătă) și a vieecampion.lor europeni 
Petrov, Vereș-f-Păunescu (locul III, aa 
aceeași probă, în cursa de duminică). 
Handicapat de faptul că a concurat pe 
o ambarcațiune cu care s-a acomodat 
mai greu, echipajul de 4-f-I băieți s-a 
clasat pe locul 5 in finala de duminică. 
Credem insa ca o eventuală ameliorare 
a compoziției acestui echipaj (poate en 
membrii unuia din cele două _pair- 
oars“-uri) ar permite o îmbunătățire a 
randamentului său.

In probele feminine,
4-f-l rame a câștigat autoritar cursa de 
sîmbătă, obținînd timpul de 3:51.3. en 
aproape 4 secunde mai bun derrt cei al 
echipei prime a R.D. Germane, tarvmrl- 
toare în cealaltă serie din aceea < zi. In 
cursa de duminică, sportivele noastre au 
ocupat locul secund, dar echipajul R.D. 
Germane, care a cîștigat proba, M 
terminat deeit eu 4 aerimi de seeuodă 
înaintea formației noastre. La 8-rl. 
canotoarele noastre au ocupat locul III. 
fiind întrecute de formația UR5.S. (isa-

batabdl la arrasti probi, de la înfiin
țarea campionatelor europene și pini 
azi) și de echipajul R.D. Germane, care 
a beneficiat de o ambarcațiune superioa
ră și de— un start favorabil. (Din 
cauza unei alinieri anormale, ambarca
țiunea noastră 2 pornit în curși eu o 
* un rime de barca in urau liniei de 
plecare, pe rare se aflau cekdahe echipe).

Daci la majoritatea probelor rezulta* 
tele canotorilor noștri m Regata G run au 
siut bmae. noi mai puțin adevărat c3 
fine cîteva probe (4-rl băieți, probele 
feminine de vâsle) la care posibilitățile 
noastre sânt vai nuri deeît le-a relevat 
concursul- Âstrvnovn ioturilor (Felicia 
L rzâceanu fi Ion Bulcgioiu la fete. Zoltan 
Benedek. fi Dumitru Popa la bâieți) 
»or trrbvi sl analizeze temeinic învSți- 
BinteLe care an reieșit din acest con
curs. sl ’urme pentru remedierea lip* 
suri loc. pentra ca la întrecerile „Redatei 

(8 iulie), precum «i la campio
natele europene fi mondiale, ech ipek 
■•astre să se șraîate ■ cek zui bune 
r—eiți— și «3 «bținl perfanaanțe la 
aiveiai șeeatigiahu sporturilor nautice

Astăzi, începînd de la ora 17, se des
fășoară pe velodromul Dinamo din 
Capitală competiția ciclistă de pistă 
dotată cu „Cupa Olimpia". Cei mai 
buni cicliști din București vor parti
cipa la un meci omnium compus 
următoarele probe: viteză, 800 m 
start de pe loc și semifond - 75 
ture cu sprint la fiecare trei ture, 
completarea întrecerii organizată de 
clubul sportiv Olimpia vor avea loc 
probe rezervate juniorilor.

din 
cu 
de
In

echipajul 4e

Etapa pe oraș a campionatului republican 
de caiac-canoe, la Timișoara

De eurînd s-a desfășurat la Timi
șoara, pe canalul Bega, etapa pe oraș 
a campionatului republican de caiac- 
canoe seniori.

Iată care sînt echipajele calificate 
pentru finala de la Snagov. MAS
CULIN. K. 1 (10.000 m): K. Franzen 
(Știința) 49:6,0 ; K. 2 (10.000 m) CSO 
(W. Weismuler, V. Mihăiescu) 45:20,7 ; 
K. 4 (10.000 m) Știința (V. Sofian, I. 
Horvath, 
42:30,0 ; 
Neagoe, 
(500 m) 
(500 m) 
2:07,0; K. 1 (1.000 m) I. Kieici (Știin
ța 4:39,0; K. 2 (1.000 m) Banatul 
(L. Horvath, W. Vonca) 4:33,3; K. 4 
(1.000 m) Știința (E. Schmidtmeister, 
G. Gotter, I. Blenessy, I. Fekete) 
3:59.2; K. 1 ștafeta 4x500 m; SSE

V. Bădilă, L. Oberst) 
C. 2 (10.000 m) Știința (M. 
Gh. Manole) 54:17,9; K. 1 
H. Lula (CSO) 2:20,0 ; K. 2 
CSO (M. Balint, I. Savin)

V.(V. Subra. A. Sibek. S. Korek.
Balaș) 9:45.0; C. 1 1500 m), O. Rado- 
sav (CSO) 2:35,2 • C. 1 (1.000 mj, L 
---- ------ . --------------*5*,»; c. 2

Mircea. AL 
K. 1 fMOn)
2 5».ă: K. 2 
Ezie. Magda

Schorscher (Banatul) 5 
(500 tn) Banatul (Radu 
Opriș) 2:17,0. FEMININ : 
Gertrude Stemper (CSO) 
(500 m) CSO (Manuela 
Bordeanu) 2:48.7 ; K. 1 ștafeta tzSOO m. 
Banatul (Stela Muntean. Agneta Rec- 
berger. Stela Suâu, Adriana 
10:57.0.

Cea mai bună comportare 
drul întrecerilor etapei pe 
campionatului republican de caiac- 
canoe seniori la Timișoara au avut-o 
reprezentanții Școlii sportive de 

elevi, care au acumulat 113 p. Pe 
locurile următoare in clasamentul pe 
cluburi și asociații s-au situat: CSO 
106 p., Știința 83 p. și Banatul 50 p.

lilJl iI :I:1 j

Scurtu)

in ca- 
oras a

Reprezentativa R. P. Romine a învins 
din nou Selecționata Danemarcei

(Urmare din pag. 1)

abia atunci marile posibilități 
mafiei. Pe scurt, au impus un 
riat, rapid, cu numeroase combinații 
tactice, derutînd pur și simplu selec
ționata daneză, ai cărei componenți și 
începuseră să întrevadă realizarea unei 
prețioase victorii. Este suficient să vă 
amintim că de la scorul de 5—7 cu 
care s-a încheiat prima repriză s-a ajuns 
la 9—7 (min. 45). pentru reprezenta
tiva română. Oaspeții a-u încercat și ei 
să echilibreze situația. De aceea am asis
tat la perioade de mare luptă și, în 
ultimele :cinci minute, o frumoasă ac
țiune colectivă și două contraatacuri 
(ea „trăznctul" ■— cum se exprima un 
spectator) au lămurit definitiv situația. 
Echipa R.P. Române era, din nou, în
vingătoare !

ale for 
joc va

Arbitrul LAJOS KESTHELYI (R.P. 
Ungară) a condus bine formațiile:

R.P. ROM1NĂ : Redl (Bogolea) — 
Hnat (2), Ivănescu (2), Oțelea, Covaci, 
Costacbe II, Samungi, Schmidt 
lacob (1). Costache 1, Moser (7).

DANEMARCA: Holst — Hansen (2), 
Sandhoj, Andersen, Jorgensen (2), Ole 
Nielsen, Cramer (2), Nyholm, Kaae 
(2), Peter Nielsen (1), Jensen.

(2).

care 
<kcii

Selecționata de tenis 
de masă

în R. P. Bulgaria
Voința joacă

la Sofia o selecționaiă eleJoi a plecat
tenis de masă Voința. Au făcut depla
sarea Eleonora Mihalca, Marta Tompa, 
Mariana Jandrescu, Otto Botner, Nico- 
Iac Anrelescu, Tiberiu Covaci, Ionescu 
Soare, .Xicolae Bărbulescu și antrenorul 
I. Pop. In R.P. Bulgaria, 'sportivii de 
la Voința vor susține o serie de întâlniri 
eu jucătorii bulgari.

După victoria echipei romine la Budapesta
S-ou iawra de M Budapesta șahiștii 

represessALirex R-P Romine, care la 
aftrșsijL aipciminx; trecute au cules 
-.mi rsnareabu «acces intrecuxi Ja 
scor — pe terea propriu ! — puternica 
represents-., vâ a RP. Ungare. Este 
ceEguc un eveniment pentru șahul 

. ncsc-a. t _nd pr-ra victorie pe care 
I o obținem la fala șaiușalor maghiari, 

prese:-.:, de muiți an: pe î-ocuri frun
tașe m wrarfc.a mcodiaiă a acestei

Sccorxm inleresan: sâ prezentăm 
dleva amănunte suplimentare asupra 
intiln—L R-P. Bomină—R.P. Ungară, 
furrrate de tm ^nanor ocular*.
— trate., spomătK V. Uraeanu, an- 
«reoor-X echtpes noast-e.

^Seontl de 13’ j—t« favoarea 
^oast-i poase părea surprinzător de 
ia_ disianți. dar el corespunde fidel 
arpecreiin imilnirii. Maeștrii maghiari 
a. se pot piinge de nici un ^scci- 
dear- la tablele de șah, dimpotrivă 
eo» om pserdut priit Radovici in pri
ma rundă o partidă in care jucătorul 
romin a acut net avantaj, irosit prin- 
tr-o combinație greșită. De subliniat 
•pot că noi am cîștigat la primele 
mese, marcind un scor de 4—2 la trei 
membri ai echipei olimpice maghiare
— Bcrcza, Haag, Lengyel — primii doi

Biletele pentru 
Steaua—Dinamo 
Steaua—Dinamo 1 ..... ______  ,__
tru campionatul categoriei A care va 
avea loc în ziua de 1 iulie a. c. pe 
stadionul 23 August, s-au pus în vân
zare începînd de azi simbătă 30 iunie 
la casele de bilete obișnuite.

i cuplajul de fotbal 
Bacău (tineret) șl 

Bacău, contind pen

nportul popular
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fiind învinși de Ciociâtea fi Drimer. 
rsem noștri maeștri internaționali 
jucat cu multă dezinvoltură și tena
citate, dominindu-și adversarii in des
chidere și jocul de mijloc. Al treilea 
punct avans al echipei romine este 
datorat Margaretei Perevoznic. care 
Ui confirmă din nou valoarea. Evi
dent, aceștia sini echipierii noștri 
cane s-au remarcat. Dar meritele vic
toriei revin desigur intregii echipe, 
care a luptat cu curaj și multă voin
ță de a învinge. O notă suplimentară 
trebuie acordată gazdelor care 
primit cu sportivitate 
licdindu-ne călduros.
JM de învinșii noștri
tens !*

au
infringerea, fe- 
Ne-am despăr- 
ca buni prie-

C. Radovici
la turneul de la Kecskemet

invitat 1

Multipla campioană națională de 
ciclism, maestra sportului Maria 
Ștefănescu de la Olimpia Brașov, 
a fost prezentă la startul celor două 
probe de semifond ale campionatu
lui republican în calitate de... spec
tatoare. După cum se știe regula
mentul întrecerilor din acest an 
n-a mai prevăzut proba rezervată 
fetelor. Plină de amărăciune spor
tiva brașoveancă s-a adresat re
prezentanților federației cu între
barea justificată :

— Și noi ce facem acum ? La Bra
șov, la Mediaș și în alte cîteva lo
calități sînt fete care s-au pregătit 
conștiincios. Ce vină au ele că an
trenorii bucureșteni și cei din alte 
centre nu se interesează de activi
tatea feminină ?

Note critice

Intr-adevăr. Cu o ușurință con
damnabilă federația de specialitate 
a tăiat din calendarul competițional 
din acest an probele rezervate ciclis
telor. Mergind pe linia celei mal 
ușoare rezistențe federația a res- 
trins activitatea competițională în 
loc să-i oblige pe antrenori să 
crească noi cicliste, să se îngrijeas
că de pregătirea lor și să le pre
zinte la competițiile oficiale. Pe 
bună dreptate alergătoarele din Bra
șov și Mediaș se întreabă dacă rsiaj 
are rost să persevereze în wegă- 
tire in situația cînd forul ă^fpe-i 
cialitate nu prevede în calendarul 
său nici o competiție oficială ?

Socotim că noua conducere a fe
derației 
impună 

secțiilor
interzică la viitoarele campionate 
(ne referim la cele din anul 1963) 
participarea cluburilor care nu pre
zintă cel puțin 2—3 alergătoare. De 
asemenea, este necesar ca paralel 
cu competițiile masculine să se or
ganizeze 
la nivel 
la nivel

de ciclism are datoria să 
antrenorilor completarea 

cu elemente feminine și să

și întreceri feminine atit 
raional și regional cit și 
republican.

HR1STACHE NAUM

începe finala campionatului 
republican pe echipe

Cele opt echipe calificate pentru 
turneul final al campionatului de șah 
pe echipe mixte al R.P.R. își încep 
miine întrecerea. Desfășurarea finalei 
este găzeuită de orașul Arad, care, 
cu acest prilej iși face debutul in or
ganizarea marilor competiții șahiste.

Titlul deținut de echipa 
Ploiești este asaltat de o 
formații redutabile, cum sînt 
reprezintă Capitala țării : 
Gloria, Spartac, Progresul. Și forma
țiile din țară sânt dornice cJe afirma
re. Le enumerăm : C.F.R. Arad, Voin
ța Tg. Mureș, C.S.O. Crișana Oradea.

La 9 iulie începe la Kecskemet 
(R.P. Ungară) un mare turneu inter
național de șah dedicat memoriei cu
noscutului maestru maghiar dr. Aszta- 
los. La acest turneu țara noastră va 
fi reprezentată de maestrul sportului 
Corvin Radovici. Șahistul nostru va 
avea de înfruntat un lot foarte puter
nic de mari maeștri și maeștri inter
naționali din mai multe țări, lată lista 
invitaților la turneul de la Kecske
met: Holmov (U.R.S.S.), Filip (R.S. 
Cehoslovacă), Pirc (Iugoslavia), Ro- 
batsch (Austria), Pietsch (R.D. Ger
mană), Fazekas (Anglia), Kolarov 
(R.P. Bulgaria), Paoli (Italia), Por- 
tisch, Szabo, Haag, Lengyel, 
Honfi, Pogats (toți din R.P. 
gară).

Două valoroase 
recorduri de juniori

Bilek,

Zilele trecute, în cadrul unui concurg 
desfășurat la Cluj, tînărul halterofil 
Francisc Marton (CSM Cluj) a obținut 
două valoroase recorduri republicane d« 
juniori în cadrul categoriei semimij- 
iocie. El a „aruncat" 127,5 kg (v.r. 125 
kg) și a totalizat 320 kg. (v.r. 317,5 
kg.). Vechile recorduri au aparținut lui 
V. Dolofan (Steaua).

•Miine cu începere de la ora 9 
în sala Dinamo din Capitală va a- 
vea loc o întrecere de haltere dotată 
cu „Cupa Păcii". Participă echipele 
Rapid, Victoria și Dinamo Obor.

Petrolul 
serie de 
cele care 

Unirea,

Moser a fost unul din cei mai activi jucători ai echipei noastre. lată-l 
in plină acțiune...

Și acum finalele!
(Urmare din pag. 1)

dovedit același puncher de temut. 
Mirza a început promițător partida, 
folosind cu succes lovituri directe spec
taculoase. Spre mijlocul reprizei I 
Dobre „l-a găsit" cu un puternic cro
șeu de stingă la figură, Mîrza s-a clă
tinat și, pînă ce arbitrul să intervină, 
brăileanul a repetat lovitura trimițîn- 
du-și adversarul la podea. Mîrza se ri
dică — după ce e numărat — vrea să 
reia lupta dar antrenorul său Chen- 
dreanu aruncă prosopul, cerînd aban
donul elevului său. Dănilă Enuț a ac
ționat în prima repriză în așa fel in
cit lăsa impresia că va cîștiga precis. 
Loviturile sale de stînga, extrem de 
puternice și executate în mare viteză 
l-au pus în evidentă dificultate pe tî- 
nărul C. Anton. Din repriza secundă 
însă, Anton abandonează pasivitatea 
și punctează insistent, cu lovituri scur
te care-1 depășesc pe Enuț realizînd 
finalmente o meritată victorie. Partida 
dintre P. Deca și P. Mentzel nu s-a 
ridicat nici un moment la adevărata 
valoare a acestor pugUiști. Deca a ob-

s-a

ținut decizia, ca urmare a unor atacuri 
mai hotărîte.

COJAN A PIERDUT FARA 
DREPT DE APEL

Amatorii boxului își amintesc, desi
gur, de „duelul" Monea — Cojan dis
putat anul trecut cu prilejul finalelor 
de campionat. Dacă atunci, întrecerea 
s-a disputat sub semnul unui echili
bru aproape perfect, de data aceasta 
Monea a cîștigat fără emoții.

Mihai Nicolau a obținut decizia în 
fața lui Petre Zaharia, după un meci 
anost, în care s-au schimbat lovituri 
confuze. In ultimul meci al semifinale
lor I. Ivan a realizat o surprinzătoare 
victorie în fața lui E. Ioanovici.

Finalele campionatelor se vor dispu
ta astă-seară de la ora 19.30 pe sta
dionul Republicii, după următorul pro
gram : C. Ciucă—A. Ișiescu, N. Mîn- 
dreanu—N. Puiu, C. Gheorghiu—A. Ol- | 
teanu, I. Dinu—T. Pintilie, I. Mihalic— 
I. Marin, P. Dobre—C. Anton, V. Nea- 
gu—V. Bogoi, P. Deca—I. Monea, M. 
Nicolau-I. Ivan, M. Gheorghioni— Vi 
Mariuțan.



OMENTARII
■aîmtașii și-au luat... revanșa
■ păcate linia de atac n-a co- 
Mspum*. In cronicile meciurilor de 
Bcbal intilniți destul de des această 
■>reciere, făcută uneorii, poate, cu 
■le cuvinte, despre jocul înaintași- 
Br. Ei sir.t cei care trag imprecis la 
■>ai~tă, care inchesuie jocul pe cen- 
■u in loc să-l deschidă larg, pentru
■ îngreuna astfel sarcina apărărilor, 
■u e mai puțin adevărat însă că li 
■te mult mai ușor unui apărător să
■ remarce decit unui înaintaș. Pri- 
■ul are in principal rolul c'e a „dis- 
■ugc", in timp ce atacanții trebuie
■ creeze, să străbată liniile de apă- 
Bre.
■ Miercuri, în meciul de cupă de la 
■loiești, vioara intîi a fost însă înain
tea. Cea a echipei Steaua. Fără ex- 
Bpție. cei 5 înaintași au jucat bine, 
■1 creat faze frumoase de fotbal, au 
■scris sau au contribuit la marca- 
■a unor goluri spectaculoase, din ac- 
■mi bine gîndite și executate. De 
■pt, nimic mai firesc, dacă ținem 
■ama de valoarea fotbaliștilor care 
■cătuiesc linia de atac a echipei 
■eaua. Dar, o bună bucată de vre- 
■e. prezența lui Mateianu în echipă
■ centru înaintaș în loc să aducă 
■xjrtul scontat, mai mult a frînat 
Rțiunile de atac. La Ploiești, însă, Ma- 
■ianu și-a adus aminte că e tînăr, că
■ înzestrat, și a luptat cu ardoare, 
■ăgînd după el întreaga linie de a- 
■c. El și cu tînărul Voinea — com- 
fctiv, insistent, mereu „pe fază" - au 
■st cei mai buni înaintași. Și Raksi 
■te ir» formă bună, dar randamentul 
■> ar putea fi și mai mare dacă 
■ubling^A. ar constitui pentru el un 
fcjloc și n-u un scop în sine.

I DE CE „LA ZERO"-.
I Fără îndoială că scorul meciului 
Bapid-Progresul a surprins pe muiți, 
■eși Rapid se prezenta in acest joc 
lupă o victorie clară la Cluj, iar 
■regresul după o comportare nesatis- 
■cătoare în partida cu Știința Timi- 
■>ara. Se avea în vedere însă, com- 
lartarea generală a celor două echi- 
le în acest sezon. Ambele dovediseră 
■urmă și joc constant bun, echilibru 
labil între compartimente, randament 
Biperior în apărare și atac. De aceea 

sconta un scor string.
■.Dacă însă, pe teren n-a mai fost 
La, acest fapt se datorește și jo- 
■>hii diferit al apărărilor (omogenă, 
ermă, elastică la Rapid, nesigură, 
li multe „găuri" la Progresul), dar 
I — mai ales — manierei diferite 
le a acționa a liniilor de atac. Pro- 
fcasul ne obișnuise in ultima vreme 
^■țț's: bine pregătit din mijlocul 
BBKnui, de unde declanșa acțiunile 
n adincime, cu o variație care dezor- 
Baniza apărarea adversă. Duminică 
lisă, înaintașii au renunțat la acest 
fel de joc, care se dovedise eficace. 
Iu păstrat numai prima parte, aceea 
I pregătirii acțiunilor în cîmp. Dar 
Iu prea multe pase laterale și îna- 
loi, tentative individuale de străpun- 
lere. Pentru a ajunge la poarta lui 
lungu le trebuiau chiar minute în- 
regi, timp suficient pentru ca apăra
ta Rapidului să se regrupeze și să 
Măture orice pericol de a fi sur- 
Irinsă descoperită. In schimb, rapi- 
liștii au folosit atîtea pase cite era 
levoie, au preferat jocul direct pe 
kartă, cu demarcări derutante și 
lun-doi“-uri care făceau șah-mat spă
larea și așa penetrabUă a Progresu-

Astfel se explică de ce Rapid a 
hune mai repede la poarta lui Mîn- 
lru (și apoi Cosma), de ce aceștia au 
Ivut de apărat mult mai multe șu- 
luri decit Dungu și de ce partida s-a 
terminat la zero... ,

AU INTRAT ARBITRII IN... SAC !-
I Cititorii au fost, desigur, surprinși 
fiind că meciul de cupă dintre 

Steaua și St. roșu, disputat la Ploiești, 
fost arbitrat de St. Mataizer-Craio- 

ra. Nu pentru că acest arbitru nu 
par bucura de o bună apreciere 
p de altfel, la Ploiești a condus foar- 
p bine —, ci pentru simplul motiv 
ă el arbitrase cu trei zile înainte la 
București, partida de campionat Pro- 
țresul-Știința Timișoara.

Și nu-i singurul caz de acest fel, 
le supralicitare a unora dintre arbitri. 
Ne amintim, de pildă, că și C. Gea- 
ă-Brașov sau Zaharia Drăghicî- Con
tanta au fost delegați în acest sezon 
ă conducă meciuri disputate la cîte- 
'a zile unul de altul.

Din multe puncte de vedere aceas- 
ă practică a Colegiului central de ar- 
>itri nu-i cea mai recomandabilă. Pe 
te o parte se creează impresia că nu 
Lan un număr suficient de arbitri 
>ine calificați, iar pe de altă parte 
irin delegări la intervale atât de 
curte o serie de arbitri sînt sustrași 
le la îndeletnicirile lor zilnice.

(B. - G.)

Una din formațiile echipei Sampdoria, folosită in ultimul campionat. De la 
stingă la dreapta, sus: Vincenzi, Bergamaschi, Veselinovici, Cucchiaroni, 
Vicini; jos: Brighenti, Marocchi, Skoglund, Tomasin, Rosin și Bemasconi

Selecționata Indoneziei la Constanta, Sampdoria 
la Oradea

Selecționata Indoneziei susține 
azi la Constanța al doilea și ulti
mul său meci la noi. Oaspeții vor 
primi replica reprezentativei re
giunii Dobrogea.

Echipa italiană Sampdoria a 
sosit joi in Capitală și în aceeași 
zi, după-amiază, și-a continuat

drumul spre Oradea, unde mîine 
va întîlni formația locală Crișana. 
Din echipa Sampdoria fac parte 
internaționalii Bergamaschi, Ber- 
nasconi, Brighenti, argentinianul 
Cucchiaroni, iugoslavul Veselino
vici etc.

După meciul de tinerel r. p. nosnină-R.

Joc bun
P. Polonă

rezultat bun
polonez Storoniak a 
meciului de tineret 

R. P. Polonă, consfin- 
1—0 a reprezentativei

pase directe și

Petrolul selecționau indoneziei 7-3 (Q-2)
(Urmare din pag. 1)

apărarea oaspeților și în min. 29 
prin Badea, care a reluat o 

respinsă de Judo la o lovitură

pungă 
înscrie 
minge 
cu capul a lui Dridea I. Șase minute 
mai tîrziu, scorul devine 3—1. Autorul 
golului: A. Munteanu, același care în 
min. 42 a reluat în plasă o 
lui Dridea I : 4—1. Peste 
insă, Timisela 
trăgtad peste I

La reluare, : 
viu. Petrolul 
min. 46 urcă 
o centrare a 
mină. Înaintașii 
frumoase. Apărarea 
luptă din răsputeri 
scorului. în același

centrare a 
un minut 
handicap.reduce din 

Sfetcu : 4—2. 
ritmul de joc 
are inițiativa și chiar in 
scorul prin Dridea I, la 
lui Zaharia. Gazdele do- 

creează acțiuni foarte 
echipei indoneziene 
să evite majorarea 
timp, contribuie la

se menține

declanșarea unor contraatacuri și în min. 
58 din nou Timisela marchează -. 5—3. 
Pînă la sfîrșit însă, Petrolul își impune 
jocul și ca urmare reușește să mai în
scrie două goluri, prin Dridea I (min. 
65 și 80), stabilind scorul final la 
7—3.

Arbitrul N. Mihăilescu-București a 
condus bine.

PETROLUL: Sfetcu — PAHONTU, 
Fronea (Cepolschi), Florea — D. Mun
teanu, Dumitrașcu —• ZAHARIA, Badea, 
DRIDEA I, A. MUNTEANU (Moldo- 
veanu), Tabarcea (Dănăilă).

SEL. INDONEZIEI: JUDO — Isak 
Udin, Fattah — MATSEII, Tan Liong 
IIoow, Ipong (Nubarak) —- Mursabdo, 
Sulbi, PIIWA SIAN HONG, TIMISELA, 
Simon.

Cînd arbitrul 
fluierat sfirșitul 
R. P. Romînă — 
țind victoria cu 
noastre, pe fețele conducătorilor echi
pei gazde se citea dezamăgire. Sconta
seră — pe linia ultimelor comportări și 
rezultate - un succes al fotbaliștilor 
polonezi. Pe teren însă, lucrurile s-au 
petrecut altfel.

Meciul se anunța dificil pentru noi. 
Intîi pentru că întîlneam un partener 
în formă, fapt verificat în jocuri in
ternaționale. In al doilea rînd pentru 
că formația noastră ridica probleme de 
alcătuire, doi dintre jucători nefiind 
în plenitudinea posibilităților fizice 
(Năftănăilă și Ghergheli). In fine, in 
al treilea rînd pentru că arbitrii bul
gari nu s-au prezentat la meci.

Echipa noastră însă, a reușit să 
treacă cu bine acest examen, după un 
joc care a atins un nivel tehnic bun, 
datorită ambelor formații, prin legătu
ra permanentă dintre compartimente, 
prin pasele precise și, mai ales, prin 
jocul extremelor (Pîrcălab, Codreanu, 
Gaik și Jozwiak) care au creat acțiuni 
spectaculoase. Intilnirea s-a desfășu
rat într-o notă de deplină sportivitate 
și prietenie. De altfel, delegației 
noastre i s-a făcut o primire căldu
roasă, cu adevărat prietenească.

Caracteristica principală a echipei 
au constituit-o — cum subliniau după 
meci și antrenorii polonezi — gîndirea 
tactică și jocul colectiv, la care și-a 
adus contribuția fiecare jucător, aju
torul reciproc și mișcarea permanentă 
a jucătorilor în teren. O mare impor
tanță a avut faptul că echipa a fost 
alcătuită pe scheletul lui Dinamo 
București, ceea ce a imprimat o- 

unitate în joc. Ju- 
s-au dovedit pe par- 
mai bine organizați, . 
multe acțiuni ofen- I

atac au combinat prin
în mișcare, cu care au depășit apăra
rea gazdelor.

Așadar, rezultatul — victoria — a ve
nit ca o consecință firească. Prin joc 
bun, reprezentativa a reușit un rezultat 
bun. Scorul însă nu ne mulțumește. 
Și nici pe jucători, care sînt convinși 
că puteau să aducă o contribuție mai 
substanțială și să obțină un scor mai 
mare. Constatarea însă, au făcut-o, 
din păcate, după meci...

Ceea ce a împiedicat echipa să cîștige 
la o diferență mai mare a fost în 
primul rînd trasul la poartă, care a 
lăsat de dorit la toți atacanții ca in
tensitate și precizie. Dar 
gura lipsă constatată în 
tidă. Mai trebuie lucrat 
îmbunătățirea centrărilor 
a paselor lungi, pentru 
acțiunilor jucătorului aflat în posesia 
mingii cu ale celorlalți jucători, pentru 
dublarea corectă a jucătorilor în atac.

Echipa poloneză — forțată de jocul 
nostru ofensiv — a jucat mai mult în 
apărare, supranumeric și cu contra
atacuri viguroase în viteză, maj ales 
pe extreme, dar fără varietate și fi
nalizare, datorită intervențiilor promp
te ale apărătorilor noștri.

In concluzie, meciul de la Rzeszow 
a arătat că avem elemente corespunză
toare pentru a practica un fotbal mo
dern, dar — în același timp - că exis
tă lipsuri care frînează. Și în această 
direcție trebuie concentrat efortul an
trenorilor ia cluburi.

n-a fost sin- 
această par- 
mult pentru 
în viteză șl 

sincronizarea

mogenitate și 
cătorii noștri 
cursul partidei 
au inițiat mal 
sive, au stăpinit mijlocul terenului 
cu mai multă autoritate, au fost mai 
mult timp în posesia mingii, ceea ce 
le-a permis să domine jocul. Ei au 
arătat ingeniozitate în executarea pro
cedeelor tehnice, au știut ce vor și ce 
trebuie să facă cu mingea în fiecare 
situație de joc. In apărare au aplicat 
un marcaj corect și s-au dublat cu 
succes de cite ori a fost nevoie, con- 
tracarînd astfel jocul în mișcare al a- 
tacanților polonezi și evitînd ca aceș
tia să intre în poziție de șut. Iar în

ANGELO NICULESCU
antrenor federal

Știri, rezultate
de „Cupa Campionilor 
„Cupa ciștigătoarelor

ULTIMA ETAPA A CATEGORIEI A
Trei echipe (U.T.A., Steaua și Mine

rul) au răsuflat ușurate miercuri sea
ră, după aflarea rezultatului de la 
Bacău! Nereușind să obțină victoria 
în restanța cu dinamoviștii băcăoani și 
nici măcar un meci nul, cu care tot 
mai putea spera, Jiul Petrila a rezol
vat și cea din urmă „necunoscută" în 
materie de retrogradare, așa îneît ul
tima etapă a campionatului (dat fiind 
și golaverajul mai bun al echipelor 
Steaua și U.T.A. față de al Jiului) 
nu mai are de dat nici un răspuns în 
privința celor 3 echipe care părăsesc 
categoria A. Acestea sînt, indiferent 
de rezultatele de mîine, Jiul, Dinamo 
Pitești și Metalul.

In ceea ce privește însă lupta pentru 
titlu, teoretic, se mai poate produce 
o schimbare. Dar e greu de presupus 
că din partida de mîine de la Timișoa
ra, cu Știința, și din restanța cu Mi
nerul de ia București, Dinamo nu va

lua două puncte. In plus, Petrolul are 
de susținut luni o partidă dificilă cu 
Rapid.

Un meci interesant pentru pozițiile 
fruntașe ale clasamentului este și cel 
de la Brașov dintre Steagul roșu și 
Progresul. Aceste două echipe au ac
tualmente același număr de puncte 
(29) și cine învinge dintre ele va ocu
pa locul III în clasament. Celelalte 
jocuri ale etapei interesează mijlocul 
clasamentului (Știința Cluj — Dinamo 
Pitești, U.T.A. — Minerul, Steaua — 
Dinamo Bacău) sau periferia lui (Jiul 
— Metalul).

RAPID ȘI DINAMO BUCUREȘTI 
AJUNȘI DIN URMA

IN „CUPA SPORTUL POPULAR" 
ȘI „CUPA LOTO-PRONOSPORT" 

„Cupa Sportul popular'

1—2. Rapid București 
U.T.A. Arad 

3—4. Steaua București
Dinamo Bacău

Progresul București 
Știința Timișoara 
Minerul Lupeni 
Dinamo București 
St. roșu Brașov 
Jiul Petrila 
Știința Cluj 
Petrolul Ploiești 
Metalul Tirgoviște 
Dinamo Pitești

In clasament nu sînt incluse ______
Dinamo Bacău—Jiul și semifinalele Cu
pei.

5.
6.
7. 

«—9.

10—11.

12.
13.
14.

S
3

10 
11 
11
14
14
19
22
45

puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte

meciul

3
3
5
5

puncte 
puncte 
puncte 
puncte

„Cupa Loto-Pronosport’

1—2. Dinamo București 
Petrolul Ploiești 

3—4. Progresul București 
St. roșu Brașov

5. Steaua București 
* Dinamo Bacău 

Rapid București 
U.T.A. Arad 
Știința Timișoara 
Știința Cluj 
Dinamo Pitești 
Jiul Petrila 
Minerul Lupeni 

14. Metalul Tirgoviște

C.
7.
8. 

»—10.

11. 
12.
13.

+ 
•+ 
+ 
+ 
+ + 
+
— 2 

— 2
— 13
— 17
— 21 
— 28

24
24
14
14

5 
2 _
1 gol 
1 gol 

goluri 
goluri 
goluri 
goluri 
goluri 
goluri

goluri 
goluri 
goluri 
goluri 
goluri 
goluri

• In afară 
Europeni" și 
de cupe", fotbalul nostru va fi repre
zentat în sezonul 1962—63 la o nouă 
competiție internațională: „Cupa ora
șelor expoziții". In această competiție 
a fost înscris orașul Ploiești.

• Echipa braziliană Melropol va 
susține, după jocul de la Oradea (cu 
Crișana, la 4 iulie) încă două par
tide: la 6 iulie 
Mureș și la 8 
Petrolul.

® Secțiile de 
bucureștene' își 
de copii și juniori cu noi elemente, 
prin jocuri de selecție. După Dinamo 
și Progresul, iată că și Rapid și 
Steaua organizează asemenea tria- 
luri. La Rapid au început ieri și vor 
continua astăzi (de la ora 830) și 
luni (de la ora 8.30 și 16.30), pe 
stadionul din Ciulești- La Steaua 
trialurile vor avea loc între 10 și 13 
iulie (orele 9—12 și 16—19), la cen
trul de fotbal de pe stadionul Steaua 
(Ghencea, tramvaiele 3 și 8). La 
toate aceste jocuri de selecție se pre
zintă (cu echipament propriu: tricou 
si pantofi d» tenis), copii născuți în 
anii 1947—1950.

• Jocuri de pregătire: Dinamo Pi
tești — Muscelul C. Lung 2 — 1 
(1—1). Au marcat: Libardi și Ghi- 
nea, respectiv Iuga. Metalul Tîrgo- 
viște — Flacăra Moreni 4—0 (2—0). 
Știința Timișoara — echipa de tineret 
4—0. Au marcat R Lazăr (2), Mano- 
laclie și Lereter.

cu Mureșul la Tg, 
iulie la Ploiești cu

fotbal ale cluburilor 
completează cadrele

t auioiurisme „Muici” la concursurile 
obișnuite Pronoexpres din luna iulie

• LOTO-PRONOSPORT oferă partid- 
panților la Pronoexpres noi și mari a- 
vantaje în obținerea de cîștiguri supli
mentare, în afara premiilor obișnuite în 
bani pentru cele 6 categorii. La toate 
tragerile obișnuite din. 4, 11, 18 și 25 iu
lie a. c. se va atribui suplimentar CÎTE 
UN AUTOTURISM „Moskvici” și alte 
premii prin extrageri suplimentare de 
5 numere din 49. In total, la fiecare tra
gere, se vor extrage 13 numere (6+2 
pentru premiile obișnuite în bani și 5 
numere pentru atribuirea autoturismelor 
și a celorlalte cîștiguri suplimentare).

La tragerea PRONOEXPRES din 4 iu
lie a. c. se va atribui primul din cele 
4 AUTOTURISME „Moskvici" și alte 
premii suplimentare. Marți 3 iulie 1962 
este ULTIMA ZI pentru depunerea bu
letinelor.
• La concursul special Pronoexpres 

din 20 iunie 1962 au fost atribuite 4 AU
TOTURISME „Moskvici" participanților: 
Ionuță Ion din Timișoara, str. C. Po- 
rumbescu 50, Prundeanu Ion din Timi-

<oara, str. V. I. Lenin 20, Bucatos Con- 
tantin din Oradea, str. Racozi Francisc 
26 si Dumitrașcu Vasile din București, 

str.' Cuza Vodă 161.
ȘI DV. PUTEȚI OBȚINE UN AUTO

TURISM ȘI IMPORTANTE PREMII IN 
BANI, PARTICIP1ND LA TRAGERILE 
PRONOEXPRES DIN LUNA IULIE a. C.

CONCURSUL PRONOSPORT NR. 26 
DE Mii.NE

• Reamintim programul concursului

Pronosport de mîine 1 iulie a. c. și pro
nosticurile date de I. Nunweiller (Dina
mo București).
1. Crișana Oradea—Sampdoria (Ita

lia) 2
2. Rapid—Petrolul (A) 1 2
3. Steagul roșu — Progresul (A) 1 2
4. Steaua — Dinamo Bacău (A) 1
5. Știința Timiș.—Dinamo Buc. (A) 2
6. U.T.A. — Minerul (A) 1
7. Știința Cluj—Dinamo Pitești (A) 1
8. Jiul — Metalul (A) 1
9. Steagul roșu—Progresul (tineret) 1 x

10. Știința Timiș.—Dinamo Buc. (ti
neret) x 2

11. U.T.A.—Minerul (tineret) 1
12. Știința Cluj—Dinamo Pitești (ti

neret) x 2

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT Nr. 25 DIN 24 IUNIE 1962

Categoria I : 22,30 variante cu 12 re
zultate 752 lei fiecare ; Categoria a Il-a : 
515,10 variante cu 11 rezultate 65 lei fie
care ; Categoria a IlI-a : 4279,20 varian
te cu 10 rezultate 27 lei fiecare.

Intrucît valoarea premiilor de catego
ria a IV-a este sub plafonul minim de 
5 lei, fondul acestei categorii s-a repar
tizat Ia categoria a IlI-a conform regu
lamentul ui.

LOTO-CENTRAL

La tragerea Loto-Central din 29 iunie 
1962, au fost extrase din urnă următoa
rele numere :

78 52 57 16 29 61 64 1 50 34
Premiul special A : 1 34 29
Premiul special B : 57 64 78

Premiul special C :52 16 61
Extragere suplimentară
11 50 25 3
Fond de premii : 713.525 lei
Tragerea următoare va avea loc vi

neri 6 iulie 1962. la Tîrnăvenl.

Rubrică redactată de Loto-Proncspori



IN ULTIMA ETAPĂ A TURULUI 
CAMPIONATULUI REPUBLICAN CONCURSURI... REZULTATE...

Știința Petroșeni — Steaua, un adevărat derbi
Cel mai important meci din ultima 

Hap5 a turului campionatului republi» 
can are loc mîine la Petroșeni, între for
mația studenților do la Institutul de 
Mine din localitate și echipa bucureștea- 

Steaua. Meciul stîrnește un interes 
puțm obișnuit, datorită poziției frun
tașe pe care o ocupă în clasament echipa 
din Petroșeni. în caz de victorie, for
mația gazdă poate emite pretenții la tit
lul de campioană a turului.

R* *-stnl  partidelor din această ultimi 
■etapă se vor desfășura în Capitală.

înotătorii și săritorii fruntași din Cc- 
'pitală își dispută, azi și mîine, la ștran
dul Tineretului trofeul „Cupa Păcii*, 
oferit de F. K. Natalie. In perspectivă 
o competiție deosebit de interesantă, atît 
prin (aptul că vom avea prilejul să 
vedem spectaculoasele întreceri ale celor 
mai buni înot?*ori și săritori bucureșteni.

• cit și prin ineditul regulamentului. In 
„Cupa Păcii* înotătorii au un obstacol 
în plus față de concursurile obișnuite: 
cursa eliminatorie de 50 m care poate 
produce surprize. De acest lucru ne vom

, convinge însă azi și mîine cind vom 
urmări următorul program : AZI. de 1» 
ora 17: 50 m liber (b), 50 na »pate (f). 
50 m delfin fb). 50 m bras (f). sări
turi de la trambulină și platformă. 400

• « Lher (f). 100 m liber (b>. 100 m 
spate Yf). 200 m spate (b). 100 m <M-

’ fin (b). 100 ui bras (f). 200 m bras 
(b). IxrOO m mixt <T). Mîl’IE, de la

. ora 9 50 m liber ff), 50 m spate fb).
50 m delfin (f), 50 m bras (b). sărituri 

tde la platformă și trambulină. 400 ■
liber fl»), 100 m liber (f). 100 m ^pata 
(b). 100 m delfin (f). 100 m bras fbk 
200 m bras (f), 4x100 m mixt•

concurs de mare amploare: „Cupa Păcii
Azi și miinc, ia ștrandul Tineretului,

Astăzi, de pildă, sînt programate donă 
meciuri la... concurență. Știința Bucu
rești va întîlni XV*Ie  Griviței Roții (pe 
stadionul Tineretului IV) înccpînd de la 
ora 18. La aceeași oră, pe terenul Gloria, 
formația Metalul va avea drept adver
sară echipa Dinamo, actuala lideră I 
campionatului.

Mîine, alte donă partide. Dimineața, 
de la ora 8.30 pe stadionul din șos. 
Olteniței, Unirea va primi replica echipei 
CSJfS. lăți, iar după amiază (ora 18), 
Progresul va întîlni, pe teren propriu, 
formația Științei Cluj.

Pe Stadionul Voința din Capitală 
(capătul tramvaiului 5) are loc astăzi, 
de la ora 16,30, un concurs pentru 
juniori (probele aminate de la etapa 
orășenească) și seniori.

TIMIȘOARA. — Concursul pentru 
„Cupa Păcii” — grupa A — s-a des
fășurat pe o căldură toridă. Au parti
cipat numai 50 de concurenți. BĂIEȚI: 
100 m : G. Tavie 11,1; W. Keller 11,2; 
400 m: I. Popescu 52.1; înălțime: D. 
Paica 1,80; lungime: W. Keller 6,77; 
FETE: 100 m: L. Veselinovici 12.8; 
V. Szekeres 12,9; înălțime: El. Vasi 
1,46; I. Lowy 1.41; lungime: El. Vasi 
5,22; greutate: V. Băndărău 10,10 (L. 
MICȘAN — coresp.)

ORADEA — întreceri pentru „Cupa 
Păcii” — grupa A. BĂIEȚI: 100 m: 
1. Vașca 113: 400 m: S. Szabo 51,1; 
V. Pop 51.7; înălțime: C. Szasz și I. 
Pautai 1.8&; greutate: V. Pop 11.55: 
FETE: 100 m: M. Vaida 13.2; 400m: 
V. Pazmany 613; Înălțime: I. Tom- 
csik și C. Tonta 130; greutate: I. 
Nagy 10.01; 4X100 m: S.S.E. 52,7. 
In afară de concurs s-au mai desfășu
rat dteva probe: prăjină: V. Muțiu 

4 3,70 — rec. regional: ciocan: Gh.
Szasz 4S.45. (GH. L0RINC2 — co
resp.)In întrecerea pentru .Cupa Piei” ae 

alcătuiesc clasamente individuale ți pe 
echipe.

Maestrul spartului AL Popescu. favoritul probei de 100 m delfin in 
.Cupa Păcii’

-== ■arrant---- -
G. Bosch (Progresul) a cîștigat „Cupa Păcii”

TURDA. — „Cupa Păcii” — grupa
B. BĂIEȚI: 100 m: P. Grigorescu 
11,2; -100 m: P. Grigorescu 52,9; înăl
țime : C. Tilnariu 1,75; M. Fișier 1,70; 
lungime ■ C. Tilnariu 6,60; greutate: 
V. Crișan 11,70; FETE; 100 m: M. 
Gbeorghieș (1948) 13,0; M. Miron 
13,2; înălțime: L. Anton 1,41; lungi
me : M. Gheorghieș 4.63; greutate; D. 
Naciu 9,96. (P. TONEA — coresp.)

REȘIȚA. — „Cupa Păcii” — grupa 
B. BĂIEȚI: 100 m: O. Schimpf 11,1; 
400 m: N. Protocil 53,3; lungime: 
Gh. Boată 6,30; greutate: I. Hegedus 
13,25; FETE: 100 m: F. Grama 13,1; 
400 m: D. Tundrea 64,8; lungime: F. 
Grama 5,28; 4X100 m: SSE 52,0.

CLUJ. — Intilnirea dintre C.S.M. 
Cluj și St Gheorgbe (176-96 p.). 
BĂIEȚI: 100 m; V. Sărucan (C) 11,4; 
1.500 m: E. Pall (C) 4:16,4; lungime: 
1. Kadar (St G.) 6,33; greutate: C. 
Csakany (C) 12,37; FETE: 100 m:

Toată atenția finalelor campionatelo 
republicane de seniori

Pentru prima oară în istoria atletis
mului nostru campionatele republicane 
de seniori sînt găzduite de orașul Ga
lați : 14—15 și 18—19 (decatlon). Data și 
locul de desfășurare a campionatului fe
minin de pentatlon vor fi anunțate ulte
rior. La întreceri se scontează pe parti
ciparea a 400 de atleți și atlete din în
treaga țară. Avînd în vedere importanța 
acestei competiții forurile sportive lo
cale trebuie să ia măsuri din timp pen
tru a amenaja, în cele mai bune condi- 
țitmi, stadionul de concurs. Rezultatele 
bune pe care le așteptăm vor fi condi
ționate, în cele din urmă, de calitatea 
pistei și a instalațiilor de concurs.
CE AȘTEAPTA COMISIA DE ATLETISM 

DIN SIBIU ?

Deși ne aflăm la jumătatea anului 
1982, in plin sezon competițional, totuși

I. Kaban (C) 12,9; 400 m: S. Feket 
(C) 65,3. (P. NAGY — coresp.)

BUCUREȘTI. — Concurs organiza 
pe stadionul centrului de antrenanien 
„23 August". BĂIEȚI : 100 m : M 
Niță 11,4; 300 m: C. Grigore 40,3 
500 m: 1. Vololiovschi 1:09,6; I. Na 
1:10,4; prăjină: D. Piștalu 3,65; I. Fq 
tin 2,80; ciocan : N. Răscănescu 58,00 
V. Tibulschi 44,10; FETE: 60 mg: 0 
Drăghici 10,4; 300 m: C. Drăghiq
46,1.

FOCȘANI. — In localitate s au des 
fășurat întrecerile etapei regional 
(Galati) a campionatelor de senior 
BĂIEȚI: 100 m: V. Vasilichi (Gl.
II, 7; 20 km marș: N. Soare (GI.J 
1.46:52,8; lungime; V. Seitan (Br. 
6,10; înălțime: T. Vîlsan (Gl.) 1,71 
greutate: C. Constantin (Br.) 14,66 
FETE: 100 m: S. Gîtă (Gl.) 13,5 
400 m: S .Gîță 64,2. (S. SOLOMO- 
VICI — coresp.)

în orașul Sibiu nu a fost organizat?pîfij 
de curînd, decit un singur concurs de 
atletism, deși în localitate există dou£ 
stadioane cu pistă (Metalul și Voința), 
Pînă în 1960 comisia locală de atletisrr 
își făcuse un frumos renume prin orga
nizarea a zeci și zeci de concursuri. Iată 
însă că în ultimii doi ani competițiile 
atletice au devenit o adevărată raritate. 
Principala vină aparține desigur comi
siei locale (secretar D-tru Dobrescu) a 
cărei activitate lasă complet de dorit. 
Cum rămîne atunci cu sarcinii© trasate 
atletismului de Conferința pejjteră a 
UCFS sau cu cele care sînt cuprinse în 
planul de măsuri pentru redresarea atle
tismului ? Organele sportive locale șl 
regionale au datoria să cerceteze cil 
mai grabnic această situație intolerabilă 
și să ia de urgență măsurile care se im
pun. (ILIE IONESCU — coresp.)

— — -
Fața interregională a campionatelor de calificare
întrecerile in cadru; acestei faze 

a campionatelor de calificare In 
categoria A se dispută inlăuntrul a 
patru grupe, compuse din campioa
nele de regiuni : Crișana, Banat, 
Maramureș și Hunedoara (grupa D. 
Bacău. Suceava, lari și Galati (grupa 
a ȚI), Brașov. Ploiești, Mureș-Au- 
tonomă Maghiară și Cluj (grupa 
a IlI-a), Argcj, Dob^ogen, Bucu

rești, Oltenia și oraș București 
(grupa a IV-a). In primele trei gru
pe, faza va începe duminică 8 iulie, 
jocurile disputindu-se sistem turneu, 
tur și retur, pînă Ia data de 12 
august, cind vor trebui să fie cu
noscute campioanele interregionale 
care vor participa între 24 și 26 
august la turneele finale ale cam
pionatelor de calificare.

După același sistem se desfășoară 
întrecerile și in grupa a TV-a. unde 
însă au început mai din vreme, din 
cauza participării mai bogate: Ote
lul București. Cetatea Giurgiu, Stu
ful Tulcea, Electropuțere Craiova și 
Metalul Colibați (masculin),

Campionatul republican pe echipe 
în plină desfășurare

Campionatul republican de popice 
pe echipe a ajuns în fazele supe
rioare. Recent s-au desfășurat jocu
rile primei etape din cadrul fazei 
interregionale. Iată cîteva rezultatei 
FEMININ : Constructorul Bîrlad— 
Chimistul Baia Măre 1246—1650 p.d., 
Voinja Ploiești—Voința Constanța 
2178—2290; Unirea București—Fri
gul București 2637—2338; Rapid 
București—Voinja Mediaș 2338—2029;
C.S.M  Reșița — Voința Craiova 
2229—2076. MASCULIN . C.S.O. Plo
iești—C.F.R. Constanța 5132—4893; 
Flacăra Cimpina—Voința OJorhei 
5041—4801 , Electrica Sibiu—Con
structorul Pitești 5013—4779; l.O.R.
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Bunrrejti, Voința Constanța și F. C. 
Argeșul Curtea de Argeș (feminin). 
In această grupă. în clasamentele 
respective conduc deocamdată, ne
învinse, echipele bucureștene Otelul 
și Știința, studentele obținind victo
ria și in meciul cu F. C. Argeșul 
Curtea de Argeș: S-fl (4, 3, 5). In 
etapa de miine se vor disputa urmă
toarele meciuri : Metalul Col i bați— 
Electroputere Craiova, Stuful Tul
cea—Oțelul București (masculin) și 
Voința Constanța—F. C. Argeșul 
Curtea de Argeș (feminin).
• Campionatul feminin al regiunii 

Maramureș, disputat pe terenurile 
Voința din Baia Mare, au luat sfir- 
șit cu victoria echipei locale CSO, 
care a cîștigat toate meciurile eu 
3—6 califrcindu-se astfel pentru faza 
interregională. Clasamentul final al 
campionatului regional feminin: 
1. CSO Bara Mare ; t. Olimpia Satu 
Mare; 3. Voința Sighet; 4. Energia 
Negrești; 5. Victoria Corei; 6. Lăpu- 
țul Tg. Lăpuș. In campionatul regio- 
na! masciiLia, tot ecbip& reprezenta-

București—Victoria Gugești 4858— 
4334 ; Dinamo Craiova—Olimpia Reși
ța 5558—5421: C.S.O. Crișana—Ful
gerul Cîmpulung 4954—4442.

In returul primei etape a fazei 
interregionale mai sînt de jucat ur
mătoarele partide care vor avea loc 
azi și mîine: masculin: Voința Arad 
—F'ectrica Cluj ; C.F.R. Constanța— 
C.S.O. Ploiești; Olimpia Reșița—Di
namo, Craiova; Voința Tg. Mureș— 
Ardeleana Alba Iulia; Voința Odor- 
hei—Flacăra Cîmpina ț Rapid Bucu
rești—C.S.M. Mediaș, feminin: Mi
nerul Cluj—Constructorul Arad ■ Fri
gul București—Unirea București 5 
Voință Mediaș—Rapid București: Vo
ința Craiova—C.S.M. Reșița; C.S.O. 
Crișana—Voința Tg, Mureș.

tivă a CSO Baia Mare a cucerit vic
toria, învingind in finală Voința Sr- 
tu Mare cu 3—0. Clasament final: I. 
CSO Baia Mare; 3. Voința Satu Ma
re; 3. Forestiera Sighet; 4. Pietro
sul Baia Borșa; S. Recolta Văleni 
Lăpuș; 6. Recolta Corei; 7. Progre
sul Samcuța Mare; 8. Progresul Ce
ha Silrrmiei. (V. Săsărănau — coresp. 
regional).

„NAVROM”
PORTUL Bl CAZ

Pune la dispozifia publicuhf ,mijloace de transport și plimbări de 
agrement pe lacul de acumulare V. I. Lenin-Bicaz.

Unitatea dispune în acest scop de un parc de nave de pasageri 
bine amenajate, radioficate și un număr de șalupe faxi.

Pentru grupele de excursioniști organizate se acordă reduceri 
tarifare la cursele regulate de pasageri.

Ca și in semifinala cu C. Năstase, 
G. Bosch a fost in mare vervă și în 
partida finală cu mezinul familiei Vi- 
ziru. Dumitru. El a cîștigat meciul 
fără să lase decit trei gheme: 6—1, 
6—1, 6—1. Bosch s-a mișcai foarte bine.
a arătat multă siguranță și lucru îm
bucurător a acționat cu lovituri pu
ternice și repetate la fileu. D. Viziru. 
a părut cam obosit și de aceea nu 
a fost prompt în intercepții.

Finala de dublu feminin a revenit, 
normal, perechii Julieta Namian— 
Eleonora Roșianu ia fața cuplului 
Cristina Doboșiu—Mariana Ciogolea : 
3-6, 6-3, 6-1

Vineri a început o nouă competi
ție. „Cupa Promesul“. organizată <K 
clubul din str. dr. Staicovid. La în
treceri participă cei mai buni jucători 
și jucătoare din București. Astăzi 
concursul începe de la 16, iar mîine 
de la ora 8,30.

Tot in Capitală va avea loc azi șfl 
mîine o nouă întîlnire din cadrul 
campionatului orășenesc: Justiția-J 
Dinamo. Meciurile se dispută pe te-) 
renurile centrului efe antrenament nr. 
2 și încep de la ora 16 (simbătă) și 
8,30 (duminică).

★

In aceste zile, nu numai tenisma- 
nii bucureșteni participă la numeroase 
competiții, d și cei din provincie 
Astfel azi începe un important con
curs la Cluj, unde sînt invitați cel 
maj buni jucători și jucătoare dir 
diferite orașe ale țării.

ojUivwz da. <?«Un*uă.  
și

• AMJNTElE BAiSOARA
• ghețarul scariSOARA
• VLĂDEASA
• VALEA DRAGANULUI
• CHEILE TURZU
• CHEILE RiMETUI t H

Si ia Bdiîe:
9 SOMESENI
9
9 BÂITA
9 BIZUȘA
Preturi avantajoase ,
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nvitație la... schi!
I Da, da, nu e nici o gre- 
laală. Ați citit bine ! A- 
|um, cînd mercurul termo- 
lietrului a sărit peste 35 
le grade și cînd la ștran- 
luri se înregistrează re- 
lorduri de vizitatori, vă 
pvităm... la schi ! Unde? 
Eu în Himalaia și nici în 
luzi, ci la noi în Bucegi. 
Mai precis, în Valea Albă! 
I Nu pregetați ! 
Ichiurile, bocancii 
f-vă la Bușteni, 
tăminul Alpin, 
Ipre Valea Albă trece peste 
Munticeilul și este marcat 
Iu o linie roșie pînă la 
[rima ramificație. în stîn- 
Fa’ 
ledea 
la o 
jmba 
llbă.
la pînă 
lerii ? Datorită faptului că 
[alea Albă este umbrită 
pai tot timpul zilei din 
lauza pereților de stîncă, 
nalți, care o străjuiesc.

Doriți un pahar cu 
fee Z Nu este nevoie 
Lă lua ți de acasă, în 
hos. Vă puteți servi 
lui din., frigiderul natural 
U Văii Albe. Inchipuiți-vă 
m bloc imens de zăpadă, 
line tasată, lung de cîteva 
ute dr mc 
lo țiMn, 
ind (Hb i 

lime. Un... 
liatură.

Luați-vă 
și opri- 
De la 
drumul

printre brazi, puteți 
strălucind în soare, 

panglică alb-argintie, 
de zăpadă din Valea 
Cum a rămas zăpa- 

acum, în toiul

apă 
să

ter- 
sin-

metri, lat de vreo 
, unele locuri, ■- 

—1 și 12 metri gro- 
ghețar în mi-

De unde știm toate a- 
cestea ? Duminica trecută 
am asistat acolo la o în
trecere inedită pentru a- 
ceste zile de caniculă : la 
un concurs de schi. «Cupa 
Valea Albă", la care au 
participat aproape 40 din
tre cei mai buni schiori ai 
țării.

...Iată, arbitrii sînt gata. 
Au fost aranjate cele 40 
de porți de slalom, iar su
tele de spectatori dornici 
să asiste la acest concurs 
de încheiere a sezonului, 
și-au ocupat locurile în tri
bunele naturale de stîncă 
aflate de o parte și cea
laltă a văii. In vîrful pis
tei este agitat un fanion 
roșu, semn că primul con
curent a plecat din start. 
Jos, la sosire, arbitrii pun 
în funcțiune cronometrele. 
Iată, Albert Cristian trece 
linia de sosire. A parcurs 
250 m cu o diferență de 
nivel de 130 m. După el, 
rînd pe rînd — Gheorghe 
Bălan, Spiridon Bălan, A- 
drian Bătușaru, Ion Secui, 
Mihai Bucur, Nicolae Pnn- 
drea, Horst Hannich (care 
în această duminică a pre
ferat schi urile, în locul 
espadrilelor de alpinism) 
etc.

A fost cea mai reușită 
ediție a „Cupei Văii Albe". 
O dovedește și clasamentul 
final:
același timp, după două 
manșe. Câștigătorul cupei 
a trebuit să fie tras la

trei concurcnți cu

— 4,42
m. Toate

la 5 m. 
a și de- 
că acesta
pe care

Se pare că Penti Nikula 
fi primul săritor cu pră

jina din lume care va trece 
ștacheta înălțată 
Atletul finlandez 
darat, de altfel, 
este visul său, 
speră să-l realizeze încă în 
acest an. Și se pare că 
Nikula (actualul deținător 
al recordului mondial : 
4,94 m) cu ajutorul prăji
nii din fibre sintetice pe 
care o folosește va fi feri
citul săritor de peste 5 
metri.

Penti Nikula este în vir
ată de 23 ani. Are 1,79

sorți ! Fericitul este Nico- 
lae Iovici (Dinamo Brașov) 
care a realizat 73 secunde 
și 2 zecimi. In același timp: 
Kurt Gohn (Dinamo Bra
șov) și Nicolae Pandr ea 
(Casa Ofițerilor Brașov), 
urmați de M Bucur, A. Bă- 
tușaru, Sp. Bălan. 1. Secui, 
M. Enache, A. Cristian etc. 
în întrecerea rezervați ju
niorilor primul loc l-a ocu
pat M. Focșencanu (Car- 
pați Sinaia).

Ce ziceți ? Nu-i așa ci 
vă tentează o cursă en 
schi urile acum, tn plină 
vară ? V-am mai spus : nu 
pregetați, luați-vi șehiurile, 
bocancii și... opriți-vă la 
Bușteni ! Dacă vreți, puteți 
să ne scrieți și impresiile 
dv. !

MIRCEA TUDORAN

Această fotografie a fost făcută eu citeva zile in urmă. Ceea ce nu l-a 
împiedicat pe fotoreporter să surprindă o imagine pe zăpadă. La ifirșitui 
lunii iutnie se schiază in voie intr-o „căldare" din Bucegi. Un veritabil 

record...

L
i ral
O

...L-am intîhnt joi la 
Dinamo. Ca acum 15 ani. 
Adică — aJergind. L-am 
» prins" Intr-o pauză de nn 
■un ut, după wo mie*  în 
254

— Nn 
nuk T

— De
— Din 

Lin".
(Dacă nu strecori o boa

bă de piper m dialogul cu 
nea Dinu, te-ai... ars. Nu 
mai e eL Iți răspunde co
rect, ea Intre declarație la 
■aagnetefon pentru radio- 
spert).

— Ei. află că fu îs ca 
scaiul. Nu scapi așa ușor 
de uune.

— Cum poți si...
— Aha, li dați înainte 

cu „fenomenul* , cu 51 de 
ani, cu o treime de secol 
la atletism... Ce fenomen, 
bre omule ? Slnt un alergă
tor ca toți ăilalți, care mă 
pregătesc să alerg mărul o- 
nul din iulie 15 de la 
Galați și să fac dup-aia o 
baie zdravănă în Dunăre... 
Să moară doftorii de ciudă!

Antrenorul îl cheamă pe 
nea Dinu (ca și pe ceilalți) 
la o nouă „mie". Folosește 
un apel care mă face să 
zîmbesc: „Hai băieți !“
Nea Dinu prinde din zbor :

— Și de ce rizi ? C-a 
spus „băieți**  ? De ce te 
miri ? El nu se ia după 
„bolentin**  ci după 2,54 pe 
mie, și încă o 
încă una, și așa pînă la 
42 de

S-a 
Dinu 
vește 
genunchii și la gambele lui. 
Zeci și zeci de crestături. 
Cuiele adversarilor, înfipte 
în timpul luptelor dure. în 
mijlocul plutoanelor, de-a 
lungul anilor.

te Uși, nea Di-

mie. și

mii.
mai dus o mie. Nea 
revine și își potri- 
șiretul. Mă uit la

Mingea albastră opri 
yrusc veselia jocului cu 
picăturile de diamant ale 
ipei. Radu și Dănuț 
priveau cu nedumerire 
loul „proiectil". De unde 
venise ? 
nare ?

— Ea 
ind din

Din cer ? Din

mea! o ceru bă- 
palme un flăcău 

nalt, blond. Și jocul re- 
iicepu năpraznic, de data 
w east a în trei... Așa au 
unoscut Radu și Dănuț 
pe Mircea !

Iar mai tirziu, la urn
iră liliputană a cearșea- 
ului făcut cort, 
-a împrietenit:

— Cum ? — se 
Wircea — Dănuț,
iui ăsta al dumitale n-are 
lecît opt ani ?

— Ii împlinește de-a- 
na la 3 septembrie, pre- 
iză cu mindrie Radu, 
?e vrei, este doar fiu 
ie miner ! Dar și voi, 
trungarii, sînteți oameni 
le ispravă...

Mereu descopereau ceva 
ou, ceva 
au în 
riate.

— Din

vorba

mira 
voini-

comun, 
orășele

Locu- 
apro-

1>— Țintești un loc 3 
Goliți, nei Dinule ?

— Nu-i sportiv ăla, bre, 
care se mulțumește cu un 
loc trei. Și dacă la Galați 
nu-i un drum ca-n palmă,

— Unde s-a dus mia, 
meargă și suta. Dar cu o 
condiție. Iți spun eu vor
birea. Că voi scrieți de 
obicei „în plin elan*  
,ln plină acțiune1*.

— Bine, nea Dinule.
— Ia creionul. Scrie : 

Măi copii, dacă voi ați 
iubi fuga cum am iubit-o 
și o iubesc eu, Ioli n-ar 
mai fi singură...**.

sau

m înălțime și o greutate 
de 69 kg. Cariera de at
let și-a început-o la fra
geda vîrstă de 10 ani pe 
cînd folosea o prăjină de 
rufe... în 1955 concurează 
pentru prima 
șind să sară 
an mai tîrziu, 
3,71 m, fiind 
cei mai buni 
Finlandei. Apoi 
performanțele sale se îm
bunătățesc : 1957 — 4,05,
m, 1958 — 4,16 m, 1959
— 4,22 m, 1960
m, 1961, — 4,51
aceste rezultate le-a obținut 
cu prăjini de metal. în 
vara anului trecut a început 
să sară cu prăjina din 
fibre sintetice. După ce a 
corectat de patru ori 
cordul Europei, recent 
obținut un excepțional 
cord al lumii : 4,94 
Și e bine de reținut 
din 1925, de cînd norve
gianul Charles Hoff a să
rit 4,25 m, recordul mon
dial nu a aparținut nici 
unui european. Penti Niku
la a readus recordul pe 
bătrînul continent și e foar
te probabil să-1... urce din
colo de 5 metri.

oară, reu- 
3,40 m. Un 
Nikula sare 
unul dintre
juniori ai 
an de an

re- 
a 

re
in. 
Ca

IOAN CH1RILA

Poșta magazin

ci mai slnt ceia ondula ții 
permanente, află că slnt 
in avantaj. După atlția ani, 
dă-mi voie și mie să știu 
să umblu mai bine la cutia 
de viteze.

— Și după Galați ?
— După Galați am s-o 

iau de la capăt pentru al 
32-lea maraton. Și apoi am 
să mă culc mereu cu fe
reastra deschisă, doar or 
veni... hoții să-mi fure vreo 
25 de ani, ca să pot pleca 
și eu la Belgrad, la „eu
ropene", să mă țin scai de 
Bolotnikov și să-l bat la 
sosire...

— Dai voie o poză, nea 
Dinule ?

în 4 rînduri
Rugbiștii de la Rul

mentul și Construe- 
torufl Bîrlad nu au 
o atitudine discipli

nată pe terenurile de 
sport.

Indisciplina lor intrigă 
Pe drept

prima 
ji-am dat seama 
JJinosc de undeva... 
itiu de unde... 
[intern vecini.

Se amestecă în 
i Dănuț:

clipă 
că te 
Acum
Doar

vorbă

— Tăticu’ joacă fotbal. 
Dumneata joci ?

— Desigur. Cînd a fost 
campionatul regional am 
avut un meci și la voi.

Altă surpriză. Mircea 
și Radu făceau parte din 
echipele care se între
ceau in campionatul ace
leiași regiuni. De acum, 
degeaba le mai făceau 
semn valurile mării, a- 
mintirile unui întreg 
campionat erau mai tari 
decit mîngîierile ei.
- Ți-amintești meciul 

cu „Avîntul" ?
ceam cu două 
pînă în minutul 59...

— In minutul 72 ați 
egalat...

— Și în 89 am mar
cat golul victoriei !

Poi^esteau și rideau 
fără încetare. Amintirile 
meciurilor desființaseră 
bariera vîrstei. Toți trei 
aveau anii lui Dănuț...

Primul care dădu sem
nalul plecării fu Dănuț. 
Cum ar mai fi putut re
zista cînd venise ora 
primului ?

— Tăticule, ne așteap
tă mama la masă.

Noii prieteni priviră 
soarele care trecuse din- 

x colo de virf urile copa
cilor.

— Știi, soția, se scuză 
Radu. A fost la ghiol și 
vine direct la masă.

— Să mergem, acceptă 
cu părere de rău Mircea.

Pe asfaltul falezei Mir
cea constată cu surprin
dere că Radu șchioapătă 
puțin.

— Ai ceva
Răspunsul 

țin. 
’ * — Nimic...
dent... îmi trece pînă ia 
începerea campionatului.

Dar ar fi putut Dănuț 
țină gura ?
Pe tăticu’ l-a lovit 
vară. Am fost și 
meci. înainta

la picior ? 
întirzie pu-

un acci-

Condu- 
puncte

să-și

astă
la
mingea, era aproape 

se pregătea
cînd a apărut 

De

eu 
cu 
de 
săpoartă, 

tragă... 
fundașul și l-a lovit, 
atunci tăticul meu...

Băiatul' vorbea mai 
parte. Mircea însă nu ' 
asculta, trăia meciul, 
vedea. Centrul 
advers se apropia fulge
rător de poarta echipei. 
Era singur în fața sa. 
Exista numai o scăpare, 
A închis ochii și a tras. 
O lovitură surdă... Arbi
trul d fluierat scurt. Mir
cea a fost eliminat de 
pe teren. Ce importanță 
avea lucrul acesta cînd 
și-a salvat echipa de un 
gol ? Ce importanță

de
mni 

îl 
înaintaș

avea ?!? Mircea deschise 
ochii și-l văzu pe noul 
său prieten șchiopătind 
ușor, alături de Dănuț 
care-l tinea cu grijă la 
braf. Auzi din nou gla
sul copilului :

— ...A stat în pat o 
sâptămînă întreagă...

Mircea simți că stri
vește intre gene o la
crimă.

— Radule, prietene...
Radu întoarse spre el 

capul zimbind :
— Știu Mircea. Ți-am 

spus doar că te-am recu
noscut din prima clipă. 
Știu ce vrei să-mi spui, 
dar nu mai e nevoie...

Dănuț se oprise și nu 
înțelegea de ce Mircea 
l-a luat în brațe pe tăti
cul lui și l-a sărutat...

cuvint pe
spectatori.

De-aceea, chiar dacă
ciștigă,

Ei pierd in...

★
ochii 
tuturor !

In cadrul finalelor
campionatelor repu

blicane 
hău și 
git tot 
vetnsar.

de box, 
Ne tea 
timpul

au 
de

Ra- 
fu- 
ad-

sandu marian

Bikila
Recent, campionul olim

pic la maraton, atletul etio
pian Bikila Abebe, 
curat în orașul ! 
Malmo. Publicul a 
în număr 
la concurs 
ziarele, a 
zionat.

De ce ? 
Bikila ? Ba da și

a con- 
suedez. 

i venit 
mare să asiste 
dar, cum scriu 
plecat. dezilu-

Nu a cîștigat 
încă cu

,Tribunele" le-au 
urmărit...

CONSTANTIN IONESCU, 
CONSTANȚA. — Meciul de 
fotbal Rom inia — Suedia, 
disputat in 1937 la Bucu
rești, s-a încheiat cu re
zultatul de 2-2. Deși au do
minat net, mai ales spre 
sfîrșitul partidei, fotbaliș
tii noștri au fost cit pe ce 
să piardă jocul. Cu un mi
nut înainte de fluierul fi
nal, suedezii conduceau cu 
2-1 ! Am egalat in min. 89 
dintr-un pe nai ti executat 
de Baratki, in mijlocul e- 
moției generale.

GIGI TOM A, AMARA— 
SLOBOZIA. — 1) Recordul 
țării noastre la proba de 
săritură în înălțime este 
de 2,06 m. Rezultatul a- 
cesta a fost realizat de 
Cornel Porumb în cadrul 
campionatelor naționale de 
anul trecut și el este su
perior cu o... jumătate de 
centimetru vechiului re
cord deținut de Ion Soe- 
ter. O jumătate de centi
metru însemnează însă a- 
desea foarte mult în atle
tism. încercați dv. să să
riți 2,065, deci cu o jumă
tate de centimetru mai 
mult decît Porumb. Să ve
deți ce greu e ! 2) Nu exis
tă nici o legătură de ru
denie între aruncătoarele 
de greutate Anca Gurău și 
Cristina Gurău. Cea de a 
doua este fiica antrenoru
lui Nicolae Gurău. 3) Da, 
cîntărețul de muzică ușoa
ră George Nițulescu este 
fosta aripă stingă de acum 
6—7 ani a echipei de fot
bal Dinamo București. 
Poate ță mai joacă fotbal 
— e greu să renunți defi
nitiv la el ! — dar nu cu 
caracter competițional.

MARIN NEGOlȚA. BUCU
REȘTI. — Dragoș Cojoca- 
ru, stoperul echipei Steaua, 
are 26 de ani. (Cele citeva 
luni în plus nu merită să 
fie puse la socoteală !). 
Unde a mai jucat ? La A- 
vîntul Reghin, Știința Cluj. 
Progresul București 
Steagul roșu Brașov.

GH. BARBU. COMUNA 
COCORAȘTI, RAIONUL 
CÎMPINA. — 1) Boxerul 
Mihai Nicolau activează 
acum la Iași. Bineînțeles 
însă că n-a uitat de Cim- 
pina, oraș pe care l-a re
prezentat pînă anul trecut 
în competițiile pugilistice. 
Primind acest răspuns, nu 
mai sînteți supărat, spe
răm, pe ieșeni ! 2) Fotba
listul Dumitru Baboie, a-

Și

ripa stingă a Progresului, 
împlinește în noiembrie 25 
de ani. In 1957 a jucat la 
FI. roșie R. Vilcea, de unde 
în 1958 a trecut la Unirea 
R. Vilcea și apoi la A.S.A. 
Sibiu. Din primăvara anu
lui i960 joacă la Progre
sul.

ILINA GHEORGHE, CLUJ. 
— Am mai răspuns la a- 
ceastă întrebare : 
Cupa Davis, 
Rimet, care 
campioanei 
fotbal, este 
Ea nu intră 
patrimoniul unei țări, ori
care ar fi numărul de vic
torii — consecutive sau al
ternative — pe care le-ar 
obține de-a lungul anilor 
în această competiție.

VIOREL NOROCEA, CO
MUNA COPACIOASA. —
1) Iosif Petschovschi antre
nează echipa A. S. Cugir, 
care a cîștigat campionatul 
regiunii Hunedoara și par
ticipă la meciurile de ca
lificare pentru categoria B.
2) Mircea Sasu de la U.T.A. 
are 22 de ani. A mai jucat 
la Dinamo Săsar și la Di
namo București. Are mul
te calități și dacă se va 
pregăti temeinic ne va pu
tea oferi multe surprize 
frumoase. 3) Ion Voinescu 
are 33 de ani. A jucat de 
22 de ori în echipa națio
nală A. 4) Steaua a eîști- 
gat de 6 ori campionatul 
țării la fotbal.

MIRON CITA, 
BRANISCA. — 
ghe Negrea n-a 
face greutatea 
sale. S-a... îz„ 
cesta este motivul pentru 
care a boxat în limitele 
categoriei grea. Desigur că 
i-ar fi prins mai bine 
dacă ar fi putut rămine la 
vechea greutate. Iar dacă 
ar fi slăbit, ar fi avut un 
si mai mare avantaj: poa
te că boxa cu Puiu Nico- 
lae în loc de Vasile Ma- 
riutan ! Și nu era tot una! 
2) Lui Dridea, Pîrcălab, 
Năftănăilă, Seredai și Crei- 
niceanu le puteti scrie pe 
adresa cluburilor respec
tive : Petrolul Ploiești, Di 
namo București (șoseaua 
Ștefan cel Mare nr. 43), 
Steaua — București (Calea 
Plevnel nr. 1«) și Steagul 
roșu 
doim
care

ca și 
Cupa Jules 
se atribuie 

mondiale la 
transmisibilă, 

definitiv în

COMUNA 
1) Gtieor- 
mai putut 
categoriei 

îngrășat ! A-

— Brașov. Nu ne în
că știți cluburile la 

joacă fiecare din eil

ION POSTAȘU

Si

Că

Cei

galopul 
au făcut această 

ipoteză: 
dacă nu li

se-arunca prosopul, 
doi băteau
recordul de...viteză !

V. D. POPA

Abebe
un avans de 3 minute, pj 
20 km, fată de al doilea 
clasat. Știți ce i-a decep
ționat 
tism 
deză ?
Abebe
eioarele goale ca la J.O. 
de la Roma, ci în pantofi 
noi nouți...

pe amatorii de atle- 
din localitatea sue- 

Făptul eă Bikila 
nu a alergat în pi-

D E P I N D E
ECHIPA A PIERDUTECHIPA A CIȘT1GAT

— Tov, șef, mi-ați dai 
lucrarea asta acum o 
săptdmina și n-am putui 
s-o fac încă..,

— Nu-i nimic, Pope scu
le, doar n-au jfntrat zilele 
in sac !!

tov. 
ieri 
asta 
nat-o !!!

Ce înseamnă
Popescu ? încă 
ți-au dat lucrarea 
și tot n-a*  termi-

Desen de S. NOVAC



Prin telefon, de la Praga :

Handbalistele cehoslovace vor să egaleze
performanța... fotbaliștilor

Au mai rămas puține zile pînă 
in începerea campionatului mondial 
teminin de handbal în 7. In Ceho
slovacia, acest eveniment este aștep
tat cu un deosebit interes. Firește, 
iubitorii de sport din Cehoslovacia 
s-ar bucura dacă handbalistele ar 
egala frumoasa performanță obținută 

-de... fotbaliștii noștri la campiona
tul mondial din Chile, adică să ocupe 
locul 2 in întrecerea din Romînia. 

! In grupa in care participă echipa 
noastră, evoluează reprezentativele 
U.R.S.S. și R.F. Germane. Intilnîrile 
cu aceste formații se anunță deosebit 

I de dificile.
i pregătirile jucătoarelor noastre 
j au început încă de anul trecut. In 

decembrie, Cehoslovacia a întilnit 
echipa Poloniei, pe care a între
cut-o cu scorul categoric de 13-3, iat 
nu mult după această victorie, ea a

sovietic 
pentru București

Federația de specialitate din' 
U.R.S.S. a stabilit lotul de jucătoare 
care va face deplasarea în țara noas
tră pentru a participa la cea de-a Il-a 
zdiție a Campionatului mondial.

Handbalistele din U.R.S.S. vor juca 
în seria A, la Ploiești, alături de e- 
chipele R. S. Cehoslovace și R. F. Ger
mane.

Iată componența 
Galina Oseadceaia 
sa), Pena Joțite (Jalgiris Vilnius).

■ Nina Semina (Burevestnik Sverdlovsk) 
— portari. Tamara Malearenko (Lo
komotiv Odesa), Valentina Ignatieva 

”------- ' Elena Klumbite
Rita Juknev iciute 
Raîsa Tuleakova 
Tamara Strelni-

dispus cu 7-2 de reprezentativa 
R.D. Germane. Anul acesta, echipa 
Cehoslovaciei a susținut două me
ciuri la Moscova. Primul joc, cu 
reprezentativa U.R.S.S., s-a terminat 
cu victoria echipei noastre cu scorul 
de 13-8, iar în al doilea meci spor
tivele sovietice au cîștigat

In urma acestor partide 
fi rare s-a ajuns la concluzia 
nu are încă o maturitate 
suficientă experiență internațională. 
De fapt, acest lucru se explică prin 
numărul mare de jucătoare tinere 
care au fost introduse in Iot. Antre
norul Hosterek a menținut insă 
jucătoarele tinere pentru că. in ciuda 
lipsnător arătate mai sus, echipa 
Cehoslovaciei a dovedit o bună pre
gătire fizică, o mare putere de luptă, 
un jac rapid și spectaculos.

Se știe că în 1957 Cehoslovacia 
a cîștigat campionatul mondial din 
Iugoslavia. Din vechea echipă insă, 
nu au fost menținute decit 3 jucă
toare : Kucerorxr, Ianeckora și
Vrtxzrz. Celelalte jucătoare provin in 
majoritate din echipele Spartak Pra
ga Sokolovo. campioana Cehoslova
ciei. și CK.D. Praga. Iată, de alt
fel, Intui echipei Cehoslovacie: care 
va tace deplasarea in Rmnhua: Por
tari : IANECKOVA (Spartak Praga 
Sokoiovo). HOUSKOVA (CJCD. Pra
ga) ; ducătoare de crntp: KROULâ- 
KOVA (C.K.D. Praga), KOSIKOVA 
(Jedr.ota Taenein). TOPICKOVA

(Slovan Plsen), VRBOVA (Dinamo 
Praga), HAVELKOVA (Spartak Kra- 
love), MATEJU (C.K.D. Praga). MA- 
TULOVA (Iskra Otrokovice), TERA- 
NOVA (C.K.D. Praga) și VECKOVA 
(Spartak Praga Sokolovo).

krttrlui sovietic: 
(Lokomotiv Ode-

(Trud Moscova), 
(Ja.lgiris Kaunas), 
(Ja-lgiris Kaunas), 
(Loftomotiv Odesa), 
kova (Trud Moscova). Valentina Bo
brova (Trud Moscova), CMesia Vurrteș- 
meci (Burevestnik Cerkasi), 
Korolevskaia (Trud Moscova), Valen
tina Rjanskaia (Avangard 
Margarita Abrosova (Burevestnik
Sverdlovsk), Elena Rerih (Trud Mos- 

jeova). Antrenorii echipei slot Jamis
Grinbwgas și Nikolai Sasov, ambii 
cunoscuți publicului bucureștean ca 
arbitri.

Taisia

Kier),

As’azi la Belgrad: 
R. P. Romînă—-Danemarca

<<în „Cupa Tașmaidan 
la handbal în 7

BELGRAD, 29 (prin telefon). — 
Reprezentativa masculină de handbal 

n .. -n Romine a sosit azi în 
vederea participării la 
internațională „Cupa 
Programul întrecerilor 

alcătuit;

ta 7 a R. P.
(localitate, în 
competiția 
ISIașmaidan**. 
>* fost aisitfel

Simbătă 30 iunie : R. P. Romînă— 
Danemarca și Iugoslavia — R. P. 

< Ungară.
Duminică 1 iulie : R. P. Romînă— 

IR. P. Ungară și Iugoslavia — Dane
marca.

Du-ni 2 iulie: Danemarca — R. P. 
Ungară și Iugoslavia — R. P. Romina,

LA „MEMORIALUL LRAJI10R ZNAMMI“

cu 5-4.
de veri- 

că echipa 
in joc și

JAN POPPER 
espandenuil ziarului 
^Sportul popular"

MOSCOVA 29 (prin telefon de la 
redacția ziarului „Sovetski sport").— 
Capitala Uniunii Sovietice se află în 
preajma unui eveniment atletic deose
bit : simbătă și duminică ea va găzdui 
pentru a cincea oară tradiționalul 

concurs de atletism „Memorialul fra- 
ților Znamenski". la care participă 
sportivi din 20 de țări ale lumii.

Cum e și firesc, cea mai numeroasă 
delegație o prezintă Uninea Sovietică,

pesta (130 km). Miercuri 4 iulie par- 
tieipnții Ia „Turul ciclist al R.P. Un
gare” rar avea zi de odihnă Ia Pecs.

București, 5-6 iulie

tatîlairea feminină 
de scrimă dintre 
reprezentativele 

R. P. Romîne 
și R. P. Ungare

ale cărei culori vor fi apărate de an 
ximativ 400 de atleți și atlete, în f J 
te cu recordmeni mondiali și camp] 
olimpici ca: Valeri Brumei, Tatii 
Scelkanova, Tamara Press, Igor Ten 
vanesian, Piotr Bolotnikov și alții. I 
fi prezenți, de asemenea, la „Mei 
rialul Znamenski“ sportivi valoroși I 
alte numeroase țări ale lumii ca : 1 
role, Meconi, Ottolino, Pamich (Ita 11 
recordmena lumii la săritura în in.l 
me, Iolanda Balaș (Romînia), Ml 
Singh (India), Tomașek, Nemec, 1 
tousek, Mertova (R. S. Cehosloval 
Sin Kim Dan (R. P. D. Coreeană), TI 
(Austria). Anchio (Finlanda), OZcan] 
Sugioka (Japonia), Naghi, Serekeș, a 
bo. Antal (R. P. Ungară), Valen 
Janke, Beer, Hapke (R. D. Germa] 
Bicitxtrov, Hlebarov, Iorgova (Bul 
ria), Piatkovski (R. P. Polonă)

BORIS LVO1
★

Republica Populară Romînă va 
reprezentată ia „Memorialul Znarr] 
ski“ din acest an de următorii sporii 
Iolanda Balaș. Maria Diaconescu, V 
rica Belmega, Constantin Grecescu, J 
drei Barabaș, Alexandru Bizim, Zoț 
Vamoș și Mihai Calnicov. s

Istilsiri mtenoțiaM e ale fattui.ștîfor noștri

Rapid numi—Main Hiena 2-3 (16)

Asiixi și mi iar urmi să aibă Ioc
Capitali, aâafihurea internațională 
scrims dintre grcaoitalirele de floreta
temmină ale R.P. Romine și R.P. Un- 

I «re. cn caracter de verificare in vede- 
I rea Campionatelor mondiale

aoc Aires (15—27 iulie).
In cursul zilei de ieri, 

j specialitate a R-P. Ungare
că. dia motive tehnice, lotul trăgătoa
relor maghiare nu mai poate face de
plasarea Ia București, la data stabilită 
inițial. De comun acord, meciul a fost 
■muiat pentru zilele de 5 și 6 iulie (e- 
chipe și individual).

In 
de

de la Buc-

federația de 
a comunicai

Plecarea gîmnașfilor noș 
la Campionatele mondia 

de la Praga

au părăsit Capii
' -mJ

Ț C

Aseară, în noefurnâ. pe stadionul 
Republicii din Capitală, și-a început 
turneul in țara noastră una dintre e- 
chipele fruntașe ale fotbalului aus
triac, Admira Viena. La sfirșîtul par
tidei, rezultatul a fost favorabil oas
peților. cu scorul de 3—2. Meciul a 
avut, in fiecare repriză, muite faze 
palpitante, create de jurător:: ambelor 
echipe. In prima repriză. Rapid a 
avut o ’ur'qc perioada de âctnînare. 
insă înaintarea sa. după marcarea 
primului gol, în nan. 29 de către 
Ozon, n-a mai insistat in faze-e <fe 
finalizare, iar centrul atacant I. Io- 
nescu a abuzat din nou de dribling. 
Dacă giuleștenii CDOcretiza-j ocaziile 
avute, repriza putea lua sfirșit cu un 
avantaj de 2 sau 3 goluri în fa
voarea lor. După pauză, gazdele dau 
semne de oboseală. Rapidul nu a mai

menținut aceiași ritm și m conse
cință. treptat a cedat inițiativa ju
cătorilor austriaci, care au refăcut 
handicapul și. apoi, au cîștigat.

Celelalte goluri au fost înscrise de 
Kailenbruner (min. 51), 
(mm. 60). Georgescu (min. 
Sauer (mm. 68).

Arbitrul V. Dumitoescu a 
j-mStoereie formații:

RAPID : Duagu — Greasu.
(din min.
Neacș’j, _
Ozon, I. Iooescu (din min. 48 Ba- 
lint). Georgescu, Codreanu.

ADMIRA: Draxeimaier — Kolarik, 
K-oschier I. Sommer — Koscher II, 
Stamm — Pinisch. Kaltenbruner, 
Skerian, Latzke (din min. 45 Beder- 
mk), Sauer.

Skerfao
52) și

Condu»

Tcri (11 ID 1111*3 ț II aia pui . vu

pc calea aerului, gimnastele 
romîni. care ne vor reprczeT^M* , 
pionatcle mondiale ce se 
la Praga între 3—3 iulie. Diip’i <| 
se știe, participăm la întrecerile f< 
nine cu o echipă completă și la | 
masculine cu doi concurcnți individd 
Din delegație fac parte următorii s| 
tivi : Sonia Iovan, Emilia Liță. ES 
Niculescu. Atanasia Zîmbrește mu, 1 
Mărgineanu, Elena Tutan. Mari^Mflj 
I rrdrric Orendi și Gheorghc 
Delegația este condusă de 
Șivlovan. președinți' al Fed* 
mine de gimnastică.

Cicliștii romîni concurează la Vi
Motoc

72 Langa). Macri — 
Gherghina — Năsturescu,

POMPIUU VINTILA

0 repriză de Initial exceptional la ciul 
ȘHinia—itieiropoi (Brazilia) 3-0 (3-0)

CLUJ 29 (prin telefon). — 25.000 
de spectatori au asistat azi la un joc 
foarte frumps. Știința Clui—Metropol 
(Brazi a), terminat cu o victorie clară 
a gazdelor la scorul de 3—0 (3—0) 
— prima infringere a brazilienilor din 
actualul turneu pe continent, după 
cum spunea după mec; antrenorul oas
peților, Juan Kaznok. In prima re
priză mei ales, cele două echipe ți în 
special Știința au încintat publicul 
prin fazele extrem de rapide și spec
taculoase create ia cele două porți. A 
fost o repriză de fotbal excepțional, 
in cursul căreia Știința s-a întrecut 
pe -sine și și-a asigurat victoria prla

j -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au luat sfîrsit campionatele mondiale 
la

pjncte-e înscrise de Ivansuc (min. 10), 
Petru Emil («nin. 21) și Marcu (min. 
37), dintr-o lovitură liberă de la 30 m. 
Oaspeții au lăsat o impresie foarte 
frumoasă, prin tehnica lor individuală, 
prin jocul lor de cimp spectaculos și 
iute. înaintașii însă au ratat cîteva 
ocazii bune, ca și studenții de altfel.

A condus bine R. Sabău—Cluj.
ȘTIINȚA: Moguț - KROMELY, 

Muresan, Cimpeanu — Georgescu, PO
PESCU - IVANSUC (min. 68 Su

in). Petru Emil, GANE (min. 46 
Raab). Marru (min. 38 Adam), SU- 
CTU (Moldovan).

METROPOL: Dorni (min. 22 RU
BENS) — ZEZ1NHO. FAAVIO, Luiz 
Carlos — Tenente, Chagas — Marcio 
(min. 33 N4LSO-), Arpi.no (min. 81 
Waldi), Eiario, Parana (min. 46 
PERDRINHO). HEL1O.

Joi seară a plecat la Viena o dele
gație de cicliști romîni care va parti
cipa Ia întrecerea de o zi organizată 
de ziarul „Volksstimme", organ al 
Partidului Comunist din Austria. Din 
delegație fac parte alergătorii Ion 
Cosma și Gabriel Moiceanu, conducă-

tor fiind Troian. Dinuț — 
Federației romine de ciclism.j 

întrecerea — la care pa A 
meroși alergători de valoar "8 
multe țări ale Europei - ai I 
bătă pe un circuit situat , 1 
Vienei. Alergătorii vor avea 
80 km.

De pe pistele de atletism

TOLEDO (Agerpres). — Cea de-a 
14-.T ediție a campionatelor mondiale de 
lupte, desfășurată în orașul Toledo 
(S.U.A.). s-a încheiat.

In competiția de lupte clasice mem
brii echipei U.R.S.S. au repurtat 27 de 
victorii, im făcut 5 meciuri egale și eti 
pierdut o singură întîlnire, 
medalii de aur prin tinerii I 
lcsov și Abasidze.

Remarcabilă a fost și 
luptătorilor unguri, care au < 
medalii de aur, la fel cu 
turci.

Foarte interesantă a fost
la categoria grea. Maghiarul Kozma, un

cucerind 3
Rlbalko, Ko-

performanța 
cîștigat două 

i luptătorii

întrecerea

luptător în greutate de lift kg, nu ■ 
pierdut nioi o întîlnire, iar in meciul 
decisiv l-a învins pe campionul olimpic 
Dietrich (Jț.F.G.).

LirpCătorii romîni nu au c»»4irn»»t aș
teptările. Dintre cei trei concurcnți cali
ficați in turneele finale: Cernea, Po 
poviri și Martiucscu, nici unul n-a renșit 
să se claseze pe primele locuri. Cernea, 
care mersese foarte bine în primele trei 
tururi, a pierdut prin tuș la Egadie. 
ocupînd locul 5 ; Popovici a fost învins 
la puncte de Biinbalov, clasîndu-sc pe 
locul d; Martinescu-, după un meci nul 
cu turciri Atli\ a pierdut în fața cam
pionului monilinl Abasidze, ocupînd lo
cul 5.

V. MOR E A. coresp; reg.

• Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Paris, cunoscutul 
campion francez Michel Jozy a sta
bilit un nou record al lumii în proba 
de 3.000 m plat cu timpul de 7:49,2. 
Vechiu: record era de 7:52,8 și apar
ține? lui Gordon Pirie (Anglia) din 
anul 1956.

• Campionatul mondial skiâențesc 
de șah se va desfășura anul acesta 
mire 7 și 22 iulie in orașul celtoslovac 
Marianske Lazne, locul de disputare 
a mu ‘o- turnee totennaționale Și-au 
au jcțît participarea la competiție e- 
ahioe din 21 de țări printre care 
U.R.S.S., Belgia, R. P. Romînă, R. P. 
Polonă, Iugoslavia, Cuba. Ecuador,

s • Redacția și administrația:

• în cadrul unui concurs de veri
ficare a atleților maghiari desfășurat 
la Budapesta, Csutoras a alergat 
100 m în 10,3 — rec. egalat, iar Zsi- 
votzki a aruncat ciocanul la 68,07 m.

• La Roma, echipa masculină a
RJ-.G. a dispus de cea a Italiei cu 
118—90. Iată cîteva rezultate: 400 
m.g. : Morale (Italia) 50,3; suliță: Lie- 
vore (I) 79,82 m; inălțiitie: Hopf
(R.F.G.) 2,03 m; triplu salt: Zeiss 
(R.F.G.) 15,45 m; 200 m: Ottolino (1) 
21,7 (Berutti a clacat); 1500 m; Eyer- 
kaufer (.R.F.G.) . 3:41,8; Norpoth 
(R.F.G.) 3:42,3; 100 m: Gamper
(R.F.G.) 10,4; Ottolino (I) 10,5; 400 m: 
Kinder (R.F.G.) 46,7; HO m.g.: Cor- 
nacchia (I) 14,4; 4x100 m: R.F.G. 
40,4; Italia 40,6; prăjină: Lehnertz 
(R.F.G.) 4,52 m.

• I.a.tă cîteva rezultate înregistrate 
la campionatele Americii de Nord, des
fășurate zilele trecut la Walnut (Cali
fornia).; 100 yarzi: Hayes 9,3; Jerome 
(Canada) 9,4; Sayers 9,5; Drayton 
9,5 ; 6 mile : Kidd (Canada) 28:23,1 ; 
Me Ardie 28:34,8; Butknecht 28:39,8;

120 yarzi garduri: Tarr 13,4; Hal 
Jones 13,4; Lindgreen 13,7; Washing] 
14,0; 440 yarzi garduri: AtterbJ
50,5; Cawley 50,6; înălțime: Tho.ti 
Jonson, Avant, Gardner 2,08 m: 11 
gime: Boston 8,07 m; Warfield 7,78| 
Horn 7,70 m; greutate: Gubner Itl 
m; Long 19;23 m; Davis 18,22 I 
suliță: Studney 75,13; Kovalal i| 
74,93; 440 yarzi: U. Williams j 
Stadler 46,2; Kerr (Jamaica)
220 yarzi: Drayton 20,5; Seyers 2i 
Homer Jones 20,8; Haas 21; 880 yaJ 
S-iebert 1:47,1; Dupree 1:47,4; 1 ml 
Beatty 3:57,0 ; Grele 3,58,1 : WJ 
slger 3:58,1 ; Dotson 3:59,0-; I 
mile: Halber (Noua Zeeland
13:30.6; Truex 13:32,8; Kidd (J 
nada) 13:33,8; 220 yarzi garduri: 11 
22,6 ; Tyler 22,7 ; Hester 22,7 ; 300(1 
obstacole: Young 8:48,2; Forman 8:51 
Traynor 8:56,6; prăjină: Morris 4,881 
Kramer 4,78 m; Tork 4,78 m; Bcnil 
4,78 m; triplu salt: Sharpe 15,88-I 
S-tokcz 15,57 m; disc: Oerter 61,621 
— record al S.U.A.; Babka 58,94 
Weill 57,97 m; Silvester 57,66. 
ciocan: Hall 66,82 m, Conolly 65,62 
Baylley 59,£>1 m.

PE SCURT
R. P. Bulgaria etc. In fruntea echi
pei U.R.S.S. va fi campionul unional 
Boris Spasski. Alături de el au fost 
selccțiîuiați în echipă, Gufeld, Bagtii- 
rov, Savon, Hodos si Thomson.

• Intr-un meci de fotbal contînd 
pentru „Cupa Europei inter-țări", e- 
cliipa Danemarcei a învins cu scorul 
de 6—1 (3—0) echipa. Maltei

• Etapa a 5-a a Turului Franței, Le 
Havre—St. Mato (215 km) a fost cîș- 
tigată de ciclistul belgian Emile

Daems în 5!i 21:48,0, urmat la 2 ( 
de francezul Graczyk. în clasamet 
general conduce Alting, urmat la 
sec. de Darrigade, la 1 miri, de Dat 
Rik Van Looy și Planckaert.

• Turneul internațional de foii
de la Paris a fost cîștigat de ech 
Steaua Roșie Belgrad, care în fini 
a dispus cu 2—0 de Rapid Vid 
P&ratru locurile 3—4, Racing Club- I 
ris a învins cu 3—2 echipa brazilia 
F.C. Santos. -a

ciB
• La tenis de masă : R. P Chiul 

—Japonia (feminin) 3—2; JaoouiJ 
selecționata orașului Tieiwin (mas 
lin) 5—1.
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