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Organ al Uniunirde* Cultura Fizica șHSport din R.P. Romînd
■»

4* luni dimineața, pe aero- 
ortul Qlinceni se întrec para- 
utiștii participant la marele 
oncurs internațional al R. P. 
domine.

s.«w
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Romîne. Maeștrii aterizărilor 
irecise se aruncă din înălțime 
i-o dată cu ei — cad și... re- 
ordurile. Primele zile au fost 
odnice. fn foile de arbitraj au 
ost consemnate un RECORD 
AONDIAL și DOUA NAȚIO
NALE. precum și numeroase 
lerformanțe de valoare care, 
itiar dacă nu întrec cifrele re
cordurilor, sînt foarte aproape 
ie ele, făcînd cinste oricărei 
tompetiții internaționale.
^Valoarea apropiată a concu- 

•enților din cele trei țări a fur- 
îizat o luptă sportivă deosebit 
ie strînsă. Interesant de remar
cat că cel mai bun rezultat e- 
ra mereu... întrecut, de Ia o în
cercare la alta. Numele învin
gătorilor au stat sub semnul 
incertitudinii pină la efectuarea 
.titanului salt al probei. Măies
tria parașutîștiior a fost pusă 
la greia încercare de timpul ca
pricios ș». mai ales, de vîntid 
^țHKjFțtea în raiale, schinibîn-

-scori direcția . In a- 
ceastă situație cea mai mică 
neatenție putea să-i coste pe 
ooncurenți mulți 
chiar 
fix.

La 
Și ta . .
sportului ELISABETA MINCU- 
LESCU-KISS. ’ 
1000 m ea a 
nala medie de 
tare de punctul 
tuie un nou 
Parașutistele noastre domină cu 
autoritate această probă in anii 
din urmă. Să consemnăm fap
tul că ultimele patru corectări 
ale recordului mondial au fost 
făcute de reprezentantele Ro- 
mmiei. în ordine. Elisabeta 
Popescu, Elena Băcăoanu, An
gela Năstase și marți 3 iulie

centimetri și
metri distanță de punctul

mare înălțime (la figurat 
propriu) a fost maestra

La proba de 
reușit excepțio-
1,255 m depăr- 
fix. care ccosti- 

record mondial.
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Elisabeta Minculescu n aii ns solul... Arbitrul se grăbește spre 
punctul aterizării. Peste cîteva clipe vom primi vestea unui nou 
record mondial ț0t9. j Chioreanu

Poate fi și aceasta o surpriză,

DUPĂ PATRU ANI, DIN NOU 0 FINALA A CUPEI 
ÎNTRE DOUĂ ECHIPE DE CATEGORIE A

Au sosit primele echipe participante

Au mai rămas doar frei zile pină la începerea celui mai im
portant eveniment sportiv pe care-l organizează fara noas

tră în acest sezon : campionatul mondial feminin de handbal 
în 7.

în vederea marii competiții internaționale, care stîmește un 
uriaș interes printre iubitorii de sport din țara noastră, au în
ceput să sosească echipele participante. Primii oaspeți au venit 
marți și ieri — echipele Japoniei 
așteptate astăzi și mîine, 
sediul grupei B.

SOSIREA ECHIPEI 
UNIUNII SOVIETICE

fie

a-Ieri dimineață a vaiH cu 
vioriul de la Moscova delegația

și U.R.S.S. Celelalte sînf 
la București, fie la Brașov —

sovietică. Pe aeroportul Bănea- 
sa oaspeții sovietici au fost în- 
timpinați de reprezentanți ai 
Consiliulu: General al UCFS și ai 
Comisiei de organizare

pionafului mondial, precum șl 
de numeroși ziariști. Delegația 
sportivelor sovietice este com
pusă din 23 de persoane. La 
cîteva minute după sosire, tova
rășul Viktor Kuzinețov, conducă
torul lotului, ne-a făcut urmă
toarea declarație: „Handbalul 
a cunoscut o dezvoltare mai 
mare în Uniunea Sovietică abia 
in ultimii 2—3 ani. Avem, deci, 
o echipă timără care în anul a- 
cesta a susținut primele două 
jocuri internaționale, intilnind 
selecționatele R. S. Cehoslovace

Rapid și Steaua vor disputa 
duminică finala Cuoei, ajunsă la 
a 24-a sa ediție.

Deci, două echipe de categorie 
A, ceea ce se întrezărea încă din 
primele etape ale fazei finale, 
cînd echipele fruntașe își croiseră 
drum, peste cele din categoria B, 
spre etapele următoare. De data 
aceasta, Cupa nu a avut surprize 
și poate tocmai acest lucru con
stituie... surpriza acestei 
ci oase competiții, 
sistat de atîtea ori la victorii 
spectaculoase ale formațiilor de 
categorie inferioară. Dar, un 10—0 
a spulberat eventualele iluzii ale

capri-
in care am a-

(Continuare In pag. a 4-a)

razâ din ultima întîlnire dintre Rapid și Steaua
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Ijaminaruhu Roman, iar Prahovi 
Ploiești, Farul Constanța, CS.O. 
Baia Mare și Chimia Cor ora —1 
care „pătrunseseră* și ele în op
timi — au fost nevoite să-și a- 
mîne veleitățile în cupă cu un an... 
Apoi, pe rînd au cedat calificarea 
Petrolul, Dinamo București, Me
talul Tîrgoviște, Dinamo Bacău, 
Jiul, Progresul și St. roșu (a- 
ceasta cu un 1—7 care a stîrnit 
multe nedumeriri) și... ială-net 
acum în ajunul unei 
pid—Steaua, plăcută prin perspec
tivele — ca spectacol sportiv — 
pe care le oferă.

O finală între două echipe de 
categorie A nu am mai înregis
trat din 1958 (Știința Timișoara 
— Progresul 1—0), iar una care 
să stîrnească un interes atît dej mărească ien, 
mare ca acum, urin tradiția și 
prestigiul finali știlor, prin palma-i 
resul și popularitatea lor, prin 
rivalitatea sportivă dintre ele șit

(Continuare în pag. a 3-a)

a cam-

Lotul handbalistelor sovi etice ia sosire, pe aeroportul Băneasa 
Foto: P. Romoșan

9 VERITKARE UTILĂ
si iată-neC

i w. «.DINAINTEA CAMPIONATULUI MONDIAL: 
I!. P. ROMlNA—JAPONIA 26-3 (13-1)

In „avanpremieră” la campio
natul mondial, amatorii de hand
bal din Capitală au putut să ur- 

după amiază, pe 
terenul din incinta stadionului 
„Republicii”, întilnirea amieală 
.dintre selecționatele feminine alo 
IL P. Romîne și Japoniei. Repre
zentativa noastră, mult superioară

■ realizat * victoria Iau. scor ; 
26-3 (13-1).

Firește că evoluția scorului in
teresează mai puțin. Important 
P5lc»61 vedem cun# a-Z» prezentat

CĂLIN ANTONESCU 
'•U’’ 

(Continuare îr^pSj^^4-a)
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CICLIȘTI DE VALOARE MONDIALĂ
LA STARTUL ÎNTRECERILOR DE MIINE Șl DUMINICA

(Continuare în pag. a 4-a)

STiRÎÎB
IOLANDA BALAȘ

CONCUREAZĂ

LA LONDRA

La sfirșitul acestei săptămini 
vor avea Ioc la Londra 
pionatele de atletism ale 
gliei. La aceste întreceri 
participa și o serie de 
străini. Federația

cam- 
An- 
vor 

atleți 
britanică a 

ținut ca printre participând» să 
se numere și valoroasa noastră 
atletă Iolanda Balaș, pe care 
au invitat-o in mod special. Ea 
va fi insolită la acest concurs 
de maestrul emerit al sportului 
Ion Moina.

METALUL - STEAUA

LA DIRT-TRACK

Duminică dimineața, incepind 
de la ora 10, stadionul Unirea 
va găzdui întilnirea revanșă 
dintre cele mai valoroase echipa 
de dirt-track din țara noastră s 
Metalul și Steaua. In cadrul a- 
edeiași reuniuni se desfă-

!
închiderea activității fotbalistice oficiale coincide cu unul 

din cele mai bogate și mai interesante programe găzduite 
de stadioanele Capitalei. Iubitorii fotbalului au înainte un... 
meniu sportiv ou adevărat copios. Simbătă. pe stadion»»! 
„Dinamo*, are Ioc partida DINAMO — MINERUL din ca
drul categoriei A, iar duminică, pe stadionul „23 August”, se 
inUlnesc FARUL CONSTANȚA — MUREȘUL TG. MUREȘ 
(finala campionatului republican de juniori) și RAPID — 
STEAUA in meciul decisiv al popularei competiții, Cupa 
R.P.R. Nici că și-ar fi putut dori spectatorii un program fot
balistic mai complet.

In aceiași timp, vom fi martorii a trei festivități, pe care 
în special jucătorii (și... suporterii I) Ie vor păstra multă 
vreme în amintire. Fotbaliștii de la Dinamo București vor 
primi tricourile și 
care au luptat cu 
privește celelalte 
dar nu vă putem
vor primi cununa de lauri. Asta o vom afla, o dată cu dv., 
duminică seara !

Pină atunci, discuții însuflețite, calcule peste calcule, 
tot felul de pronosticuri și, bineînțeles, preocuparea de a 
vă procura din vreme bilete pentru aceste frumoase reu
niuni fotbalistice.

medaliile de campioni ai țării, pentru 
ardoare de-a lungul a 26 de etape. Cît 
două festivități de premiere, regretăm, 
spune deocamdată numele echipelor ce

Sezonul ciclist este în plină 
desfășurare. In numeroase țări 
din Europa și din ahe continente 
se desfășoară pasionante întreceri 
rutiere. Alergătorii romîni au fost 
prezenți în ultimul timp la startul 
unor competiții de amploare. După 
„Cursa Păcii” ei au concurat Ia 
Paris și recent la Viena, iar selec
ționata Bucureștiului participă la 
„Turul R.P. Ungare”. Dar iată 
că și țara noastră va fi mîine și 
duminică gazda unor manifestații

pre-cicliste importante. în cadrul 
gătirilor pentru campionatele lumii 
vor lua startul în concursul in
ternațional pentru echipe (contra- 
cronometru) și individual cu ple
care în bloc cicliști de valoare 
mondială din R.P. Polonă, Italia, 
R.P. Bulgaria și R.P. Romînă. 
Concursul internațional debutează 
cu proba pe echipe care va avea 
loc mîine incepind de la ora 17 
pe șoseaua București — Ploiești. 
Startul se va da de la kilometrul

Echipa Dinamo I — camp ioană a R.P.R. in proba contra-crono- 
metru — este una dintre pretendentele la primul loc in concursul 
internațional de mîine. In fotografie : Ion Cosma, Is, Zanoni, G.

Moice anu și Aurel Șelaru.

14 (Otopeni), sosirea urmind să 
se facă 
formate 
avea de 
tratimp.
la start se remarcă în primul rînd 
reprezentativa R.P. Polone com
pusă din Boguslaw Fornaiczyk, 
Rajmund Zielinski, Jozef Beker 
și Jan Kudra. Toți patru au făcut 
parte din echipa R.P. Polone cla
sată anul acesta pe locul II în 
„Cursa Păcii* și se află actual
mente în lotul pentru campionatele 
mondiale din Italia.

Lotul Italiei este format din 
Vittorio Luisetto, Antonio Tag- 
liani, Dino Zandegu, Giorgio Ursi, 
Giampiero Macclu, Lello Mariani 
și De France schi Giovanni. Din
tre aceștia va fi formată echipa 
care se va prezenta mîine la star
tul probei pe echipe.

Reprezentativa R.P. Bulgaria 
cuprinde de asemenea nume con
sacrate în activitatea internaționa
lă : Ștefan Neicev (a concurat a- 
nul acesta în ,,Cursa Păcii4*), Ma
rin Iliev Ganev, Di miter Nikolov 
și Dimiler Sabev.

Țara noastră va fi reprezentată 
de 6 echipe. Clubul sportiv Dina
mo va prezenta două formații. Din 
prima echipă nu vor lipsi Gabriel 
Moiceanu, Ion Cosma, Ludovic 
Zanoni — cicliști cu performanțe

in același loc. Echipele, 
din cîte 4 alergători, vor 
parcurs cîte 80 km con- 
Dintre formațiile prezente

șura și un concurs individual 
cu participarea unor alergători 
de iia Steaua, Dinamo, Me
talul, Voința și Unirea. (In fo- 
togra f ie : I on Cucu (M eta I tul) 
evolufrid pe pista stadionului 
Unirea).

ECHIPA PROGRESUL

ÎNVINGĂTOARE

LA VILNIUS

H. N.

VILNIUS. - Echipa de fot
bal Progresul București și-a 
început ieri turneul in U.R.S.S., 
jucind la Vilnius cu echipa lo
cală Jalghiris din prima cate
gorie a campionatului unional. 
Desifâșurind un joc frumos, fot
baliștii români au obținut vic- 

! toria cu scorul de 2—0 (0—0)* 
prin punctele marcate de Ba- 

1 boie (min. 59) 
(mân. 87). în 
greșul va juca 
zia).

și Smărănd-‘.seu 
continuare Pro- 
la Kutaisi (Gru-

(Continuare tn pag. a 2-a) M. SAMAREANU
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la criticăTot despre finalele campionatelorSîmbâtâ și duminica, la salonic.

Prima întîlnire dintre echipele masculine Progres evident în arbitraje
ale Greciei și

Cu toate că pînă acum atleții romîni 
și greci s-au întîlnit, pe stadion, de 
zeci și zeci de ori (numai la Jocurile 
Balcanice au concurat împreună de 
16 ori) totuși prima întîlnire directă 
dintre reprezentativele R.P. Romine și 
Greciei va avea loc, abia acum, la sfîr- 
șitul acestei săptămîni.

In cursul zilei de ieri federația noas
tră a stabilit, în linii mari, echipa care 
va evolua la Salonic: 100 m: A. Sta- 
matescu (10.7) și Al. Tudorașcu (10,7); 
200 m: V Jurcă (21,7) și A. Stama- 
tescu (22.5); 400 m: M. Zahaichievici 
(49,1) și S. Nițu (49,6); 800 m: Z. Va- 
moș (1:52.8) și St. Mihaly (1:53,5); 
1.500 in; Z Vamoș (3:47,8) și A. Ba- 
rabaș (3:48,8): 5.000 m: A. Barabaș 
(14:26,6) și C. Grecescu (14:41,1); 10.000 
in: C. Grecescu (29:34,0) și Ov. Lupu 
(—): 110 mg: V. Georgescu (14,9) și 
1 Mesaroș (15,0); 400 mg: V. Jurcă 
(52,8) și I Mesaroș (54,2); 3.000 m 
obst.: 1. Dăndărău (9:02,2) și V. Flo- 
rea (—); lungime: V. Jurcă (7,40) 
și N Popovschi (7,35); triplu: S. loan 
(15,81) și S. Ciochină (15,58); înăl
țime: E. Ducu (2,04) și C. Porumb 
(2,02): prăjină; D. Gîrleanu (4,10) și 
P Astafei (4,10); greutate: C. Crețu 
(16.65) și N. Ivanov (16.28); disc: V. 
Manolescu (51,68) și V. Sălăgean 
(50,74); suliță: Al. Bizim (73,28) și 
Gh. Popescu (70,06); ciocan: C. Dră- 
giilescu (59,23) și N. Rășcănescu 
(58,06). între paranteze am trecut re
zultatele cele mai bune din acest se
zon.

în urmă cu cîteva zile atleții greci 
au concurat, la Sosnowiec, în compa
nia sportivilor polonezi, de care au fost 
învinși cu 133—72 p. Viitorii noștri 
adversari prezintă, in general, o echi
pă omogenă în care probele lor forte 
sînt: 400 m (Syllis—48,1: Georgopou- 
los—48.3); 4x400 m (3:13,7); 110 mg 
(Marselos—14,6); lungime (Paraske- 
vas—7,45 și Manlaras—7,40); prăjină: 
(Efstatiadis și Papanikolau—4,30); 
greutate (Tsakanikas—17,43).

In perspectivă un meci foarte echi
librat. Sîntem convinși însă că atleții 
noștri vor tace tot ce le stă în putință 
pentru a avea o comportare cît mai 
bună, pentru a obține victoria. Le do
rim: succes 1

R. P. Romine
PREGĂTIRI INTENSE PENTRU 
CAMPIONATELE REPUBLICANE

La Galați se simte din plin apropie- 
reș marelui eveniment atletic pe care-1 
prilejuiește desfășurarea întrecerilor fi
nale ale campionatelor republicane de 
seniori și senioare. După cum ne infor
mează corespondentul nostru A. 
Schenkman, consiliul regional al 
UCFS și comisia regională de atletism 
au luat din timp toate măsurile pentru 
a asigura întrecerilor un cadru cores
punzător. Stadionul Dunărea (peste 
20.000 de locuri), care va găzdui cam
pionatele, a fost supus unei temeinice 
amenajări. Zilele acestea urmează să 
se mai adauge stratul superficial de 
zgură și să se bătătorească întreaga 
pistă.

Iubitorii sportului din Galați și din 
alte centre din regiune așteaptă cu in
teres enorm să-i vadă — pentru prima 
oară — la lucru pe cei mai buni atleți 
din întreaga țară.

La reușita întrecerilor finale din ca
drul recentelor campionate republi
cane, alături de protagoniștii com
petiției au adus un aport substanțial 
și arbitrii-judecători.

Intr-adevăr, deciziile dictate de 
arbitri au reflectat aproape cu fide
litate situațiile petrecute în ring. A- 
cum, cînd ecourile aprigelor dispu
te ee sting treptat-treptat, revăzînd 
buletinele de punctaj ne putem da 
mai bine seama de progresul reali
zat de arbitrii noștri judecători. Fă- 
cînd o statistică vom vedea că, deși 
majoritatea celor 70 de întilniri au 
fost destul de echilibrate, judecă
torii s-au pus de acord dictind 52 de 
decizii în unanimitate, 11 decizii cu... 
scorul de 4—1 și doar 7 cu 3—2. De
cizii FLAGRANT eronate nu au exis
tat la întrecerile finale ale campiona
telor. Cită deosebire este, după cum 
se vede, intre maniera actuală de a 
stabili un învingător și modul ușu
ratic, am putea spune, in care se ju
deca pinâ nu de mult. Se simte cu

tărie că 
cotitură, 
cu mai mult simț de răspundere.

După cum se știe, și la ediția din 
acest an a finalelor federația de spe
cialitate a invitat un număr impor
tant de arbitri-judecători din provin
cie. Alături de arbitrii bucureșteni, 
a căror experiență este în mod firesc 
mai bogată, arbitrii din provincie și-au 
adus de data aceasta o importantă 
contribuție la reușita întrecerilor.

Se știe că nu numai boxerii au 
luptat pentru cucerirea de cupe sau 
titluri, ci și arbitrii-judecători, pen
tru stimularea cărora forul de spe
cialitate a hotărît să pună în joc 
o cupă. Aprigă a fost și disputa „di
rectivelor de luptă" pentru cuceri
rea trofeului. Dintre arbitrii care 
s-au achitat cel mai bine de misiunea 
de a conduce partidele turneului fi
nal s-au impus în mod deosebit P. 
Epureanu, V. Schiopu, L. Krauser, I. 
Cetățeanu, C. Paraschivescu, Gh. 
Grosu, P. Mihelfi, E. Lazăr, Z. Fer
ber. In schimb, alți arbitri-judecă- 

-| tori, cum ar fi V. Popescu, C. Chi- 
riac, I. Nuțâ și F. Brucker au fost 

I deseori în minoritate, lucru cu atit 
mai surprinzător cu cit unii dintre 
ei sint arbitri internaționali sau 
aspiră la acest titlu.

și în arbitraje s-a făcut o 
că deciziile se „cântăresc"

Selecționata
cu echipele de

la cores-

C. RAICU

<

CĂTRE REDACȚIA ZIARULUI 
SPORTUL POPULAR,

In numărul din 27 iunie a. c. a 
ziarului „Sportul popular", la rubrica 
„Tenis", este foarte drastic dezaprobai 
actul de indisciplină sportivă de car 
m-am făcut vinovată prezentindu-m 
cu o întirziere de 50 de minute la fi 
nala probei de simplu femei din cadrul 
unui recent concurs. Vina îmi apar 
ține și nu am ezitat s-o recunosi 
chiar pe loe, in fața organizatorilor 
concursului și a adversarei mele Eleo 
nora Roșianu, căreia i-am cerut seu 
zele cuvenite.

Am apreciat întotdeauna articolele 
și notele observatorii cu caracter edu 
cativ publicate in ziar și, in special 
m-am bucurat auzind că ele și-au a 
tins scopul, ducind la remedierea ati 
tudinilor greșite. Sper că această bucu 
rie și satisfacție le-o voi oferi ă 
viitor susținătorilor tenisului și spor 
tului nostru in general, ne mai dindu-I- 
prilejul unor asemnea supărări.

Pe această tale vreau să subliniez 
că fapta mea nu a fost cituși de pu 
țin intenționată sau premeditată. A 
sigur că voi 
cut stimă și 
tori, publicul 
nisului.

Critica 
de folos 
celorlalți

manifesta ca și in tre 
respect pentru organiza 
spectator și iubitorii te

mi s-a făcut îmi vace
pentru viitor atît mie cit 
jucători de tenis.

JULIETA NAMIAN

TEIXiBS DE MASĂ fl

Voința: 12-4 și 5-0
juniori ale R. P. Bulgaria

Sorin Ioan are ocazia la Salonic să înregistreze un rezultat valoros 
la triplusalt

Azi, iinaiclc
Cupei Progresul") >

Cu. un joc îmbunătățit, Mărmureanu 
a reușit in „Cupa Progresul" două 
frumoase victorii. După ce l-a eliminat 
în sferturi de finală pe D. Viziru cu 
6-3, 4-6, 6-0, el a cîștigat ieri la Bosch 
cu 3-0: 7-5, 6-4, 6-3. Mărmureanu a 
servit foarte puternic din prima minge 
și a venit apoi la fileu unde a încheiat 
acțiunile cu smeciuri sau voleuri. 
Bosch, deși s-a mișcat cu destulă ușu
rință, a păcătuit însă printr-un joc prea 
pasiv.

Alte rezultate: simplu femei, semifi
nale: Eleonora Roșianu—lrina Todo- 
rovski 6-3, 6-4, Julieta Namian—Ma
riana Ciogolea 
competiția continuă 
Progresul de la ora 
loc finalele.

7-9, 6-1, 6-2. 
tot pe 
16 cind

Astăzi 
terenurile 
vor avea

★
Cu începere de azi se va 

o nouă competiție. Este vorba de în
trecerile care se vor disputa pe tere
nurile Centrului de antrenament nr. 2 
și care sint deschise elevilor și eleve
lor din București. Intîlnirile sînt do
tate cu „Clipa școlilor sportive de e- 
levi". Concursul începe zilnic de la 
ora 8.

desfășura

Noi echipe promovate in faza interregională
a campionatelor de calificare și două eliminate

SOFIA 4 (prin telefon de 
pondentul nostru TOMA HRISTOV). 
— Selecționatele de tenis de masă 
ale clubului Voința și-au încheiat 
turneul întreprins în R.P. Bulgaria, 
întîlnind marți echipele de juniori 
ale țării gazdă. Ca și în intîlnirile an
terioare, sportivii 
șl de această dată o 
cîștigînd atît la băieți

Formația masculină 
ința a învins cu 12—4 
niori a R.P. Bulgaria. Cîte patru vic
torii au 
cu, care 
portare 
victorii 
lescu o

romînj au lăsat 
bună impresie, 
cit și la fete, 

a clubului Vo- 
echipa de ju-

obținut Ionescu și Angeles- 
au avut cea mai bună com- 
Covaci a înregistrat trei 

și o înfrîngere, iar Bărbu- 
victorie și trej înfringeri.

La
au
scorul de 5—0.

feminin, jucătoarele de la Voința 
dominat net, obținînd victoria ci

De Ia I. E. B. S
Se aduce la cunoștința publicului că 

s-au pus in vînzare bilete pentru urmă
toarele competiții :

— Camp, mondial feminin de handbal
în 7 — care va avea loc pe stad. Repu
blicii între 7—15 iuiie a. 
de bilete din str. Ion 
Centrală Pronosport din _______
nr. 1 șl stadionul Republicii. Prețul bi
letelor : 8 lei parter si 5 lei tribună.

— Jocurile de fotbal Farul — Mureșul 
Tg. Mureș (finala camp, republican d« 
juniori) Dinamo București — Minerul 
(camp, categ. A) șl Rapid—Steaua (fi
nala Cupei R.P.R.).

c. — la casele 
Vidu, Agenția 
cal. Victoriei

și în 
. ____ (din
grupa a doua a fazei interregionale a 
campionatelor de calificare), precum 
și în regiunea Ploiești, din grupa a 
111-a.

Astfel, în regiunea Banat, întrece
rile au desemnat echipă campioană 
masculină pe înainte Timișoara ; in 
regiunea Hunedoara, campioanele sint: 
Constructorul Hunedoara (masculin) 
și Corvinu) Deva (feminin) ; în re
giunea Ploiești, campioană masculină 
a devenii Victoria Buzău. S-au în
cheiat in regiunea Ploiești și întrece
rile din cadrul campionatului feminin, 
dar echipa care a ieșit campioană. 
Voința Ploiești, nu va participa totuși 
la faza interregională, fiind eliminată 
din competiție. Motivul: la campio
natul regional respectiv nu au parti
cipat șase echipe cite prevedea regu
lamentul, ci numai patru, și acelea 
doar din două raioane. Din același 
motiv a fost eliminală din competiție 
și echipa feminină Universitatea lași 
(grupa a 11-a), clasată prima la ca
pătul unui campionat regional la care 
au participat... două echipe.

Au luat sfîrșit campionatele 
regiunile Banat și Hunedoara

După cum se știe, faza interregio
nală a campionatelor de calificare con
tinuă duminică 8 iulie. Iată progra
mul complet al jocurilor de duminică : 
GRUPA 1 : Cooperatorul Șimleu— 
Constructorul Hunedoara (m); înainte 
Timișoara—C.S.O. Baia Mare (m), 
Ș.S.E. Oradea—Corvinul Deva (f), 
Știința Timișoara—C.S.O. Baia Mare 
(f). GRUPA A II-a : Fulgerul Sucea
va—Rulmentul Birlad (m) ; Progresul 
Tg. Neamț—C.S.O. Brăila (m) ; 
Ș.S.E. Bacău—C.S.O. Brăila (f); 
Chimia Suceava (f) stă. GRUPA A 
111-a: Știința Brașov—Ind. Sirmei C. 
Turzii (m) ; Victoria Buzău—Banca 
Tg. Mureș (m); Partizanul Roșu Bra
șov—Știința Dej (f) ■ Sanitarul Tg. 
Mureș stă. GRUPA A 1V-A : Electro- 
putere Craiova—Stuful Tulcea (m); 
Cetatea Giurgiu—Metalul Colibași 
(m) ; Voința Constanța—Știința Buc. 
(f). Primele echipe sirii gazde.

Echipa Poloniei la Galati
sfîrșitul săptăminii viitoare l-aLa .

Galați va avea loc meciul internațio
nal de haltere dintre reprezentativele 
Poloniei și Rominiei. Intîlnirea con
stituie o serioasă verificare a haltero
fililor din cele două țări înaintea 
campionatelor mondiale de la Buda
pesta.

Echipa Poloniei este 
una din cele mai bune din lume, 
cuprinzînd numeroși campioni ți 
cordmani mondiali.

considerată 
ea 
re-

DINAMO OBOR A CIȘT1GAT 
„CUPA PĂCII"

haltere, o frumoasă competiție rezer 
vată tinerilor halterofili și dotată c: 
„Cupa Păcii". Pe primul loc s-a da- 
sat ech'pa Dinamo Obor cu 42 p. .ur
mată de Olimpia cu 39 p. și Rapid ct 
24 p. lată cîștigătorii în ordinea cate 
goriilor : Filip Weber (Dinamo Obor' 
205 kg., Nicolae Gruia (Rapid) 237.! 
kg., Tudor Miclea (Olimpia) 262,5 kg. 
Gheorghe Moldoveana (Dinamo O 
bor) 312,5 kg.. Cornel Bucur (Olim 
pia) 315 kg., Iosif Vlădăreanu (O 
limpi-a) 345 kg. și Isac Ster iau (Olim 
pia) 327,5 kg.

CICLIȘTI DE VALOARE MONDIALA
LA STARTUL ÎNTRECERILOR DE MÎINE ȘI DUMINICĂ

(Urmare din pag. l-a)
r

se 
în

de valoare în palmares. Redutabilă 
anunfă și echipa Olimpiei București 
rmdurile căreia vor figura Constantin 
Dumitrescu, Gh. Rădulescu și Dumitru 
Munteanu. Vor mai participa echipele 
Steaua și Voința București, precum și 
selecționata orașului Ploiești.

Deosebit de interesantă va fi întrecerea 
individuală în bloc cure va avea loc 
duminică dimineața (startul de la ora 
8 de la km 8 — șoseaua Buftea). Cei 
15 cicliști de peste hotare și cei 
buni rutieri din țara noastră se
întrece de-a lungul a 180 km pe ruta 
București — Cimpina (intrarea pe va-

mai 
vor

rianta nouă, întoarcerea prin Bănești) 
— Ploiești — București cu sosirea la 
km 8,500 (aeroportul Băneasa). De 
mult n-a mai găzduit tara noastră o 
întrecere de o zi cu o participare atîl 
de valoroasă. Cum întrecerea de la cam
pionatul mondial din Italia se va desfă
șura pe o distanță asemănătoare (este 
adevărat însă că va avea loc pe circuit) 
vom putea să ne dăm seama de forța 
și gradul de pregătire al sportivilor 
noștri. îndeosebi verificarea lor în com
pania redutabililor rutieri din R.P. Po
lonă și Italia va fi edificatoare. Deci 
rețineți : vineri la ora 17 întrecerea pe 
echipe și duminică la ora 8 competiția 
individuală.

Recent s-a desfășurat în Capitală, 
în organizarea Federației romine de
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]ată-ne pe aeroportul Orly. Ne pre
gătim de plecare, peste ocean, spre 
Santiago.

Contactul cu primul avion trans
oceanic l-am făcut vizual, pentru că 
tocmai sosea unul. La acest prim con
tact, emoția a trecut repede, dar nu 
ni le-a economisit pe toate celelalte. 
Timpul se anunța nefavorabil, ploaia 
abia încetase, iar cerul continua să 
fie brăzdat în răstimpuri de fulgerele 
descărcărilor electrice.

Ușile aeroportului s-au 'deschis și 
ne-am îndreptat — cu emoție — spre 
avionul lung de 46,60 m și înalt de 
12,78 m.

Avioanele acestea, cu viteză mare, 
decolează sub un unghi puțin deschis. 
Cei din fund îi văd „sus" pe cei din 
iată, iar aceștia nu-i pot zări pe cei 
din spate I Este ora 22,10 — ora 
Parisului. Decolăm I După 2 ore și 
jumătate motoarele iși încetinesc tu
rațiile și, ascultînd comenzile, apa
ratul coboară, „sparge" norii și a- 
junge deasupra orașului Lisabona.

După o oră ne luăm zborul spre 
prima escală pentru traversarea o- 
ceanului, pentru ca la 3,20 să ajungem 
in arhipelagul Azore și anume pe 
insula Santa Maria. Ora locală în
cepe să scadă, așa că aici este 
ora 1.20 (ora plecării din Lisabona). 
Vom merge de altfel tot așa numai 
noaptea, care ne vine mereu in în- 
timpinare.
jSI PE SUS SE SIMTE INIMA 

«■L VULCANULUI
...A venit ora aterizării în insula 

Pointe â Pitre. La Paris e ora 9,50, 
dar ora locală arată 4,50. Am zburat 
întruna și noaptea nu ne părăsește. 
Cînd am coborit pe insulă am crezut 
că mi-a luat haina foc, atît de tare 
dogorea. In jurul nostru era o at
mosferă înăbușitoare. Noroc că ae
roportul se prezintă foarte bine uti
lat și în interiorul lui nimic nu-ți 
reamintește de ceea ce este afară.

După o escală de peste o oră. 
iată-ne în drum spre Caracas (Vene
zuela), unde ajungem intr-o oră și 
cîteva minute. Temperatura se anunța 
23°, totuși nu era zăpușală, ca pe 
insula Pointe ă Pitre. Aeroportul este 
săpat în munți pe malul oceanului. 
Ansamblul caselor roșii și albastre 
dă un colorit viu. Cînd am vrut să 
coborîm din avion am avut surpriza 
de a ni se spune că nu este permis, 
deoarece aeroportul este militar. Ne-am 
resemnat. Am plecat de aici în di
recția. Bogota (Columbia) și mai de
parte spre Lima (Peru). La ora 16,30

DUPĂ PATRU ANI, DIN NOU FINALA CUPEIIntre două echipe de categorie a
(Urmare din pag. 1) 

promisiunile pentru un joc la înălțimea 
evenimentului, din anul 1953 (FI. roșie 
V.T A — CC.A. 1—0).

Rapid și Steaua întrunesc toate atri
butele necesare ca finala lor să se ridice 
la înălțimea unui eveniment demn de 
închiderea sezonului oficial de fotbal.

Pentru moment, tn cele două „tabere* * 
domnește calmul și liniștea. Atmosfera 
specifici apropierii finalei nu le tulbură 
preocuparea pentru refacerea forțelor fi
zice, mult solicitate tn finalul campio
natului, mai ales la Rapid care a sus
ținut 3 meciuri Intr-un interval de 6 
zile. Cum aceasta s-a petrecut înaintea 
finalei, apare explicabilă preocuparea

Turneul de calificare 
pentru categoria B 

I
Duminică, la Mediaș, Rm. Vîlcea și 

P. Neamț va începe turneul de califi
care pentru categoria B, la care vor 
lua parte 16 echipe campioane de re
giuni și campioana orașului București, 
întrecerea este foarte importantă pen
tru toate echipele participante. Fiecare 
dorește — și e firesc acest lucru — să 
promoveze in categoria B. Dar, a- 
ceastă dorință trebuie să fie îndepli
nită printr-o comportare sportivă, dis
ciplinată, printr-un joc de calitate. 
Conducătorii echipelor, antrenorii și 
jucătorii lor au datoria să asigure a-

10. — Progresul Alexandria — Filaret 
București (calificare B) 1, X

11. — Drubeta Tr. Severin — Rapid 
Ploiești (calificare B) 1, X

12. — Voința Oradea — A.S. Cugir (ca
lificare B) x, 2

• AZI la ora 10 va avea loc la agenția 
LOTO PRONOSPORT din Capitală bd. 
1848 nr. 4, atribuirea celor 4 AUTOTU
RISME „MOSKVICI” cîștigate la con
cursul special Pronoexpres din 20 iunie 
a.c. și la tragerea Loto Central din 22 
iunie a.c. de către pârtiei pan ții: Ionuță 
Ion din Timișoara. Prundeanu Ion din 
Timișoara. Dumitrașcu Vasile din Bucu
rești și Robitu Nicolae din Galați.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres Nr. 27 din 4 

iulie 1962, au fost extrase din urnă ur- 
mătoaiele numere :

13 3 20 49 14 27
Numere de rezervă : 12 23

Extragere suplimentară 
(5 numere din 49)

24 15 30 14 42
Fond de premii : 495.042.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 11 iulie 1962, la Miercurea Ciuc.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport

8 autoturisme „Moshvici” atribuite la Loto Centrai
La tragerea specială din 25 mai a.c. 

și la tragerile obișnuite LOTO CENTRAL 
din luna iunie a.c. au fost atribuite par- 
ticipanților 8 autoturisme „Moskvici4*,  în 
afara celorlalte autoturisme distribuite 
participanților la PRONOEXPRES, LOZ 
IN PLIC și PRONOSPORT în aceeași pe
rioadă.

Cîștigătorii celor 8 AUTOTURISME LA 
LOTO CENTRAL sînt: Florescu Constan
ța din București, Vasilescu Mihail din 
București, Florian Ion din București, 
Prundeanu Sabian din R. Vîlcea, Cordea 
Gheorghe din București, Marin Ioana din 
București, Robitu Nicolae din Galați și 
Zaharovici Samoilă din Cluj.

La tragerea obișnuită Loto Central din 
22 iunie a.c. au fost atribuite participan
ților importante premii în bani: 1 pre
miu specia] „A“ în valoare de 31.666 lei, 
3 premii de categ. I a 17.075 lei fiecare, 
21 premii la categoria a Il-a a 3.088 lei, 
25 premii la categoria a lLL-a în valoare 
de 2.360 lei fiecare etc.

ABONAMENTELE LOTO CENTRAL 
pentru luna iulie a.c. pot fi procurate 
și azi, ULTIMA ZI. Tragerea de mîine 
va avea loo la Tirnăveni.

CONCURSUL PRONOSPORT NR. 27

£ Programul concursului de duminică, 
8 iulie 1962. este un program interesant. 
El cuprinde: finala Cupei R.P.R., un 

zburăm deasupra Ecuatorului și apoi 
a vîrfului Cotopaxi (5.896 metri înăl
țime). Ecuatorul îl trecem in dreptul 
orașului Quito, capitala statului E- 
cuador. Aici, avionul are „scutură- 
turi" cîteva minute, care vor parcă 
să ne atragă atenția că și pe sus 
se simte... inima vulcanului. Zburăm 
de cealaltă parte a Americii de Sud, 
pe coasta ei vestică, iar drumul a- 
vionului este peste Oceanul Pacific.

PRIMUL CONTACT CU... 
CAMPIONATUL

Timpul în avion a început să treacă 
mai repede, acum cînd ne îndreptăm 
spre ultima escală — Santiago. Pe 
parcurs s-au urcat, la diferite po
pasuri, o serie de cetățeni care merg 
și ei la campionatul mondial. Discu
țiile sînt aprinse și furați de ele, bu 
simțim cînd a venit momentul ate
rizării. Șansele echipelor se discută 
cu furie și, ca pretutindeni pe glob, 
argumentele se bazează bu numai pe 
performanțele anterioare, ci și pe ceea 
ce — se zice — a fost pregătit mis
terios (mai ales tactic) pentru acest 
campionat Se vorbește de „lovituri 
care nu iartă", de jucători care și-au 
ținut ascunsă valoarea in ultimii doi 
ani, ca să nu se știe despre ei prea 
multe etc., etc. Multe dintre cele a- 
flate m-au făcut să zîmbesc, mai ales 
cele privitoare la jucătorii care vor 
face senzație.

Totuși, n-am avut dreptate sută la 
sută cu neîncrederea mea. Pentru că 
în desfășurarea campionatului au a- 
părut — într-adevăr — cîteva „stele" 
noi. Mă gîndesc, de pildă, la brazi
lianul Amarildo Tavares Silveira, pe 
care acest campionat la consacrat la 
nivelul reputației (dacă nu și al va
lorii) lui Pele, al cărui înlocuitor a 
devenit din momentul accidentării a- 
cestuia. Fără Pele, în primul mo
ment șansele acordate Braziliei de a 
cîștiga campionatul au cunoscut o 
mare scădere la „bursa pronosticuri
lor", căci mai toți făceau calculul t 
Pele = echipa Braziliei. Lipsa mare
lui Pele, cum se știe, n-a știrbit de 
fel din succesul final al brazilienilor, 
din autoritatea crescîndă cu care s-au 
detașat pe măsură ce campionatul se 
apropia de sfîrșit. Aceasta pentru că 
jocul colectiv-constructiv al brazilieni
lor e o „mașină" minunată, pe care 
n-o scoate din uz defectarea unei 
piese, a cărei înlocuire se face ins
tantaneu și cu reușita asigurată. Bra
zilienii au marele merit de a se fi 
pus, cu toate marile lor calități, în 
slujba jocului celui mai rațional și

actuală pentru aducerea jucătorilor la 
un potențial fizic corespunzător dispu
tării unui joc greu. Pentru că meciul 
cu Steaua este dificil, chiar foarte di
ficil, In ciuda faptului că tn campionat 
rapidiștii au obținui de două ori victoria 
asupra militarilor. Aceștia, In afară de 
faptul că fin să se revanșeze In Cupă 
(pe vremuri o specialitate a lor) pentru 
figura modestă din campionat. In ultima 
vreme au marcat un reviriment In joc, 
obțintnd rezultate bune (7—1 cu Sl. 
roșu, 3—0 cu Dinamo Bacău). $i el 
vor să termine învingători In a 7-a lor 
finală (In cinci dintre ele au cucerit 
trofeul). Rapid, care n-a ctștigat nicio
dată cupa din 1948. se califică pentru 
a doua oară In finală.

meci internațional de fotbal, 6 meciuri 
de handbal din cadrul campionatului 
mondial și 4 meciuri de calificare în ca
tegoria „B”.

Pentru meciurile concursului respectiv 
„Programul Loto Pronosport4* dă urmă
toarele pronosticuri:

1. — Steaua — Rapid (finala Cupei 
R.P.R.) 1, 2.

2. — Farul Constanța — Eisberg (Da
nemarca) 1

Azi, ultima îi pentru vînzarea bi
letelor la tragerea de mîine și a 
abonamentelor pentru luna iulie 

a.c.

3. — R.S. Cehoslovacă — R.F. Germa
nă (handbal CM) 1

4. — R.P. Ungară — Danemarca (hand
bal C.M.) 1, X

5. — R.P. Polonă — R.P.F. Iugoslavia 
(handbal C.M.) X, 2

6. — U.R.S.S. — R. S. Cehoslovacă 
(handbal C.M.) 2, 1

7. — Danemarca — Japonia (handbal 
C.M.) 1

8. — R.P. Romînă — R.P.F. Iugoslavia 
(handbal C.M.) 1

9. — Textila Buhuși — I.M.U. Medgi
dia (calificare B) 1, 2 

aceasta i-a răsplătit cum se cuvine 
și din plin.

Pe Amarildo l-au cunoscut puțini 
(la nivelul popularității lui de acum) 
înainte de campionat Dar el n-a fost 
un „cal ascuns" pentru o lovitură 
la curse, ci un jucător — în vîrstă 
de 23 de ani, de la clubul Botafogo 
din Rio de Janeiro — pregătit și for
mat la școala braziliană de fotbal, 
un pion al jocului colectiv, în care 
însușirile lui individuale nu ies știr
bite cu nimic. Ba, dimpotrivă, ac
centuate prin colaborarea și concursul 
restului echipei, în care mai sînt 
atiția jucători mar: subordonați colec
tivului. Despre Amarildo, Pele a de
clarat după ce a survenit accidentul 
care i-a făcut indisponibil t „Eu 
mi-am avut șansa mea in Suedia, in 
1958, cind am fost debutant Sint 
sigur că Amarildo care este un mare 
jucător, va ști să fructifice șansa ce 
i se oferă acum". Pele a declarat a- 
ceasta înainte de jocul Brazilia — 
Spania, ia desfășurarea căruia Ama
rildo a avut un rol hotărâtor prin 
cele două goluri înscrise, în obține
rea victoriei dificile, după ce spa
niolii au condus cu 1—0 pînă în mi
nutul 72 de joc. Puțin a lipsit atuaci 
ca Brazilia să piardă calificarea in 
competiția la capătul căreia avea să 
găsească imensa satisfacție a ciștigării 
pentru a doua oară consecutiv a ti
tlului mondial.

Dar iată-ne ajunși la Santiago, după 
17 ore de zbor și alte aproape șase 
ore de popas îa diferite escale. Zbu- 
rasem circa 16.000 km. plus cei 2.000 
de km de la București la Paris. Ne 
aflam însă in țara celui de al 7-lea 
campionat mondial I

CONSTANTIN TEAȘCÂ

Oaspefi noi... cunoștințe vechi

JOCURI INTERNAȚIONALE

Știința Cluj — Sampdoria 1-1 (1-1)
CLUJ 4, (prin telefon). — Ploaia și 

terenul greu, alunecos n-au scăzut decît 
în mică măsură din frumusețea unei în- 
tîlniri de bun nivel tehnic, în care au 
merite egale ambele echipe. Știința și 
Sampdoria. S-a jucat cu multe faze 
spectaculoase în cîmp și la poartă. Oas
peții au excelat în pase precise și de
marcări. Studenții s-au descurcat bine 
la mijlocul terenului, în faza de constru
ire a acțiunilor, dar nu au avut suficien
tă clarviziune în atac.

Apărările au jucat sobru, cu multă 
siguranță în intervenții. Totuși, cele două 
goluri ale meciului au fost marcate din

Crișana — Metropol (Brazilia) 2-3 (2-1)
4 (prin telefon). — Gu 

toată ploaia care a căzut de-a lungul 
întregii partide, stadionul din localitate 
a fost populat de mii de spectatori care 
au ținut să asiste la întîlnirea — de 
bună factură tehnică — dintre G.S.O. 
Crișana și Metropol Brazilia. Meciul a 
plăcut în ansamblu, remarcîndu-se în 
deosebi tehnica jucătorilor brazilieni. 
Gazdele au condus la un moment dat cu 
2—0, prin punctele înscrise de Harșani 
(min. 24 și 26). După aceasta, jucă
torii orădeni au cedat însă inițiativa și 
brazilienii, practicînd un joc colectiv, 
reușesc să reducă din handicap în min. 
40 prin Perdrinho iar apoi să obțină încă 
două goluri (min. 66 și 68) prin Nilso

Note, știri, rezultate
cestui turneu o atmosferă de corecti
tudine în joc, o desfășurare normală 
în limitele sportivității. Federației ii 
revine sarcina să ia, prin comisiile 
locale de fotbal, măsuri pentru buna 
organizare a intilnirilor. O deosebită 
atenție trebuie acordată delegărilor de 
arbitri, astfel ca meciurile să se 
bucure de o conducere competentă și 
autoritară.

Nimic nu trebuie precupețit pentru 
normala desfășurare și succesul tur
neului de calificare pentru categoria B.

Tabăra de vară de juniori
Anul acesta, tabăra de vară de ju

niori va avea toc la Sighișoara, între 
14 iulie și 7 august Pentru această 
tabără au fost selecționați 85 de ju
niori. lată-i pe regiuni: Reg. ARGEȘ : 
A. Stănescu, Gh. Gheorghe, V. Bașca- 
cov. Reg. BACĂU : L. Avram, M. Bile, 
D. Merest Reg. BANAT: Gh. Andea, 
M. Popescu, R, lancu, Gh. Varga, A. 
Varga. V. Gaboraș, Gh. Cristea. Reg. 
BRAȘOV: D. Grigorie, T. Ciupa, G. 
Popeț, N. Daisa, E. Gyorki, A. Dodu, 
I. Stroe, Gh. Biro Reg. BUCUREȘTI: 
Gh. Grozea, G. Mareș. Oraș BUCU
REȘTI : G. Pilea, I. Rămureanu, A. 
Constantinescu, I. Mateescu, V. Cră- 
ciunescu, A. Deleanu. R. Nunweiller, 
M. Dobre, I. Dinu, C. Goliac, 1. Sma- 
dea, F. Bolovan, D. Ene, C. Petrache, 
T. Toth, L. Mureșan. Reg. CLUJ : I. 
Mureșan, N. Tîmpanar, V. Stîncel, Z. 
Nagel, C. Lungu, A. Cherecheș, Reg. 
CRIȘANA : D. Lupaș, Z. Fandli, L. Sat- 
mari, A. Sziics, E. Kurutz. Reg. DO
BROGEA : R. Argeșeanu, A Caraivan, 
Gh. Stelea, D Vlad, M Dragu. Reg 
GALAȚI: A Dragu. F. Ciobotaru, H. 
Balcangiu Reg HUNEDOARA: C. Gos- 
tian, V. Caramanlis, S. Natrapei, Gh 
Sirbulescu. Reg. IAȘI: A. Cuperman, 

tot atîtea greșeli de apărare : Petru Emil 
a deschis astfel scorul în min. 9, iar 
Catalano a egalat în min 37. Scor final, 
deci : 1—1.

Arbitrul A. Pop-Cluj a condus foi> 
mațiile :

ȘTIINȚA : Mogut—Kromely, C0ST1N, 
Gîmpeanu—GEORGESCU, POPESCU— 
Ivansuc, PETRU EMIL, Gane (Adam 
din min. 46), Marcu, Suciu.

SAMPDORIA : Sattolo—Bigna,TOMA- 
SIN, Vicini—BERNASCONI, Mazzoni— 
Graperu, CATALANO, Toschi (Cicogna 
din min. 19), BOSKOV, Cuchiaroni.

V. MOREA — coresp. regional

— un jucător excelent, pe aportul căruia 
echipa braziliană și-a orientat întreg 
jocul. Victoria oaspeților cu 3—2 (1—2) 
e meritată.

Arbitrul Al. Toth (Oradea) a condus 
bine următoarele formații :

METROPOL : Dorni—Zezinho, Luis 
Carlos, Antenor — Tennente, Sabia— 
Parrana (min. 31 Nilso), Arpino (min. 
63 Helio), Elaris, Perdrinho, Charas.

G.S.O. CRIȘANA: Szilaghi— Bodo,
Szekeli, Kflssegy (min. 70 Iacob) — 
Szakacs II, Neșu—Toth (min. 70 
Koszegy), Sziics, Harșani, Szakacs I 
(min. 56 Petrica, min. 81 Nemeth), 
Hauler II.

1LIE GHI ȘA—coresp. regional

D. Ogescu. Reg. MARAMUREȘ: O Șu. 
ta, C. Czetelea, A. Petz, 1. Marian, F. 
Heletia, I. Dunca. Reg. MUREȘ-AU- 
TONOMA MAGHIARĂ: A Onache, 
M. Kiss, L. Bozsany, F. Balint, 1 Fa- 
zekaș. Reg. OLTENIA: Gh. Constan
tin, N. Marin, M. Stoenescu. Reg. 
PLOIEȘTI : N. Dumitru, 1. Țiglea, 
M. Moroianu, A. Păiș, N. Mihai, 1. 
Țarălungă, 1. Alecu.

• Meciuri amicale: C.F.R. Roșiori— 
Știința București 2—1 (2—0). Metalul 
Pitești (campioana regiunii Argeș)— 
1MU Medgidia (campioana regiunii 
Dobrogea) 2—1 (1—0).

Steaua — CJSM.S. Iași
18-9 (10-3)

Steaua a cîștigat la un scor con
cludent partida restanță cu C.S.M.S. 
Iași : 18—9 (10—3). Rugbiștii militari 
au inițiativa încă din primele minute 
ale întîlnirii. Ei reușesc să deschidă 
scorul printr-o încercare realizată de 
Manea, pe care Penciu o transformă. 
Către sfîrșitul primei reprize Cojo- 
caru înscrie o nouă încercare trans
formată tot de Penciu. Ieșenii reduc 
din handicap prin Matevschi (lovi
tură cte pedeapsă).

La reluare oaspeții au o ușoară 
perioadă de dominare, reușind prin 
același Matevschi să micșoreze dife
rența de scor (lovitură de pedeapsă). 
Pînă la sfîrșitul întîlnirii, militant 
mai înscriu două încercări (prin Pen
ciu și Cojocaru), dintre care una 
transformată (Penciu), iar C.S.M.S. 
Iași tot prin Metevschi obține cea 
de a treia lovitură de pedeapsă.
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SI ACUM, DESPRE ECHIPA NOASTRA
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Am prezentat cititorilor noștri echi
pele străine participante, punîndu-le- îri 
acest fel la dispoziție o serie de infor
mații legate de pregătirile efectuate, de 
caracteristicile jocului formațiilor care 
sîmbătă își vor începe întrecerea pentru 
titlul de campioană a lumii. Ne-a mai 
rămas să vorbim despre handbalistele 
noastre. Sarcina aceasta este mai ușoară 
— sportivele care ne var reprezenta; în 
campionatul mondial fiind desigur, cu
noscute publicului din țara noastră. De 
•crea, după ce vom anunța lotul de ju
cătoare din care va fi formată selecțio
nata R. P. Romîne, vom prezenta — ca 
fiind mai util — cele mai importante 
aspecte ale pregătirilor efectuate de 
handbalistele noastre.

Au sosit primele echipe
participante

(Urmare (tin pag. I)

Iată, mal întîi, JotuTfȚrînireTlectorț- 
Liliana Borcea (portari), Maria Constan- 
tinescu, Ana Boțan, Josefina Ștefănescu, 
Antoaneta Oțelea, Victoria Dumitrescu, 
Judith Neacko, Aurora Lconte, Wald- 
traute Frantz, Constanța Dumitrescu, 
Cornelia Constantinescu, Ana Nemetz, 
Felicia Gheorghiță, Aurelia Szok3 ți 
Elena Hedeșiu. După cum se vede, în 
Iot au fost promovate o serie de jucă
toare tinere talentate, cum țînt Felicia 
Gheorghiță, Ana Nemetz, Elena Hedeșiu 
și W. Frantz.

Și acum despre pregătiri. Este cunos
cut faptul că în ultimul timp handbalul 
în 7 feminin a progresat mult. Numeroa
sele întîlniri internaționale disputate în 
anii din urmă au demonstrat din plin 
că stilul de joe lent, cu combinații tac
tice pregătite atent și cu o mare varie
tate de procedee tehnice — stil de joc 
care s-a impus la prima ediție a cam
pionatului mondial — este astăzi de
pășit. In handbalul în 7 feminin a apă
rut tendința spre accelerarea ritmului 
de joc, spre folosirea combinațiilor ra
pide țe semicerc, « cootnitieariler.

Fără îndoială cT spectaculozitatea meciu
rilor este mai ridicată chiar dacă apără
rile sînt mai sigure, mai prompte în 
intervenții. Ținînd seama de aceste lu
cruri cei doi antrenori ai echipei repre
zentative, Constantin Popescu și Nico- 
lae Nedef, iii căutat să adapteze jocul 
sportivelor noastre la noile tendințe a- 
părute în handbalul în 7 feminin. Astfel, 
în apărare echipa joacă mai sigur, mai 
atent, protejmd bine poarta, știind să 
blocheze șuturile de la distanță. Contra
atacurile sînt mai prompte și mai frec
vente. De asemenea. în atac s-a manifes
tat la ultimele meciuri de antrenament 
tendința spre nn joc combinați» prin al
ternarea șuturilor de Ia distanță cu an
gajarea pirofilor. Toate aceste lucruri 
dovedesc că preocupările pentru îmbu
nătățirea jocului echipei noastre au dat 
unele roade. Dar noi așteptăm mai mult 
de la handbalistele noastre. Cunoscin- 
dade puterea de luptă, ambiția eu care 
știu să învingă momentele dificile, avem 
convingerea eă nu vor precupeți nici un 
efort în această mare întrecere m ierna- 
țimuîă.

Florian Crîstescu învingător în etapa a IV-a
a Turului ciclist al R. P. Ungare

ți R P. Romîne. Reprezentativa noas
tră va debuta intr-o competiție inter
națională de mare amploare ți noi 
sperăm să ocupăm un loc or crabii", 
întrebat de noi, cărei echipe u acordă 
prima șansă în această întrecere, tor. 
V. Kuznețov ne-a spus: .Consider că 
reprezentativele R. P. Romine și R. S. 
Cehoslovace au cele mai mari șanse 
de a cuceri medaliile de aur*.

JAPONIA: O ECHIPA FOARTE
TINARA

O
ÎNAINTEA

VERIFICARE IIIIA
CAMPIONATULUI MONDIAL:

R. P. ROMiNĂ —JAPONIA 26-3 (13-1)
ceea că își organizează acțiunile

BUDAPESTA (Agerpres). — Tinerii 
cicliști romîni care participă la Turul 
internațional al R. P. Ungare au obți
nut o dublă victorie în cea de-a 4-a 
etapă desfășurată pe ruta Siofok— 
Pecs (165 km). Florian Cristescu ă 
trecut detașat linia de sosire la 
Pecs, iar selecționata de tineret a 
Bucureștiului a ocupat primul loc 
în această etapă. Evadat din pluton 
împreună cu trei cicliști maghiari; 
Cristescu 
gur pe 
etapa cu 
nut.

Clasamentul etapei: 1.' FI. Cristescu 
(sel. București) a parcurs 165 km în 
4 h 04:30,0 (medie orară 40 km); 2. 
Fodor (R.P.U.) 4 h 05:25,0 : 3. Devay
(R.P.U.) 4 h 05:54,0; 4. Ziegler (R.P.U.) 
4 h 05.55,0; 5. Ardelean-u («el. Bucu-

etapei pe echipe : TI
tineret 12 h 21:28,0 1 

12 h 21:52,0; 3. Pecs

s-a desprins de unul sin- 
ultimii kilometri, cîștigînd 
un avans de aproape 1 mi-

rești) 4 h 07:59,0 și în același timp 
un pluton în care se afla și C. Moi-? 
ceanu.

Clasamentul 
Sel. București 
2. Budapesta 
12 h 21:56,0.

In clasamentul general individual 
conduce Megyerdy (R.P.U.) 16 h 40:48,0, 
urmat de Arany (R.P.U.) la 2:30,0. 
Primul dintre cicliștii romîni este 
Ardeleanu pe locul 14 la 11:16,0. Pri
mul loc pe echipe în clasamentul 
general este ocupat de Dosza Buda
pesta. Selecționata de tineret a ora
șului București se află pe locul 5, 
înaintea echipelor din Austria, R.D. 
Germană și Iugoslavia. După o zi 
de repaus, cursa se reia joi cu 
etapa a 5-a Pecs-Szeksard (55 km) 
contracronometrului individual.

P1ÎINE, ÎN SILA DINA I'll)

R. P. Romină R. P Ungară Ia floretă fete

<

Deleaația japoneză — sosită marți 
— cuprinde 15 jucătoare, din clubu
rile A chibo. Osaki. Rencwn ți Taiyo 
De remarcat este faptul că cele mi: 
.vîrstnice* sînt jucătoarele care au îm
plinit cu citva timp în urrră._ 22 de 
ani. Deci, o echipă de perspeecră. 
Această constatare a fast ceefirmată 
și de dec’irația antrenorul ui respon
sabil a; 'tuiui japonez. prrf. Kiyoshi 
Takamashima. El ne-a ma: spus ur
mătoarele :

.Știm că la actuala ediție sînt pre
zente cite\a echipe foarte puternice: 

! Cehoskivacia. U-R.S.S. ți Roorâiia. 
Noi am \enit să învățăm. După pă
rerea mea, echipa țârii gazdă are cefe 
mai mari șanse de a câștiga titlul de 
camp i>ană mondială. Fac această a- 
firauiie bazindu-mă pe ultimele re
zultate înregistrate in Milniriie bila
terale amicale (U.R.S.S.—Cehoslova
cia și Rormnia—U.R.S.S.)".

4;

echipa noastră la această ultimă verifi
care. In acest sens vom ține seama, de- 
sicar, de faptul eă handbalistele japo
neze na aa solicitat prea mult reprezenta
tiva R. P. Romîne, care s-a impus de la

. -i.FCni printr-o apărare si
gură. și prin folosirea eu regularitate a 
contraatacurilor. In ansamblu echipa a 
lăsat o impresie bană, manifestînd sigu
ranță în organizarea acțiunilor ofensive 
pe care însă Te-a f inia liza t ușor ți pen
tru că selecționata japoneză era vulnera
bilă in apărare. In cea de a II-a repriză 
antrenorii noștri au folosit an timp re- 
uxvele, care cu unele mici .scăderi in a- 
tac, na MU arătat mult inferioare pri
mei .garnituri*,

Handbalistele oaspe aa arătat două 
lucruri — îa general bone: o circulație 
rapidă a mingii și o tehnică individuală 
ridicată. Din păcate ele greșesc prin a-

REZULTATE EXCELENTE IN CONCURSUL INTERNATIONAL
OE PARAȘUTISM DE LA CLINCEN1

prea 
departe de poartă și că nu folosesc a- 
runcările de la distanță. Cît privește a- 
părarea, cu toată mobilitatea de care dau 
dovadă, hanbalistele japoneze sînt ușor 
de trecut, lipsindu-le deocamdată fermi
tatea și promptitudinea în intervenții. 
Cu mai mult curaj și siguranță ele vor 
putea să ajungă, în scurt timp, să pro
tejeze mai 
mai repede 
sarului.

Arbitrul
eut o „încălzire* înaintea partidelor pe 
care le va conduce în campionatul mon
dial, arbitrând un joc care nu i-a ridicai 
prea multe probleme.

Au jucat formațiile:
R. P. ROM1NA: Hector (Borcea) — 

M. Constantinescu (6), [tofan (6), Ște- 
fânescu (1), O felea (1), Neacko (4), V. 
Dumitrescu, Leonte (1), Nemetz (1), 
Frantz, Gheorghifă (1), C. Dumitrescu, 
Szoko (1), C. Constantinescu (2), He- 
de fiu (2).

JAPONIA: Shinozaki (Yamada, Fu- 
rufa) — Yamazaki, Nishimura, Aoki, 
Isobe (1), Sawada (1), Keiko Ui, 
Tsukahara, Tamura (1), Fukatu, Kuro- 
yawa, Takemoto, Ota.

bine poarta și să anihileze 
acțiunile ofensive ale adver-

Pândele Cîrligeanu și-a fă-

Sala Dinamo găzduiește timp de 
două zile — începind de mîine — asal
turile din cadrul meciului amical din
tre reprezentativele feminine de floretă 
ale R.P. Romine și R.P. Ungare.

Intilnirea constituie — pentru lotu
rile ambelor țări — ultimul examen 
de verificare înaintea Campionatelor 
mondiale care vor avea loc în capitala 
Argentinei. Așadar, o întîlnire cu... 
miză pentru marea majoritate a tră
gătoarelor, ce vor fi prezente pe plan
șele de la „Dinamo". Fiindcă cele mai 
în fermă, cele mai bine pregătite vor 
putea aspira la un loc în echipele care 
vor pleca săptămîna viitoare la Buenos 
Aires.

Floretistele noastre fruntașe și-au în
cheiat pregătirile. Din formația R. P. 
Romine vor face parte, printre altele, 
Olga Szabo și Maria Vicol. Reprezen
tativa R.P. Ungare are în componența 
ei, sportive ca Eva Szabo, câștigătoa
rea celei de a Vl-a ediții a „internațio
nalelor" de scrimă ale R.P. Romine, 
Maria Gtilacs, Ecaterina Szalontai, Se- 
keline Tiborne, floretiste prezente în 
aproape toate concursurile de mare am
ploare de pe continent. Trăgătoarele 
maghiare sosesc în cursul zilei de as
tăzi în Capitală.

Programul întâlnirii a fost alcătuit 
astfel:

• vineri de la ora 17,30: meciul

pe echipe (fiecare echipă va fi alcă
tuită din cîte 4 trăgătoare);

® simbătă de la ora 10 : turneu in
dividual cu participarea a cîte 6 trăgă
toare de fiecare țară.

Au fost alcătuite echipele 
de atletism ale U.R.S.S. 
pentru meciul cu S. U. A.

Federația unională de atletism 
stabilit echipele U.R.S.S. (masc^ 
și feminină)’, care se

a

vor iutîrm 
îa 21 și 22 iulie în localitatea Palo 
Alto (California) cu reprezentativele 
S.U.A. Vor face deplasarea 61 de 
sportivi, dintre care 44 bărbați și 17. 
femei. In cele două echipe au fost in
cluși numeroși recordmani mondiali, 
campioni olimpici, recordmani ai 
U.R.S.S. în frunte cu Valeri Brumei, 
Igor Ter-Ovariesian, Piotr Bolotnikov, 
Viktor Tîbuleriko, Tamara și Irina 
Press, Elvira Ozolina, Tatiana Șcelka- 
nova, Vera Krepkina etc.

Pentru prima oară au fost selecțio
nați în reprezentativa U.R.S.S. ținerii 
atleți lanîs Lusis (suliță), Alexei Bal- 
tovski (ciocan), Vladimir Goriaev 
(triplu salt), Galîna Evsitikova (înăl
țime), Nila Kulkova (80 m garduri) 
și altele.

Au început campionatele mondiale
de gimnastică

PRAGA (prin telefon). —
Marți, la ora 19, in Sala Sportu

rilor din parcul Iulius Fucik a avut 
loc festivitatea de deschidere a celei 
de a XV-a ediții a campionatelor 
mondiale de gimnastică.

Concursul propriu-zis a început 
miercuri dimineață cu exercițiile im-

Elisabeta Minculescu au redus me
reu distanța de punctul fix.

Performanța Eiisabetei Mincuiescu 
se datorește unei pregătiri minuțioase, 
măiestrie: cu care ea a știut să-și 
aleagă momentul săriturii și felului 
In care și-a condus parașuta.

Cu mdlt succes au concurat și pa
rașută știi noștri. Ei au dominat net 
proba de 1500 m, în care au ocupat 
primele două locuri. Ion Negroiu a 
adăugat victoriei sale internaționale 
și un nou record ai R.PJÎ. (1,615 m). 
El are in plus satisfacția de a se afia 

. pe primul ioc în clasamente genera! 
după două probe. Oaspeții au lăsat o 
impresie foarte bună. Parașutiștii po
lonezi au câștigat primele ioctri la 
salt de la 1000 m bărbați și 1500 m 
femei, corectnd prin Jan Czerniak re
cordul național (1,07 m). Concuren
tele și concurenții maghiari au fost 

țprezenți permanent în lupta pentru
I primele tocuri.

Iată rezultatele tehnice:
SALT DE LA 1000 M. Mascutin: 

■ 1. Jan Czerniak (R.P.P.) 1,07 m (nou 
> record i ‘ ‘ — ■
(R.P.R.) 
(R.P.U.) 
(R.P.U.) 
(R.P.U.) 
(R.P.R.) 

H(R.P.R.)
II

2.23 m; 3. taszlo Mikloș (R.P.U.) 2,29 
m; 4. ȘtefanCzervonak (R.P.P.) 3,36 mț
5. Huse Karoly 3,415 m; 6. Ion Roșu; 
7. Nicolae Velicu etc. Feminin: 1. Ja
nina Krajevska (R.PJ>.) 3,815 mj 2. 
Mana Puchar (R.P.P.J 4,21 m; 3. An
gela Năstase 4.615 m; 4. Ana — 
5.72 m; 5. Ecaterina Diaoonu
6, Elisabeta Minculescu 6,105 
Elisabeta Popescu 6,875 m.

CLASAMENTUL GENERAL 
DOUA PROBE. Masculin: 1. Ion Ne- 
groiu 770,586 p; 2. Valentin Țurcanu 
768.101 p; 3. Huse Karoly 762.331 p; 
4. Mikloț Laszlo 759.030 p; 5. Bin- 
iar Lajos 757.404 p. Faminin: 1. E- 
lisabeta Minculescu 748,338 p; 2. An
gela Năstase 739,040 p: 3. Ana Franke 
735.312 pi 4. Elisabeta Popescu
714.530 pț 5. Ecaterina Diaconu
712.127 p.

Franke 
6,0 m; 
mi 7.

puse din cadrul întrecerilor mascu-1 
line. Iată și clasamentele, după pri
mele trei aparate : pe echipe ; 1.
U.R.S.S. 143,25 p.; 2. Japonia 141,79 p.; 
3. R. S. Cehoslovacă 141,35 p.; 4.
R. P. Chineză 140,00 p.; 5. Italia
139,30 p.; 6. R. P. Polonă 138,40 p. ; 
individual

1 P-:
i p.
i p.; 4.
i p.; 5. Jukio
6—8. Vaclaiv

(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.)

DUPĂ

• CU TREI săptămîni înaintea dispu- 
tării meciului de atletism dintre echipele 
S.U.A. și Uniunii Sovietice (21—22 iulie 
la Palo Alto) organizatorii americani au 
anunțat că au fost vîndute 75.000 bilete 
de intrare.
• ÎN FAȚA cererilor care s-au primit 

din diferite țări pentru cumpărarea de 
bilete la viitoarea ediție a Jocurilor O- 
limpice de la Tokio, in capitala Japoniei 
s-a anunțat că acestea vor fi puse în 
vinzare începind din luna aprilie 1%3. 
Comitetul de organizare a Jocurilor a 
anunțat de asemenea că toate celelalte 
amănunte privind prețurile biletelor, a- 
gențiile unde vor putea fi cumpărate,

Turneul de tenis de la Wimbledon

Vera Sukova (R. S. Cehoslovacă)
polonez); 2. Cornel Serghiau

I 1,27 m; ‘ '
) 1,66 m;
I 1,935 m; o. ozvuvi ici-mv
) 2,195 m; 6. Valentin Țurcanu
I 2,245 m; 7. Ion Negroiu 
j 2,515 m. Feminin: 1. Elisa- 

beta Minculescu-Kiss (R.P.R.) 1,255 m 
— NOU RECORD MONDIAL; 2. 
Margit Szabo (R.P.U.) 3,34 m; 3. Ana 
Franke (R.P.P.) 3,43 ni; 4. Angel: 
Năstase (R.P.R ); 5. Eiisabeta Popes
cu (R.P.R.); 6. Elena ”
(R.P.R.); 7. Ecaterina
(R.P.R ).

SALT DE LA 1500 M. 
1. Ion Negraii! 1,615 m — 
CORD R.P.R.; 2. Valentin

3. Binder Lajos
4. Huse Karoly
5. Szeder Ferenc

Băcăoaau 
Diaconii

Masculin :
NOU RE-

Țurcanu

x x Redacția

in semifinalele probei de simplu
LONDRA 4 (Agerpres). — Campi

oana cehoslovacă Vera Sukova a ob
ținut o frumoasă victorie în turneul 
internațional de tenis de la Wimble
don, elitninînd în două seturi (6—4 ; 
6—3) pe Darlene Hard (S.U.A.), Ma
rla Bueno (Brazilia) a dispus cu2—6; 
6—4 ; 6—2 de Lesley Turnel (Austra
lia), Karen Susmen (S.U.A.) a eli
minat cu 6—4 : 6—4 pe Schurman 
(Africa de sud), iar Ann Haydon 
(Anglia) a cîștigat cu 6—3; 6—1 în 
fața lui Jeana Bilie (S.U.A.). In semi
finale Sukova va juca cu Maria Bue
no, iar Haydon cu Susmen.

istoriaPentru prima oară în 
turneului internațional de tenis de 
cîmp de la Wimbledon, care a ajuns 
la cea de-a 76-a ediție, în semifina
lele probei de simplu masculin s-au 
calificat 4 jucători din Australia și 
nici un jucător din S.U.A. In semi
finale Neale Fraser va juca cu Rod 
Laver, iar John Fraser cu Mulligan. 
Neale Fraser l-a învins cu 3—2 pe 
Osuna (Spania)', Laver a câștigat cu 
3—1 în fața iui Santana (Spania), 
Mulligan a dispus în 4 seturi de He
witt, iar John Fraser l-a eliminat cu 
3—2 pe Fletcher (Australia)).

etc. vor fi făcute cunoscute in luna au
gust a acestui an.
• VINTURILE „războiului rece" suflă 

din nou în lumea sportului. Statele .Unite 
au refuzat să acorde vize de intrare 
sportivilor din R. D. Germană și din 
R.P.D. Coreeană care s-au înscris să par
ticipe la campionatele mondiale de pa
rașutism programate în luna august.
• 15.000 km măsoară traseul circuitu

lui ciclist de-a lungul granițelor U.R.S.S. 
pe care îl va parcurge Alexandr Juk, 
student la Institutul politehnic din 
Minsk. De remarcat faptul că in timpul 
războiului el a fost rănit la picior, fapt 
care a dus la amputarea labei. După ani 
de antrenament intens, Juk a îndepli
nit norma de maestru al sportului la ci
clism.
• FEDERAȚIA austriacă de fotbal a 

cerut organizatorilor ca finala „Cupei 
campionilor europeni" din acest an să 
se desfășoare la Viena.
• ANUL viitor va fi lansată în Elve

ția o emisiune de monede comemorati
ve cu prilejul jubileului de 100 de ani 
de la nașterea lui Pierre de Coubertin. 
Pe o parte a monedei va fi un motiv 
din mișcarea atletului, iar pe cealaltă 
parte deviza J.O. : „Citius, altius, for
tius”.
• FEDERAȚIA internațională de pati

naj a suspendat pe timp de un an pe 
toți arbitrii canadieni și americani care 
au funcționat la ultima ediție a cam
pionatelor mondiale de patinaj artistic 
de la Praga. Motivul constă in faptul 
că notele acordate de ei au fost ... prefe
rențiale, lipsite de obiectivitate.

® FEDERAȚIA de atletism din Dane
marca a anunțat in mod oficial că la 
viitorul congres al federației internațio
nale va protesta împotriva introducerii 
prăjinii din fibre elastice. Motivul nu 
este de ordin tehnic ci financiar. „Pră
jinile din fibre elastice sînt atît de scum
pe și se distrug atit de repede incit uti
lizarea lor duce la ruinarea cluburilor", 
spun conducătorii federației daneze.

28,80 
28,75 
28,65 
28,55 
p. ; I
Miroslav Cerar 
Gaidos (R.S.C.) 
noștri, care, după cum se știe, parti
cipă doar în concursul individual, au 
obținut următoarele rezultate: Fre
deric Orendi 27,00 p. (cal 9,20 p., inele 
8,70 p., sărituri 9,10 p.), Gheorghe 
Tohăneanu 26,30 p. (8,90 p., 8,15 p., 
9,25 p.). La ora închiderii ediției con
cursul continuă.

Joi intră în concurs gimnastele cu 
exercițiile impuse.

1. Iuri Titov
2. Boris Șahlin

3. Viktor Leontiev 
Pavel Stolbov

Endo (Japonia) 28,50 
Kubicka (R. S. C.>, 
(R.P.F.I.) și Pa\-el 
28,45 p. Gimnaștii

Turul Franței
Cea de-a 9-a etapă a Turului ciclist al 

Franței, La Rochelle-Bordeaux 
km), a fost cîștigată de italianul 
letti în 5 h 11:17,0.

Etapa a 10-a, Bordcaux-Bayonne 
km), a revenit la sprint belgianului 
Vannitsen în 4 h 54:02,0. Tricoul galben 
este purtat în continuare de belgianul 
Willy Schroeders, urmat 
francezul Darrigade și la 
glezul Simpson.

(214 
I! si

(184

la 45 sec <le
1:36,0 de en-

★
A început și cea de-a

al Franței pentru aina-
II-a ediție a

Turului ciclist
tori. Prima etapă, disputată pe circuit 
la Bordeaux (148 km), s-a încheiat cu 
victoria olandezului Jansens, cronometrat 
cu timpul <le 3 h 32:50,0. Ă doua eta
pă a Turului Franței pentru amatori 
Bordeaux-Bayorine a fost cîștigată do 
Momene (Spania) care a realizat 4 h 
26:30,0. Momene conduce și în clasa
mentul general secondat de Corton (Fran
ța) la 1:42,0 și Nijdatu (Olanda) Ia 
1:46,0.
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