
Succes deplin campionatului mondial feminin de handbal în 7
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e tabloul marilor 
competiții ioterna- 

țromale organizate in
țara noastră se înscrie 
o nouă întrecere spor-
tivă: CAMPIONATUL
MONDIAL FEMININ DE 
HANDBAL IN 7, aflat 
la a doua ediție.

Este o mare bucurie 
pentru iubitorii sportului 
din țara noastră de a 
primi pe stadioanele din 
București, Ploiești, 
șov și Sibiu pe cele 
iscusite 
handbal 
Faptul 
lost încredințată cinstea 
de a organiza campio

natul, reprezintă nu nu
mai o recunoaștere a va
lorii ridicate pe care o 
are această ramură spor
tivă in țara noastră, dar 
el este și urmarea apre
cierilor elogioase de 
care s-au bucurat între
cerile sportive internațio
nale desfășurate pe pă- 
mînRil patriei noastre.

Entuziasmul, spiritul 
de înțelegere, prietenia au 
însoțit in mod tradițio
nal toate marile compe
tiții cărora le-a lost gaz
dă Republica Populară 
Pomină.

. La „startul" pasionan
telor partide care vor 
desemna cea mai puter
nică echipă a lumii, ju
cătoarele noastre sint a- 
nimate de dorința de a 
lega noi și trainice prie
tenii, slujind in acest feJ 
scopului nobil al înțele
gerii și păcii dintre po
poare. Și desigur aceasta 
este și dorința tinerelor 
sportive care sint, in a- 
ceste zile, oaspetele țării 
noastre. Ele vor avea po
sibilitatea să cunoască 
realizările înfăptuite de 
poporul nostru, ospitali
tatea sa tradițională, 
frumusețile pitorești ale 
Rominiei și sintem con
vinși că vor duce cu ele 
amintiri dintre cele mai 
Inimoase.

Federația romînă de 
handbal s-a străduit să 
asigure acestui campio
nat al lumii o organi
zare cit mai bună și a 
reușit să-i creeze un ca
dru sărbătoresc pe mă
sura amploarei sale. 
Pentru noi, in calitate de 
gazde, este nu numai o 
datorie dar și o deosebită 
plăcere de a face ca 
oaspeții noștri să se 
simtă cit tnai bine, ca in
tre prieteni.

Dorim din toată inima 
succes deplin întreceri
lor care incep astăzi, și 
avem convingerea că ele 
vor marca o etapă im
portantă in dezvoltarea 
handbalului în 7 feminin, 
pe arena internațională.

SPORTUL POPULAR
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Ce vom vedea azi și mîine 
la Brașov, Ploiești și București

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VÂ!
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Handbalistele sovietice, germane și iugoslave în parcul din apropie
rea cantonamentului. înaintea meciurilor de azi ele au discutat 

prietenește, au schimbat impresii și au... pozat fotoreporterului 
nostru pentru a avea o amintire de la București

Foto: P. Romoțan
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Macri

RAPID SAU STEAUA?
Miinc pc stadionul „23 August’’, ora 15,15 rarul- 

Murcșul, finala campionatului republican 
de Juniori

Ora 17,30; Rapid — steaua, finala Cupei R.P.R.
Al. ToihArbitru

V oinescu

este valoarea $a
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echipele U.R.S.S, și Germaniei. 4 
După ultimele rezultate interna- 4 
ționale, prima șansă o au hand- 4 
batistele sovietice, recent învin-* 
gătoare în fața unor echipe re du- * 
tabile ca ale U.S. Cehoslovace și* 
R.P. Komine. Nu este însă mai* 
puțin adevărat că echipa U.R.S.S.,* 
debutînd inlr-o competiție de mare* 
amploare, va trebui să facă față * 
unei formații cu o i 
gată experiență internațională. La J sau — mai știi? — după 120 
Brașov, în seria B, se dispută < de minute.
un joc interesant: R.P. Ungară * Echipele pun mare preț pe 

r ii jl i- . i * cucerirea muH invidiatului tro-— Japonia. Handbalistele n»a 4 f ___* feu, care pe lingă aceasta sa- 
ghiare sînt cunoscute prin buna tisfacție, le aduce și o a doua : 
lor tehnică individuală (sub acest * aceea de a reprezenta țara în 
aspect japonezele nu le sînt însă J „Cupa cîștigătoarelor de cupe .

* In consecință, vor lupta cu 
puerea* toată ardoarea, punînd în joc 
poartă, 1 toate cunoștințele lor tehnice și

* tactice de care sînt capabile și
4-a) ^pentru care ele sîn*t apreciate. 
_____ * De altfel, jucătorii, s-au pregă-

* tit cu multă-multă grijă în a- 

la sosirea echipelor participante... |S'edtaaXv..“e|,'tder£
1 • 1 * la Ghencea i-a putut vedea an-

_ . . trenîndu-se cu rîvnă pentru ma-
care cu a ani în urmă a cîș-«rea finaiă. Joi de pildă fotba- 

tigat campionatul lumii. 1 liștii de ]a Rapid s_au' an(re.
Antrenorul echipei, Karel llos-* na{ jn compania formației Tell

tale*, ne dă primele rela(ii: nometal timp de trei reprize a
vcm multe jucătoare tinere careî 30 minute, folosind — așa cum 
sint lipsite de experiență. Sperăm^^'3 SPUS antrenorul I. Mihăi- 

j lescu — echipa preconizată pen- 
(Contiimare în pag. a 4-a) 3 tru mîine: Dungu — Greavu,

Iată-nc, așadar, înaintea „star
tului" în cea de a 11-a ediție a 
campionatului mondial. Antrenorii 
celor 9 reprezentative au alcătuit 
formațiile și nu mai răniîne decit 
ca la Brașov, Ploiești și Bucu
rești arbitrii să cheme echipele la 
primele jocuri...

întrecerea pentru titlul de cam
pioană a lumii la handbal în 7 
feminin ne oferă, chiar de la a- 
cesic prime întîlniri, citeva par
tide echilibrate, în care vor evolua 
formalii de valoare apropiată, 
unele dintre
hotărîtoare in 
calificarea în 
semifinale.

Să începem
jocurile de astăzi. Cel mai echi
librat dintre ele este cel din 
seria A (Ploiești) unde vor juca

aceste meciuri fiind 
ceea 
cele

ce privește 
două grupe

din titlu și-o punîntrebarea
numeroșii susținători ai celor 
două echipe, ca și toți iubi- 

4 torii fotbalului, care au început 
«de pe acum să trăiască emo- 
4 țiile unei finale ce se anunță 
« pasionantă.
J Răspunsul însă nu-1 pot primi 
4 decit miine, la fluierul final al 

. 4 arbitrului, care va pune capăt
mai îndelun- « întrecerii după 90 de minute

Motroc, Macri
Gherghina — 
zori, lonescu, 
dreanu. A fost un joc-școală, cu 
accent pe ansamblu.

— Ce crezi despre meci ? 
l-am întrebat pe antrenorul Mi- 
hăilescu.

— Greu. Sint convins că 
Steaua va face totul pentru a

— Neacșu, 
Năsturescu, O- 
Georgescu, Co-

arăta că alta
decit aceea arătată in campio
nat. Meciul este deschis și va 
fi disputat. Am încredere însă, 
in echipa noastră.

Cu aceleași aprecieri 
meci ne-a întîmpinat și 
norul Gh. Popescu, care

despre--' 
antre- 
joi a'

prin a vă prezenta

Joi și vineri au sosit în Capi
tală și la Brașov toate echipele 
participante, cu excepția Dane
marcei, care este așteptată să 
vină astăzi. La sosire, oaspeții 
au fost întîmpinați de reprezen
tanți ai Consiliului General UCFS, 
ai comisiei de organizare a cam
pionatului mondial, ai Federației 
romîne de handbal, ziariști 
sportivi.

CAMPIOANA MONDIALA 
A VENIT CU O ECHIPA 

T1NARA

ȘÎ

înJoi, pe aeroportul Băneasa, 
jurul orei 20 avionul de Praga 
a adus echipa R.S. Cehoslovace

Pe agenda dumneavoastră
miETism Sportivii romînî concurează astăzi pe trei pla

nuri. La Salonic are loc prima întîlnire dintre 
echipele masculine ale Greciei și Rominiei. 

La Londra, lolanda Balaș participă la campionatele Angliei, iar 
la Budapesta, concurează Viorica Belmegea, Ana Beșuan, Olim
pia Cataramă, Maria Diaconescu și Ștefan Beregszaszi.

LUI* IE Sala Floreas- 
ca găzduiește 
astăzi. începînd 

de la ora 9, întîlnirea restantă 
din cadrul campionatului repu
blican de lupte între echipele

Dinamo, Steaua din București, 
Steagul roșu Brașov și C.S.O. 
Baia Mare. Vor evolua cu acest 
prilej fruntașii luptelor din țara 
noastră.

£ fl T D A I Astăzi sosesc în Capitală 11 II I D H L Armatei Siriene. Primul meci, cu 
---------------------- Steaua, va avea loc marți 10 iulie în 
pe stadionul Republicii. In continuare oaspeții vor 
Galați (12 iulie) și Pitești (15 iulie).

Astăzi sosesc în Capitală fotbaliștii selecționa- 
formația 
nocturnă 
juca la

IERI LA KpLN a avut loc 
tragerea la sorți a primului tur 
al ediției 1962—1963 a Cupei 
Campionilor Europeni la fotbal.

Echipa campioană a R. P. 
Romine, Dinamo București, va 
juca in primul tur cu cam
pioana Turciei, Galatasaray 
Istanbul.

lată alte jocuri din primul 
tur: Real Madrid (Spania} —

Anderlecht (Belgia), Vorwărts 
(RDG) — Dukla Praga (R. S. 
Cehoslovacă)', Polonia Bytom 
(R. P. Polonă) — Panathi- 
naikos (Grecia)', Friedrichstadt 
(Norvegia) — Vasas (R. P. 
Ungară), Austria Viena — 
I.F.K. (Helsinki (Finlanda), 
Ț.DN.A. (R. P. Bulgaria), — 
Partizan Belgrad (R.P.F. Iu
goslavia) etc.

mult inferioare) $i prin 
și preeizia loviturilor la

(Continuare în pag. a

■ ■Aproape 6000 de oameni ai muncii practică
gimnastica in producție la Cimpina

De cîtva timp, în atelierele 
întreprinderii de reparații auto 
din Cimpina, ia ora 11 dimi
neața, se aude sunetul prelung 
al unei sonerii. Oamenii lasă 
lucrul și, voioși, se îndreaptă 
spre locuri dinainte știute. Au 
intrat in „recreație1* ? Da. ~ 
un fel de recreație.

— Un, doi, trei, patru... 
doi...

Șapte sute de oameni, 
conducerea instructorilor 
cută exercițiile de gimnastică 
în producție. Aceasta este... re
creația așteptată cu nerăbdare 
și interes de către muncitorii, 
tehnicienii și funcționarii de 
aci, de la I.R.A.

La aceeași oră, același fapt 
se petrece și la alte întreprin
deri și instituții din orașul și 
raionul Cimpina. La unele mai 
de mult, la altele începînd 
de la o dată mai recentă. 
La I.C.F.E., peste 300 de oa
meni ai muncii practică cu 
regularitate gimnastica în pro-

Este

Un,

sub 
exe-

ducție, la I.A.P.S. (270), 
na mecanică (1.600), la 
rie (100) etc. In total, 
zent, în orașul și raionul Cîm- 
pina 5.580 de oameni ai mun
cii practică gimnastica în pro
ducție.

De corecta executare a pro
gramelor cuprinse în pauzele de 
gimnastică se preocupă peste 
120 de instructori voluntari, 
printre care se remarcă în mod 
deosebit M. Oprea de la I.A.P.S. 
D. Covaliuc de la I.C.F.E., I. 
Bucur de la I.R.A. ș.a.

la Uzi- 
Rafină- 
în pre-

In ultimele două zile 
ale concursului interna
tional de parașutism au 
fost stabilite noi recor
duri.

ECHIPELE R. P. RO
MINE (LA BĂIEȚI) $1 
R. P. POLONE (LA FE
TE) ÎNVINGĂTOARE LA 
SALTUL IN GRUP.
(Citiți amănunte in pag. 

a 3-a)

(Continuare în pag. a

Fază din ultima partidă intre Rapid și Steaua, disputată in cam
pionatul recent încheiat (2—1 pentru Rapid). Fotografia înfăți
șează momentul in care Ozon deschide scorul trăgtnd pe jos

Performanțe de prim rang în concursul
ciclist internațional pe echipe

Miinc sc dâ startul in întrecerea individuală
Copacii umbroși care măr

ginesc șoseaua București — 
Ploiești n-au putut alunga ieri 
după amiază canicula. In a- 
ceste condiții cicliștii partici
pant la concursul internațional 
pe echipe (100 km contra-cro
nometru) au avut ca adversar 
nu numai acele cronometrului 
ci și soarele care a încins 
și simplu asfaltul șoselei, 
toate acestea performanțele 
registrate sînt remarcabile, 
lienii — recunoscuți prin
loarea lor mondială în probele 
cicliste și îndeosebi în cele 
contra-cronometru — au decis

pur 
Cu 
în- 

Ita- 
va-

în favoarea lor lupta pentru 
primul loc, cîștigînd această 
probă de verificare în vederea 
campionatelor lumii. Deși au 
rămas in trei „pistoane*' prin 
abandonul lui Vittorio Lnisetto 
(dureri de genunchi) ei au reu
șit nu numai să-și mențină a- 
vansul dar să-l și mărească. 
Cei trei alergători italieni, care 
au asigurat echipei locul I în 
acest important concurs inter
național (Antonio

HR1STACHE

(Continuare în pag.

A tlelii noștri se află in preajma unor 
importante verificări. Pe lingă numeroa

sele întreceri internaționale Ia care se află 
prezenți și sportivi oi R.P. Romine, atrage de
sigur atenția evenimentul central al activității 
interne, campionatele republicane individuale 
de seniori și senioare programate peste o săp- 
lumină la Galați. Puțin mai tirziu, la București, 
vor ieși pe pistă junioarele și juniorii. Cei 
mai buni dintre cei buni tși vor măsura forțele 
în cadrul campionatelor europene de la Belgrad. 
Citeva meciuri bilaterale, tradiționalele noastre 
campionatele internaționale și, In sfîrșit, Balca
niada de la Ankara vor încheia un sezon ca 
niciodată mai bogat In întreceri.

Așteptăm fapte mari de la atlețli ji atletele 
noastre. încordați în îndeplinirea sarcinilor im
portante trasate de documentele Conferinței pe 
țară a UCFS, alleții, antrenorii, profesorii de 
educație fizică, numerosul activ obștesc care 
muncește pe tărîmul atletismului, au depus 
eforturi serioase pentru a ridica pe o treaptă

Tagliani,

a 8-a)

NAUM

mai înaltă această importantă ramură sportivă. 
Finalele campionatelor republicane bat la 

ușă ! Ele constituie un excelent prilej de a 
arăta roadele muncii de pînă acum, de a îmbo
găți tabelele rezultatelor cu performanțe tot 
mai valoroase, cu noi recorduri. Finalele vor 
fi o oglindă grăitoare a modului in care consi
liile regionale ale UCFS și comisiile lor de a- 
tletism și-au îndeplinit sarcinile de mare răs
pundere în privința impulsionării acestui sport, 
atît de însemnat în sistemul nostru de educație 
fizică, lărgirii caracterului său de masă,
selecționării și pregătirii de noi și tioi ele
mente talentate. De pe acum atenția trebuie să 
fie îndreptată spre campionatul de atletism pe 
echipe de regiuni a cărui ediție inaugurală va 
avea loc în toamnă.

Grija minuțioasă pentru o muncă de calitate 
trebuie să fie la ordinea zilei pentru ca atletis
mul nostru să înainteze repede pe drumul bun 
pe care a pornit...



Zile de tabără, zile de bucurie CUM PREGĂTIM EXCURSIILE?

Abia s a terme ut antriuanrttil «u iubitorii de muzici distractivi s-au strîns 
In jurul artistului inilor. Chitara e Brlip&ilâ din programul caitural-di>tra<liv 

al tinerei

Am poposit in ac-
Și l-am gă-it par> i mai ttsăr. .Vx mult 
ca oricind finer- tea. replia ți r?sW rgfo- 
biu au put stăpânire pe fitarr crffi far 
de aici, aride natura a Jost at îl de dar
nică.

sosit uiaiiia 1 D**ir dlrta zile au 
trecut de riad clopoțelul anunțn că ulti
ma oră d- curs s-a terminat ți iată râ 
pe catargde 'nihale aici n ani în urmă 
aa fost ridicate din nou pavilioanele. 
Au venit dupâ un an de iui âiăltiră pur
tătorii cra -:l--lor roșii fi colegii lor mai 
muri sâ petreacă zile de tabără ea 
bucuriile, joieiul și amintirile lor care 
oa se uilâ Bdriv«ja/<

ra ora 9 130 d< eleri din tabăra
soar t> r-i jcoforâ a Ministerului 
1 ni i: im. at ului, după ceie 10 mi

nțite de gimnastică de imiarore și obiș
nuitul careu cu raportul ofițerului de 
serviciu, sini gata să încropi programul 
de pregălir»

17 zile dr tabără In care elevii școli
lor sporii re I si // și ai clubului spor- 
tio școlar din Capitală, împreună cu 
colegi; lor din Timișoara fac canotaj, 
se odihnesc activ. ta la dispoziție cele 
mat bune —adiții pentru aceasta.

Unii ani Ia ori mii pași ți stângăcia 
trasului la rame e iacă eiuimtă Dar

&iaM$lf€a dc fnvioararc

,.P r ogra m u 1 n r. 15”
Exerciții Ia masă

Ex. 1. — Mers pe patru iabeeu tre
cere pe sub masă.

E-r. 2. — Stind in fața mesei cu 
miinile spr finite : ducerea brațelor 
lateral, extensia corpului cu ducerea 
capului pe spate și inspirație (1—2). 
revenire eu mi:nile pe masă, apleca
rea capului înainte si expirație (3—4). 
Se execută de 4—6 ori.

Er- 3- — Aceeași poziție inițială : 
îndoirea genunchilor cu arcuire (1—2). 
revenire (3—4). Exercițiul Se repetă 
de 4—6 ori.

Ex. 4. — Stind cu picioarele depăr
tate la un pas distanță de masă, 
brațele întinse deasupra capului, 
aplecarea tr unchiului la orizontală

în asociația sportivă „Voința* Con
stanța desfășoară aetivilatra nu
meroși cooperatori și membrii lor de 
familie, cuprinși în cele șapte grupe 
S|k>rtive înființate după profilul muncii 
lor’ „îmbrăcă ui inte a „înainte44, «lgiff- 
n®“. „Prestarea44, ,.Drum nou44, ,.Arta 
fotografică*. „Muncă și artă*4. Asocia
ția niMiiără peste 2.200 membri UCFS. 
Tați stat cu vvtixația achitată ța r.i.

In arraMi asAriațir ca gawpi sportivă 
fmntașă este unanim recunosriHi „îm- 
hrtcămicira4*. carr arc membri
Vt ► S Responsabilul sportiv al grupei, 
atlrtul Eoachr Lungu. a știut să angre- 
ne4"“ un număr înseninat dc muncitori 
în întnvrrîlr sportive pe asociație. Crupa 
• participat la MUreceriîe de volei, hand 

nu-i nimic. La dispoziția lor, pentru ca 
ta-nete sportului cu rama și pagaia să 
fie destăinuite *fau profesori bine pre
gătiți ca T. Mihu — direct anil taker d 
— I . Moceani. M. Florescu, C. Jlirsâ- 
nescu, Ecolerina Popescu, Gh. Gheor
ghiu, gata on ci nd să-i ajute. Așa cum 
au făcut ți in anii treenți. Fiindcă tabă
ra de la Snagoi are tradițiile ei.

Constantin Tânâsescu, elev în clasa 
a IX-a // de la școala medie „M. Sado- 
reanu" București, a fost aici și cu uri 
an in urmă Și „s<? simte*' după cum 
spun» et.

— Zilele de tabără petrecute acum un 
an nu te voi uita niciodată. Despre *cle 
arn amintiri plăcute. Anul trecut, după 
pregătirea de aici am participat la cam
pionatul de juniori. Din nouă echipaje 
tu-ata clarii pe locul 5. Eram începă
tor. Azi insă sper la un loc fruntaș.

— Nu un loc fruntaș, completează 
prietenul său Daniel lutrapol, ci cam
pion. L-am văzut în aceste zile pe Ti- 
aâsescu drept si spun a făcut mari 
pr*»gr<-»e. Și mai avem încă zece zil< 
de Izbiră.

lac și sparturi complimentare. Ei 
joacă rolei. iar la bara fixă fiecare își 
consumă „porția* de flotări atit de ne
cesare dezvoltării forței brațelor. Cu mi
gală și pasiune Așa se nasc campionii.

cu sprijinul miinilor pe masă: ridi
carea capului, apoi executarea a cinci 
arcuiri apăsind pieptul în jos. în
tregul exercițiu se repetă de 2—3 ori.

Ex. 5. — Stind lingă masă, eu spa
tele. miinile apucă marginea mesei : 
ducerea bazinului înainte, arcuirea 
corpului cu capul pe spate și ridica
rea pe vîrfuri (1—2) — revenire (3-4). 
Se execută de 4—6 ori.

Ex. 6. — Stind in fața mesei cu 
miinile sprijinite: săritură ca min
gea pe piciorul sting de 2 ori cu le
gănarea piciorului drept lateral, apoi 
săritură dublă pe piciorul drept cu 
legănarea piciorului sting lateral și 
așa in continuare.

Activitate susfinută, rezultate bune
bal în 7, tenis de masă cu echipe de 
fete și băieți și la fotbal. Dintre spor
tivi s-au evidențiat handbalistele Octa
via David și Valeria Nopcea, șahista 
Maria Toroș, handbalistul Laurențiu 
lstrate și alții.

Cu multă bucurie au primit coopera
torii vestea reînființării secției de box. 
în prezent, sub atenta supraveghere și 
îndrumare a antrenorului Nicolac Buză, 
numeroși tineri pugiliști se străduiesc 
să-și asigure o pregătire temeinică. 
Cinci dintre ei au participat nu de mult 
ia finala campionatului de- calificare -— 
faza regională — reruareîndu-se m deo
sebi juniorul Nicole drăcia. cișUgilor 
la seminiijlocie ji Mircea Vasile.

Orele trec pe nesimțite. Cind soa
rele își aruncă la amiază sulițele 
de foc, 150 de înotători (înotul 

a fost aici probă obligatorie) se iau 
la întrecere cu valurile. Urmează m-tsa 
și apoi odihna obligatorie. Două ore 
doar clipocitul apei se mai aude. Fină 
la ieșirea din nou pe lac a celor peste 
20 de ambarcațiuni. .

i cind amurgul se lasă peste ta
bără, elevii-canotori își încep
programul cultural. Se audiată 

muzică, se joacă subah, se ciuta
și se dansează. Pe strunele chitarei ele
vului Thener Jirgan din clasa a X-a a 
Școlii medii tir. 21 din Capitală își fac 
loc rînd pe hnd frumoase melodii de 
muzică ușoară. Ciută cu el elevii din 
București și Timișoara, pe care tabăra 
i-a făcut prieteni parcă de cind lumea. 
Și melodiile „fug* apoi pe la cele 
aproape 40 de corturi unde elevii s-au 
retras după o plăcută zi de tabără. Vic
toria Bat'cela de la Școala medie 27, 
campioană de junioare și foarte bună 
la învățătură. Ruoh Daniei și Ștefan 
Duncan de la Școala medie 22, P. Giur
giu de la Școala medie 4. Stana Tudor 
și Paula Teohari de la Școala pedago
gică, V. Vanca. Cristina II of man, Elena 
Loica și Ion Ribu din Timișoara, elevi 
fruntași la învățătură și în sport vor 
avea multe de povestit. Pentru ei și 
colegii lor au fost create condiții optime, 
în așa fel ca zilele de vacantă sâ fie 
zile de bucurie. Pentru ei cele mai pito
rești locuri din țară au fost împânzite cu 
tabere. Ti mira noastră generație se
bucură de viață !

CONSTANTIN ALEXE
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K« nu ant — pure w spună Dan Ra- i 
dau. tnol snl* s^ă... V mai puțin cald

Foto : P. llotuu-an J

DIN TOATĂ ȚARA
„CUPA REGIUNII PLOIEȘTI"

L\ TIR

Pe poligonul Petrolul și-au dispu
tat iiitîiclatea trăgători din regiunile 
Cluj. Bacău și Ploiești în cadrul con
cursului dotat cu trofeul „Cupa re
giunii l’loiești". Cei 30 de concurenți 
s-au întrecut la cinci probe. Învingă
torii : armă liberă 3x40 focuri (seniori) 
— Ion Denanschi (Ploiești); armă li
beră 3x30 focuri (senioare) — Euge
nia Bivolaru (Ploiești); armă liberă 
3x30 focuri (juniori) — K. Ștefan 
(Cluj); armă liberă 3x30 focuri (ju
nioare) — Gighi Dragau (Cluj) ; pis
tol 60 focuri — Constantin Teodor 
(Cluj). Clasament general: 1. reg. 
Ploiești 8.572 p.. 2. reg. Bacău, 7.588 
p., 3. reg. Cluj 6.325 p.

G11. Alexandrescu și C. Negtilescu 
coresp.

CURS DE ARBITRI DE ȘAH

Comisia de șah a regiunii Suceava 
a organizat la Botoșani un curs de 
arbitri de șah Ia care au participat un 
mare număr de jucători cu experiență

O atenție deosebită acordă consiliu! 
de conducere al asociației Voința re
crutării și creșterii dc noi cadre spor
tive din mijloenl copiilor. Astfel, In 
secția de tenis de masi tînăra antrrnoa- 
re Irina Scheiber — campioană regio
nali de senioare, se preocupă cu multă 
dragoste și pricepere de pregătirea grupei 
de copii. Din cei 18 copii au ob|inut 
frumoase rerultatr Traian Nicolau, cam
pion regional dc jimiori, Paula Nicolau, 
Paul Stere, Mariana Mișca. Și iu secția 
de volei activează o grupă de 17 feti|e 
antrenate de profesorul ion Cristian. 
Dintre ele s-a« remarcat îndeosebi Car
man W.trineseu. Eugenia Dan, Timoteli» 
Zamfir etc

DECEBAL ȚOCA — coresp.

Cind noul consiliu al asociației 
sportive din Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor și-a început, a- 
nul trecut, activitatea, statistica arăta 
că la capitolul „membri UCFS“ situa
ția este nesatisfăcătoare. Ne-am gîndit 
cum ar fi mai bine să-i angrenăm în 
sport pe salariații ministerului nostru. 
Să dăm prioritate fotbalului, așa cum 
se întîmplă în multe asociații ? Era 
puțin probabil că procedînd astfel vom 
reuși să facem să crească numărul 
membrilor UCFS, deoarece o bună 
parte dintre salariații noștri sînt oa
meni vîrstnîci.

Ne-a venit ideea organizării cu re
gularitate a excursiilor de sfîrșit de 
săptămină. Și, în- 
tr-adevăr, ne-am 
gîndit bine. Așa se 
face că, chiar de 
la organizarea pri
mei excursii, pe 
litoral, o garnitură de tren formată 
din 14 vagoane a fost insuficientă 
pentru numeroșii amatori de a merge 
în excursie. Chiar de atunci, de la 
prima excursie făcută după ce noul 
consiliu al asociației M. T. Tc. ți-a 
luat munca în primire, am reușit să 
înscriem în UCFS încă 700 de sala- 
riați.

Cum organizăm aceste acțiuni ? De
sigur că mai întîi avem grijă ca ele 
să fie binecunoscute de toți salariații. 
Popularizarea viitoarei excursii con
stituie deci prima acțiune și ea se 
face cu 2—3 săptămîni înainte de 
plecare. Responsabilii celor 32 de 
grupe sportive care funcționează în 
ministerul nostru sînt convocați într-o 
scurtă ședință de către secția de tu
rism a asociației, in care li se aduce 
la cunoștință planul viitoarei excursii. 
Imediat apar la locuri vizibile, în bi
rouri, pe culoare, afișe mobilizatoare, 
care cheamă pe iubitorii turismului 
să participe la excursia organizată în 
localitatea respectivă. Ora plecării și 
a sosirii, itinerarul, sînt temeinic stu
diate de către doritorii de a participa 
[a acțiunile turistice.

Dar, pentru ca acțiunea să cores
pundă pe deplin scopului propus, 
pentru ca excursia să fie cu adevărat 
un mijloc de recreare, de relaxare 
după o săptămină de muncă intensă, 
consiliul asociației noastre sportive 
împreună cu comitetul U.T.M. din 
minister au stabilit de comun a- 
cord un pian de manifestațiuni ouf- 
tur al-sportive menit să delecteze pe 
amatorii de drumeție. Pasionații tu
rismului din asociația noastră spor

Din viața organizației noastre

din întreaga regiune. Printre cei mai 
sirguincioșî elevi s-au numărat Ion 
Avasiloaie, Dumitru Munteanu (Tex
tila Botoșani), Gheorghe Petruc (Pro
gresul Vatra Dornei), Constantin la- 
novici (C.S.O. Suceava), Mircea Bo- 
dea (Știința Cîmpulung) ș. a. Noii 
arbitri vor conduce partidele din ca
drul actualului campionat republican.

A. Abramov ici — coresp.

AU ÎNCEPUT SÂ PRACTICE 
GIMNASTICA IN PRODUCȚIE

Consiliul asociației sportive Tomis, 
de pe lingă Direcția de sistematizare, 
arhitectură și proiectarea construcții
lor din Constanța, a reușit, cu spriji
nul organizației de partid și al consi
liului orășenesc UCFS, să introducă 
gimnastica în producție în cadrul in
stitutului. Exercițiile se desfășoară 
sub conducerea profesoarei de educa
ție fizică Anica Bigan. iar practicanții 
participă eu regularitate la programul 
de gimnastică.

I. Ismail — coresp.

O INIȚIATIVĂ LĂUDABILA

18 posesori de biciclete de oraș și-au 
disputat întîietatea în cadrul concursu
lui organizat de consiliul asociației 
sportive Viforul de pe lîngă Sfatul 
popular al Capitalei. La capătul celor 
24 de kilometri primul a sosit Ion 
Zdîrcă, urmat în ordine de C. Ia- 
mandi, D. Drăgan, V. lehim și I. 
Radu. Sosirea a avut loc în fața sta
dionului Steaua. Pe echipe competiția 
a fost ciștigată de formația Sectorului 
II. care a cucerit cupa decernată de 
asociația lor sportivă.

Consiliul asociației sportive Viforul 
S.P.C. va mai organiza asemenea cotl
et irs tiri rezervate posesorilor de bici
clete.

Nicolae D. Nicolae — coresp. 

tivă își vor aminti cu plăcere de cli
pele petrecute cu prilejul excursiilor 
făcute la Hidrocentrala V. I. Lenin 
de la Bicaz, pe Valea Prahovei, la Ca
zane, Snagov, Mogoșoaia și bineînțe
les, pe litoralul însorit al Mării Negre. 
La Gazanc și la Bicaz am organizat 
excursii de cîte trei zile, unde, pe 
lingă vizitarea acestor pitorești sta
țiuni am vizionat și un frumos pro
gram cultural, la care și-au dat con
cursul formația artistică a ministeru
lui nostru. Taraful de lăutari, horele 
și dansurile pe care le-am „iiwins- 
ne-au lăsat momente de neuitat.

Se știe că numărul salariaților din
Ministerul Transporturilor și Teleoo-

muin ica ții Itor este
destul de mare.
Iar ca să organi
zezi excursii ia 
care să participe 
toți salariații, este 

destul de greu. Ce am făcut noi în a- 
ceastă privință ?

Am organizat excursii ți pe grupe 
sportive. In cadrul direcțiilor noastre 
funcționează 32 de grupe sportive, în 
care activează numeroși membri ai 
UCFS. Desigur că este mai ușor să 
organizezi o excursie cu 200 de sa- 
lariați, decît una în care cererile sini 
mult mai mari. Iată de ce 'consiliul 
asociației noastre, analizînd temeinic 
posibilitatea organizării cît mai amă
nunțite a excursiilor de sfîrșit de săp- 
tămînă, a hotărît să dea... întiietate 
excursiilor organizate pe grupe spor
tive. Cele mai „active" grupe s-ax 
dovedit a fi acelea din cadru] Direc-d 
țiilor tehnice. Mișcare și Comercial și 
Direcția administrativă.

Consiliul asociației noastre mani
festă o grijă deosebită pentru ca sala
riații cane merg în excursii să aibă 
asigurat un program cît mai variat 
și mai atractiv. Despre manifestațiile 
artistice am vorbit mai sus. Noi or
ganizăm însă și întreceri sportive 
care, de fiecare dată au... molipsii și 
pe cei vîrstnîci. Mingile și plasele de 
volei, mingile de fotbal și jocurile de 
șah ne însoțesc permanent în deplasă
rile noastre turistice prin țară. Edri- 
peîe se alcătuiesc „ad-lioc" și între
cerile se desfășoară în mijlocul unt» 
entuziasm general.

Acum, ne pregătim din nou de dru
meție. Mîine, aproximativ 200 de 
membri UCFS. împreună cu familiile 
lor, vor lua drumul Snagovului. Le 
dorim petrecere frumoasă. -

GHEORGHE RĂDULESCU 
președintele asociației sportive

M. T. Tc.

La Arad 
; O frumoasă excursie 
cicloturistică de mase

ARAD 6 (prin telefon de la M- ) 
misul nostru). Ziarul nostru, in J 
colaborare cu consiliul regional « 
UCFS Banat, organizează la Aradț 
o frumoasă și interesantă excursie j 
cicloturistică de mase. Ieri a avut ) 
loc formarea comisiei de organi- ț 
zare la care participă — alături | 
de activiști ai organelor UCFS | 

— 16 președinți de asociații spor- j 
tive din Arad. A fost fixat locul | 
excursiei : pădurea Utviniș, situa- | 
tă la 7—8 km de oraș. Aici se a- ) 
flă un teren de fotbal, terenuri i 
de volei ș.a. Programul întrece- j 
rilor sportive care se definitivea-1 
ză in aceste zile cuprinde printre | 
altele interesante competiții intre < 
reprezentativele întreprinderilor I 
prezente la excursie. Inaâ din pri- ■ 
mele zile ale organizării acestei 1 
manifestări sportive de mase ti- J 
neretul arădean manifestă un ț 
deosebit interes pentru excursie, j 
Edificator in acest sens este si J 
faptul că pină acum s-au inserts l 
peste 3.000 de participant ! Deși- ! 
gur că pină în ziua de 15 iulie. | 
cind va avea loc excursia, numă- J 
rul celor care-și vor petrece o zi j 
plăcută în Pădurea Utviniș va * 
spori considerabil. i

Organizatori; vor stimula pe ’ 
participanți cu diferite pcearii » 
cei mai tînăr eicloturist, cea mai ț 
numeroasă familie participantă la î 
excursie, cea mai disciplinată eo- I 
ioană etc. vor primi distincții. J

OTTO BENKO |

-------------------------------------------------- -



' PRR05UTISM

In ultimele zile ale concursului internațional al R. P. Romine Două importante evenimente

Recordurile au continuat să cadă pe aeroportul Clinceni
Echipele II. P ttominc (la bâie(i) și I!. P, Polone (la ie(c) învingătoare la saltul în grup

Dinamo—Steaua la polo
și „Cupa F. R. N.” la sărituri

Situația s-a clarificat într-o bună 
măsură. Pentru salturile de joi și vi
neri, în lupta pentru primul loc ră- 
măsceeră reprezentantele noastre și 
cele poloneze, în timp ce la băieți 
locurile fruntașe deținute de parașu- 
tiștii romini, au fost serios atacate 
de echipierii lotului maghiar și po
lonez. Saltul în grup de la 1000 m, 
una dintre cele mai dificile și mai 
spectaculoase probe ale parașutismu
lui sportiv, au furnizat aceeași c'Î6- 
pută str-însă ca și întrecerile indivi
duale. Echipa noastră de băieți, foar
te omogenă, a reușit să-și adjudece 
primul loc. Ion Negrovu, Valentin 
Țurmnu, Ion Roșu și Nicolae Velicu 
au aterizat foarte aproape de punc
tul fix, acumulind 1455,367 puncte și 
Mrtireeind astfel la o diferență mi
nimă pe principala contra-candidată, 
experimentata formație a R. P. Un
gare. Echipa noastră a stabilit un 
bou record al R.P.R. (4,74 m). Perfor
manța a arat insă o viață scurtă. In 
momentul aterizării reprezentativei a 
Il-a a R.P.R. s-a constatat că Ștefan 
Badioc, Ștefan Băcăoanu, Vast le Sebe 
și Mircea Ciobanu au realizat o me
die și mai bună (3,79 m), stabilind 
la această cifră recordul R.P.R. Ne- 
putind repeta rezultatul și în cea
laltă încercare, „secunzii" au trebuit 
să se mulțumească cu locul 3. Proba

CONCURSURI...
• BUCUREȘTI. Pe stadionul Vo

ința s-au desiășurat probele restante 
din cadrul campionatelor de juniori 
(etapa pe Capitală). Cîteva rezultate: 
JUNIORI 1 : 200 m: I. Nae și V. 
Raica 23.5; 800 m: V. Ciociu 2:03,2; 
3.000 m: P. Paulin 9:32,8; 5 km
marș: V. Hie 26:12,5; 110 mg: M. 
Drăguleț 16,6 : 400 mg: I. Potop 62,2; 
înălțime: Gh. Vanghelescu 1,76;

■lungime: M. Zaharia 6,10; JUNIORI 
H : 8# m: C. Iordan și M. Popa 9,8: 
500 m: Gh. Bălașa 1:09,1 — record 
republican de juniori: 90 mg: N.
Ivăiiescu 13.2; JUNIOARE I: 200 
m : V. Mărcidescu 27.6; 400 m: El. 
Cafancbin 72.9; greuiate: I. Ttirlea 
11,21 ; JUNIOARE II : 60 m: V. Măr-
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8W M FETE

2:61.2 Willis—Australia
2:61,4 Chamberlain—Noua Zeelandă
2:M,4 Sin Kim Dan — R.p.D. Coreeană 
2:©6.0 Kraan—Olanda
2:P6,3 Lisenko— U.K.S.S.
2:07.1 < hristueh—Noua Zeelandă
2:07.4 Nowakowska—Polonia
2A7JJ Parliuk-U.R.S.S.

Van Eyck Voss—Olanda
2:08.3 Malistovici—U.K.S.S.
2:08.5 Perevalușko—U.K.S.S.
2:08.S Ka zi—V ngaria
2:08.9 CRECESCU—R.P. KOM1NA

ÎNĂLȚIME FETE

1,87 RALAȘ-B.P. ROMI NA
1.75 Woodhouse—Australia
1,77. Frith—Australia 
K746 Wright—Australia 
1,74 Kostenko—U.K.S.S.
1,74 Crneik—U.K.S.S.
1.71 Cen Fen-iun—R.P. Chineză
1.7t»2 Mopkins—Anglia
1,702 Slapp—Anglia
1,70 Curtis—Nona Zeelandă
1,70 AniUrsun—Noua Zeelandă
1,70 Evsiukova—U.K.S.S.
1,7© Zwier—Olanda

GREUTATE FETE

18,55 T. Press—U.R.S.S.
17.34 Gariseh—R.D. Germană
16.78 Zibina—U.R.S.S.
18.15 Kuznețova—U.R.S.S.
18,68—Hoffmann—R.ll. Germană
16,04 Sloper—Noua Zeelandă
16,IKi I. Press— U.K.S.S.
15,97 Helmbold—R.D. Germană
15.91 lioinikova— U.R.S.S.
15.75 Jdanova—U.R.S.S
15,67 SALAGEAN—R.P. ROMlNA

DISC FETE

58,12 T. Press—U.R.S.S.
56.39 Muller—R.D. Germană
54.92 Kontsek—Ungaria
53.79 Nemcova—Cehoslovacia
53,5© Zolotuhina—U.R.S.S.
53,18 MANOLIU—R.P. ROMI NA
52,48 Schueh—R.D. Germană
52,01 Dmowska—Polonia
51,96 Elkina-U.R.S.S.
51,84 Rykowska—Polonia
51.71 Mor to va—Cehoslovacia 

feminină a revenit pe merit echipei 
Poloniei, urmată de cele c.'ouă for
mații ale țării noastre și parașutis- 
tele maghiare. Primele două clasate 
au încheiat întrecerea cu cifre re
cord. Succesul polonezelor a fost în 
mare măsură hotărît de evoluția stră
lucită a maestrei sportului Ana 
Fron.fce.

Ieri s-a disputat ultima probă, sal
tul de la 2000 m (1800 m pentru fete) 
cu stil și evoluții acrobatice. între
cerea a fost hotăritoare pentru de
semnarea primelor locuri în clasa
mentele generale individuale. La ora 
cînd închidem ediția juriul stabi
lește pe baza punctajului internațio
nal pe campionii abeoluți.

Iată rezultatele tehnflee :
SALT IN GRUP DE LA 1000 m : 

masculin: 1. R. P. R. I. (Ion Ne
groiu, Ion Roșu, Valentin Turcanu 
și Nicolae Velicu) 1455.367 p; 2. R.P.U. 
1432,877 p; 3. R.P.R. II (Ștefan Ba- 
dioc, Șt. Băcăoanu, V. Sebe, M. Cio
banu) 1422,732 p. ; 4. R.P.P. 1396,123 p. 
Feminin: 1. R.P.P. 1079.630 p. — nou 
record al R.P.P. ; 2. R.P.R. I (Elena 
Băcăoanu, Angela Năstase, Elisa beta 
Popescu) 1033,156 p — nou record 
R. P. R. ; 3. R. P. R. II (Elisabeta 
Minculeseu, Ec a teri na Diaconu, Maria 
Bistrițeanu) 967,270 p; 4. R, P. U. 
852,633 p.

i h i a ■ urni E=
REZULTATE...

culescu 8.3; 300 ni: EL Stamate 45,3; 
inăltime: V. Todască 1,35; solită: 
El. Prodan 29,03. (N. D. NICOLAE— 
coresp.).

• ORADEA. Campionatele regio
nale de seniori. Cel mai bun rezul
tat a fost înregistrat de Vasile Pop în 
proba de decatlon: 5.214 p — nou 
record regional (11.6—5,43—11,86—

1,75—52,5—16,0 — 31,88 —2.70 — 47.05 
—4:35,0). Un nou record regional 
de juniori a fost înregistrat la pră
jină : I. Paulai a sărit 3,62 m. Proba 
de pentatlon fete a revenit Corneliei 
Tonia cu 3.174 p. (GH. LORINCZ— 
coresp.).

• DEVA. In localitate s-au desfă
șurat campionatele de seniori și ju
niori ale regiunii Hunedoara. Cele mai 
bune rezultate: SENIORI: lungime: 
N. Buzaru (Lupeni) 6,54; 400 mg: B. 
Albrecht (Huned.) 64,7; SENIOARE: 
greutate: M. Baba (Huned.) 10,11; 
JUNIORI : lungime : D. Gradin 
(l’etr.) 6,18; înălțime: M. Sinescu 
(Deva) 1,65; triplu: D. Gradin 12,55; 
prăjină : N. Căstăian (Orăștie) 2,50; 
JUNIOARE: 60 m: V. Corpaci (Hu
ned.) 9,3. (I. SIMION — coresp.),
• CIMPULUNG MOLDOVENESC. 

Eiapa regională — Suceava — a 
campionatelor de seniori. FETE: 
greutate: L. Sauea (Dorolioi) 11,00; 
BAIE ȚI: 100 m: V. Midvichi (Suc.) 
11.6; greutate: M. Burlea (Botoș.) 
12,69. (C. ALEXA — coresp. regio
nal).

—= =—
Campionatul

Sâmbătă și duminică, în patru o- 
rașe din țară, s-a desfășurat etapa a 
Il-a a campionatului de calificare la 
lupte clasice și libere. Cele 16 echipe 
care s-au întrecut au fost bine pre
gătite și au furnizat dispute aplau
date. La lupte libere, tînăra formație 
din Medgidia — instructor voluntar 
Piesa Nicolae — s-a comportat peste 
așteptări, folosind numeroase elemente 
tehnice. In această etapă, A. Marma
ra, 1. Baciu (Rapid), Chenan Ismail 
(Medgidia), C. Corneanu (Galați), 
M. Bcneia, Kiss Ladîslau. I. Cefan, 
V. Bonta (Oradea), I. Varga (Mar- 
ghita) au avut o comportare merito
rie Iată rezultatele înregistrate:

PLOIEȘTI: 1. C.S.O. PLOIEȘTI — 
Metalul Tîrgoviște (24—2) cu Unirea 
București (18—10) cu C.S.O. Hune
doara (21—7); 2, C.S.O. Hunedoara— 
Metalul. Tîrgoviște (26—6), cu Unirea 
Buc. (19—13)).’

In proba de vineri au concurat cu 
șanse apreciabile la titlu Jan Cer- 
niak și Roman Levanc'owski (R.P.P.) 
la băieți, Maria Puchar (R.P.P.) și An
gela Năstase (R.P.R.) la fete. Clasa
mentul general individual n-a fest 
încă alcătuit, șanse deosebite la titlu 
le au AfiWoș Laszlo (R.P.U.) și Ion 
Negrotu (R.P.R.) la băieți și Angela 
Năstase și Elisabeta M încuie seu la 
fete.

Duminică, la Ploiești (dimineața) și 
la Buzău (după amiază) parașutiștii 
din cele trei țări vor lua parte la un 
nou concurs dotat cu „Cupa orașului 
Ploiești" și „Cupa orașului Buzău".

Arbitraj „strins" sau arbitraj „larg“?
Mai mulți cititori, spectatori pa- 

■ sionați ai reuniunilor de volei, ne-au 
scris, rugindu-ne să le răspundem la 
citeva întrebări privind problemele ac
tuale ale arbitrajului in voleiul de 'a 

' noi. Le îndeplinim dorința în rindu- 
I rile de mei jos. considerind că preci- 
| zările, furnizate cu consultarea Cole

giului central al arbitrilor (președinte: 
. prof. Marinei Oancea) și populariza

rea lor prin intermediul ziarului nos
tru sint intr-adevăr utile. Ele pot 
după părerea noastră contribui la o 
mai temeinică înțelegere a jocurilor 

I de către publicul spectator, dar îna- 
Iinte de toate la îmbunătățirea arbitra- 

jetor. in ultima vreme nesatisfăcă-
I toare.

Problemele ridicate pe mai multe 
puncte de cititorii noștri pot fi cu
prinse intr-un singur răspuns, ceva 

I mai detaliat. Ia următoarele două din 
j întrebările care ne-au fost adresate:

— Care arbitraj corespunde uzanței 
acceptată ca justă pe scară interna
țională în volei: arbitrajul „strins" 
sau arbitrajul „larg" ?

— Care sint criteriile de apreciere 
a valorii arbitrajelor ?

Mai întii, e necesară o incursiune 
în trecut, pentru a reaminti origina 
celor doi termeni readuși în actuali
tate de la o vreme încoace: arbitraj 
„strins" și arbitraj „larg". Ei datează 
de prin 1953—1955. Apariția lor s-a 
produs intr-un moment în care pro- 
cedeete tehnico-tactice noi introduse 
de echipe în ofensivă făcuseră ca a- 
tacul să progreseze vertiginos și să 
depășească cu mult posibilitățile și 
eficiența mijloacelor de care dispu
neau echipele în apărare. Unui atac 
foarte bun, variat și puternic, de mul
te ori chiar o apărare excepțională 
nu-i mai putea face față. Echipa care 
avea mingea și deci construia atacul 
cîștiga cel mai ades serviciul sau 
punctul. Aceasta în mare măsură și 
din pricina arbitrajelor, care mi țineau 
seama de saltul realizat de echipe' în 
atac, de forța acestuia și de rămine- 
rea în urmă a procedeelor tehnice spe
cifice apărării din linia a doua. Arbi
trii aplicau regulamentul cu strictă 
exactitate, mecanic, opreau prea des 
jocul, stricau spectacolul, aducînd ast
fel serioase prejudicii atit creșterii ca
litative, cit și celei propagandistice a 
voleiului. Arbitrau, cum a început a 
se spune, prea „strins". In opoziție

de calificare
BRAILA : 1. RAPID BUCUREȘTI — 

Dinamo Galați (21—9) cu C.S.O. 
Brăila (28—4), cu l.M.U. Medgidia 
(20—12) ; 2. Dinamo Galați—C.S.O, 
Brăila (22—8) ; cu l.M.U. Medgidia 
(20—12). *

TG. MUREȘ: 1. VOINȚA TG. MU
REȘ—‘-Voința Sf. Gheorghe (24—8) cu 
Voința Odorhei (22—8), cu Jiu] Pe- 
trila (30—2) ; 2. Voința SI. Gheorghe 
— Voința Odorhei (19—13), cu Jiul 
Pelriia (21 — 11).

MARGH1TA: 1. C.S.O. CRIȘANA— 
Victoria Marghita (21—11) cu Voința 
Baia Mare (22—10) ; cu Școala de ti
neret Sighet (24—8); 2. Victoria Mar
ghita —• Voința Baia Mare (16—14), 
cu Școala de tineret Sighet (18—10).

Pentru turneul final al campionatu
lui de calificare au fost desemnate 
următoarele echipe cîștigătoare : C.S.O. 
Ploiești, Rapid Buc., Voința Tg. Mu
reș și C.S.O. Crișana,

Miine, Capitala și orașul Baia Mare 
vor găzdui două importante eveni
mente ale natației. Bucureștenii vor 
avea prilejul să urmărească evoluția 
celor mai bune echipe ale țării —Dina
mo și Steaua. Neînvinse in actualul 
campionat, aceste valoroase formații 
vor avea ocazia să tranșeze frumoa
sa rivalitate sportivă dintre ele în
tr-o partidă care stîmește un deo
sebit interes. Prezența în echipe a 
unor jucători fruntași ca Zahan, 
Grințescu, Kroner, la Dinamo, Firoiu, 
Szabo, Culineac, Marinescu, la Steaua 
și, mai ales, meciurile de ridicată 
valoare efectuate în partidele an
terioare, promit un spectacol atră- 

I gător, pe care iubitorii acestui sport

cu arbitrajul „strins" a luat naștere 
atunci în voleiul nostru și celălalt 
termen : arbitrajul „larg".

Discuțiile iscate în jurul acestor doi 
termeni (după părerea noastră: im
proprii) solicitau în mod absolut jus
tificat și ca o necesitate obligatorie o 
anumită indulgență din partea arbi
trajelor in privința jocului din linia 
de fund. Și în primul rînd îngăduință 
pentru acțiunile care răspundeau unor 
atacuri extrem de tari. Este clar. Se 
urmărea așadar încurajarea apărării, 
pentru ca procedeele tehnico-tactice 
folosite în acest compartiment al jo
cului să poată evolua ți ajunge din 
urmă atacul. Se urmărea în același 
timp- ca jocurile să capete cursivitate 
și spectaculozitate, evitîndu-se trans
formarea lor, prin contribuția negativă 
a arbitrajetor, după cum se spunea, 
din manifestări voleibalistice. în con
certe de... fluier solo.

Discuțiilor le-a pus capăt in anii a- 
ceia forul suprem al voleiului nostru, 
care a trasat arbitrajelor linia nouă, 
maniera modernă in arbitraj. Enunța
rea acestei orientări novatoare o re
amintim, citind : arbitraj „strins" la 
primirea senictolut și pentru dispeta 
la fileu; arbitraj „larg" pentru jocul 
defensiv din linia a doua. Aceasta 
inițial. Ulterior, s-a observat că for
mularea prezintă totuși o doză bună 
de echivoc și că in speriat utilizarea 
celui de al doilea termen constituie 
un pericol prin relativitatea lui prea... 
largă. Ca o consecință firească, e- 
nunțării inițiale i-au fost aduse corec
tările necesare și precizările cuvenite, 
in măsură să exprime cu claritate in
tențiile. Din nou. cităm : arbitrajele 
trebuie să aprecieze REGULXMI.X- 
TAR infracțiunile la primirea servi
ciului, Ia preluarea mingii din poziții 
de echilibru stabil și pe cele comise 
in toate acțiunile la fileu: in ceea ce 
prixește jocul din linia a doua, gre-

r CRLHRIE

Prima etapă a campionatului republican 
de probă completă

După îndelungate pregătiri, călă
reții de probă completă au început, 
de joi, întrecerea pentru titlul de 
campioni ai țării. Este vorba de pri
ma etapă a acestui important con
curs intern care reunește la startul 
celor trei probe (dresaj, fond și ob
stacole) pe specialiștii acestui gen de 
întreceri. Printre concurenți amintim 
pe valoroșii călăreți C. Vlad, Oscar 
Recer, Wilhelm Fleischer și alții, care 
in fiecare an s-au dovedit excelent 
pregătiți.

Joi s-au desfășurat primele între
ceri ale probei de dresaj și, dat fi
ind marele număr de participanți, 
ele au continuat vineri dimineață. 
Astăzi, călăreții noștri fruntași nu vor 
mai evolua pe baza hipică din ca
lea Plevnei, ci ee vor întîtoi la star
tul probei de fond — 27 km — care 
cuprinde un traseu în apropierea 
G.A.S. Roșia. Duminică, prima etapă 

îl pot urmări de la ora 20, la ștran
dul Tineretului.

Tot in această etapă, ultima din 
cadrul turului, se mai dispută jocu
rile Progresul—Știința București, Mu
reșul Tg. Mureș—Industria Linii Ti
mișoara, Crișana Oradea — Rapid 
și Știința Cluj — I. C. Arad.

La Baia Mare, cei mai buni sări
tori de la trambulină și platformă 
au cinstea să inaugureze bazinul o- 
limpic recent construit. P. Decuseară, 
Gh. Banu, A. Breja, Emilia Negules- 
cu, clasați în ultimii ani pe locurile 
fruntașe în toate concursurile, își 
vor disputa întîietatea în concursul 
dotat cu „Cupa F.R.N." 

șe'ite. abaterile de la litera regula
mentului nu mai trebuie sancționate 
mecanic, strict, ci in mod INTERPRE- 
IAI1V, ORIENTATIV. Această apre
ciere INTERPRETATIVĂ, ORIENTA
TIVA, va trebui făcută cu in procen
taj de toleranță pentru intervențiile 
defensive din poziții de echilibru ne
stabil. Dar numai in cazurile in care 
poziția de dezechilibru a jucătoruilui 
in apărare va fi cauzată nu de plasa
mentul său defectuos sau de pregă
tirea sa tehnică și tactică tiesatisfăcă- 
toare, ci de acțiuni ofensive de o cali
tate superioară și deosebit de puter
nice.

Cete de mai sus conțin cu exacti
tate enunțarea liniei noi imprimate 
arbitrajelor in voleiul nostru și care 
trebuie să reprezinte, și în clipa de 
față, îndreptar pentru toți arbitrii de 
la noi. E limpede ca lumina zilei: 
linia nouă, maniera moderna de ar
bitraj a fost adoptată in sprijinul e- 
voluției voleiului, în ajutorul și pen
tru stimularea apărării, rămasă mult 
în umti atacului la un moment dat. 
.Această, nouă linie n-a fost insă in
trodusă nicidecum pentru a încuraja 
dublele și ținutele și primirea defec
tuoasă a serviciilor. în stîrțit, apli- 
cînd normele pe care le prevede acea
sta manieră modernă de conducere a 
jocurilor de volei, arbitrii trebuie de 
.tsemc'iea să nu uite că |a ea nu s-a 
făcut de loc apel pentru a favoriza e- 
chipele neglijente în ceea ce privește 

ibiKiătațirea primirii serviciilor. Și, 
ca urmare, nici pentru defavorizarea 
echipelor care s-au străduit și au reu
șit să-și perfecționeze serviciile, in 
prințul rind cele roată, în forță.

In concluzie: arbitraj „strins" sau 
larg"? Vom prefera întotdeauna, pur 
și simplu, arbitrajul... bun. Ca atare, 
vom aprecia pozitiv arbitrajele cores
punzătoare indicațiilor enumerate prin 
formularea de . mai sus. care rezumă 
L:t>a iMtxieniă a arbitrajului în volei. 
Cit privește criteriile de apreciere a 
vaLtrii arbitrajelor, se înțelege, ni le 
servește măsura în care arbitrii și ar
bitrajele respectă aceste indicații sau 
se abu.t de la ele.

CONSTANTIN FAUR

a campionatului republican de pro
bă completă se va încheia cu proba 
de obstacole care se va disputa de 
la ora 10, la baza hipică din parcul 
raionului „16 Februarie". Fără 
indoială că în aceste întreceri, călă
reții noștri fruntași se vor strădui 
să-și asigure calificarea pentru eta
pele următoare, făcînd astfel un prim 
pas spre finala care va desemna cam
pionii țării. De remarcat că, ală
turi de sportivi consacrați, apar la 
această ediție multe nume de tineri' 
concurenți a căror evoluție este aș
teptată cu deosebit interes.

• Duminică, tot pe baza hipică din 
calea Plevnei va avea loc și ultima e- 
tapă din cadrul „Cupei Păcii" — 
concurs la care participă (numai la 
probele de obstacole) mulți dintre 
călăreții noștri fruntași.
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Rezultate, concursuri

Ce vom vedea azi și mîine 
la Brașov, Ploiești 

și București
(Urmare din pag. 1)

va fi, desigur, decisivă în 
victoriei. Seria de la București 

va fi inaugurată de jocul R.l*. 
Romină — R.P. Polonă, în care după 
forma manifestată în ultimul timp su
perioritatea este de partea handbalis
telor noastre.

Miine sînt programate jocuri la fel 
de echilibrate. Cel mai important dintre 
acestea va avea loc la Brașov, unde 
se întîlnesc selecționatele R.P. Ungare 
și Danemarcei. Întîlnirea poate fi consi
derată drept „cap de afiș" al etapei, 
ambele formații numărîndu-se printre 
protagonistele luptei pentru medaliile 
dc aur. Un joc frumos se anunță și cel 
de la București în cadrul căruia vom 
avea prilejul să vedem evoluînd forma
țiile R.P.F. Iugoslavia și R.P. Polone. 
In sfîrșit, în seria A, la Ploiești, se 
întîlnesc echipele R.S. Cehoslovace și 
Germaniei. Handbalistele cehoslovace 
sint campioane ale lumii și au, în mod 
normal, prima șansă în această partidă.

După cum se poate observa, primele 
două etape programează jocuri foarte 
importante. După disputarea lor, înain
tea jocurilor de luni, se va putea cu
noaște. în linii generale, alcătuirea gru
pelor semifinale și șansele în disputa 
pentru meciurile finale, deoarece com
ponența grupelor semifinale este în lunc 
ție de locurile ocupate în serii, ceea ce 
mărește și ntai mult interesul pentru 
fiecare joc.

care
nerea
(C)

obți-

LA SOSIREA ECHIPELOR PARTICIPANTE
(Urinare din pag. ty

să compensăm această deficiență 
pregătirea .fizică și prin ritmul rapid 
pe care-l vor impune jucătoarele noastre. 
Dacă vom ocupa locul III sau IV în 
final, ne vom declara mulțumiți".

Iată componența lotului: JANECKO- 
WA Kweta, IIOUSKOVA Vlasta, JAH- 
NOVA Jitka (portari) ; ADAMKOVA 
Bohumila, TOPICKOVA Marie, BROV- 
LIKOVA Marta, KOSIKOVA Anna, 
KERNEROVA Jana, VRBOVA Jana, 
KUCEROVA Stanislava. HAVEh- 
KOVA Magda, VECKOVA Milena, 
MATE.IU Maria. BERANOVA Dana, 
MATULOV A Blazena. Delegația este 

de Frantisek BOCEK, Dr. 
Marta și Dr. STERTZ Jaro-

condusă 
BOCEK 
slav.

CELE

Evoluînd la un nivel satisfă
cător, Petre Mărmureanu (Steaua) a 
reușit și în finala „Cupei Progresul" 
o victorie frumoasă, de data aceas
ta în dauna lui Constantin Năstase, 
in patru seturi : 6—4, 5—7, 6—3, 6—3. 
La fel ca și în partidele prece
dente, Mărmureanu a 
vicij puternice 

cu siguranță 
concentrare 

ar fi putut 
cel de al 

, 5—2 și a avut
Dar, scăzînd ritmul, a 
sarului său să facă cinci ghemuri la 
rînd. In continuare însă, Năstase a ac
ționat inegal, prea reținut, 
fricos.

executat ser- 
și a atacat susținut 
la fileu. Cu un plus 
și stăpînire de sine 
cîștiga 
doilea

în trej seturi, 
a condus eu 
și un setbol. 
permis adver-

chiar

15 JUCĂTOARE GERMANE

(conducătorul de-

Ilans GEILENBERG. 
jucătoarelor: Helga

Tot joi seara a sosit și echipa Ger
maniei. Cele 15 jucătoare sint însoțite 
de Ernst FE1CK 
legației), Friedel AUFDENGRABEN și 
antrenorul echipei 
Iată numele
DRECHSLER, IValtraud IIOLAND, Costa 
WARMS, Ursula BURMEISTER, Elsimth 
HERTI.E, Anita BUCHELT, Hanelore 
STLTTGEN, Efie BRECHENMUCHER, 
Ulla SAMOLEWICZ, Christa HARRACH, 
Heidi FRIES, Doris von JUTRZENKA, 
Marie 
AUER,

PROMIES, Monika EICHEN- 
Lydia BAUER.

O amintire. Componentele lotului polonez au ținut să se fotografieze avînd ca 
decor... afișul campionatelor

★
feminină a revenit pe 
Namian (Progresul), 
de Eleonora Roșianu 
5—7, 6—3, 6—1.

merit 
care 

(Stea- 
Pină la

Sistemul de disputare a întrecerilorr

14 JUCĂTOARE ÎN LOTUL POLONEZ 
în dimineața zilei de joi a sosit lotul 

polonez, sub conducerea lui Przylucki 
Kazimierz, care nc-a făcut următoarea 
declarație : „La actuala edific, partici
păm cu o echipă foarte tinără. 0 parte 
din jucătoare sint încă junioare, iar 
multe dintre ele participă pentru prima 
oară la o competiție internațională.

Lupta pentru titlul suprem se va da 
între cinci formații puternice: R.S. Ce
hoslovacă, R.P. Ungară, Germania, R.P. 
Romină și Jugoslavia*.

Iată componentele lotului : Krystyna 
CZECH, Renara CIC1IOÂ, Annemaria 
GNIDA, Juta MICII ALSKA, Malgorzata 
GABRYA, Maria GORALCZYK, Anna 
PALUCH, Evelina DUDA, Stefania 
TYKA, Aniela SOfEADA, Anna SZW7A 
BOVSKA, Bronislawa TOBOLA, Teresa 
ZIELINSKA și Szarlote JENDRNE- 
JOSCH.

„Din echipa noastră care a jucat în 
1958 la Brașov, au mai rămas doar 
JONA, SZ.ENDI și OLAHNE. Acum 
avem o formație tinără (media vtrstei: 
22,8 ani) și cu multe „speranțe". După 
părerea mea, ciștigătoarea și, deci, e- 
chipa care va juca la Brașov în seria 
semifinală, va fi desemnată de meciul 
dintre noi și Danemarca".

Iată lotul echipei R.P. Ungare (16 
jucătoare) : FODORNE. ROTHERMEL 
și PASZTOR — SZENDI. VARGA. JONA, 
CSERHATYNE, BALOGH. ROM HANY- 
NE. S7.UCS, IIAJEKNE, URBAN, 
SCHUCK, OLAHNE, IIANUS și IlOBEN- 
REICH

Finala 
J ui tetei 
a dispus 
ua) cu 
scorul de 4—3 în setul II, pentru 
Namian, cînd jocul s-a întrerupt din 
cauza întunericului (joi), ambele ju
cătoare au greșit exasperant de mult. 
La reluare (vineri), Namian s-a pre
zentat mai sigură, a venit mai des la 
plasă, a deținut inițiativa. Eleonora 
Roșianu, a continuat să rateze. " 
a avut și o serie de atitudini 
sportive (gesticulări, vociferări, 
vective) și ar fi bine ca pe viitor 
bitorii tenisului să Tie scutiți de 
semenea manifestări, străine sportu-, 
lui nostru, <

Ea 
ne- 
in- 
iu-
a-

★

După ordinea stabilită de cla-

două. în meciuri simple, 
rezultatelor celor 9 partide
pe trei serii), programate 

și 9 iulie, se vor alcătui

In 
(to

la 
trei

in caz de egalitate de punc- 
echipe : în această situație, 
fi departajate de golaveraj 
ca la fotbal, prin împărți- 

egalitatea se menține to-

In cele ce urmează vom reaminti 
cititorilor noștri sistemul de dispu
tare a campionatului mondial.

După cum se știe, această impor
tantă competiție internațională se va 
disputa in trei faze: un tur preli
minar, o etapă semifinală și finalele. 
In prima fază, echipele sint împărți
te in trei serii. In cadrul acestor se
rii, fiecare echipă va intilni pe cele
lalte 
baza 
talul 
7, 8
clasamente. Criteriul este cel arhicu
noscut : punctele acumulate (2 punc
te pentru victorie, 1 pentru meci nul 
și 0 pentru înfrîngeri).

Aici este cazul să amintim ce se 
întimplă 
te între 
ele vor 
(calculat
re). Dacă 
tuși, atunci se va lua în considerare 
numărul mai mare de goluri marca
te. In eventualitatea unei egalități 
și la acest capitol, ordinea echipelor 
va fi stabilită prin tragere la sorți.

Primele două clasate în fiecare din 
cele trei serii — deci în total șase 
echipe —, vor forma, în faza a doua 
a - campionatului, două grupe semifi
nale, in care formațiile sint repartizate 
astfel : prima clasată din seria A, a 
doua din seria B și prima din seria 
C într-o grupă, iar a doua clasată în 
seria A, prima din seria B și a doua 
de la C în altă grupă.

Cele clasate pe ultimul loc în se
riile preliminare se vor intilni într-o 
a treia grupă pentru 
Ploiești).

In toate aceste noi 
vor juca la 11, 12 și 
cu fiecare, o singură 
semenea, 
după

sus.
samentul grupei de la Ploiești, echi
pele respective vor ocupa locurile 
7, 8 și 9 din clasamentul final al 
campionatului mondial.

Pentru celelalte locuri (1—6) în zi
lele de 14 și 15 iulie vor avea loc 
la București 
vor avea loc 
ocupa același 
semifinale și 
pe locul 1 își vor disputa locurile 
1—2 din clasamentul final; cele de 
pe locul 2 — locurile 3—4, iar cele 
clasate pe locul 3 — vor lupta pentru 
locurile 5—6. In caz de rezultate de 
egalitate, finalele vor fi prelungite 
cu cite două reprize a 3 minute și 
jumătate și — dacă sint din nou me
ciuri nule — cu încă două reprize cu 
aceeași durată. Regulamentul com
petiției stabilește ca în cazul unei 
noi egalități, finalele pentru locurile 
1—2 și 3—4 să se rejoace la 16 iulie, 
aplicîndu-se aceleași prevederi în caz 
de meciuri nule.

finalele. Aceste finale 
între echipele care vor 
loc in cele două grupe 
anume; formațiile de

LA IUGOSLAVE — LOTUL ANUNȚAT
Delegația sportivă iugoslavă a venit 

ieri dimineață, sub conducerea lui Iovan 
TEKICI. 0 dată cu ea a sosit și Mar- 
jan FLANDER, membru în Comisia Teh
nică a federației internaționale de hand
bal.

Lotul — însoțit de antrenorii Zoran 
PANTAZIS și Vilim TICICI —■ cuprinde 
jucătoarele : ZEMKO, MILADI NOVICI, 
IOSICI, BJELICI, DRAGOSAVAȚ, JA- 
KOVETICI, MILOȘEVICI, RADU NOVI
CI, BART, IOVANCEVICI și JUSCIAK. 
Urmează să sosească alte trei jucătoare: 
IȘTVANOVICI, REBERNJAK și P AVI
CI.

AD. VAS1LIU
★

Aseară au sosit cu avionul cîteva 
personali tați din conducerea Federației 
Internationale de Handbal : CHAR
LES PETIT MONTGOBERT (Franța) 
vicepreședinte al Federației Internațio
nale, EMILE HORLE (Elveția) pre
ședintele comisiei tehnice din Federa
ția Internațională, MAX RINKEN- 
BURGER (R.F.G.) din partea birou
lui Federativi Internationale, KURT 
WADMARK (Suedia) și RENE RI
CARD (Franța) membri în comisia 
tehnică. Totodată au sosit și arbitrii 
internaționali JOSEF PETER HRUS- 
KA (Austria) și JANERSTAM THO- 
RILD (Suedia).

Competiția deschisă elevilor și e- 
levelor din București dotată cu ..Cupa 
școlilor sportive de elevi" se află 
în plină desfășurare. Participă 138 
de jucători și 54 de jucătoare. Con- 
curenții sint împărțiți pe cinci gru
pe de virstă : 8—10 ani, 11—12, 13—14. 
15—16, 17—18 ani. Pe lingă aportul 
adus la buna organizare a întrece
rilor, antrenorii Gheorghe Cobzuc 
și Eva Stăncescu asigură și îndruma
rea tehnică a tinerilor tenismani.

Concursul continuă in fiecare ri 
(miine nu se joacă) între orele 8 și 12 
pe terenurile centrului de antrena
ment nr. 2 și se încheie duminică 
15 iulie.

locurile 7—9 (la

grupe echipele
13 iulie fiecare 
dată, și, de a- 

se vor alcătui clasamente,
aceleași criterii arătate mai

NOUTĂȚI DE LA BRAȘOV
BRAȘOV 6 (prin telefon de la trimisul 

nostru). Primii oaspeți au sosit joi : 
echipa R.P. Ungare cu trenul, de la 
Budapesta, și a Japoniei, cu autocarul 
de la București, după o frumoasă călă
torie pe Valea Prahovei.

La sosirea lotului echipei R.P. Ungare 
im stat de vorbă cu antrenorul Bodok 
TOROK, care ne-a spus:

Buletinul campionatului
• Din lotul cehoslovac, trei jucă

toare sint debutante : Jahnovat A- 
damkova și Broulikova.

t
• In echipa Cehoslovaciei remar

căm prezdnfa jucătoarei Veckova 
(Spartak Sokolovo), de 19 ori inter
națională. Această jucătoare face 
parte și din echipa reprezentativă de 
baschet, in care este titulară de 11 
ani, 
este

• Cea mai in virstă jucătoare 
germană este Ursula Burmeister, (an- 
tranorul insă nu i-a spus virsta !, 
preferind să dea o altă cifră semnifi
cativă : de 35 de ori internațională!) 
in timp 
cea mai 
spus cu 
luni...).

ce Monika Eichanau-er 
tinără (aci antrenorul 

precizie: are 18 ani și

este 
ne-a 
două

in timp ce in echipa de handbal 
doar de 4 ani.

• Cea mai tinără jucătoare ceho
slovacă este Broulikova, în virstă de 
18 ani.

^<x>oooo<x>ooooooooooo<xx>oo«o<xx>oo<x>oo<-

Memento
SIMBATA 7 IULIE DUMINICA 9 IUUK

echipa R. P. Polone,• In
mai multe jocuri internaționale 
susținut maestra sportului Anna 
bowska : 42.

cele 
le-a 

Swa

• Cea mai tinără jucătoare polo
neză este Aniela Sowada. Ea impli- 

? nește 18 ani in luna octombrie.

Grupa A — PLOIEȘTI

Ora
nr. 2

Ora 
dere

Ora

17.30: S.S.E. Ploiești — S.S.E.
București (juniori)
19.45: Festivitatea de deschi-

Grupa

Ora 
găraș

Ora 
dere

Ora

19.00: Germania—U.R.S.S,

B — BRAȘOV

17.25: Sel. Brașov — Sel. Fă- 
(masculin)
19.40:

Grupa A — PLOIEȘTI

Ora 17.45: S.S.E. Ploiești — Vesti
torul Buc. (fem.)

Ora 19.00: R.S. Cehoslovacă -w 
Germania

• Cu ocazia acestui campionat își 
vor face debutul internațional polo
nezele : Annemaria Gnida, Anna Pa- 
luch. Aniela Sowada și Teresa Zie- 
linska.

Grupa C
Ora

(juniori)
Ora 
Ora 

dere
Ora 

Polonă

16.M:

Festivitatea de deschl-

R.P. Ungară — Japonia

BUCUREȘTI

S.S.E. nr. I — Voînta

17.15: Steaua — C.S.S. 
lt-35: Festivitatea de

(seniori) 
deschi-

Grupa B — BRAȘOV

Ora 17.45: Tractorul — Comb. Rul
mentul — Luceafărul (fem.)

Ora 19.00: R.P. Ungară — Dane
marca

• Echipele R. P. Uhtgare ți Japo
niei au făcut antrenament joi, ime
diat după sosirea la Brașov, prima pe 
terenul Știința, a doua pe „Olimpia". 
Vineri după amiază, Japonia a sus
ținut un meci de antrenament in 
compania formației feminine a Trac
torului.

R. P. Pomină-R. P. Ungară î-9 la floretă fete

Unul dintre cele mai disputate asalturi: Maria Vicol 
(R.P.R.) — Kataline Kertesi (R.P.U.)

Foto : Th. Roibo
noastre n-au 
impună tac- 
greu în ritm 
în general, fără fantezie.

a arătat 
special de 

cu Evu 
fost de o 
noastră e-

Echipa reprezentativă 
feminină de floretă a ță
rii noastre a trecut ieri 
la Dinamo pe lingă o 
victorie scontată în me
ciul cu selecționata R. P. 
Ungare, mtrucît noi am 
prezentat formația cea 
mai bună. în timp ce în 
echipa oaspe, alături de 
trăgătoare consacrate ca 
Eva Szabo și Kataline 
Kertesi au evoluat cîteva 
speranțe ale scrimei ma
ghiare. Acestea (maî a- 
les Domasti). și-au făcut 

însă pe deplin datoria.
Floretistele 

reușit să-și 
tica, irite Hid 
și acționtrid,
Ceva mai mult, la unele dintre tră
gătoarele noastre s-au văzut și lip
suri în pregătirea fizică: Ene, Lazăr 

I și chiar Vicol.
Ana Ene a decepționat pe toată li

nia, nereușind să facă față celor patru 
asalturi susținute. Ea a pierdut in se
rie, deși uneori (asaltul cu Domasti 
în care a avut inițiativa, dar s-a gră
bit fiind prinsă deseori deschisă) a 
acționat ceva mai clar. Lazăr de aseme
nea s-a mișcat greoi, a abuzat de acți
uni stereolipe și, în general, a a ratat că 
nu s-a prezentat la un nivel corespun
zător. In ceea ce o privește pe Maria 
Vicol, oeie patru victorii obținute, nu 
trebuie să ne facă să-i dăm califica
tivul maxim, cum ar fi firesc. Pentru 
că wi toate asalturile susținute, Maria 
Vicol, sub diverse pretexte, s-a oprit 
din luptă, invocînd mici defecțiuni. 
In realitate, acestea au constituit 
momente... tactice de revenire și în a- 
celași timp de scoatere din mină a 
adversarelor respective. Nu știm dacă 
și în alte ocazii, mai ales în îniilniri 
peste hotare, această „tactică“ se poate

bucura de același succes... Cit pri
vește pe Ol ga Szabo, ea 
multe lucruri frumoase, în 
domeniul tehnicii. Asaltul 
Szabo (cîștigat cu 4—1) a 
rară frumusețe, trăgătoarea
taiîndu-și întreaga ei gamă de lovi
turi. Păcat însă că Olga Szabo a fost 
inegală. Subapreciindu-și unele ad
versare ea a pierdut la zero atît la 
Szalontai cit și la Domasti! Cu aceste 
două asalturi cîștigate, echipa țării 
noastre ar fi ieșit învingătoare.

Iată și realizatoarele victoriilor: R. P. 
ROMINA (Vicol 4, Szabo 2, Lazăr I, 
Ene 0): R. P. UNGARA (E. Szabo 2, 
Domasti 3, Kertesi 2, Szalontai 2).

In cursul zilei de simbătă. în ace
eași sală (începînd de la ora 10), tră- 
găfoarele țării noastre și cele ma
ghiare se vor înțîlni din nou intr-un 
turneu individual la care vor parti
cipa cite 6 trăgătoare de fiecare țară. 
Finala propriu-zisă 
are loc începînd de

Grupa C — BUCUREȘTI 0
Ora 16.15: S.S.E. nr. 2 — S.S.E. nr. 1 V 

(juniori) 0
Ora 17.30: C.S.S. — Rapid (seniori) Ă
Ora 19.00: R.P. Polonă — R.P.F. Y 

Iugoslavia. v

Meciurile de deschidere de la Bucu- A 
rești se dispută — atît la juniori cit Y 
și ta seniori — în cadrul „Cupei Pă- V 
cil”. O8̂

VtetC^OxX^OOOOC-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC'

R.P. Romină R.P

• Ultimul meci dintre echipele R. 
Ungare și Danemarcei a avut loc 
1957 
5-5.

și s-a terminat cu rezultatul

dată 
ficială.

p. 
în 
de

Japonia participă pentru prima 
la o competiție internațională o-

a acestui turneu 
la ora 17.

E.
1.

DOBINCĂ 
STANCIU
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„IN CUPA R.P.R,

i:

CELE 13 FINALE
1947— 48
1948— 49
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957— 58
1958— 59
1959— 60
1960— 61

: I.T.A. Arad—C.F.R. Timișoara
: C.S.C.A. București—Știința Cluj
: C.C.A. București—FI. roșie U.T.A. Arad 
i: C.C.A. București—Flacăra Mediaș 
i: C.C.A. București—Flacăra Ploiești i: _ _. • — - -FI. roșie U.T.Ă. Arad—C.C.A. București 

Metalul Reșița—Dinamo București 
C.C.A. București—Progresul Oradea 
Progresul Oradea—Energia C. Turzii 
Știința Timișoara—Progresul București 
Dinamo București—C.S.M. Baia Mare 
Progresul București—Dinamo Obor 
Arieșul Turda—Rapid București

...ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI

Astăzi pe „Dinamo”

Ultimul meci
al campionatului:
Dinamo București

Minerul Lupeni
cate-

ÎNCEPE ÎNTRECEREA CAMPIOANELOR REGIONALE
PENTRU PROMOVAREA IN CATEGORIA B

1947— 48
1948— 49
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957— 58
1958— 59
1959— 60
1960— 61

Ripensia Timișoara—Concordia Ploiești 
Petrolul București—I.T.A. Arad 
Metalul Oradea—Metalul Iacobeni

Locomotiva București—Metalul Cluj 
Flacăra București—Locomotiva Cluj 
Metalul Tîrgoviște—Știința Timișoara 
Progresul București—Metalul C. Turzii 
Știința Cluj—Dinamo București 
Știința Cluj—Flacăra Ploiești 
U.T.A. Arad—Dinamo București 
U.T.A. Arad—Farul Constanța’ 
Rapid București—U.T.A. Arad 
Dinamo București—C.S.M.S. Iași

ACTUALITATI
RJRNEUL CAMPIOA

NEI DANEMARCEI

Mîine 
leul in 
ioroasa

in ediția

își începe tur- 
țara noastră va- 
echipă Eisberg, 
campioană a Da- 

[rcei și participantă 
1962-1963 a 

„Cupei Campionilor Eu
ropeni", 
lu sosit 
tală, Iar 
drumul 
unde vor susține mîine 
prima partidă, în 
pania formației 
Evoluția echipei Eisberg 
este așteptată cu mult interes la Cons
tanța, ca de altfel și în celelalte orașe 
unde va juca (Ploiești, Galați și Pi
tești sau Brăila). In vederea partidei 
de miine, Farul s-a antrenat joi cu 
Metalul București, de care a dispus 
cu 7—0 (1—0) prin punctele înscrise 
de Ciosescu (4), Moroianu, Mănescu, 
și Vasilescu.

In fotografie, formația de 
a echipei daneze. De la stingă 
(treapta, sus : K. Petersen, C. 
Chirstiansen, C. Berthelsen, E. Frand- 
sen și B. Kikkenborg; jos: E. Jen
sen, J. Madsen, J, J. Hansen, E. 
Cwirdhoje, P. Jensen și J. Petersen.

^^chipa braziliană Metropol va 
Juca mîine la Ploiești cu Petrolul. 
Vteeiul va incepe la ora 16.45,

• Intre 10 și 20 iulie va întreprin- 
ie un turneu în țara noastră echi- 
aa italiană Zenit Prato.
• La Rm. Vîlcea, echipele partici

pante Ia turneul de calificare pen
tru categoria B au făcut antrena
mente. Joi, Textila Buhuși a jucat 
:u Sănătatea—Govora, Rezultat :
î—1 (2—1) pentru Textila (Dumitran 
î, Biltz 2 și Toncu). Turneul este aș- 
;eptat cu mare interes. (Dragomir 
îoșianu, coresp.).

Oaspeții danezi 
aseară în Capi- 
azi își continuă 
spre Constanța,

com
părui.

bază 
la 
E.

• Un „amical" ia Craiova: C.S.O— 
Minerul Lupeni 2—2 (1—1). Au mar
cat : Staudt și Cucu pentru Minerul, 
Popa și Călinoiu pentru C.S.O.

• Progresul joacă azi al doilea 
meci în U.R.S.S. : la Kutaisi cu Tor
pedo.
• Joi la Brad : Dinamo Barza — 

CSM Sibiu 2 -6 (2—2). Au marcat: 
Văcaru, Cherciu, Mercureanu, Onu. 
(2) și Negrea, respectiv Vați și Flo
rentin.

SELECȚIONATA ORXȘULUI
TG. MUREȘ - METROPOL’

BRAZILIA 0—0

Evoluția fotbaliștilor brazilieni____ f t la 
Tg. Mureș a stîrnit un interes deose
bit. 15.000 de spectatori se aflau în 
tribunele stadionului Ia ora începerii 
jocului. Oaspeții și gazdele au prestat 
un joc de un bun nivel tehnic. Me
ciul s-a terminat la un scor „alb“. 
Brazilienii au etalat din nou cunoș
tințele lor tehnice superioare, dar lo
calnicii, după un început timid, și-au 
revenit și au realizat, la rîndul lor, 
faze frumoase.

V. KADAR cores p.

Finala „Cupei R. P. R.“.

Unica restanță din campionatul 
goriei A pe anul 1961—62 se dispută 
astăzi pe stadionul Dinamo, de la ora 
]6.4'5 :Dinamo — Minerul, avînd în des
chidere (la ora 
de tineret.

Întîlnirea
tanță pentru clasament, rezultatul ci ne- 
maiputînd schimba situația din fruntea 
clasamentului. Cel mult, în cazul unei 
surprize din partea Minerului, acesta 
poate trece pe locul 9. Dar e foarte 
puțin probabilă o victorie a Minerului. 
Dacă meciul nu-i mai interesează pe di- 
namoviști din punct de vedere al puncte
lor în clasament, în schimb îi intere
sează ca goluri pentru clasamentul „Cu
pei Loto-Pronosport“. într-adevăr, la ora 
actuală Dinamo se află la egalitate cu 
Petrolul : fiecare a realizat aceeași di
ferență de 24 goluri între cele marcate 
și cele primite (55:31, respectiv 57:33). 
Așadar, din-amoviștilor lc este necesară 
o victorie, fie și la un punct diferență, 
pentru a cuceri „Cupa Loto-Pronosport“. 
Și un trofeu în plus nu strică...

Echipele vor alinia formațiile lor obiș
nuite. De remarcat că echipa Dinamo 
n-a mai jucat în fața publicului bucu- 
reștean de la 10 iunie, cînd a întîlnit 
pe Progresul.

15,00) meciul respectiv

nu prezintă nici o impor-

De mîine, timp de două săptămini, 
la Rm Vîlcea, P. Neamț și Mediaș 
se va desfășura O pasionantă între
cere fotbalistică, în care vor fi angre
nate echipele campioane de regiuni 
și campioana orașului București. Este 
vorba de turneul de calificare pen
tru categoria B. Cele 17 echipe sînt 
împărțite în trei grupe, în cadrul că
rora se vor disputa meciuri simple 
și în baza rezultatelor lor se vor al
cătui clasamentele. Primele două cla
sate din fiecare grupă vor promova 
în categoria B. Dintre cele 17 echipe 
participante doar IMU-Medgidia a 
ma'i jucat într-urf asemenea baraj 1 
anul trecut. Și a ratat 
Reprezentanții regiunii

RAPID

O.

promovarea...
Dobrogea în

SAU
(Urmare din pag. 1)

condus un antrenament în familie, 
dar foarte intens. Formația nu-i de
finitivă. Sînt în discuție posturile de 
mijlocaș dreapta (Jenei nu se simte 
bine) și de extreme (pentru care se 
va alege una din formulele Raksi — 
Tătaru sau Tătaru — Creiniceanu. In 
rest, Voinescu, Zavoda II, Cojocaru, 
Staicu, Crișan, Constantin, Voinea și 
Mateianu. Jucătorii privesc cu serio
zitate și grijă, dar și cu încredere în 
forțele lor, finala de mîine.

Nu ne îndoim că partida Steaua— 
Rapid va corespunde din toate puncte
le de vedere, că ea va avea un bun

acest turneu speră să-și 
anul acesta dorința...

Iată programul jocurilor
GRUPA I — LA RM.

Unirea Botoșani • 
și Textila Buhuși

realizeze

de mîine:
VÎLCEA :

FI. roșie Tecuci
■ IMU-Medgidia;

GRUPA II — LA P. NEAMȚ: Rul
mentul Brașov — Metalul Pitești, Dru- 
beta Tr. Severin — Rapid reg. Plo
iești și Progresul Alexandria — Fi
laret Buc.

GRUPA III -
ranrea Jimbolia
irita Oradea — ... _____........ ........... .
rul Baiia Sprie — Avîntul Reghin.

Etapa a ILa se va disputa joi 12 
iulie.

- LA MEDIAȘ: Ce-
— Unirea Dej. Vo- 

A. S. Cugir și Mine-

STEAUA?
nivel tehnic și se va disputa înitr-0 
notă de perfectă sportivitate.

★
In deschidere, o altă finală de mare 

interes : a campionatului republican de 
juniori. Farul Constanța—Mureșul Tg. 
Mureș. O întîlnire echilibrată, deschisă 
oricărui rezultat, cu frumoase perspec
tive spectaculare. Arbitru: I. Pișcărac- 
București. Formațiile probabile: FA
RUL : Argeșeanu — Văileanu, Cara- 
ivan, Hulă — Strîmbeanu. Teodores- 
cu — Ologu, Manea, Abduraman, 
Dragu, Peceriță. MUREȘUL : Suciu 
— Onache, Buștea, Kiss — Erdos, Fa- 
zekaș — N. Nagy, St. Nagy, Bozsany, 
Barat, Popanica.

p

• începutul sfîrșitului pentru jucătorii așa-ziși „oriundi" • Fotbalul argentinian astăzi.
Iată-ne la Santiago și o zi după sosire 

ne aflăm în fața primului eveniment : 
Congresul F.I.F.A.

De fapt, Congresul a fost mal mult o 
formalitate. A ținut două ore și singu
rul punct mai discutat a fost cei privind 
situația jucătorilor străini care activează 
în alte țări și sînt selecționați în echi
pele ‘ ’’ - - -
juns 
juca 
riul 
bilă, 
de ,
alții recunoscuți ca... fii pierduți și re
găsiți (așa zișii 1 -
ceasta insă, n-o mai cred nici 
care și ei știu de ce, de pildă, 
balist sudamerican (de predilecție) de
vine peste noapte spaniol sau italian. 
F.I.F.A. însă a curmat această situație, 
cel puțin în ceea ce privește asemenea 
prezențe sfidătoare sub culorile națio
nale schimbate de unii jucători ca niște 
simple cămăși. Un Kubala, de pildă, 
prezent la campionatul mondial din Chi
le ca spectator și racoler de jucători, 
are în cariera lui de Jucător și titlul da 
internațional a trei țări...

Hotărîrea Congresului F.I.F.A. va de
veni fapt încă din toamnă, așa că la 
campionatul mondial din Chile ei au ră
mas cu dreptul de a fi folosiți. Aceasta

naționale. Hotărîrea la care s-a a- 
! (în reprezentative de țări nu pot 
i decît fotbaliști născuți pe terito- 

țărilor respective) a fost echita- 
, punîndu-se capăt unei serii întregi 
.adopțiuni" de asemenea jucători sau

«oriundi"). Povestea a- 
copii, 

un fot-

a aprins licăriri de speranțe pentru con
ducerile echipelor Spaniei și Italiei, for
mații care aveau sub faldurile culorilor 
lor fel de fel de „oriundi” de dată mai 
recentă și mai puțin recentă. Ipoteticul 
calculelor lor s-a dovedit a fi... foarte 
ipotetic, căci ambele aceste reprezenta
tive n-au reușit, cum se știe, măcar să se 
califice în sferturile de finală. în general, 
jucătorii „oriundi" au arătat o clasă ri
dicată, unii (de pildă argentinianul ita
lian Sivori) chiar excepțională. însă, jo
cul lor a fost o etalare a posibilităților 
lor individuale și individualiste (oarecum 
ca niște numere de muzic-hol), care nu 
numai că a adus Ia nesocotirea intere
selor colective ale acestor echipe, dar 
a reușit să le destrame cu totul, pentru 
că pe tiparul acestui fel de joc s-au o- 
rientat și ceilalți jucători...

...A venit ziuă cea mult așteptată: 30 
mai 1962. în „itinerariul** meu, primul 
joc ce mi-1 fixasem să-1 vizionez era Ar
gentina-Bulgaria, programat în localita
tea Rancagua, sediul grupei a IV-a (Un
garia, Anglia, Argentina, Bulgaria).

La ora 13,10 eram instalat în tribuna 
stadionului. De foarte multă vreme n-am 
mai venit la un meci cu atita vreme îna
inte, căci meciul a început la ora 15. 
Privesc 
impresii 
Copper 
nă care

Stea ua —Rapid
in programul concursului Pronosport de miine

• Programul concursului Pronosport 
r. 27 de mîine 8 iulie 1962 este unul 
in cele mai interesante. Acest lucru 
e datorează prezenței în program a 
na Jet Cupei R.P.R. la fotbal, a me
iului internațional dintre Farul Con- 
tanța și echipa daneză Eisberg, cla- 
ată pe" locul I în clasamentul primei 
ategorîi, a celor 6 partide din cadrul 
ampionatuluî mondial de handbal fe- 
îinin în 7 și de cele 4 meciuri de ba- 
sj, pentru calificarea în categoria B. 
inînd seama de meciurile înscrise în 
rogram, de varietatea lor, se reco- 
landă participarea pe buletine com- 
inate (colective).

Iată acum programul complet al 
ancursului de mîine și pronosticurile 
ublicației „Loto-Pronosport“ :

Danemarca (C.M.

R.P.F. Iugoslavia
Cehoslovacă (C.M.

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

2. Farul — Eisberg (Danemarca) 1
3. 88. Cehoslovacă — Germania (C. 
:. handbal) 1,
4. R.P. Ungară —
>ndbal) 1, X
5. R.P. Polonă —
’.M. handbal) X. 2
6. U.R.S.S. — R.S.
>ndbal) 2, 1
7. Danemarca — Japonia (C.M. hand- 
>1) 1
8. R.P. Romînă
:.M handbal) 1
a. Textila Buhuși —. I.M.U. Medgidia 
alificare B) 1, 2
10 Progresul Alexandria — Filaret Buc. 
alificare B) 1, .X
11. Drubeta Tr. Severin' — Rapid Plo- 
sti (calificare B) 1, 2

R.P.F. Iugoslavia

12. Voința Oradea — A.S. Cugir (cali
ficare B) X, 2.

Pe baza pronosticurilor indicate la 
acest concurs, publicația „Loto-Prono- 
sport" prezintă o schemă de patru 
„triple", patru „duble" și patru „so
liști", desfășurată pe nouă buletine 
combinate (colective), în care cele pa
tru „duble" au fost ținute fixe.

• Reamintim participantiilor că me
ciurile: VI (U.R.S.S. — R.S. Ceho
slovacă), VII Danemarca — Japonia) 
și VIII (R.P. Romînă—R.P.F. Iugo
slavia), din programul concursului de 
mîine, se dispută luni 9 iulie a.c. Re
zultatele acestor meciuri se vor cu
noaște seara ta agențiile Loto-Prono- 
sport, la posturile de radio șl în Spor
tul popular de marți 10 iulie a.c. Bu
letinele câștigătoare, se depun normai, 
adică pînă joi 12 iulie a.c. ora 13.
• La toate tragerile obișnuite Pro- 

noexpres din luna iulie a.c. (4, 11. 18 
si 25) se atribuie suplimentar CITE 
UN AUTOTURISM „Moskvici" și alte 
premii (în afara cîștigurilor obișnuite 
în bani pentru cele 6 categorii), prin 
extrageri suplimentare de 5 numere din 
49. In total la fiecare tragere Prono- 
expres din luna iulie a.c. se extrag 
cite 13 numere, mărindu-se astfel con
siderabil șansele de cîștig ale partici
pa hților.

Primul AUTOTURISM „Moskvici" 
din cele 4 a test atribuit la tragerea

din 4 iulie 1962. Miercuri 11 iulie 
se va atribui cel de a! 2-lea AUTO
TURISM „Moskvici" din cele patru. 
Depuneți din timp buletinele pentru a- 
cest concurs, a cărui tragere va avea 
loc la Miercurea Ciuc. Marți 10 iulie 
este ultima zi pentru depunerea bule
tinelor.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 26 

din
Categoria

rezultate a
Categoria

10 rezultate
Categoria

cu 9 rezultate.
Fond de premii: 161.350 lei.

a.c.

1 iulie 1962
II- a 14 variante cu
2.305.

III- a 215,90 variantecu 
lei 224.

11a 
lei 
a 
a
a IV-a 1.894,80 variante

a lei 42.

l
LOTO CENTRAL'

La tragerea Loto-Centcat din 6La tragerea Loto-Centrat din 6 iulie 
1962, au fost extrase din urnă urmă
toarele numere:

25 44 61 69 12 80 9
Premiul special A : 80 56 69
Premiul special B : 25 42 9
Premiul special C : 20 12 44
Fond de premii; 727.823 lei.
Tragerea următoare va avea loc vi

neri 13 iulie 1962, la Gheorghienî.
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Rubrica redactată de Loto-Prono- 
sport.

în jur și-mi notez primele 
de pe ’ stadionul „Braden 

Company** (societatea străi- 
___ exploatează cuprul chilian 

și pe chilieni). Stadionul seamănă cu 
cel din Arad; tribuna I se prelungește 
în dreapta, continuă cu tribuna a II-a — 
apoi e puțin loc liber și începe „pot
coava", care nu se unește cu partea 
principală nici pe latura cealaltă. Tere
nul de joc — neted ca o masă de biliard 
— este gazonat perfect, însă are multe 
pete galbene; lucru explicabil: era sfir- 
șitul toamnei.

FOTBALUL ARGENTINIAN ASTAZI

In sfirșit, incepe meciul, pe care-1 ar- 
bitrează Juan Gardeazabal (Spania), a- 
jutat la tușă de Raymond Morgan (Ca
nada) și Fernando Buergo (Mexic). Jo
cul a fost o deziluzie și s-a terminat cu 
scorul de 1—0 în favoarea Argentinei. 
Golul a fost marcat în minutul 4 din- 
tr-o acțiune pe partea stingă. Extrema 
Belen a driblat pe fundașul Rakarov și 
a centrat pe jos, un balon care a fost 
prelungit pe dreapta. Toți apărătorii 
bulgari ezită să atace balonul care a- 
junge la cealaltă extremă argentiniană, 
Facundo. Acesta expediază, cu ristul 
plin, un șut ras cu pămîntul, care „în
fige** mingea în colțul opus al porții, 
fără ca portarul Naidenov să fi schițat 
vreo mișcare. Ceea ce a urmat a avut 
puțină contingență cu fobtalul. Au mai 
dominat argentinienii doar câteva mi
nute, pentru ca în restul jocului să do
mine „stereotip** bulgarii, fără ca acțiu
nile lor să se termine cu șuturi la poar
tă. Dacă ar fi jucat cu pase pe jos, bul
garii ar fi putut cîștiga la scor, produ- 
cînd o surpriză care ar fi fost numai 
a acelor ce n-au asistat la joc.

Specific celor două echipe a fost ma
niera lor de joc. Argentina s-a apărat în 
acțiuni mai grele (și asta a fost cam 
în tot meciul) cu circa 8—10 jucători, 
iar bulgarii rămîneau numai cu doi ju
cători ofensivi (Kolev—Diev).

Din așezările pe teren respective se 
poate trage concluzia că ambele echipe 
au renunțat la „marcajul individual** în 
acest joc. Acțiunile de contraatac au fost 
duse lent atit în prima fază, cînd se aș
tepta ajutor, cît și în a doua fază, cînd 
trebuiau finalizate.

Argentinienii au o tehnică specială a 
lovirii balonului.
piciorul, ci lovesc din imediata apropie
re a mingii și cu partea de la vîrf a bo-

cancului: mai degrabă o împing decît 
o lovesc (cum se lovește cu tacul Ia bi
liard). Conducerea balonului o fac mult 
cu exteriorul vîrfului, păstrînd mai tot 
timpul contactul cu el. Se pare că a- 
ceastă lovire are avantajul de a masca 
tăria și mai ales adresa.

Aproape toți jucătorii fentează înain
te și după ce au mingea și driblează 
din mișcare (nu din viteză). Unii dintre 
ei sînt maeștri ai fentei și driblingului: 
extremele Beten și Facundo; interul-cen- 
tru San Filippo nu a arătat în acest joc 
arta ce i se atribuie în mod obișnuit.

Fizic, specific pare să fie mobilitatea,’ 
suplețea și mai ales detenta (start și 
înălțime), „Carura" jucătorilor e diferită; 
dar sînt mai mult mărunți decît înalți. 
N-au rezistență necesară jocului tactic, 
cu zone mult mai mari ca de obicei — 
fapt ce nu le permite să facă față ac
țiunilor repetate de contraatac. în con
dițiile marcării golului în primele mi
nute de joc n-au dovedit că pot între
ține un ritm mai susținut. Bănuiesc că 
nu avantajul minim al golului luat le-a 
permis să joace atît de indolent cum 
au făcut-o, ci că aceasta a fost reflexul 
pregăti»ii insuficiente, ca rezistență în 
regim de viteză.

Tactic echipa are o idee. Anume: în 
toate acțiunile de apărare toți jucătorii 
(mai puțin San Filippo) vin în terenul 
propriu. Astfel, propriul teren le apar
ținea. Cînd plecau la atac, începeau si 
continuau pînă la finalizare cu jucă
torul care și-a permis „lansarea” (chiar 
dacă uneori acesta era stoperul Navarro). 
In felul acesta, echipa se cam rupea în 
două, căci niciodată în cursul jocului 
n-au atacat direct, periculos, cu șase 
jucători în față. Un singur mijlocaș. 
Sacehi, făcea incursiuni. El era omul 
de legătură — juca în spatele primei 
linii de atac și în fața ultimei linii de 
apărare. Sacchi a fost mai tot timpul 
pe fază și s-a arătat mai rezistent, nu 
însă și cu mare viteză de reacție; poate 
unde era înalt.

Prezentînd jocul așa (ca așezare), Ar
gentina se arăta ca un bloc-apărător în 
defensivă. în atac, echipa se desfășura 
pe teren cu patru jucători înainte și 
unul în mijloc — cinci atacanti care se 
întâlneau greu, sau — mai bine-zis — • 
după multe minute. Circulație mare a- 
veau centrul (Pagani) și interul dreapta 
(Rossi). Extremele „patrulau" mai mult • 
pe partea lor în sus și în jos și apăreau j 
destul de puțin pe partea opusă. Majo- j 
ritatea atacurilor se canalizau pe extre- | 
me, iar în contraatac desfăceau diago- j 
nala, spre a-1 căuta pe San Filippo. Ar- ’ 
gentinienii nu au avut nici forță fizicii | 
(cu excepția apărării în care linia de 
fund era formată din Sainz-Navarro- 
Marzolini, jucători excepționali la lovi
turile cu capul) și nici joc colectiv. IH» 
pildă, foarte puțin era sprijinit jucă
torul în posesia căruia era mingea.

Bulgarii au avut în permanență patru 
apărători pe linia de fund. Atacantii 
au circulat pe zone mari, unde vedeau, 
un loc liber. Aceasta i-a făcut ca une
ori să paseze intr-un. loc numai pentru 
că era liber, deși nu era nimeni acolo.

Din acest joc a reieșit că problema 
marcajului direct n-a preocupat cele . 
două echipe. Pe teren, fiecare ' Mx— 
era destul de liber. Frontul de 
n-a fost prea mare, ceea ce a 
apărătorilor să lucreze mai ușor, 
tă valoarea tehnică, argentinienii 
șit multe pase și, mai ales, n-au putui 
pune tehnica lor în slujba colectivului,

CONSTANTIN TEAȘCĂ

jucător 1 
acțiune 
oermis 

Cu toa- 
au gre-
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C.S.M.S. lași—Grivița Roșie 
mîine in campionatul

Miine, în campionatul republican 
este programat un meci-restanță. Este 
vorba de întîlnirea de la Iași dintre 
C.S.M.S și Grivița Roșie. Un nieci în 
care ambele echipe sînt interesate să 
termine victorioase. C.S.M.S. Iași pen
tru că se află pe locul 11 (poziție 
care nu exprima adevărata valoare a 
acestei formații), Grivița Roșie pentru 
a putea candida, în continuare, la pri
mul loc. Așadar, în perspectivă, un 
meci de mare luptă in care ieșenii — 
greu de întrecut în jocurile susținute 
acasă — sînt capabili să realizeze o 
surpriză...

. Înaintea acestei întîlniri (și după 
meciul de joi, dintre Steaua și C.S.M.S. 
Iași), clasamentul arată astfel :
1. Dinamo 11 7 4 0 92: 20 29
2. Știința Petroșeni 11 5 5 1 66: 31 26
3. Grivița Roșie 9 7 11 118: 24 24
4. Steaua 10 6 2 2 74: 30 24
5. Progresul 11 6 1 4 49: 33 24
6. Unirea 11 3 4 4 38: 34 21
7. Știința Cluj 11 3 4 4 58: 70 21
8. Știința Timișoara 11 3 2 6 44: 74 19
9. Știinta București 11 2 3 6 36: 67 ÎS

10. Metalul 11 2 3 6 41: 58 ÎS
11. C.S.M.S. Iași 10 1 5 4 39: 51 17
12. Olimpia 11 2 0 9 32:195 15

—== =—
Campionatirl republican pe echipe

RECORDURI... LA
In campionatul republican de popi

ce pe echipe s-a făcut o nouă triere. 
Recent s-a încheiat returul primei e- 
tape a fazei interregionale, la capătul 
căruia cîte 12 formații feminine și 
masculine au obținut dreptul de a 
continua cursa pentru cucerirea mult 
rivnitului titlu, lată echipele care s-au 
calificat și programul de desfășurare 
a primelor partide: feminin: Voința 
Arad—Chimistul Baia Mare, Cetatea 
Giurgiu—Voința Constanța. Unirea 
București—Metrom Brașov; C.S.M. Re
șița—Voința Cluj. Voința Tg. Mureș— 
Constructorul Arad, Cristalul A- 
zuga—Rapid București. Masculin : 
Industria locală Baia Mare—C.S.O. 
Crișana, C.S.O. Ploiești—Unirea Ro
man. Electrica Sibiu — l.O.R. Bucu
rești, Industria Sirmei C. Turzii — O- 
țimpta Reșița, Voința Arad — Voința 
Tg. Mureș, Rapid București—Flacăra 
CiiiH-hia. Jocurile se desfășoară la 14 
și 15 iulie. Primele echipe sint orga
nizatoare. Returul acestor întîlniri are 
loc la 21 și 22 iu'ie

★
Este cunoscut faptul că în etapa o- 

rășe-nească a actualului campionat, pe 
arena Unirea din Capitală au fost 
realizate scoruri de-a dreptul uimi
toare. Aceste rezultate erau obținute 
de obicei de echipa gazdă. Dar în mo
mentul în care jucătoarele și jucătorii 
de la Unirea evoluau în deplasare, re
zultatele lor erau de nerecunoscut. Fi
rește s-a pus întrebarea : „De ce a- 
tunci cind joacă acasă, popicarii de la 
Unirea înregistrează rezultate valo
roase iar pe arene străine obțin sco
ruri slabe ?“ Răspunsul l-a dat o co
misie specială a F.R.P. care a stabi
lit că cele două piste ale arenei Uni
rea an unele deformațiuni tehnice care 
favorizează realizarea rezultatelor 
mari. Din aceasta cauză forul de spe
cialitate nici nu a mai omologat nu
meroasele recorduri republicane și 
mondiale stabilite pe această arenă. 
Ne surprinde însă faptul că federația 
care cunoștea particularitățile pistelor 
a permis, totuși, programarea în con
tinuare pe această arenă a jocurilor 
oficiale din cadrul fazelor superioare 
»te campionatului republican. Simbă- 
ta și duminica trecută s-a realizat din 
nou. Ia Unirea, un „record" mondial. 
De data aceasta autorii au fost popi
carii de la Rapid București care au 
reușit o nesperată victorie în îața e- 
ehijxei C.S.M. Mediaș învingătoare în 
tur cu o diferență de aproape 300 p.d. 
Popicarii bucurCșteni jucînd și 
antrenîndu-se de cîteva ori pe arena

Excursie pe biciclete
Comisia de specialitate a orașului 

București organizează duminică o nouă 
excursie cicloturistică la Snagov. Sini 
invitați toți posesorii de biciclete din 
Capitală și împrejurimile orașului Bucu
rești. . Excursia este deschidă pentru două 
eategotii de cieioturisti : avansați și în
cepători. Adunarea tuturor participanți- 
lor are ioe în . Maditmuhii Dinamo 
5n jurul orei 7. Plecareâ se va da la ora 
730.
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O REVANȘĂ

Virajul oferă specialiștilor zgurei posi
bilitatea de a-și dovedi măiestria...

INDEMINA ORICUI
Unirea, au început să-i cunoască „se
cretele", și iată că nu numai că au 
recuperat diferența de aproape 300 p. 
dar au acumulat și un apreciabil a- 
vans pentru a se califica, mai depar
te, în campionat, totalizînd 5.673 p.d. 
Acest rezultat depășește cu 330 p. 
noul record republican stabilit de e- 
chipa națională în recentul turneu în
treprins în R.P.F. Iugoslavia.

Este cert că rezultatul echipei Ra
pid, ca și cele ale formației feminine 
Unirea, nu reflectă adevărata valoare 
a sportivilor respectivi. Și Ia Craiova 
s-a înregistrat un scor surprinzător 
intre Dinamo și Olimpia Reșița : 
5.558—5.421 p. d. In retur însă dina- 
moviștii au realizat la Reșița, pe pis
te de bună calitate, doar 4.803 p. d...

F.R.P. nu trebuie să mai permită să 
se programeze jocuri pe asemenea a- 
rene, mai ales in fazele superioare, 
pentru că altfel se știrbește din sco
pul campionatului : acela de a învin
ge echipa cea mai bine pregătită. Să 
nu ne păcălim cu bună știință.

TR. IOAN1ȚESCU

In curind: start în „Cupa [liberării'*
In curind, iubitorii boxului din în

treaga țară vor avea prilejul să vizio
neze noi și interesante întîlniri pugi- 
listice. Este vorba de tradiționala 
întrecere dotată cu „Cupa Eliberării", 
competiție organizată am de a>n în mij
locul unui interes tot mai mare.

In momentul de față, în majorita
tea secțiilor de box din țară se fac 
pregătiri intense pentru ca echipele 
selecționate ale regiunilor ce vor par
ticipa la aceste întreceri să se pre
zinte în maximum de formă. După 
cum se știe întilnirile din cadrul „Cu
pei Eliberării" sînt eliminatorii. Des
chiderea oficială a competiției, care 
se va face în ziua de 22 iulie, pro
gramează întîlnirea preliminară din
tre scîec.ționa-ta regiunii București și

IA GAIAțl: A iAlifPIJf SflftîllA J0NIORROR
GALAȚI 6 (prin telefon). Marți și 

miercuri s-au disputat pe arena CSO 
din localitate primele meciuri din ca
drul turneului de selecție al juniori
lor, organizat de federația de specia
litate. In ambele reuniuni partidele 
au fost viu disputate, fiind răsplătite 
cu aplauze la scenă deschisă. Iată 
cîteva rezultate tehnice: GALA I: 
C. Gruiescu (Bocșa) b.p. Gh. Cristea 
(Buc.), I. Mărgelatu (Buc.) b.p. A. 
Recep (Medgidia), I. Vișinescu (Mus
cel) b.p. E. Săpătoru (Galați), E. 
Constantinescu (Craiova) b.p. C. Chi- 
riță (Buc.), N. Spulber (Brăila) b.p. 
C. Sprinceanu (Medgidia), Gh. Picior 
(Banat) b.p. I. Neagu (Brăila), I. Ho- 
deșan (Reșița) b.p. P. Săpătoru (Ga

Metalul ■—Steaua la dirt-track

PASIONANTĂ
Prima întîlnire directă dintre repre

zentativele cluburilor sportive Metalul 
și Steaua s-a încheiat — după cum se 
știe — cu victoria metalurgiștilor 
(14—11). In ultima manșă i-a ' stat 
însă în putință lui Gh. Voieulescu să 
obțină pentru formația Steaua un re
zultat de egalitate. Căzătura din viraj 
a anulat această perspectivă. -Pentru 
miile de spectatori prezenți atunci la 
întrecere era însă clar că cele două 
echipe sînt de valori sensibil egale și 
că într-o viitoare întîlnire Steaua își 
poate lua revanșa. Și iată că această 
posibilitate se ivește chiar miine. Pe 
stadionul Unirea din șoseaua Olteniței 
este programat, începî’nd de la ora 10, 
meciul revanșă dintre echipe-le clubu
rilor sportive Aletalul și Steaua. Pa- 
sionații dirt-track-ului vor avea astfel 
posibilitatea să asiste la o întîlnire 
echilibrată în oare vor evolua cîțiva 
dintre proaspeții noștri „ași" ai vite
zei pe zgură. Vor fi reeditate entuzias
mau tele dispute dintre Ion Cticu, Gh. 
Voieulescu, C. Radovici, Fl. Costache, 
M. Alcxandrescu ș.a., care — fără în
doială — vor ridica din nou tribunele 
în picioare.

Echipele sîn-t formate din cîte patru 
alergători care vor concura pe mașini 
speciale. Sperăm că de această dată 
va funcționa mai bine stația de am
plificare astfel ca rezultatele să poată 
fi cunoscute de toți spectatorii pre
zenți pe stadion.

In completarea programului ver a- 
vea loc întrecerile concursului indivi
dual de calificare la care și-au anunțat 
participarea sportivi din cluburile 
Steaua, Dinamo, Metalul, Voința și 
Unirea.

iMT4'l «4I IHA ■
Pistarzil din nou 

în întrecere
Și în această săptămînă amatorii de 

reuniuni cicliste pe velodrom au ocazia 
de a-i vedea la lucru pe cei mai buni 
pistarzi din tară. Ei își dispută întâieta
tea în cadrul competiției dotată cu tro
feul „Cupa Dinamo**. Programul începe 
azi la ora 16,30 pe velodromul din par
cul sportiv Dinamo și cuprinde probe 
de viteză, 1.000 m cu start de pe loc, 
cursă cu adițiune de puncte de-a lungul 
a 100 turc cu sprint Ia fiecare trei 
ture, urmărire seniori și juniori.

cea a regiunii lași. O săptămînă mai 
tîrziu se va disputa etapa optimilor 
de finală, care va fi tot eliminatorie.

Federația de specialitate a „împăr
țit" pe zone echipele ce-și vor dis
puta trofeul, după cum urmează: 
zona 1 : selecționata regiunii Bucu
rești (Iași) — Galați; Suceava — 
Maramureș; zona a Il-a: Constanța
— oraș București; Bacău — Ploiești; 
zona a IH-a : Hunedoara — Brașov; 
Argeș — Oltenia ; zona a IV-a : Cluj
— Banat; Mureș-Autonomă Maghiară
— Crișama. La 5 august se vor dis
puta sferturile de finală, la 12 au
gust semifinalele iar la 19 august, în 
preajma marii sărbători a Eliberării, 
va avea toc finala.

lați), I. Bogdan (Buc ) b.p. I. Iorda- 
che (Buc.). GALA a II-a : Al. Stănes- 
cu (Cîmpina) b.p. V. Barbu (Craio
va), F. Paraschiv (Buc.) b.p. C. Litră 
(Oțelul Roșu), Z. Pazmani (Timișoa
ra) b. p. V. Dandoczi (C. Turzii), V. 
Tudose (Buc.) b. ab. II P. Păcurarii 
(Oțelul Roșu), N. Spulber (Brăila) b. 
p. E. Constantinescu (Craiova) Gh. 
Picior (Timișoara) b.p. I. Mărculeț 
(Tohan), C. Manolache (Craiova) b.p. 
I. Hodoșan (Reșița), Gh. Chivar (C. 
Turzii) b.p. Gh. Coman (Brăila), S. 
Bene (Hunedoara) b. ab. I N. Stoian 
(Ploiești), M. Staicu (Buc), b. k.o. I 
V. Grigoraș (Galați).

A. SCHENKMAN — cc-resp.

Elevii ucenici din metalurgie 
își vor confecționa singuri aparate sportive

Inițiative

Intr-unui din birourile Direcțiunii Per
sonal și Invățămînt a Ministerului me
talurgiei și construcției de mașini, cinci 
oameni lucrează de zor. Au -în fnță 
schițe, planșe, scheme. Lc studiază cu 
răbdare, le modifică, lc definitivează. 
Ce anume formează obiectul acestei ac
tivități febrile ? Răspunsul l-am primit 
de la tovarășul ing. Claud iu Beiu. res
ponsabilul colectivului.

— De multă vreme, ne-am gîndit prin
tre altele și la rezolvarea unei probleme 
importante pentru dezvoltarea activității 
sportive a elevilor 
din școlile profesio- 
riale ce aparțin de 
ministerul nostru. 
Este vorba de dota
rea acestor școli cil —....
material sportiv a- 
decuat, în special cu aparate pentru 
practicarea gimnasticii și atletismului. 
Prin specificul lor, școlile noastre pot 
realiza astfel de aparate și totodată eco
nomii. importante, dacă ținem seama de 
numărul mare de școli pe care le avem

Și ing. Beiu ne-a oferit o serie de a- 
mănunte interesante."

— Proiectele noastre prevăd ca 6 
bună parte din aparatele necesare acti
vității sportive să fie executate de către 
elevi. De pildă, bare fixe, partea meta
lică a unor aparate de gimnastică (inele, 
cal cu minere) sau atletism (garduri, 
cercuri pentru locul de aruncare a discu
lui etc.), haltere de mină și altele. Sînt 
lucrări care nu necesită precizie de pre
lucrare ; în fapt, operații simple în mă
sură să fie efectuate chiar de elevii din 
primii ani de școală profesională.

— Și materia primă ?
— Aceasta se poate obține din planul 

întreprinderilor care au asemenea școli 
și cărora li se afectează, în mod cu
rent, o cantitate de material feros pentru 
orele speciale de pregătire practică. De 
asemenea,, materialul feros mai poate fi

UNDE MERGEM?
SIMBATÂ

NATAȚIE : ștrandul Tineretului, de 
Ia ora 18: concursul pentru copii 
dotat cu „Cupa Progresul".

LUPTE: sala Floreasca, de la 
ora 9: restanța etapei a IV-a a cam
pionatului republican de lupte clasice.

FOTBAL : stadionul Dinamo, ora 15: 
Dinamo Buc. — Minerul (iineret) ; 
ora 16,45:. Dinamo Buc. — Minerul 
(cat. A).

HANDBAL : stadionul Republicii, 
ora 18,35: festivitatea de deschidere 
a campionatului mondial feminin de 
handbal in 7 ; ora 19 : R.P. Romină— 
R.P, Polonă (camp, mondial).

DUMINICĂ

NATAȚIE : ștrandul Tineretului, 
ora 10: concursul pentru copii dotat 
cu „Cupa Progresul"; ora 12: Pro
gresul — Știința București (campio
nat republican de polo); ora 20; 
Dinamo — Steaua (campionat repu
blican de polo).

CANOTAJ ACADEMIC: lacul Sna
gov, ora 10: Regata Snagov.

CĂLĂRIE: baza hipică din calea 
Plevnei, ora 10: întreceri de obstacole 
în cadrul primei etape a campionatu
lui republican de probă completă. 

Turiști ! Folosiți timpul liber în excursii pe munte. — Vizitați 
banele : Poiana Stînii, Cota 1500, Vîrful cu Dor, Babele, Peștera, Pa< 
Caraimanul, Căminul Alpin, Muntele Roșu, Cheia.

Cabanele sint utilate și aprovizionate de către

Șova, M. Popa și

obținut și din economiile realizate ir 
atelierele școală de către elevii din ani. 
I și II. în ce privește partea lemnoase 
a aparatelor, aceasta se poate obțint 
folosind diferite deșeuri aliate în intra 
prinderi.

In ce stadiu vă aflați cu această pro 
blemă ?

— Destul de avansat. In curind vowl 
emite instrucțiuni tuturor școlilor penZri 
a trece de îndată la treabă. De ase] 
menea vom lua legătură cu serviciul 
resort din Consiliul General al I7CFJ 

pentru a ne c&mpld 
ta documentația teti 
nică.

Paralel, același cq 
lectiv (ing. Claudij 
Beiu, inspectorii G 
Căpitănescu, GH 

prof. I. Săvitlescnl
studiază și un alt proiect : acela <fe prd 
filare a unor școli pe anume disci plini 
sportive. Aceasta în funcție de spa 
ci f icul sectorului de muncă ca și dl 
tradiția sportivă a școlii. La Școala prd 
fesioiială 23 August, spre exemplu, elevi 
vor fi îndrumați în mod special căta 
practicarea gimnasticii și atletismului 
cei de la școala profesională a uzinelJ 
Republica către rugbi, *de la I.M.U.M 
Medgidia și Uzinele Textile Arad câiJ 
fotbal etc. I

Proiectul, se înțelege, va fi nnbrățiși 
pretutindeni cu interes. Pentru că în I 
cest fel se vor crea adevărate 
de sportivi de performanță din 
viitorilor muncitori și tehnicieni. Avui 
o îndrumare corespunzătoare (profes® 
de educație fizică entuziaști și antrena 
calificați) și baze sportive bine amerl 
jate, elevii școlilor respective vor avi 
posibilitatea să facă pași însemnați I 
drumul consacrării în disciplina sporții 
pentru care are cele mai multe a f inită]

T. BRADEȚEANU]

FOTBAL : stadionul „23 Ai»giis| 
ora 15,15: Farul Constanța — Mui 
șui Tg. Mureș (finala campionatul 
republican de juniori) ; ora 17/11 
Rapid — Steaua (finala „Cua 
R.P.R.").

H ANDBAL : stadionul Republic 
ora 19: Iugoslavia — R.P. Polci 
(campionatul mondial femin-iute

De la I.E.B.S.
Biletele pentru jocul internațional 

fotbal Steaua — Selecționata Arma 
Siriene, care va avea loc marți 10 iu 

a.c. în nocturnă, pe stadionul ReJ 
blicii, se pun . în vînzare îneepînd 1 
azi sîmbătă 7 iulie la casele de biM 
obișnuite. |

★
Pentru jocurile de handbal în 7 I 

cadrul campionatului mondial fi'emîl 
care vor avea loc între 7—15 iulie I 
pe stadionul Republicii, sînt valal 
următoarele categorii de legitimațiil

— roșii și maron în piele, ia pari
— verzi în dermatin însoțite de dl

gații la masa presei; I
— albastre în dermatin, verzi în t|

matin, gri în dermatin ale maeștri 
emeriți ai sporturilor și antrenorilorl 
meriți, gris in dermatin cu staml 
„Handbal44, bej în dermatin eîibeil 
de UCFS — Oraș București și regiul 
București, (numai cele care sînt valal 
la toate manifestațiile sportive și 1 
cu stampila „Handbal”, arbitrii și ani 
norii de handbal — Ia tribună, secta 
nr. 46 rezervat în acest scop. |

ÎNTREPRiNDEREg
REGIONALA A STAjiWiiLt) 

BALHEOCLÎliAJERiC\



Mezinul „finalelor lolanda

„CUPA” DE-A LUNGUL ANILOR...

Cu trei luni în urmă, un 
tînăr din Medgidia, Aurel 
Iliescu, în etate de 17 ani, 
devenea campion al țării 
la juniori, la categoria 
„muscă*. La cîteva săptă- 
mîni de la încheierea aces
tea competiții, pasionații 
boxului i-au întîlnit numele 
pe lista participanților la 
etapa zonală a campiona- 
telor de seniori. Firește, 
mulți s-au mirat. Nu se... 
îinbălruicșlc atît de repede! 
Dar trecerea rapidă a lui 
Aurel Iliescu din rîndurile 
juniorilor în cele ale senio- 

J^^Br a fost determinată 
Ir o invitație a Federației 
romîne de box, care, înc5 
de la Tg. Mureș, unde se 
disputaseră finalele junio
rilor, „pusese ochii* pe tî- 
a&ru-l boxer din Medgidia. 
Cei de la Federație au con
siderat că Iliescu nu tre
buie să aștepte data de 
pe... buletinul de populație 
pentru a se întrece cu boxe
rii mai vîrstnici, ci că ar 
putea face treaba aceasta... 
pe loc.

Și iată-1 pe tînărul nos
tru „tncercîndu-și norocul* 
la întrecerile zonale fie la 
Iași ale seniorilor. Primul 
meci : cu Răeeanu, campion 
de juniori la aceeași cate
goric în 1960. Cine a în
vins ? Iliescu ! A fost, 
orictiin. o surpriză. Al doi
lea adversar : Alexandru 
Ba ricin. De data aceasta, 
bariera părea de netrecut. 
Un boxer experimentat, care 

j^gBsînscsc cîndva pe Mir 
*Jcea Dobrescu, nu putea fi... 
incomodat prea mult de 
un pușt care abia îmbră
case mănușile de box. Dar 
iată o mare surpriză pen
tru spectatori și mai ales 
pentru... Barîciu : Ilieseu 
a adunat mai multe puncte, 
ohținînd victoria ! Drumul 
spre finalele de la Bucu
rești era deschis !

...Desigur 
sportului cu 
»u vizionat î 
nenlni final încheiate 
tămina trecută își 
de boxerul din 
care, la sfirșitul 
(iei a primit cupa 
celui mai valoros tiu8r. 
Uiescu a venit la București 
— așa cum mi-a declarat 
înaintea primului sunet de 
gong — în dorința de a 
avea o comportare cit mai 
bună, de a învăța I. 1» 
alții. Nici nu se gtndea că 
ar pu*ea deveni vicecam 
pion al |ării intr-o comite 
titic in care evoluau boxeri 
eu o bogată experiență 
ringului. Mai cu seamă 
examenele de absolvire 
care le susținuse nu

că amatorii 
i mănuși care 
întrecerile tur- 

săp- 
amintesc 

Medgidia 
competi- 
acordată

a
că
p- 
de

În patru rînduri
în regiunile Oltenia, 

Suceava și Hunedoara 
activitatea șahistă este 
slabă

Dovezile sînt concludente: 
Pe-acolo șahul e uitat, 
Căci forurile competent» 
Continuă să stea... în pat !

Jucătorul de tenis 
Alexandru B a r d a n 
pleacă de la un elub 
la altul

l-ar trebui (cum văd că-i 
plac» 

Cluburile des să schimbe) 
O rachetă... ca să joace 
Și-o rachetă... să se 

plimbe ! 

mult Ia școala profesională 
l.M.U.M. îl împiedicase să 
se pregătească în condiții 
normale. Cc-i drept, tova
rășii săi de muncă de la 
«Cimentul Păcii" îl Incurs- 
jaseră la plecare, ba înain
tea turneului final i-au tri-

tnsâ 
Ilies

cu 
în

Panza între reprize du 
rează un singur minut. 
Sfaturile antrenorului fi 
prosopul acționează 
concomitent, astfel că 
cu ta reîncepe lupta 
mai multă încredere 
forțele proprii.

urin- 
după 
peste 
con-

cortina a căzut 
mai importantă

mis și o telegramă, 
du-i succes. Și iată că 
ce 
cca 
fruntare internă a boxului 
nostru putem spune că nu 
numai Iliescu a avut de 
învățat de la ceilalți pugi- 
liști, ci și... invers.

Campion de juniori la 
categoria muscă, cîștigător 
al unei „zone* de seniori 
și vicecampion republican 
— iată performanțe cu 
care, desigur, tînărul matri- 
țer din Medgidia se poate 
mîndri. Experiența de pînă 
icum ne îndreptățește însă 
să credem că Aurel Iliescu 
nu se va opri aci...

C. RAICU

De la 4,44 m la 4,94 m, la prăjină

discuție, printre altele,

supra-elastice din 
de sticlă. Congresul 

se va desfășura abia 
terminarea întreceri - 

ceca ce ne face să 
ni că folosirea prS- 
«catapult" se va face 
nici o restricție. în 
acesta apare limpede

La Congresul Federației 
internaționale de atletism 
de la Belgrad se va pune 
în 
și problema utilizării pră
jinilor 
fibră 
însă 
după 
lor, 
crede, 
jinii 
fără 
felul 
că noul «recordman" mon
dial, finlandezul Penii Ni- 
kula este fără nici un fel 
de discuție și de departe 
favoritul probei de săritură 
cu prăjina...

Fotbaliștii de la Cor- 
vinul Hunedoara au 
retrogradat și din cate
goria B

Au noroc, deoarece 
Noi avem doar A și B. 
Altfel dinșii, cu încetul, 
Luau la rînd... tot alfa

betul J
La finalele campiona

telor studențești de 
atletism s-au semnalai 
multe absente

Lipsa lor, cu siguranța 
O pricep fără efort :
Se crezură în vacanțA 
Și pe linie de sport

V. O. POPA 
I. CHIVli

campioană
Balaș,

a... Angliei
ce sport, „a 
zilei" pe pă- 

vecltci

națio- 
accep- 

acestei 
loc în 
fi len

ei 
în anul 1866.

Atl< lismul, 
văzut lumina 
mmlul însorit al 
Elade, cu ocazia anticelor 
Jocuri Olimpice. Și totuși 
primele campionate 
nale de atletism, în 
ți unea modernă a 
noțiuni, n-au avut 
Grecia, așa cum am 
ta(i poate să credem, 
în... Anglia, 
Întrucît la această ediție 
inaugurală, a campionate
lor de atletism ale Angliei, 
au participat și o serie de 
sportivi de peste „canal*, 
a rămas în tradiția între
cerilor că orice atlet străin 
are dreptul să concureze 
și chiar să devină campion 
al... Angliei.

Atleții noștrii au partici
pat numai de două ori la a- 
ceste campionate și pe ta
belul campionilor Angliei 
figurează numele sulița șu- 
lui Dumitrii Zamfir (67,89 
m) în 1955, Ilie Sare! 
(52.2 sec.) pe 440 yarzi 
garduri și Ion Soler (1.932 
in) la înălțime, ambii în 
1956.

Anul acesta la întreceri 
va participa, ca invitată, 
și recordmana mondială la 
săritura în înălțime, repre
zentanta țării noastre lo
landa Balaș. Ioli nu este 
însă o debutantă la un 
concurs în Anglia. în 1959 
ca a mai participat, în afa
ră de concurs, la meciul 
Londra — Stockholm, cu 
care prilej a stabilit un 
nou record al stadionului 
White City (1,803 m) și 
al imperiului britanic. Ți- 
nînd seama de valoarea at
letei noastre, o putem con
sidera de pe acum pe lo
landa Balaș campioană a... 
Angliei. Semnul de întreba
re este numai înălțimea pe 
care o va trece...

Intr-un număr recent, 
revista „Der Leichtathlet* 
din R.D. Germană publică 
un interesant tabel al re
zultatelor, a patru săritori, 
obținute cu prăjina de me
tal și cu cea de „sticlă* :

D, Tork (SUA) 4,57
4,927

La sfirșitul campionatului categoriei A...

Direcția... Dinamo !
Desen de NEAGU RADULESCU

de 
o popularitate 
decît campio- 
Anglia de pil- 
Cupei este de

noi
competițional

competiție 
fost primită 
rezerve. In

ce mai mult, nu- 
echipelor pârtiei- 
n-a crescut prea 
Cifrele au variat

acum 
ai co- 
din în-

mai...

Ri pensia 
Pe Uni-

anul ur- 
specta- 

la o fi
de care 
iți mai 

acum, 
disputat

Cupa, această pasio
nantă competiție, care in 
multe țări se bucură în 
rîndurile iubitorilor 
fotbal de 
mai mare 
natul — in 
dă, finala 
fiecare dată evenimentu
lui sportiv nr. 1 al «- 
nului — s-a disputat pen
tru prima dată la 
în anul 
1933—34.

Ca orice 
nouă, ea a 
cu destule 
plus, activitatea sportivă 
era redusă pe atunci. 
Urmarea ? La prima edi
ție nu au participat de
cît 65 de echipe. De alt
fel, nici in anii următori, 
deși meciurile de Cupă 
au început să placă din 
ce in 
mărul 
pante 
mult, 
între 100 și 200 dc echi
pe, in timp ce 
activiștii sportivi 
misiilor de fotbal 
treaga țară nu 
prididesc cu consemnarea 
înscrierilor și rezultate
lor fiecărei ediții, la care 
iau parte cu regularitate 
peste 2090 de echipe !

Prima finală de Cupă 
a fost fără istoric : echi
pa timișoreană 
a învins cu 5—0 
versitatea Cluj.

In schimb, in 
mător (1934—35) 
tarii au asistat 
nală de Cupă, 
mulți dintre ei 
aduc aminte și 
Trofeul și l-au 
Ripensia—deținătoarea lui 
— și... strămoșul Rapidu
lui de azi, C.F.R. Bucu
rești. Firește, pronosticu
rile erau favorabile, Ri
pensiei, care in același 
an ciștigase campionatul 
și mergea, cum se spu
ne, la „dublă". Timișo
renii au prezentat „for
mația lor de aur" : Zom
bori— Biirger, Hoksarri— 
Deheleanu, Cotormani, 
Lazăr-Bindea, Beke, Cio- 
lac, Schwartz, Dobay.

Echipa C.F.R.-ului 
vea nume mai puțin so
nore. Ea cuprindea insă 
o serie de jucători va-

j.

p.
R. Ankio

(SUA) 4,57
4,895 

(Fini.) 4,44
4,94 

(Fini.) 4,57
4.76

«Creșterea" substanțială 
a acestor rezultate ne seu 
tește de orice fel de co
mentarii...

Vintilă,
II, pe Barbu II, 
etc.
surprinderea ge- 
finala a revenit

un 
a 
fi 

scor 
6-5. 
2—0, 

de două 
evoluția 

următoa- 
(in min.

2—0,
Unirea 

Universita-

loroși ca actualii antre
nori Roșculeț, 
Wetzer 
Ujlachi

Spre 
nerată,
C.F.R.-ului, după 
meci dramatic, care 
necesitat prelungiri 
s-a încheiat cu un 
puțin obișnuit: 
C.F.R. a condus cu
iar la pauză scorul era 2—1. 
Ripensia a egalat in min. 
47, dar C.F.R. a marcat 
din nou și încă 
ori; 4—2. Apoi 
scorului a fost 
rea : 4—3, 5—3 
70), 5—4 și... iată și min. 
88: 11 m pentru Ripen
sia ! Portarul Ripensiei, 
Zombori, „specialist- in 
asemenea lovituri, și-a 
făcut datoria ca de obi
cei : 5—5 ! In prelungiri, 
C.F.R, a marcat golul 
victoriei.

Ripensia s-a reabilitat 
in anul următor, cind 
a cîștigat cu 5—1 finala 
cu Unirea Tr. București, 
apoi insă timp de 6 ani 
nimeni n-a putut smul
ge Cupa din miinile Ra
pidului (fostul C.F.R.) 
care a învins rind 
pe rind in finale pe 
Ripensia cu 5—1, C.A.M. 
Timișoara cu 3—2, Spor
tul Studențesc cu 
Venus cu 2—1, I 
Tr. cu 4—3, 
tea cu 7—1.

Din cauza
Cupa nu și-a 
tat decît o ediție care a 
fost ciștigată de C.F.R. 
Tr. Severin (4—0 cu Spor
tul Studențesc).

In altă parte a ziaru
lui publicăm rezultatele 
finalelor Cupei din 1943 
și pînă acum, mai puțin 
finala de miine al cărei 
rezultat, vă rugăm să 
ne iertați, nu vi-l putem 
comunica incă...

In anii noștri, 
a căpătat o 
strălucire, 

războiului, 
mai dispu-

Cupa 
deosebită 

printr-o par

ticipare masivă atît a 
echipelor cit și a spec
tatorilor.

Intre anii 1949 și 1952, 
deci patru am la rind, 
Cupa n-a părăsit vitri
na cu trofee a clubului 
Steaua (care pe atunci 
purta numele de C.C.A.).

Din 1951 Cupa a cu
noscut un fenomen in
teresant .- echipele de ca
tegorie B au început să 
aibă Și ele... cuvint în 
această competiție, iar 
in anul 1954 s-a pro
dus și marea surpriză: 
Mctaluț Reșița a învins 
Pe Dinamo București cu 
2—0, după un meci in 
care ciștigătorii nu s-au 
lâsat nici un moment in
timidați de faima for
mației bucureștene.

Isprava fotbaliștilor 
din Reșița nu a rămas 
izolată, căci în anii 

1955, 1956, 1959 și I960 am 
înregistrat prezența in 
finală a unor echipe de 
categorie B: Progresul 
Oradea, Energia C. Tur- 
zii, CSM Baia Mare și 
Dinamo Obor. Iar anul 
trecut — n-ați uitat 
nici dvs. și nu au ui
tat mai ales... rapidiș- 
tii — Arieșul Turda a 
înscris din nou numele 
unei formații de B pe 
lista ciștigătorilor Cu
pei.

Miine, pe stadionul 
„23 August" vom asista 
la a 24-a finali și, ho- 
tărit lucru, partida Ra
pid—Steaua oferă una 
din cele mai pasionante 
întreceri din istoria a- 
cestei competiții.

JACK BERVRIU
PETRE GAȚU

Poșta magazin
MIHAI SCHWARTZ. TI

MIȘOARA. — 1) Jucătorul 
care a executat o lovitură 
de la 11 metri are și el. 
firește, dreptul de a relua 
mingea respinsă de por
tar. Numai cmd mingea 
a lovit bara la executarea 
unui penalti și a revenit 
ia teren, el nu mai poate 
atinge balonul, căci ar în
semna că joacă a doua oa
ră mingea. — 2) Fotbalis
tul suedez Hamrin. din e- 
chipa Fiorentina, n-a fost 
niciodată un atlet de per
formanță. De altfel, el are 
un picior ceva mai scurt, 
ceea ce îl face să șchioa
pele puțin. Alai rău este 
totuși de fotbaliștii care 
șchioapătă la... figurat !

DUMITRU I. DINCA, 
CRAIOVA. — 1) Untr-un
meci de fotbal, mingea 

degajată de portar se lo
vește de spatele unui ata
cant advers care se afla 
în apropiere și intră in 
gol. Dacă atacantul respec
tiv este în luptă pentru 
titlul de golgheter, se con
sideră și acest gol sau 
nu ?”. Se consideră ! Și în 
anumite împrejurări poate 
avea o valoare mai mare 
decît un gol înscris „la 
păianjen" !. — 2) Nu sîn- 
teți singurul care n-a mai 
găsit volumul „Jocurile 
Olimpice de la Roma”. Dar 
vă pot da o veste bună: 
la sfirșitul acestei luni a- 
pare o nouă ediție a aces
tei lucrări. După cum ve
deți, numai dv. v-am spus 
acest secret !

Cînd „Grivei” 
devine fotbalist...
în cursul unui meci de 

fotbal, un cline a pătruns 
pe terenul de joc și a în
ceput să alerge spre una 
din porți. In timpul acesta, 
un înaintaș a șutat. Cîincle, 
ohscrvînd balonul în aer, 
a... sărit după el ca un 
veritabil fotbalist și, at:n- 
gîndu-1, i-a schimbat direc
ția în... poartă.

Acest episod neobișnuit 
s-a produs, recent, în Da
nemarca, la un meci de 
categoria B dintre echipele 
Norresundbv și del Gal. 
în momentul acela scorni 
era de 2—1 pentru echipa 
oaspe. del Gal, iar local
nicii, încurajați de public, 
forțau egaîarea. Prin ffolul 
înscris de ce! de-al... 23-lea 
fotbalist despre care am 
vorbit mai sus, scorul a 
devenit 3—1 pentru for
mația del jGal, întrucît ar
bitrai. Ilans Bergen, a 
considerat punctul... vala
bil.

El n-a vrut să revie în 
ruptul capului asupra a 
reslei decizii, cu toate pro
testele vehemente ale spec
tatorilor și ale jucătorilor 
de la Norresundby. susți- 

! nînd că în astfel de îm- 
■ prt’jurări. cîînele echivalca- 
i ză cu un smoc de iarbă, 
J care schimbă direcția 
j mingii, făcînd-o să intre 

în gol.
Cu o astfel de interpre

tare a regulamentului de 
joc (fie fapt el trebuia să 
dea o mince de arbitrii), 
pe Ilans Bergen îl aștvp- 
ta o... soartă crudă la sfîr- 
șilul meciului. Gazdele au 
cir li gat însă pînă la urmă 
și cura în asemenea situații 
se... iartă lot, arbitrul și-a 
putut revedea nevasta și 
copiii...

S. SEGAL, IAȘI. — Po
trivit aliniatului 6 din ar
ticolul I al regulamentului 
campionatului mondial de 
fotbal, numai jucătorii care 
au făcut parte din forma
ția victorioasă in finală 
primesc medalii de aur. 
Pek* a pierdut deci prile
jul de a avea o a doua 
medalie de aur. Referitor 
la „Cupa Jules Rimet" ce 
se acordă echipei campi
oane mondiale, trebuie să 
precizăm că nu este „șa- 
lanj- perpetuu", cum s-a 
știut pînă acum, ci ea in
tră definitiv in posesia e- 
chipei care o va cîștiga 
de trei ori. Dacă în 1966, 
la Londra, întrecerea va 
fi ciștigată de una din ță
rile care au cucerit pînă 
acum de două ori titlul 
3e campioană mondială 
.'Brazilia, Italia sau Uru
guay), F.I.FJA, va pune in 
joc un nou trofeu, „Cupa 
Jules Rimet” devenind 
proprietatea uneia din a- 
ceste țări.

MARIN PADURARU, 
MOROIENI. — Marin Voi- 
nea, din echipa de fotbal 
Progresul, are 27 de ani. 
înainte de a juca la Pro
gresul, a activat la echipa 
Solidaritatea-București. Și 
Petre Mîndru are tot 27 de 
ani. Victor Mafteuță are 
un an în plus. El a mai 
jucat la Rapid (cind echi
pa se numea Locomotiva), 
la Rapid II și apoi la Ta- 
rom.
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Șase probe cu participare internațională
Din nou întreceri internaționale pe 

apele Soagovului...
Sportivi din R.D. Germană, R.P. 

Polonă și din țara noastră vor lua 
startul, miine, începînd de la ora 10, 
în probele tradiționalei Regate Snagov 
la canotaj academic.

PE AEROPORTUL BANEASA au 
sosit ieri la prinz cele două dele
gații de peste hotare, care participă 
la competiție. Au aterizat mai întii 
oaspeții polonezi, care au deplasat o 
delegație de 13 persoane, condusă de 
Hjeronim Cegielski, din conducerea 
federației de specialitate. Preocupați 
in special de verificarea echipelor lor 
feminine, polonezii au trimis la Bucu
rești cele mai bune echipe ale lor 
la' dublu și 44-1 vîsle. Dublul este 
alcătuit din vechea cunoștință a a- 
matoriior de canotaj de la noi, Wanda 
Augusztyniak (care a concurat de 
mai multe ori pe Snagov) și o va
loroasă parteneră a ei, Bojena Kra- 
wacka. Cele două reprezentante ale 
clubului universitar AZS dețin titlul 
de campioane ale țării. „Pairul" po
lonez este alcătuit din Eva Cieslak, 
Brzeska Atarzena, Eva Kacperska, 
Benigna Kosicka + Cecilia Szulc,

de asemenea de la AZS, și ele deți
nătoare ale titlului de campioane. în 
probele de băieți va lua startul un 
echipaj de 2+1 (Szeptycki, Szypula-ț- 
Hawranke). Din declarațiile condu
cătorului delegației reiese că cele 
mai multe speranțe sînt legate de 
echipajul feminin de patru, care re
cent a cîștigat primul loc intr-un con
curs în Olanda.

CU MULT INTERES este așteptată 
reapariția pe pistele noastre a ca
notorilor din R.D. Germană, țară care 
actualmente deține un loc fruntaș in 
ierarhia europeană, mai ales in pro
bele feminine. Conducătorul delega
ției. Helmut Horatschke, membru al 
prezidiului federației, ne-a arătat că 
in vederile federației, pentru viitoaiele 
întreceri internaționale, se află cite 
două echipaje la fiecare probă. Prima 
garnitură va fi verificată săptămina 
viitoare la triunghiularul R.D.G. — 
R.P. Polonă — R.S. Cehoslovacă de 
la Poznan, iar cea de-a doua par
ticipă miine la Regata Snagov La 
fete, Tt.D. Germană va fi reprezentată 
de un 4+1 de la TSC Oberchone- 
weide (Dompke. Janssen, Koepenick, 
Podzuweit + Bader). In probele de

PERFORMANTE DE PRIM RANG ÎN CONCURSUL 
CICLIST INTERNATIONAL PE ECHIPE

(Urmare din pag. 1)

Dino Zandegu, Giorgio Ursi), 
„clasă" 
ei —

au 
și — după cum afirmă chiar 
pot constitui nucleu] echipei 

italiei pentru campionatele mondiale. 
Pe locul 

R. P.tiva
II s-a
Polone

clasat reprezenta- 
care a părut evi-

ai lui Ion Cosma (pe ultima parte 
acesta a fost ca și inexistent). Ga
briel Moiceanu (excelent) și Aurel 
Șelaru (un coechipier de bază) au 
dus greul acestei dure curse. Oricum 
clasarea la. numai 7 secunde de e- 
chipa R. P. Polone reprezintă — în

desfă furat peEchipa Italiei evolulnd ieri In cadrul concursului internațional 
șoseaua București—Ploiești

dent incomodată de căldura excesivă 
de ieri după-amiază. Oricum și per
formanța lor 
pe locul «III,

este meritorie. Clasată 
formația întîi a clubu-

ora 8 se dă de la ! 
șoseaua București — [

Miine la 
km 8 de pe , 
Buftea ■— Ploiești, startul în con
cursul internațional individual cu 
plecare în bloc. Alergătorii vor 
avea de acoperit 180 km pe ruta 
București — Bănești — Cîmpina 
— varianta nouă — Ploiești — 
București — sosirea la km 8,500 
(lingă aeroportul Băneasa). Vor 
participa alergători din R. P. Po
lonă, Italia, R. P. Bulgaria și cei 
mat voloroși rutieri din țara noa
stră.

lui sportiv 
handicapul 
Zanoni — 
rezista la ritmul
pe primii 50 
08:25) — și al

Dina mc, a avut de suferit 
abandonului lui Ludovic 
om de bază (n-a putut 

impus de colegii săi 
km parcurși în lh 
aportului insuficient

a
Echipa de handbal in 7 

țării noastre a revenit 
in Capitală

Ieri 
pitală 
handbal în 7 a țării noastre, care, a 
participat la turneul de la Tășmaidan 
(Belgrad) După terminarea acestei 
întreceri jucătorii romini au evoluat 
._ i ■: .. intîlnind o

întărită cu 
din echipa 

revenit

dimineață s-a reîntors în Ca- 
reprezentativa rpasculină de

în localitatea Negotin, 
selecționată a regiunii, 
numeroși handbahști 
RP.F. Iugoslavia. Victoria a ___
spor’ vifor noștri cu scorul de 14 
13 (9—6).

Mâine, de la ora io 

îtt „Regata Snagov” 
băieți, vor concura la 2+1 frații Horst 
și Klaus Liibbert de la DHfK Leip
zig, la 4 fără cîrmaci Kretschmar, 
Mrchacz, Miiller și Scholz de la a- 
celași club iar la 4+1 Bausza, Engel, 
Esslinger și Witte de la Dynamo 
Potsdam. Cîrmaciul tuturor ambar
cațiunilor va fi Siegmar Schulze.

ECHIPAJELE NOASTRE s-au pre
gătit cu intensitate in vederea pro
belor de miine. La fete, formația 
noastră de 4+1 rame (Bulugioiu, 
Ghiuzelea, Rigard, Tamaș + Borisov) 
se prezintă cu prima șansă. La a- 
ceastă probă, dat fiind că la 8+1 
nu este participare internațională, au 
mai fost înscrise și două formații al
cătuite din componentele „optului", 
care au astfel ocazia unei utile ve
rificări. La dublu își va face re
apariția cuplul Ghiuzelea — Rigard. 
în probele de băieți, echipajul de 
4 f.c. (Pongraț, Somovschi, Husa- 
renco. Radu) are prilejul unei noi 
victorii internaționale, după cum și 
cel de 4+1, remaniat, are posibili
tatea să se afirme. La băieți, una 
din cele mai „tari" întreceri va fi cea 
de 2+1, in care așteptăm un succes 
al reprezentanților noștri Petrov, Ve- 
reș, vice-campioni europeni.

Programul va fi completat cu cî- 
teva probe cu valoroasă participare 
internă.

RADU URZICEANU

Veni Suhova în finala (unicului dc tenis
de la Wimbledon

VERA SUKOVA

LONDRA 6 (Agerpres).
— Campioana cehoslovacă WHrf
Vera Sukova continuă 
seria surprizelor în tur- 
neul internațional de te- r 
nis de la Wimbledon. In 
semifinale, Sukova a reu- p 
șit să o învingă în două * « 
seturi 6—4; 6—3 pe cam- , | %M|
pioana braziliană Ester 
Bueno, fostă cîștigătoa- «i..' 

re a Wimbledonului. In 
cealaltă semifinală, Sus- 
man (S.U.A.) a cîștigat g 
cu 8—6; 6—1 în fața eu- 
glezoaicci Ann Haydon.

Sukova va întîlni in fi- 
rială pe Susman. In fi- MMM| 
nala probei de simpli: SHKH 
masculin vor juca doi 
australieni; Laver și «MMM 
Mulligan.

In sferturile de finală :
ale probei de dublu mixt 
Javorski—Sukova (R. S. 
Cehoslovacă) au învins 
cu 6—3; 7—5 perechea

> Pares, Alvarez (Austra- '
lia—S.U.A.) In semifi
nalele probei de dublu 
masculin Bob Hewitt, Stole (Aus
tralia) au eliminat cu '8—6; 7—5;

Campionatele mondiale de gimnastică
Praga, (prin telefon). După execu

tarea exercițiilor impuse, in fruntea 
clasamentelor se află un gimnast so
vietic, la individual, și echipa U.R.S.S. 
Iată clasamentele: MASCULIN, in
dividual : luri Titov (U.R.S.S.) 57,65; 
Endo (Japonia) 57,55; Cerar (Iu
goslavia) 57.30; Boris Sahlin 
(U.R.S.S) și Ono (Japonia) 57,25; 
6. Mițukuri (Japonia) 57,00. Sportivii 
romini au acumulat următoarele 
punctaje: F. Orendi 54,25 (locul 72), 
G. Tohăneanu 53,10 (locul 91). Au 
fost clasați 116 gimnaști. Pe echipe: 
U.R.S.S. 285,70 p; Japonia 285,65 p; 
R.S. Cehoslovacă 280,45 p; R.P. Chi
neză 278,45; Italia 278,20; R.P. Po
lonă 276,05; R.D. Germană și R.P. 
Bulgaria — cîte 275,45 p. In clasa
mentul pe echipe figurează reprezen
tativele a 20 de țări. După cum se 
știe, țara noastră a fost reprezentată 
la masculin 
dividual.

In cursul 
concurs și
cu exercițiile impuse. O comportare

numai in clasamentul in-

zilei de joi au intrat în 
gimnastele, de asemenea

foarte bună au avut gimnastele sovie
tice, care ocupă cinci locuri în pri
mele 10 ale clasamentului individual. 
Sportivele cehoslovace dovedesc și ele 
o bună pregătire. Deși cu Elena Ni- 
culescu nerestabilită, gimnastele noas
tre au intrat în concurs hotărîte să 
aibă o comportare cît mai bună. Ac
cidentarea Anei Mărgineanu (la să
rituri) și evoluția sub posibilități a 
Elenei Niculescu, au făcut să scadă 
potențialul formației noastre. Este 
puțin probabil ca Elena Niculescu să 
poată concura la exercițiile liber a- 
lese, care au loc sîmbătă. Iată acum 
clasamentele la feminin, după exer
cițiile impuse. Individual : Latînina 
(U.R.S.S.) 38,598; Ceaslavska (R.S.C.) 
38,333; Pervuhina (U.R.S.S.) 38,199; 
Bosakoya (R.S.C.) 37,999; Manina 
(U.R.S.S.) 37,966. Le urmează Asta
hova (U.R.S.S.), Ingrid Fost (R.D.G.), 
Ikeda (Japonia), Ivanova (U.R.S.S.), 
Ruzickova (R.S.C.), Muratova 
(U.R.S.S.), Ono (Japonia) etc. Gim
nastele noastre au obținut următoarele 
rezultate: Iovan, sărituri 9,300; pa-

ralele 9,066 ; bîrnă 9,333 ; sol 9*țț\ 

Liță : 9,366 — 9,166 — 9,166 — 9,2S>,' 
Niculescu : 9,333 — 8,666 — 8,866 — 
8,933; Zîmbreșteanu: 9,066 — 8,700 
— 9,066 — 9,100 ; Ilie : 8,633 — 
8,700 — 8,800 — 8,566. Ana Mărgi
neanu s-a accidentat la sărituri.

In clasamentul pe echipe :
190,461 
Japonia
185,562 ;
R.P. Chineză 183,795. Echipa R.P. 
Romine se află pe locul 9 cu 180,859 
p. In clasament figurează reprezenta
tivele a 16 țări. La ora cînd închidem 
ediția se desfășoară exercițiile libere 
la masculin.
țiile libere la 
fele mondiale 
concursul pe

R.S. Cehoslovacă
186,861 ; R.P.
R.D. Germană 

183,795.

U.R.S.S. 
188,562; 
Ungară 

184,626;

Sîmbătă au loc exerci- 
feminin, iar campiona- 
se încheie duminică cu 

aparate.
C. ATANASIU

secretar al F.R.G. ~

*Turul ciclist al R. P. Ungare

TURUL FRANȚEI
Ciclistul engiez Simpson es'v^jjwil 

purtător al tricoului galben L «-Turtii 
Franței, după cea de-a 12-a etapă, 
Pau — St. Gaudens, desfășurată 
peste vîrfurile munților Pirinei. Cîști- 
gătorul etapei a fost francezul Ca- 
zala, care a parcurs 207 km în 5h 
59:27,0. Pe locul doi s-a clasat ita
lianul Carlesi. în clasamentul general 
Simpson este urmat de olandezul Gel- 
dermans la 30 sec și belgianul G. 
Desmet la 1:08,0. Francezul Anquetil 
se află pe locul 6 la 3:20,0.

Cea de-a 11-a etapă, Bayonne — 
Pau (155 km) a revenit alergătoru
lui belgian Pauwels în 3h 54:36,0. In 
cursul acestei etape a lost nevoit să 
abandoneze campionul mondial Rik 
Van Looy, unul din favoriții cursei. 
Accidentat la kilometrul 36, într-o 
busculadă provocată de o motocicle
tă care însoțea caravana, ciclistul 
belgian a fost transportat la spitalul 
din Pau. Ei suferă de un traumatism 
renal și o rană la genunchiul stîng.i

★
Etapa a 3-a a turului Franței pen 

tru amatori s-a terminat cu victori; 
francezului Matignon. In etapa a 4-; 
Bagnereș-de Bigorre — St. Gauden: 
(126 km) victoria a revenit olanae 
zului Janssens — 3h 21:53,0. Clasa 
mentul general individual are doi li 
deri: Hugens (Olanda) și Morale 
(Spania).

locul 4selecționata de tineret București — pe
sa-comportareaceste condiții 

tisfăcătoare.
Olimpia București 

s-au situat înaintea echipei reprezen
tative a R. P. Bulgaria. Firește, 
tr-o cursă ‘ ‘
timpii și se compară cu cei obținuți 
in competițiile similare, clasarea îna
intea unei formații sau alta nu re
prezintă un criteriu. Dar, ținind sea
ma că aici era vorba de echipa na
țională a R. P. Bulgaria, putem so 
coti performanța ca meritorie.

Iată acum clasamentul final a! în
trecerii pe 100 km desfășurată con- 
tra-cronometru pe echipe pe șoseaua 
București — Ploiești între bornele 

parcurs două

o

și Dinamo 11

_ in-
în care se înregistrează

București 
kilometrice 14—39 (s-au 
tururi complete) :

1. Italia 2h 17:21 ; 2.
2h 20:56 ; 3. Dinamo I
Olimpia 2h 23:24 ; 5. Dinamo II 2h 
23:47; 6. R. P. Bulgaria 2h 25.46,

R. P. Polonă 
2h 21:03; 4.

BUDAPESTA (Agerpres). — Cea 
de-a 5-a etapă a turului ciclist al 
R. P. Ungare a fost împărțită in două 
semietape. Prima 6-a disputat con- 
tracronometrului individual pe ruta 
Pees — Sekszard (56 km). Cel mai 
bun timp a fost realizat de austria
cul Eberl — 1 h 20:56,0, urmat 
compatriotul Bău Christian la 
Primul «.între cicliștii romini 
Florian Cristescu, pe locul 
2:59,0 față de ciștigător.

După câteva ore de repaus, 
de concurenți rămași în

de
26 sec. 
a fost
10, la

55 
au

3 h 11:25,0. In același 
în ordine: Horvath

cei 
cursă 

luat startul in cea de-a doua semi- 
etapă : Sekszard — Szeged (136 km). 
Puțin timp după plecare au evadat 
din 
doi 
nu) 
La 
nia

pluton 7 alergători : 4 maghiari, 
romini (Ardeleanu și C. Moieea- 
și un ciclist din R.D. Germană, 

sprintul linal, primul a trecut li- 
de sosire Meszaros (R. P. U.)

cronometrat cu 
timp au sosit 
(R.P.U.), Ardeleanu (R.P.R.), Moiceanu 
(R.P.R.), Mezei (R.P.U.), Puhro (R.D.G.) 
și Iuhasz (R.P.U.) In ansamblu, cea 
de-a 5-a etapă a fost ciștigată de 
austriacul Adolf Christian — 4 h 32:47,0. 
Florian Cristescu a ocupat locul 8 — 
cu 4 h 35:20,0. Clasamentul etapei pe 
echipe : 1. Austria 13 h 47:08,0; 2. Di
namo Dresda 13 h 49:12,0 ; 3. Selec- 

h

1.
2.

3. Torok

Meciul de șah disputat la Lvov între 
echipele reprezentative ale U.R.S.S. ți 
Iugoslaviei s-a terminat cu scorul de 
37—23 puncte în favoarea jucătorilor so
vietici. In ultimele trei partide între
rupte s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Gligorici-Stein 0—1 ; Bronstein- 
Minici 1—0 ; Ivanovici-Zvorîkina re
miză.

Cea de-a 5-a edifie a tradiționalului 
turneu international de șah „Memorialul 
dr. Lajos Asztaloș" se va desfășura 
între 9 și 28 iulie în orașul Kecskemet 
și va reuni 9 mari maeștri internațio
nali și numeroși maeștri internaționali. 
Pe lista participanților figurează Hol
mov (U.R.S.S ), Filip (R.S. Cehoslovacă), 
Szabo (R. P. Ungară), Pire (Iugoslavia), 
Pietsch (R. D. Germană). Kolarov (R.P. 
Bulgaria) și alții. Din R. P. Rom'mă 
va participa C. Radovici.

Echipele de tenis de masă ale Japoniei, 
aflate în turneu în li. P. Chineză, au 
evoluat la Șanhai în compania selecțio
natelor loeale. La feminin a cîștigat re
prezentativa Japoniei cu 3—1, iar la 
masculin echipa Șanhaiului cu 5—2. 
Noul campion al R. P. Chineze, lan 
Hui-hua, l-a învins pe Kimura cu 21—17 
?i 21—13, și pe Matsubara cu 21—17, 
20—22, 21—16.

ționata de tineret București 13 
49:57,0.

Clasamentul generai individual : 
Christian (Austria) 21 h 06:16,0 ; 
Jusko (R.P.U.) la 2:02,0 ;
(R.P.U.) la 3:03,0. Dintre cicliștii ro- 
mînl primul este Ion Ardeleanu pe 
locul 12, la 12:47,0.

Clasamentul pe 
Budapesta I 63 h 
Budapesta II — 63 
tria 63 h 53:28,0 ; 
tineret București — 64 h 
Dinamo
Pină la
gare au
etape.

Dresda — 64 h 
sfîrșitul turului 
mai rămas de

echipe : 1. Dozsa
44:37,0 ; 2. Dozsa 

h 51:40,0; 3. Aus- 
4. Selecționata de 

02:53,0 ; 5.
05:41,0 etc. 
R. P. Un- 
disputat 3

MARE CONCURS

Viaceslav

INTERNATIONAL DE CANOTAJ ACADEMIC
LA PHILADELPHIA (SUA)

Selecfionata de polo pe apă a R. P. 
Ungare a susținut în orașul Volgograd 
două întîlniri amicale eu echipa R.S.F.S. 
Ruse. Primul meci s-a terminat la e- 
galitate : 4—4, iar cel de-al doilea a fost 
cîștigat de jucătorii sovietici cu scorul 
de 4—1. Echipa maghiară va mai sus
ține întîlniri la Batumi și Tbilisi.

Ivanov (U.R.S.S.) învingător la schif simplu
desfășoară unPhiladelphia se 

concurs internațional de cano-
La

mare
taj academic Ia care iau parte spor
tivi din U. R. S. S., R. F. Germană, 
Canada, S.U.A. și alte țări. Proba de 
schif simplu a fost ciștigată de cam
pionul olimpic Viaceslav Ivanov 
(U.R.S.S.) care l-a învins pe campio
nul S.U.A., Seymour Cromwell, par

curgînd distanța de 2.000 de metri îi 
7:40,9. Cursa echipajelor de 8' plus : 
a revenit, de asemenea, canotorii» 
sovietici, înaintea echipajelor S.U.A 
și Canadei. In serii, la dublu scul! 
sovieticii Golovanov și Brejko au in 
trecut echipajul american Lefevre 
Tripss. Aproape 50.000 de spectator 
au asistat la întreceri.
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