
A II'
a București și Brașov s-au disputat ieri, 
în mijlocul unui mare interes, primele 
partide din cadru] turneelor semifinale ale 

campionatului mondial, în timp ce la Ploiești 
a avut loc una din întîlnirile ce urmează să 
stabilească ordinea echipelor clasate pe ultimele 
trei locuri ale clasamentului general.

Prin victoriile înregistrate echipele R.P. Ro
mane și R.P.F. Iugoslavia au făcut o serioasă 
obțiune pentru locurile fruntașe in grupe. 
Lupta pentru intiietate este insă departe de a

fi fost rezolvată. Partidele de astăzi și miine 
avind un caracter decisiv stîrnesc astfel un in
teres deosebit.

In ceea ce ne privește în mod direct, să spe
răm că formația noastră reprezentativă va juca 
și vineri, în meciul „cheie" cu echipa R.S. Ceho
slovace, la adevărata sa valoare, așa cum a fă
cut ieri în partea a doua a îrrtîlnirii cu formația 
R.P. Ungare, spre satisfacția și bucuria sutelor 
de mii de iubitori ai sportului din patria noas
tră.
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La capătul unei partide de mare luptă c 4

H. P. Milă E ,, Examene" in plină vacanță.

Echipa noastră a făcut un joc bun, 
mai ales în repriza a Iha e»

în grupa semifinală de la 
București selecționata țării 
noastre a debutat' cu o victo
rie, întrecind echipa R. P. Un
gare cu 9—7 (4—4). Dar, ceea 
ce a bucurat mai mult pe nu- 
jmeroșii iubitori ai handbalului 
prezenți ieri după-amiază pe 
«stadionul Republicii a fost' fap
tul că, de această dată, repre
zentantele noastre au evoluat 
cu mult mai bine decit în par
tidele precedente, practicînd un 
joc^Sni in apărare și folosind 
în «iac o circulație rapidă a 
mingii. Datorită acestui lucru, 
ele au fost superioare de-a 
lungul întregii partide handba
listelor maghiare și este cert

că 
de doua 
care le-a

în ciuda
P.

CAMPIONATELE 
D£ ATLETISM 

ALE JUNIORILOR
I 

vr 
în 

dală întrecerile finale 
campionatelor republi- 
de atletism pentru ju- 
și junioare. Concursu- 

care vor reuni cîteva 
de. participanți din în-

La sfîrșitul săptămînii 
itoare se vor desfășura 
Capitală întrecerile Ii. 
ale 
cane 
niori 

sute 
treaga țară, se vor desfă
șura pe stadionul Tineretu
lui.

CANOTORII 
„REGATA

NOȘTRI 
POZNAN"

că victoria ar fi fost mult mai 
clară dacă echipa R. P. Ro
mine nu ar fi scăpat o serie 
de mari ocazii. în această or
dine de idei vom aminti 
echipa a beneficiat 
lovituri de la 7 m, pe 
ratat!

Cu toate acestea, și
faptului că selecționata R. 
Ungare a condus de trei ori ta 
timpul întâlnirii (1—0, 4-3, 5—4), 
handbalistele romîne au știut 
(în efirșit!) să se regăsească, 
să organizeze acțiuni ofensive 
variate, în care finalizarea se 
făcea fie prin șuturi de la dis
tanță, fie prin angajarea „pivo- 
ților“. Se poate spune deci că 
ceea ce a determinat reviri
mentul în jocul echipei noas
tre a fost faptul că atacul s-a 
mișcat bine, menținînd un 
ritm accelerat, fără să se ba
zeze în mod unilateral doar pe 
folosirea contraatacurilor. în 
acest sens nu trebuie trecut cu 
vederea că s-au risipit și ratat 
o serie de mingi prin declan
șarea unor contraatacuri cu în
târziere și mingi la adversar.

în ansamblu însă echipa a 
jucat bine și cu ceva mai pu
țină nervozitate decit în parti
dele anterioare. Echipa oaspe a 
dat o replică bună. Nu a mai 
manifestat lipsurile din jocurile 
din serii, cînd apărarea a fost 
penetrabilă și cînd în atac se 
aștepta 
de la 
motiv 
amiază
frumoase, 
ales prin

Partida 
goluri fulgerătoare. In min. 1
după două pase Romhanyi 
înscrie, pentru ca imediat Ște- 
fănescu să egaleze. Echipa 
noastră domină, ratează prin 
Boțan un contraatac (singură 
pe semicerc a tras in bară). 
Tot ea nu reușește să trans-

totul de la Jona sau 
Hajekne. Pentru acest 
meciul de ieri după- 
a

Nu este gol! Boțarr ratează una din loviturile de la 7 m 
trimițind puternic mingea in bară. Cu toate acestea echipa 
noastră va obține pină ia urmă o frumoasă victorie.

Foto: P. Romoșan

Pe agenda campionatului
Astâzi: Danemarca — II R. S s. la Sibiu

R. s. fclioslovacâ — R. P. linRara ia București
liiinc: R. P. Ilomînâ — R. S. Cehoslovaca la București 

și R. P. r. Iugoslavia — Danemarca la Brașov
JOI, 12 IULIE

(la București, 
ora 19 : 

P. UN- 
Feder-

Ieri dimineață
Capitala, îndreptîndu-se spre
Varșovia, un lot de sportivi 

vor concura la 
inter-

a părăsit

romîni care ... __
tradiționalul concurs 
național de canotaj acade
mic „Regata " 
petiția se desfășoară 
>ătă ți duminică pe lacul 
Aalta.

Poznan". Corn- 
sîm-

BASCHETBALIȘTII DE LA 
VORWĂRTS LEIPZIG 

JOACĂ IN ȚARA NOA
STRĂ

Sîmbătă va sosi în țara 
oastră echipa masculină 
le baschet Vorwărts din 
eipzig, pentru a susține 
in turneu în compania bas- 
hetbaliștilor romîni. Oas- 
îții vor juca la Arad. O- 
idea, Tg. Mureș și Sibiu, 
1 cele mai valoroase for- 
ații din localitate.

TRĂGĂTORII ROMlNI 
PARTICIPĂ LA UN CON
CURS ÎN R.D. GERMANA

In R. D. Germană începe 
:i un concurs de talere și 
eet. In vederea acestei 
«mpetiții a făcut deplasarea 

un lot de trăgători din 
ra noastră, alcătuit din 
aestrul emerit al sportului 
campion olimpic Ion Du- 

itrescu, Gheorghe Enache, 
umitru ~ 
seu, 
ireta 
a.

Danciu, Ion Al- 
Ștefan Popovici, Mar- 
Filip și Aurelia Cos-

ÎNCEPUT TURNEULA
INTERNAȚIONAL DF 

ȘAH DE LA KECSKEMET

Reprezentantul nostra, 
drvin Radovici, a remi- 
it în primele două runde 
i Fazekaș și Portisch. 
upă două runde, conduce 
arele maestru Szabo cu 2 
incte, urmat de Portisch 
i l‘/2 P-

de ieri
fost dinamic, cu faze 

plăcînd mult, mai 
schimbările scorului, 
a debutat cu două

• GRUPA I 
stadionul Republicii),
R. S. CEHOSLOVACA—R. 
GARĂ, arbitru : Edgar 
hoff (R.D. Germană).

în deschidere, ora
S. S.E. nr. 2-S.S.E. nr. 
niori) ; ora 17.30 ; Steaua—Rapid 
(seniori).

• GRUPA II (la Sibiu), ora 
19 : DANEMARCA—U.R.S.S., ar
bitru : Jan Slaats (Olanda).

• GRUPA III (la Ploiești), 
ora 19 : GERMANIA—JAPONIA 
(pentru locurile 7—9), arbitru 
H. P. Hruschka (Austria).

VINERI, 13 IULIE

16,15 :
1 (ju-

DANEMARCA, arbitru : Vasile 
Sidea (R.P. Romină).

• GRUPA III (la Ploiești), 
ora 19 : R.P. POLONA - GER
MANIA (pentru locurile 7—9), 
arbitru: H. P. Hruschka (Aus
tria).

19 : 
CE- 
Th.

CALIN ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

• GRUPA I (la București, 
stadionul Republicii), ora
R. P. ROMÎNA - R. S. 
HOSLOVACA, arbitru: 
Janerstam (Suedia).

în deschidere, ora 16.15:
S. S.E. nr. 1—Voința (juniori) ; 
ora 17.30 : Steaua—C.S.S. (se
niori).

• GRUPA II (la Brașov), ora 
19; R.P.F. IUGOSLAVIA—

Ne vorbesc oaspeții
Printre personalitățile care asistă la cea de a Il-a ediție a 

campionatului mondial feminin de handbal în 7 sint și d-nii 
KURT WADMARK (Suedia) și MARIAN FLANDER (Iugosla
via), membri in comisia tehnică a Federației internaționale de 
handbal.

Iată ce ne-au declarat cei doi oaspeți cu privire la vizita 
lor în țara noastră și la desfășurarea celei de a II-a ediții a 
campionatului mondial:

(SVE- 
doua

KURT WADMARK 
VIA). Mă aflu pentru a 
oară in capitala țării dv. 
mulți ani de tind am 
pentru prima oară Bucureștiul.
Mai exact 23 de ani, adică în 
1939, tind jucam handbal in 
echipa națională a Suediei. 
Bucureștiul de azi, față de cei 
de ieri, este de ,ne re cunoscut.

văzut

MARIAN FLANDER

KCBT WAUMARK

Construcțiile ultra moderne, 
spațiile verzi, m-au impresio
nat din prima clipă. Pot tă 
spun că aci totul este nou, fru
mos, construit cu gust.

Despre echipele participante 
la campionatul mondial nu pot

(Continuare ta pag. a 4-a)
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Ne aflăm in plină 
tind elevii și-au luat 
sori, de la colegi. Ii

vară.
de la
excursii, cutreierind țara

in tabere la munte sau la

O lună de zile de 
școală, de la profe-

care au rămas „acasă" să 
bine alte „examene": fina-

cele

Fiindcă peste clleva zile, in 
startul pentru desemnarea

Păltinișului va avea ca oas- 
(21—22 iulie), 
va găzdui a 
frumos sport.
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vacanță de 
rămas bun 
întîlnim in 

pentru a-i cunoaște frumusețile,
mare.

Mai sint insă colegi de-ai lor 
se pregătească pentru a trece cu 
lele campionatelor republicane ale școlilor sportive dc elevi.

Pe bazele sportive din Brașov și Iași, București și Timi
șoara, Cluj și Galați, pretutindeni unde ființează 
aproape 50 de școli de acest gen, in aceste zile activitatea 
este deosebit de febrilă. Se fac ultimele pregătiri, se aleg 
cei mai buni dintre cei buni.
5 localități din țară se. va da 
campionilor.

Sibiu... Orașul de la poalele
peți pe voleibaliști (18—22 iulie) și gimmaști 
Pentru handbaliști (18—22 iulie) orașul care-i 
fost ales Timișoara, cu vechi tradiții în acest 
Elevii iubitori ai baschetului vor poposi la Satu Mare, unde
intre 18—22 iulie, paralel cu întrecerea propriu-zisă vor 
avea prilejul să facă o bună popularizare unui sport relativ 
tinăr pe aceste meleaguri. In sfirșit, orașul de pe Criș va 
fi „martorul" întrecerilor de atletism. Pe culoarele pistei de 
alergări, la sectoarele de aruncări și sărituri, amatorii de 
atletism din Oradea vor avea prilejul să vadă ,la lucru" 
în zilele de 28 și 29 iulie pe cei mai talentați atleți din ria
dul școlarilor, „schimbul de miine".

Așadar, în zilele de vacanță, cum este și firesc, sportul 
n-a fost dat uitării. Cinci finale republicane, ale școlilor 
sportive, aceste adevărate pepiniere ale sportului nostru de 
performanță, vor aduce in întrecere sute de elevi sportivi de 
la care așteptăm rezultate pe măsura minunatelor condiții 
oferite de regimul nostru.
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Din nou la startul curselor dc viteza pe circuit!
După o absentă îndelungată 

cursele motocicliste de viteză pe 
circuit vor reuni din nou în jurul 
traseelor zeci de mii de iubitori 
ai sportului cu motor. Duminică 
dimineață, cei mai buni viteziști 
din tara noastră și — alături de 
ei — o serie de specialiști din 
R. P. Bulgaria vor evolua pe tra
seul de la Arcul de Triumf, într-o 
interesantă și spectaculoasă com
petiție dotată cu „Cupa Dinamo".

Concurenți cu recunoscut curaj, 
tehnicieni ai virajelor, alergători 
oare și-au probat măiestria In 
zeci de concursuri internaționale, 
vor evolua în fața publicului 
bucureștean în cadrul a șase pro
be rezervate următoarelor clase: 
125 cmc, 
350 cmc 
500
soară 1900 m și este înscris p« 
str. Mînăstirea Cașin — Arcul 
de Triumf — Șos. Kiseleff 
(pină în dreptul Expoziției Eco
nomice).

La competiție vor fi prezenți 
Gh. Ion, Gh. Voiculescu, M. Dă- 
nescu, PI. Costache, Tr. Macarie, 
M. Cerneseu, V. Szabo, L. Szabo, 
Mihai Pop, Marin Volcu, Cristian

cmc

175 cine. 250 cmc și
— sport, 350 cmc și
— curse. Traseul mă-

Fază dmlr-o întrecere

Dovltz, Erwin Seiler, Ștefan lan- 
covici, Tudor Popa, C. Radoviei, 
precum și alergătorii de la Voin
ța București, Steagul roșu Bra
sov, Locomotiva Ploiești, Poiana 
Cimpina etc. Antrenamentul 
oficial are loc vineri dimineață 
intre orele 10 șl 12.

MiINE ÎNCEPE TURNEUL INTERNATIONAL
DE POLO DE LA ARAD

Vineri, sâmbătă și duminică, 
iubitorii jocului de polo din 
Arad vor avea prilejul să urmă
rească un interesant turneu, la 
care participă reprezentativa 
R.S.S. Ucrainene, echipele de 
tineret ale R. P. Bulgaria și 
R. P. Romîne și selecționata 
divizionară a țării noastre.

Poliștii bulgari au sosit în 
Capitală ieri dimineață, cînd 
au și făcut un antrenament la 
ștrandul Tineretului. Alături de 
Ekserov, Dimiter Konstantinov 
și Krstev, din prima reprezen
tativă a țării vecine, vor evolua 
o serie de tineri, speranțe ale 
poloului bulgar. Reprezentativa 
R.S.S. Ucrainene este așteptată 
în cursul zilei de azi, urmind 
ca seara să plece spre Arad.

Jocurile se vor desfășura in

bazin

R.S.S. Ucraineană- 
Romînă (tineret), Selecțio- 
divizionară — R.P. Bulga- 
(tineret) ; DUMINICA: 

Bulgaria (tineret) — R.P.

nocturnă la frumosul
„din pădurice", după următo
rul program : VINERI : Selec
ționata divizionară — R.P. Ro- 
mînă (tineret), R.S.S. Ucrainea
nă—R.P.Bulgaria (tineret); SÎM- 
BĂTĂ :
R.P. 
na ta 
ria 
R.P.
Romînă (tineret), Selecționata di
vizionară — R.S.S. Ucraineană.

După încheierea turneului de 
la Arad, care constituie un bun 
prilej de verificare și selecție 
în vederea campionatului euro
pean, poliștii ucraineni vor mai 
juca la Cluj și Tg. Mureș, iar 
sportivii bulgari la Timișoara 
și Lugoj, cu cele mai bune 
echipe locale.

Centrele de învățare 
a înotului din Capitală ș

i
Consiliul orășenesc UCFS f 

București anunță că în mo- ț 
mental de față funcțiunea- ț 
ză următoarele centre de ; 
învățare a înotului pentru 
copii :

— Ștrandul Tineretului I

— Palatul Pionierilor
— Baza Dinamo — lacul 

Tei
— Baza Sirena — lacul Tei
— Ștrandul Izvor
— Baza Unirea
La aceste cursuri pot par

ticipa copii între 5—15 
înscrieri se primesc la 
diile cluburilor Dinamo 
șeaua Ștefan cei Mare
Metalul (strada St. Ștefan 

. 3) și Progresul (strada dr. 
£ Staicovici 42).

ani.
se-

(șo-
43).
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C. I CLI SIVI

Campionatele de pistă ale Capitalei LOTUL JUNIORILOR
PRIMII ÎNVINGĂTORI a fost alcătuit

După o serie de concursuri de ve
rificare, pistarzii bucureșteni au luat 
marți după-amiază startul în campio
natele republicane pe anul 1962. Peste 
30 de alergători reprezentînd cluburile 
Steaua. Dinamo, Olimpia, Voința ți 
Unirea au fost prezenți la deschide
rea festivă, a fazei orășenești (cam
pionatele Capitalei).

In programul primei zile a campio
natelor ’ii figurat probele de urmă-

care a fost realizat și cel mai bun 
timp al zilei. Silviu Duță (Steaua) 
s-a dovedit din nou cei mai bun la 
această probă fiind marcat cu 5:23,3 
(4.000 m). In clasament îl urmează 
V. Voloșin (Steaua) 5:29,8, V. Ior
dache (Dinamo) 5:32,4, I. Vasile 
(Steaua) 5:48,1. La startul probei, re
zervată juniorilor au fost prezenți 18 
tineri pistarzi. Cristea Stan și Marius 
Gurgui (Steaua) s-au Confirmat ca

Dumitru Stan, care a cîștigat proba 
olimpică de 1.000 m cu start de pe 
loc. Pornit al 14-lea în cursă, el a în
registrat 1:14,7 (cel mai bun timp al 
sezonului) după ce au condus pe rînd 
în clasament V. Iordache, M. Voines- 
cu și Silviu Duță. Clasament final: 1. 
D. Stan (Steaua)' 1:14,7, 2. S. Duță 
(Steaua) 1:15,3, 3. M. Voinescu (Di
namo) 1:15,8,

Iată învingătorii la juniori: 500 m 
cu start de pe loc — M. Popescu (Di
namo) 39,1 sec. (preferat de „sorți" 
în disputa cu colegul său de club D. 
Dumitrescu, marcat cu același timp); 
semifond : V. Burlacu (Steaua). În
trecerile continuă azi pe velodromul 
Dinamo de la ora 16,30.

Vineri are loc pe șoseaua Bucu
rești—Urziceni, începind de la ora 16, 
campionatul regional contratimp indi
vidual, rezervat seniorilor și juniori
lor de cat. I și a Il-a. Startul se dă 
de la km 11,500-

TR. 1OANIȚESCU

Reprezentativa noastră de juniori 
va da- primul examen internațional 
al anului la 28 iulie cînd va primi 
replica selecționatei R.P. Ungare. 
Partida dintre cele două formații 
constituie revanșa celei disputate la 
17 septembrie 19S1 la Budapesta, 
unde, după cum se știe, juniorii ro- 
mîni au obținut victoria cu scorul 
de 6-5.

□e data aceasta, meciul vă avea loc 
la București. Pregătirile tinerilor 
noștri boxeri în vederea acestei con
fruntări au început în mod practic 
de săptămînă trecută, prin disputarea 
turneului de selecție organizat la Ga
lați de federația de specialitate.

„Acest turneu — ne-a declarat la 
înapoierea de la Galați tov. Marin 
Niculae, secretarul federației, și-a 
atins, intr-o bună măsură, scopul. 
Majoritatea pugiliștilor, și îndeosebi 
cei din Timișoara, cm manifestat o

bună pregătire, practicind un box a- 
proape de cerințele tehnicii moderne. 
Am văzut însă și boxeri (din Brăila 
și Galați) la care, din păcate, preocu
pările pentru tehnică sînt trecute pe 
„planul doi". Vorbind despre echipa 
pe care o vom alinia în meciul cu 
juniorii maghiari, consider că deși 
avem o formație redutabilă, trebuie 
să ne pregătim cu toată atenția pen
tru a realiza un rezultat cit mai bun“.

După turneul de selecție, antrenorii 
Lucian Popescu și Paul Mentzel, oare 
se ocupă de pregătirea echipei s-au 
fixat asupra lotului. Iată-1: C. Buzu- 
luc, A. Iliescu, C. Cfudu, N. Moldo
van, Al. Spătanu, V. Tudoee, C. Ni- 
culescu, M. Cornel, Gh. Chivar, V. 
Dobre, I. Bogdan, St. Szentanal, M. 
Staicu, V. Trandafir, T. Basarab.

C. RAI CU

lută-i oe cel <M funion D. Dumitretcu ri M. Popeșcu, «ținut ace
lași timp la probii de 500 m cu st«rt de pe ioc. ^Sorțu‘ «u aZnbuit primul 

tabioe i

rire ind-T:dYs'a seniori și janiott Tu- 
rul iutii a s jous pe pistarz avansați 
la un mare efort. deoarece se califi
cai' ma departe oonc jeoții cu tim
purile :e e mai bune. Tn continuare 
intrec?':-e s-au desfășurat sn seră efi- 
minator 
gind V
I. Vasile 
tori au ros

a:.

■n semifinalele probei ajim- 
lordache — V. Voloșin și 

S. Duță. Primii aiergâ- 
__ ___ ____ eliminați și astfel că fi
nala probei s-a disputat intre foste! 
___ r Silviu Duțâ și talentatul 
Victor Voloșin. Intr-o confruntare ta
camp on

autentice speranțe Eî au mers din 
victorie in viefor*. iar finala a reve- 

jurgui cronometrat 
2.0® m cu 2:47.6. 
s-au clasat, in or- 
(Sfeaua). V. Bur- 

Ivan (Dinamo). In 
imulâi s-a desfășu

rat o probă de e.'wninare seniori cîș- 
:îgat3 de Alexandra Hirju (Steaua).

Și întrecerile desfășurate ieri au 
fost dominate de pistarzii de Ia 
Steaua. In mod deoseflft s-a remarcat

nit lui

Pregătirile lotului reprezentativ 
de tineret

întrecerile finale ate campionatelor 
republicane de atletism ale seniorilor 
reprezintă un serios examen nu nu
mai pentru atleții participant, dar și 
pentru antrenorii și profesorii de edu
cație fizică, pentru cluburile și asocia
țiile sportive respective și, în ultimă 
instanță, pentru consiliile regionale 
ale UCFS. La Galați se vor vedea 
foarte bine roadele muncii desfășura
te pina acum pe tărîmul atletismului, 
in iumina documentelor Conferinței pe 
țară a organizației noastre și a con
sfătuirii atletismului din luna ianua
rie.

In rîndurile următoare vom publica 
bilanțul anului atletic 1962 așa cum 
se prezintă el înaintea concursurilor 
de Ia sfirșitul acestei săptămîni. Sîn- 
tem convinși că atleții noștri fruntași 
nu-si vor precupeți eforturile pentru 
a corecta In mod substanțial cifrele 
acestor rezultate, penlru a realiza — 
in număr cit mai mare — standardu- 
rile 
tele

pentru participarea la campiona- 
europene de Ia Belgrad.

403 METRI
57.8 
53,0
58,1
58.8
59.0
59,, 
60.1*
60,5

Dumitrescu — Metalul Buc. 
Stâncii — Steaua Buc. 
Grecescu — Dinamo Buc. 
Teodorof — Dinamo Buc.

. Cosa — Farul C-ța. 
I. Tutica — Petrolul 
V. Gabor — Dinamo 
V. Pazmany — CSO

800 METRI

G. 
Fi. 
FI.
El. 
V.

5.51* 
5,51* 
5,50*

G. RătMesert — CSS Bile. 
Ee.
M.

Potoroacă — SSE Pt. 
Mîliadis — Dinamo Buc.

GREUTATE

pi. 
Br.

Oradea.

15, 63
13,84
13,«8 
12,03

A. 
A.
E.

Sălăgean — Dinamo Br. 
Gurău — Progresul Bu>. 
Scherer — voința Br. 

M. Silaghl — Voința Buc.
DISC

3:083 FI. Grecescu — Dinamo Buc. 53,18
2:10,3 EI. Teodorof — Dinamo Buc. 51,48
2:14,4 G. D’jftiitrescu — Metalul Buc.
2:14.9 V. Cosa — Farul C-ța 44,98
2:16,3* L. Frunză -- Rapid Buc. 41,78
2:17,1* V. Gabor — Dinamo Br. 40,87
2:20,0 L. Păuleț — Metalul Roman 40,10

L. Mxuoliu — Metalul Buc.
Ol. Cataramă — Șc. sp. UCFS 

C-lirag.
El. Cosac — Știința BuC.
” Szabo — Știința Buc. 

Gtttău — Progresul BUC. 
Macovei — Metalul Roman

I, 
A. 
A.

Lotul reprezentativ de tineret se 
pre: iesle intens in vederea apropia
tul: turneu pe care îl va întreprinde 
in R.P. Polonă. Principala preocupare 
a celor doi antrenori — Aurel Barbu 
și Dumitru lonescu — este aceea de 
a imprima lotului cunoștințe tehnice 
corespunzătoare și o bună pregătire 
fizică generală. Apoi, pentru ca tinerii 
noștri rugbiștâi să fie aduși cit mai 
aproape de condițiile ce joc, ei au 
susținut și două întâlniri de verificare 
in compania formațiiior Grivița Roșie 
și Progresul. Scorul întâlnirii — 19—16 
pentru Gri-.-ța Roșie — dovedește cit 
de susținută a fost replica pe care 
rugbiștii din lot au dat-o’ redutabili
lor lor adversari. Al doilea meci de 
verificare, cu Progresul — desfășurat 
luni — a fost și el un prilej de ob
servații pozitive. Marea majoritate a 
jucătorilor din lot s-au mișcat cu

multă ușurință, au asigurat cursivi
tate acțiunilor. Scor: 13—6 pentru
reprezentativa de tineret. Cei mai 
buni: Dăiciulescu, Dragomir, Rahto- 
pol, Marin, Goga, Baciu și Mihai 
NicoTeseu.

Intr-o discuție avută după meci cu 
prof. Aurel Barbu, acesta ne-a arătat 
că este mulțumit de felul in care 
se prezintă tinerii noștri rugbiști. El 
a ținut să sublinieze că toți compo- 
nenții lotului au lucrat în mod per
severent, dovedind spirit de disci
plină și dragoste de muncă.

Știința Cluj—hfid 4-2
CLUJ, 9 (prin telefon). — Intîfnirea 

dintre echipele Știința Cluj—Rapid 
București, restanță în campionatul re
publican, s-a încheiat cn victoria echipei 
gazdă la scorul de 4—2 (1—1, 1—0, 
2—0, 0—1). Au înscris Magrari, 
Hrean, Kari, Ștefan pentru clujeni. Popa 
Și Țăranu (4 m) pentru bm-ureșteni.

GH. TOMA-coresp.

Foraj polonez de specialitate a a- 
nunțat că din motive tehnice echipa 
de haltere a R.P. Polone (care urma 
să susțină o întâlnire cu echipa R.P. 
Romine, duminică la Galați) n.u poate 
face deplasarea. Federația de haltere 
a R.P. Polone a cerut ca întâlnirea 
să aibă loc în octombrie.

Echipa de tineret a R.P. Romîne 
care va întâlni la Rzesov echipa de 
tinere: ? R P. Polone va pleca în 
eursul zi_ei de miine.

SULIȚA
Diacotiescu — Steaua Buc. 
Bucea — CSS Timiș. 
Stoica — Știința Buc. 
Nyilas — Metalul Buc. 
Oțeleanu — SSE Craiova.

51,17 
41,55* 
41,00 
39,24 
39,03*

• = junioară.

M. 
n. 
s. 
A.
M.

i • Probele campionatelor repu- 
1 blicane de seniori sînt programate 
j simbătă de la ora 15,30 și dumi- 
’ nică de la ora 16,00. Afaratonul 
' se va desfășura duminică (ora 
i 17,30), iar cursa de 20 km marș 
| va avea loc simbătă (ora 17,55). 
| • Decatlonul este
| pentru miercuri și joi, începind de 
I la ora 9. Cursa de 50 km marș va 
j avea loc joi (ora 6).
) • Pentatlonul femei a fost însă
t amînat Data și locul desfășurării 
| vor fi anunțate ulterior.
i • La sfirșitul întrecerilor se 
> vor întocmi clasamente generale 
1 pe cluburi — asociații sportive și 
| pe regiuni. In baza acestora F.R.A. 
| va decerna cupe și plachete echi- 
j peîor ciștigătoare.

programat După al 101-lea concurs internațional

Convorbire cu lolanda Bala:
100 METRI

FEMEI

12.Z* A. Beșuan — Știința Cluj.
1Z^ I. Petrescu — Rapid Buc.
IM C. Maksay — Metalul Buc.
12,3 G. Luțâ — Rapid Buc.
12,4 G. Palade — Știința Buc.
12,5* V. Furdui — Șc. sp. UCFS 1

200 MFTBI

243 I. Petrescu — Rapid. Buc.
253* A. Besuan — Știința Cluj
25.6 C. Maksay — Metalul Bat.
253 G. Lutâ — Rapid Buc.
253 G. Palade — Știința Buc.

Roman

Belmega — CSM Cluj 
Sîrbu — Metalul Buc. 
Boranglc — Știința Buc. 
Pândele — Unirea Buc.

80 M GARDURI

UCFS

Jung — Steaua Buc. 
Sudan — Știința Buc.
Sîrbu — Metalul BUc.
Grama — SSE Reșița 
Sgăvirdea — știința Timiș. 
Costin — CSO Oradea.

Calificările pentru categoria A
La ora actuali, în central atenției 

iubitorilor voleiului din tara noastră se 
afla întrecerile din cadrul fazei inter- 
necionale a campionatelor de calificare 
pentru cateeoria A. La a dona rtipj 
a lor tn țrupete I, a Il-a și a III » 
zonale și la cea de a cineea în grupa 
a IV-a. campionatele au programat.' pen
tru duminici 15 iulie următoarele jocuri:

GRIT 4 I : Constructorul Hwnednar» 
—C.S.O Bar» Mare (m) ; Cooperatorul 
Șintled—înainte Timișoara (m) ; Cor- 
vinul Deva—C.S.O. Baia Mare (f); 
Ș.S.E. Oradea—Știința Timișoara (f). 
GRUPA A II-A: C.S.O. Brăila—Rulmen
tul Birlad (m); Progresul Tg. Neamț-Ful- 
gerul Suceava (m). GRUPA A IlI-a: 
Industria sîrmei Cîmpia Turzii—Banca 
Tg. Mureș (m); Știința Brașov—Victoria 
Buzău (m); Partizanul Roșu Brașov— 
Voința Ploiești (f) ; Știința Dej—Sani
tarul Tg. Mureș (f). GRUPA A IU-A: 
Cetatea Giurgiu—Stuful Tulcea (m); 
Eiectroputorc Craiova—Oțelul București 
(m) ; Știința București—F. C. Argeșul 
Curtea de Argeș (f). Primele echipe 
tint gazde.

După cum 
citirilor din 
zută nici o 
din cauza eliminării echipei Ș.S.E. Bacău, 
care nu s-a prezentat la primul 
fazei interregionale. In grupa 
au rămas astfel 
feminine: Chimia
Brăila,

a III», și echipa feminină Voința 
Ploiești. Constatând în urma cercetări
lor întreprinse că, la etapa regională 
Ploiești, din motive de forță majoră nu 
a participat numărul minim de echipe 
feminine cerut de regulament, Comisia 
centrală de competiții din F. R. Volei 
a aprobat ca echipa Voința Ploiești să 
participe totuși la faza interregională 
a campionatului feminin de calificare în 
categoria A.

ÎNĂLȚIME
Balaș — Steaua Buc. 
Vorbneanu — Șc. sp.

Roman
POpescu — CSS Buc. 
Dăscălescu — CSS Buc, 
Mayer — UT Arad 
Popescu — CSM Mediaș 
Toma — SSE Oradea 
Neagu CSO Craiova 
Stănescu — SSE Iași. 
Balea — CSS Brașov 
Clungan — Știința Buc.

LUNGIME

ECHIPA PETROLUL PLOIEȘTI ȘI-A PASTRAT TITLUL
DE CAMPIOANA A TARII

se vede, în programul me- 
grupa a Il-a nu e prevă- 
întîlnire feminină. Aceasta

joc al 
aceasta 
echipe 
C.S.O. 

care-și vor disputa întâietatea 
la 22 iulie la Suceava și — returul — 
la 29 iulie la Brăila.

Apare ia schimb în program, în grupa

numai două
Suceava și

Timp de o săptămînă s-au desfă
șurat la Arad întrecerile ultimei faze 
a campionatului republican pe echipe 
mixte, ediția 1962. Turneul final, cu 
participarea a opt echipe, a prilejuit 
o luptă dirză și interesantă, la ca
pătul căreia titlul de campioană a 
țării a rămas în posesia formației 
Petrolul Ploiești. Șahiștii ploîeșteni 
au cules din 42 posibile 28l/2 puncte. 
Formațiile bucureștene Unirea și 
Electronica s-au clasat la numai un 
punct distanță de învingători, împăr
țind locurile 2—3. De remarcat că 
pînă în runda a 5-a a condus tlhi-

cînd, pierzînd surprinzător înrea,
fața Voinței Tg. Mureș, a rămas în 
urmă și n-a mai putut reface din 
handicap.

In continuarea clasamentului final 
se află Progresul București cu 21’/2p„ 
Crișana Oradea 18*/2 p., Voința Tg. 
Mureș 15*/2 p., C.F.R. Arad și Spar- 
tac București 14*/2 p.

Din echipa învingătoare rezultate 
individuale remarcabile au obținut 
Margareta Perevoznîc (6*/2 din 7)\ 
Maria Pogorevici (5*/2)', C. Partos 
(5‘/w), C Radovici (5) și Gh. Mi- 
tiled’u (4V2J-

de emoțiile Pe care le poat< 
întrecerea pentru cucerire, 
de campioană a țării. Ir 

ceea ce o interesează în mor

Printre protagoniștii campionatele 
de la Galați se află, în primul jind 
excelenta noastră atletă lolandaT^ ,iș 
Valoarea sa tehnică ridicată o scutești 
desigur 
provoca 
titlului 
schimb,
deosebit este rezultatul pe care î 
va obține la aceste campionate.

„Este a 5-a săptămînă consecutiv 
de concurs. La 17 iunie am concura 
la Varșovia (1,85 m), apoi la 24 iu 
nie la Praga (1,87 m), la 30 iunie l 
Moscova (1,80 m) și simbătă trecut 
la Londra. Tocmai de aceea sînt i 
puțin obosită, 
meu concurs, 
rezultat bun.
el...

M-a obosit 
de la Londra,

dar sper ca la primi 
la Galați, să obțin u 
Mă voț pregăti pentr

foarte mult deplasare 
„demnă" într-ade& 

de secolul vitezei în care ne aflăi 
Vinerea trecută la ora 
la București. Apoi am 
miezn-i nopții am ajuns 
capitala Angliei. Pînă 
hotel, am mîncat, m-am spălat și a 
adormit, era, de acum... simbătă. C 
mineața la ora 9 a început concurși 
Pentru că erau înscrise 24 de eonc 
rente, organizatorii au fost nevoiți 
programeze și calificări, imediat dut 
amiază a avut loc concursul propri 
zis. Ultima mea adversară, 
a rămas la 1,70 
concurs la 1,72 
prima- încercare.
bitrilar să urce
Am zărit tot din prima. Spectato 
englezi mi-au făcut o caldă 
tație de simpatie, întreruptă 
crainicul concursului care 
nunțat prima încercare la 
(ceea ce echivalează cu aproape 1,85 n 
Am reușit o săritură bună și ștach 
ta a rămas sus pe suporți. Crainic 
a anunțat atunci că la al 101-lea co 
curs internațional al meu — cu aci 
rezultat — devenisem campioană 
Angliei și stabilisem un nou reco 
al Marii Britanii.

Duminică dimineață am fost o 
nou in avion și seara am ajuns 
casă, printre cei dragi".

16 eram ii 
plecat și 

cu avionul 
am ajuns

siaaț
m. Eu am intrat 
m șt am trecut d
Apoi am cerut c 
ștacheta la 1,80

manif< 
insă
mi-a

6 f



Festivitatea de premiere 
a echipelor fruntașe

Marți, la sediul Federației de fotbal a avut loc festivitatea de pre
miere a echipei campioane, Dinamo București, a echipelor clasate pe locu
rile 2 și 3 (Petrolul Ploiești, și Progresul Bucureșfi) in campionatul cate
goriei Â pe anul 1961 —1962, precum și a echipelor Steaua București —- 
cîștigătoarea ediției 1961—1962 a „Cupei R.P.R.“ — și Rapid București, 
finalista Cupei.

Tov. Alexandru Pintea — președintele F.R.F. — a felicitat pe jucăto
rii si antrenorii echipelor și le-a înmiftat premiile (tricouri de campioni, 
metfalii, cupe).

In încheiere, a luat ctivinful tov. Aurel Duma, președintele Consilitr 
lui Generat al Uniunii de Cultură Fizică șl Sport, 
fotbaliștilor și a antrenorilor echipelor noastre fruntașe o serie de sarcini 
pentru activitatea competițională internă și internațională, din viitorul 
apropiat

După un joc frumos

STEAUA-SELECȚIONATA ARMATEI SIRENE 3-0 (3-0)
Re- 

țara 
noastră Selecționata Armatei siriene. 
Fotbaliștii oaspeți au întîlnit pe ciș- 
tigătoarea „Cupei R.P.R.", Steaua, în 
compania căreia au oferit celor 8.000 
de spectatori o partidă plăcută, cu 
faze spectaculoase, mai ales în prima 
repriză.

De la început fotbaliștii- noștri au 
inițiativa și numai după un minut. 
Constantin, de la 20 metri șutează în 
bară. Steaua, cu o linie de mijlocași 

construiește atac după atac și 
rnic. 8 reușește să deschidă scorul: 

Constantin primește mingea de la Za- 
voda și de la 25 m șutează sec pe jos. 
Mingea se lovește ae piciorul stope
rului Azml și intră in gol. Oaspeții 
echilibrează jocul și pun Ia încercare 
apărarea bticiireștenilor. în min. 9 
Eremia blochează la picioarele lui 
Ăgop. Cei care înscriu sînt fot jucă
torii bucureșteni. In min. 22 Raksi și 
min. 26 Tătaru majorează scorul la 
3—0.

In repriza a doua meciul este mai 
echilibrat Steaua cu o formație mo-

Marți, în nocturnă, pe stadionul 
publicii, șî-a început turneul in

dificată nu mai reușește să reediteze 
jocul bun și eficace din prima repriză, 
permițind oaspeților să se apropie mai 
des de poarta echipei noastre și să 
șuteze periculos, cum a fost in min. 
54 cînd Mohamad și Tarek au obligat 
pe Eremia să trimită in corner.

Selecționata Armatei siriene a con
stituit o surpriză plăcută prin tehnica 
individuală a jucătorilor și viteza in 
execuție. Cu un „tir" mai precis la 
poartă ar fi putut obține un rezultat 
mai bun.

Arbitrul Gh. Dulea (Buc.) a condus 
bine un joc desfășurat într-o notă de 
deplină sportivitate.

STEAUA: EREMIA — Zavoda II, 
COJOCARU, Staicu — Jenei (Don- 
ciu). CRĂCIUN — RAKSI, Constan
tin. Voinea, Mateianu (Tomeș). TA- 
TARU (Creiniceanu).

SEL. ARMATEI SIRIENE: FARES
— HAMDO, Azmi, J. Ahmed (Kevork)
— Philip (Tarek). A. Mohamad — 
Mons a, AVEDIS, Agop, Yousef, Hi- 
nien.

care a expus in fața

CONST. ALEXE

Note* eomeiatarii*
CONSTATĂRI

PE MARGINEA UNEI FINALE

Finala campionatului republican de 
juniori, Farul Constanța — Mureșul 
Tg. Mureș, a prilejuit un spectacol de 
f'.alitate, datorită bunei pregătiri a 

W'lor două echipe. A impresionat atit 
rezistența echipelor, care au avut de 
înfruntat o căldură înăbușitoare, cit 
și tehnica individuală corectă a ma
jorității jucătorilor și orientarea lor 
tactieă. Meciul a însemnat, din punct 
de vedere al stilului de joc, o con
fruntare între două echipe diferite i 
de o parte Farul cu un joc pronunțat 
colectiv, cu pregătirea acțiunilor la 
mijlocut terenului, cu combmații va
riate, cu dese schimbări de direcție 
în apropierea porții adverse, foarte 
effcacdț de alta, MuFeșuI, cu uri joc 
bazat pe contraatac rapid, purtat pe 
două „virfiiri" — interii St Nagy și 
Baca Ui, prin pase lungi. Pe scurt se 
poate spune că a fost o întrecere 
între pasele scurte și multiple (Farul) 
și pasele lungi, in adincime (Mure
șul). Fiecare echipă s-a achitat bine 
de aceste sarcini de joc. Mai bine 
însă, avrnd și o formație mai echili
brată, a făcut-o Farul, care s-a apro
piat mai mult de jocul modern: co
lectiv și constructiv. învingătorii și 
învinșii merită însă aceleași laude și 
împreună cu ei și antrenorii Coma- 
niță (Farul) și Bociardi (Mureșul)— 
care i-au îndrumat atît de bine — 
pentru frumoasa finală oferită dumb 
nică.

De altfel, faptul că aceste două e- 
chipe au ajuns în finală nu-i întim- 
plător. Ele au mai jucat în turul fi- 
rral al campionatului: Mureșul de 
cinci ori (ajungînd de 3 ori în semi
finale) și Farul de 3 ori (o dată în 
flrială). La aceste două cluburi există 
o preocupare serioasă pentru ridica
rea elementelor tinere, grijă pentru 
buna lor instruire, ca de altfel și la 
C.S.M. Cluj. C.S.M.S. Iași, Crișana 
Oradea, în opoziție cu multe din echi
paje de categorie A. Deci, o notă 
btifiă pentru primele, dar in același 
timp — și o notă proastă pentru 
multe echipe fruntașe, care — cu cî- 
teVh excepții (Dinamo București, 
Steaua, Progresul. Rapid. Petrolul, St. 
foȘtr, Dinamo bacău) — acordă prea 
puțină importanță sau 
creșterii juniorilor. Așa 
de ce multe dintre ele 
pe lista campioanelor
deci, nu au participat la turneul final 
al campionatului.

Problema juniorilor trebuie privită 
cu toată seriozitatea în primul rînd 
de către echipele de categorie A.

DE CE A LIPSIT MEDICUL!...

Duminică s-a petrecut un fapt deo
sebit de grav: doi jucători (unul de 
la Mureșul și altul de la Farul) s-au 
accidentat în timpul finalei juniorilor 
și nu a avut cine să le dea îngrijirile 
necesare. Medicul a absentat I

Organele respective, care fac dele
gările de medici, au datoria să cerce
teze de ce nu a fost un medic dumi
nică și 
setnenea

AZI — 
LA

să ia măsuri exemplare. A- 
lipsuri sînt inadmisibile.

INTILNIRI INTERNAȚIONALE 
PLOIEȘTI Șl LA GALAȚI

partidelor internaționale con-Seria partidelor internaționale con
tinuă astăzi in două orașe: Ia Ploiești 
și la Galați.

La Ploiești. Petrolul primește vizita 
campioanei Danemarcei. Eisberg. Me
ciul — care va începe la ora 16.45 — 
stîrnește un viu interes printre ama
torii de fotbal localnici.

Spectatorii găiățeni vor avea prile
jul să asiste la un meci interesant, în
tre C.S.O. și Selecționata Armatei 
siriene.

• IERI la Hunedoara: Selecționata 
regiunii — Metropol (Brazilia) 
(1-0).

CINE VA FI ADVERSARA 
ECHIPEI STEAUA 

ÎN „CUPA CUPELOR"!

2—4

Lotul de jucători, cel mai des folosit in campionat, al echipei Dinamo București. De la stingi Is 
dreapta, sus: Țircovnicu, Eftimie, V. Angliei, Nunweiller IV, Nunweiller III, Ene, Ștefan Con- 
stanlinescu, Alexandru S‘ Popa. Jos : Ptrcălab, Frătilă, Unguroiu, Ivan, Date»,Viu, David fi Varga

Toți jucătorii poartă tricourile de campioni republicani. )

★

Așadar, noua noastră echipă cam
pioană ®te DINAMO BUCUREȘTI 
(antrenori : Dumitru Nfculaie-Nicușor 
și I. Nedelescu), care-și instrie ast
fel pentru a doua oară numele pe lis
ta câștigătorilor acestei mari între
ceri fotbalistice (prima dată în 1955).

Succesul fotbaliștilor _c!ubuluî Dî- 
namo este bî 
tește 
campionatului 
tare cit mai 
de calitate. Și acest lutru le-a reușit 
in mare măsură, după cum s-a vă
zut în mai multe partide. Echipa 
dinamovistă a avut însă și scăderi 
și momente de impas pe parcursul 
campionstuhit. Totuși. echipa a găsit 
resurse și a avut tărie să depășească 
aceste dificultăți, s-a redresat, munca

itat El le râsplă- 
eforturile depuse în timpul 

pentru o compor- 
bună, pentru un joc

știri
Stara Zagora 1—0, Marek St. Dimi- 
trovo — Spartak Plovdiv 1—2, Cemo 
More Varna — Slavia Sofia 2—1 ți 
Minior Pernik —Spartak Pleven 1—1.

de instruire s-a desfășurat într-o at
mosferă mai bună, comportarea ge- 
r:-2'ă s-a îmbunătățit simțitor, lucru 
reflectat 
ultimele 
pierdut 
pionatul 
a doua 
număr de goluri 
este a1 4-!ea în 
tiv din ultimele

Graficul comportării echipei Dinamo 
arată multă constanță în raport cu 
celelalte echipe: 18 puncte a acu
mulat în tur și tot 18 în retur; 22 
în ce'e 16 jocuri disputate pe teren 
propriu (inclusiv ce'e cu formațiile 
bucureștene) și 14 în cele 10 me
ciuri susținute în dep’asare (pro
centul punctelor cîștîgate afară este 
mai bun); în permanență echipa s-a 
găsit pe locuri fruntașe: o dată pe 
locul 6, de două ori pe locul 4. de 
9 ori pe 3, de 6 ori pe 2 șî de 8 ori 
pe primul loc. Prin prisma locului 
ocupat după fiecare etapă, echipa a 

o
a
2
1.

de altfel in faptul ca în 
zece etape echipa nu a mai 
nfci un
la trei
clasată.

joc, terminînd cam- 
puncte distanță de 
Petrolul, și cu un 
marcate (62) care 

clasamentul respec- 
15 campionate.

chiar de loc 
se și explică 
nu figurează 
regionale și,

Se știe că fn primul tur al „Cupei 
Cupelor", deținătoarea Cupei R.P.R., 
echipa Steaua, urmează să întîlnească 
formația care va cîștiga trofeul res
pectiv, în R. P. Bulgaria. Echipa bul
gară însă nu va fi desemnată decît 
la 9 septembrie, cînd va avea loc fi
nala în care s-au calificat Botev Plov
div și Dunav Russe. înseamnă că 
meciurile din cadrul „Cupei Cupelor" 
dintre Steaua și Botev sau Dunav vor 
avea loc între 9 și 30 septembrie 
(dată pînă la care toate întilnirile pri
mului tur trebuie să fie disputate).

Un amănunt interesant: Botev, este 
în formă. Duminică. în penultima e- 
tapă a campionatului bulgar, echipa 
din Plovdiv a dispus cu 6—1 de Lev- 
ski la Sofia I Celelalte rezultate ale 
etapei: ȚDNA — Spartak Varna 0—1. 
Dunav Russe — Lokomotiv Sofia 
1—0; Lokomotiv Plovdiv — Beroe

IERI Șl AZI IN TURNEUL DE CALIFI
CARE PENTRU CATEGORIA B

Două din jocurile etapei ă doua 
s-au disputat ieri:

La P. NEAMȚ: Progresul Alexan
dria — Drubeta Tr. Severin 1—0 
(0-0).

La MEDIAȘ: Voința Oradea — 
Minerul Baia Spfie 3—0 (2—0).

Etapa a doua a acestei competiții con
tinuă astăzi la Rm. Vîlcea, P. Neamț 
și Mediaș. Iată programul jocurilor:

Grapa I (Rm. Vilee a): Textila Bu- 
huși—Moldova Iași șl I.M.U. Medgi
dia—Unirea Botoșani.

Grupa H (P. Neamț) •
Ploiești—Rulmentul Brașov 
Pitești—Filaret Buc.

Grupa III (Mediaș) : A.S.
ramica Jimbolia și Unirea Dej—Avintul 
Reghin.

Rapid reg. 
$1 Metalul

Cjgir—Ce-

avut 
tur: 
locul 
locul

Toate 
Dinamo 
in acest

comportare mai bună în 
fost de
și de

5 ori consecutiv
8 ori consecutiv

duc Ia concluzia

re- 
pe 
pe

căacestea
a fost cea mai bună echipă 
campionat, la a cărui cuce-

rire au contribuit 21 de jucători t ' 
Nunweiller III și Ivan (cite 26 jocuri 
disputate), Popa și Pîrcălab (cîte 24), 
Datcu, Țircovnicu și David (cite 20), 
Ene (19), Nunweiller IV (18), Frățilă 
(17). Effimie și Ștefan (cîte 16), 
V. Alexandru (15). Varga (13), 
Constantinescu (10), Uțu (7), V. An- 
ghel și Unguroiu (cite 5). Panait, 
Dumitrescu și Stoenescu 
meci). Cele 62 de goluri 
au fost realizate de: Ene 
mie (11), Pircălab (7), 
si Frătilă (5), Varga și 
Nunweiller III și V. Alexandru (3)j 
șî... Zbîrcea (St. roșu-autogol).

Cu această frumoasă victorie 
s-a terminat insă sarcina 
Dlnamo București. Ea trebuie să se 
preocupe și mai departe de îmbună
tățirea jocului său și. mai ales, să 
se pregătească de acum înainte cu 
toată seriozitatea. O așteaptă debu
tul în ediția Î962—63 a „Cupei cam
pionilor europeni". în care — ca și 
în 1957 — va întîlni din nou pe 
Galatasaray Istanbul, precum și alte 
jocuri in turneul balcanic, ediția in 
curs de desfășurare. Și iubitorii fot
balului așteaptă din partea sa o 
comportare și rezultate de prestigiu, 
pe care — cu lotul valoros de care 
dispune — le poate realiza.

(cite un 
ale echipei 
(19), Efti- 
Țircovnicu 

David (4),

nn
echipei

In ultimul său meci in U.R.S.S

Progresul—Neftianik Baku 4-3 (2-3)
MOSCOVA II (Aserțw-es). — Echip» 

de fotbal Proeresul Boenre«t< a sastinnt 
cel de-af treilea meci din cadrul turneu
lui pe care îl întreprinde în U.R.S.S. De 
data aceasta fotbaliștii bucureșteni au 
jucat la Baku împotriva formației de 
categoria A, ^eftianîk. pe care an în
vins-o cu 4—3 (2—3) du pi un meci 
foarte interesant. Potrivit aprecierii co
respondentului sportiv al agenției TASS. 
cel mai bun jucător al echipei Progresul 
a fost extrema dreaptă Oaidă, autorul 
a trei «oluri. Scorul a fost deschis de 
fotbaliștii romîni în minutul 9, cînd

Oaidă a șutat imparabil de la 14 m. 
Garilele etalează în minutul 26, dar 
după 5 minute Oaidă aduce din nftu a- 
vantaj echipei sale. Fotbaliștii din Baku 
termină însă puternic repriz.a, înscriind 
de două ori prin Markarov și Tuaev. 
In repriza a doua Progresul presează 
insistent și. după o serie de acțiuni ra
tate, Oaidă egalează. Se părea că me
ciul se va termina la egalitate, dar cu 
puțin înainte de sflrșit Voinea pătrunde 
pe centru, trage în Colțul din stingă al 
porții, marcînd golul victoriei.

25 de autoturisme „Moskvici11 atribuite participantflor la 
AZI ULTIMA ZI PENTRU VINZAREA BILETELOR LA TRAGEREA
In perioada februarie — iunie 1962 

„LOTO-PRONOSPORT" a atribuit su
plimentar participanțilot la sistemele 
de joc, în afara numeroaselor premii 
obișnuite în bani, 25 AUTOTURISME 
„MOSKVICI": 9 la Loto Central, 9 la 
Pronoexpres, 1 la Pronosport, 6 la 
Loz în Plic (serii speciale cu premii 
în obîecte și bani). In aceeași perioa
dă, au mai fost atribuite — în afara 
celor 25 de autoturisme: 78 moto
ciclete, scutere și motorete, 30 de te
levizoare, 100 de frigidere, 102 ara
gazuri, 351 de biciclete, 150 aparate 
de radio, 33 de mașini de cusut, 751 
de ceasornice de mină și alte nume
roase obiecte.

La tragerile LOTO CENTRAL au 
fost de asemenea atribuite participan- 
ților numeroase și valoroase premii în 
bani. Astfel la tragerea din 22 iunie 
1962 au fost atribuite: 1 premiu spe
cial „A" in valoare de 31.666 lei, 2 
premii speciale „B“ a 13.194 lei, I 
premiu special „C“ a 7.510 lei, iar Ia 
categoria 1 3 premii a cîte 17.075 lei. 
Importante premii aii fost câștigate de 
participanți și cu biletele sferturi.

Astfel, la aceeași tragere s-au a- 
tribuit pe bilete sferturi numeroase

TRAGEREA DE MI INE E RIN- 
DV. SA OBȚINEȚI UN PRE- 
MARE IN BANI I

cîștîguri printre care un premiu spe
cial „A" în valoare de 7.916 leî, 3 
premii speciale „C“ a 1.885 lei etc., 
etc.

LA
DUL
MIU

AZI ESTE ULTIMA ZI PENTRU 
VINZAREA BILETELOR. Tragerea de 
mîine va avea loc lă Gheorghieni.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 28 DIN 15 htffe 
a. t.

Pentru concursul respectiv „Progra
mul Loto-Pfdh'os'port" prezintă urmă
toarele pronosticuri:

sistemul „Loto - Pronosport"
LOTO CENTRAL DE MÎINE

8. Diikla Praga — Ruda Hvezda bra
tislava (camp. R.S.C.) 1

9. Slovan Bratislava — Spartak Hr.
Kralove (camp. R.S.C.)

10. Spartak Plzen — Banik 
(camp. R.S.C.)

Dynamo Zilina — Spartak 
Praga (camp. R.S.C.)

Spartak Brno — Slovan Nitta 
R.S.C.)»

n.
12.

1
Ostrava

1
Soltblovb 

1, X.
(camp.

1, «

PRONOEXPRES
_ tragerea Prorioexpres Nr. 28 

cliri 11 iulie 1962', au rost extrase 
uțnă următoarele numere:

La Nr. 28

din ____
35 4 33 16 6 36. Numere de re
zervă : 20 24.

1. Dinamo Galați — Eisbetg (Dane
marca) 1,

Unirea Botoșani — Textila Buhliși 
(baraj cat. B) 1,

Metalul Pitești 
dria (baraj cat. B)

Rulmentul Brașov — Drubeta 
Severin (baraj cat. B)

Unirea Dej — Minerul Baia 
(Baraj cat. B)

6. Ceramica Jimbolia — 
(baraj cat. B)

?. Flacăra roșie Tecuci 
(baraj cat B)

2.

3.

4.

5.

t

2 
Progresul Alexan-

1, 2 
Ihirriu

1. 2 
Sprie

1. 2
Voința Oradea 

U 2
- Moldova Iasi 

»

Extragere suplimentară (5 miirrefe 
din 49).

3f 8 39 44 49
Fond de premii: 493.860.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 18 hilie 1962, lâ București, 
Calea Victoriei Nh 117, ora t9



Selecționatele de gimnastică ale R. P. Chineze
promit spectacole de înalt nivel

R. P. F. Iugoslavia -U.R.S.S. 10-5 (3-2)
BRAȘOV 11 (prin telefon de-'la tri

misul nostru). — Meciul a fost foarte 
disputat mai cu seamă în prima parte. 
Mai insistente în atac, handbalistele iu
goslave au cîștîgat întîlnirea cu scorul 
dc 10-5 (3-2). Jucătoarele sovietice au co
mis greșeala de a se apăra în sistemul de 
4-f-2. fapt care a înlesnit foarte mult 
acțiunile ofensive ale echipei iugoslave. 
De altfel Wilim Ticici, antrenorul echi
pei iugoslave, a dat indicații jucătoare
lor sale să acționeze mai mult cu pivo- 
lii și să încerce pătrunderi individuale, 
tactică ce lc-a reușit. In plus, handba
listele sovietice au greșit mult în apă
rare fiind nevoite să acorde nu mai

Ne vorbesc oaspeții
(Urmare din pag. 1)

am
Dar

spune prea multe, deoarece nu 
urmărit „la lucru" toate echipele, 
ceea ce am văzut m-a satisfăcut pe 

........................ a 
spectaculos, că el 

Sînt

bucură că handbalul 
un sport

deplin. Mă 
devenit 
se practică intr-un ritm rapid, 
de părere că echipa romînă este pînă 
acum cea mai bună. Ea dovedește un 
joc atletic și contraatacă foarte peri
culos. In ce privește arbitrajele sînt 
mulțumit și nu am primit nici o recla- 
mație pină acum. In condițiile unui 
joc atletic și unor apărări ferme 
unde se intervine foarte des din par. 
tea jucătoarelor este greu să arbi
trezi, De aceea, arbitrii fluieră destul 
de mult și in mod justificat.

Organizatorii merită felicitări pen
tru buna desfășurare a întrecerilor, 
pentru condițiile optime oferite echi
pelor participante. Am asistat la toa
te campionatele mondiale de hand
bal care au avut loc pină acum și 
pot să-mi permit să fac o asemenea 
afirmație",

MARIAN FLANDER (IUGOSLA
VIA). .Despre desfășurarea campio
natului mondial am numai cuvinte de 
laudă. Organizarea este excelentă, iar 
nivelul tehnic al partidelor este cu 
mult mai ridicat 
în Iugoslavia, la 
pionatului lumii.

Publicul romin 
câtor al jocului 
lucru contribuie, 
nivelului calitativ al acestui 
Rominia.

Nu pot trece cu vederea 
aspect pe care mi l-a oferit 
în București. Capitala dv. este fru
moasă și devine din zi în zi mai mi
nunată. Prima oară am vizitat Bucu- 
reștiul acum trei ani, dar de atunci 
și pină azi au apărut sute de clădiri 
noi, elegante, care atrag atenția ori
cărui vizitator de peste hotare.

Delegația iugoslavă are numai cu
vinte de laudă față de tot ce s-a fă
cut pentru ea. De aceea afirm că 
rominii sînt gazde foarte bune'.

puțin de 5 lovituri de la 7 m., dintre 
care 4 au fost transformate.

Iată cum a evoluat scorul. După 9 
minute de joc echipa iugoslavă conducea 
cu 3—0, apoi reprezentativa sovietică 
are o serie de acțiuni reușite în urma 
cărora handicapul este redus: 3—2. 
După pauză, In minutul 23, Jukneviciute 
reușește să egaleze: 3—3. Se părej 
că vom asista, în continuare la un joa 
foarte echilibrat. In următoarele 5 mi
nute, însă, handbalistele iugoslave atacă 
din ce în ce mai decis și obțin pînă 
în minutul 28 un substanțial avantaj : 
6—3. După alte 6 minute diferența de 
scor se mărește : 9—4. Pînă la sfîrșit 
fiecare echipă mai marchează cite un 
punct : 10—5. Arbitrul Edgar Federhoff 
(R. D. Germană) a condus foarte bine 
următoarele formații: R.P.F. Iugoslavia: 
Istvanovici (Miladinovici) — Jurcak. 
Dragosavac (min. 32 și 34), Jovancevici 
(min. 23), Bijelici (min. 40), Jakovetic 
(min. 23, min. 26 din 7 m și min. 31), 
Pavici, Jasici (min. 4 din 7 m. și min. 
8 din 7 m.), Radunovici (min. 9) și 
Rcbemjak; U.R.S.S. : Oseadceaia-Igna- 
tieva, Kluntbite, Jukneviciute (mir. 23), 
Tuleakova, Strelnikova, Bobrova (min. 
39), Korolevskaia (min. 10), Vunteșmeri 
(min. 19 și 29), Rjanskaia.

ADRIAN VASILIU

R. P. Polonă1—Japonia 
16 — 10 (7-5)

PLOIEȘTI 11 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Pe stadionul Pe
trolul din localitate s-a disputat 
miercuri primul meci din cadrul tur
neului pentru locurile 7—9. S-au 

întîlnit echipele R. P. Polone și Ja
poniei. In prima repriză jucătoarele 
poloneze pun accent pe intercepții, 
cu numeroase contraatacuri și iau 
conducerea în min. 5 cu 2—0. Repre
zentativa Japoniei demonstrează o 
circulație rapidă a mingii, dar caută 
prea mult poziții favorabile de șut. 
Totuși japonezele reușesc să egaleze: 
2—2. Acest lucru îl realizează pentru 
puțin timp, pentru că reprezentativa 
R. P. Polone preia din nou condu
cerea, pe care nu o mai cedează pînă 
în finalul partidei. Arbitrul P. Cîrli- 
geanu (R. P. Romînă) a condus for
mațiile :

R. P. POLONA: Cichon — Mi- 
chalska (5), Gabrys (2), Goralczyk 

Paluch, Duda (1)', Sowada, 
Szwabowska (2), Tobola (3), Jen- 
dmejosch.

JAPONIA: Shinozaki (Yamada) — 
Yamazaki (1), Nishimura (3), Aoki, 
Isobe, Sawada (2), Reiko Ui (3), 
Tamura, Ruroyawa, Ota (1).

P. VINTILA

Mîine, concurs demonstrativ la
De luni seară, reprezentativele de 

gimnastică ale R. P. Chineze sînt 
oaspe ale țării noastre. Evenimentul 
acesta stîrnește, desigur, un viu in
teres în rîndurile iubitorilor de gim
nastică, dată fiind îndeosebi forma 

dețin în prezent

(3),

nastică, dată fiind 
excelentă pe care o 
sportivii chinezi.

Oaspeții au sosit 
cu un lot numeros 
gimnaști. Fără îndoială cel mai va
loros gimnast al delegației este cam
pionul R. P. Chineze, Yu Lieh-feng, 
care într-o companie extrem de pu
ternică a reușii la Praga cucerirea 
medaliei de bronz la cal cu minere, 
lăsînd în urma sa printre alții pe 
excelentul Iuri Titov, campion mon
dial absolut, și pe valorosul gimnast 
sovietic Kerdemelidi. Cit privește 
echipa feminină, principalul ei atu 
este omogenitatea, înalta măiestrie a 
tuturor componentelor.

In concursul demonstrativ de mîine 
de la Constanța (Sala sporturilor, 
de la ora 20)} gimnaștii chinezi vor 
evolua în compania echipelor de ti
neret ale R. P. Romîne, care se pre
gătesc pentru întîlnirea cu selecțio-

în țara noastră 
de gimnaste și

Constanța, iar sîmbătă in Capitala
natele R. P Ungate. Dintre sportivii 
romîni care vo? concura amintim pe 
Marinescu, Pleavă, Gruiev, Doboșan, 
Gheorghe Niculina (feminin)' și Con- 
dovici, Simion, Miclăuș, Radar etc. 
(masculin}.

Sîmbătă, 
vor evolua 
gimnașți și 
tră, printre care Iovan, Liță, Zîmbreș- 
teanu, Ilie, Tutan (feminin) și Orendî, 
Tohăneanu, Miclăuș, Radar,’ Szilagi, 
Stanciu etc. (masculin)'.

P. Chinezeechipele R.
în Capitală alături de 

gimnaste din țâra noas-

Selecționata R.P.R. de lupte libere 
a plecat in U.R.S.S.

Ieri a părăsit Capitala, plecînd în 
U.R.S.S., Selecționata dc lupte libere a 
R.P.R. Sportivii noștri vor întreprinde 
un turneu în R.S.S. Ucraineană 
R.S.S. Gruzia. Au făcut deplasarea 
Crișan, D. Crăciun, Al. Geantă. 
Poalelungi, C. Hathazi, L. Kiss, 
Ballo și alții.

ȘÎ 
N. 
P.

Fr.

Fliinc, la Bled (R. P. r. iugoslavia)
începe „Criteriul european

decit acum cinci ani 
prima ediție a cam-

este un bun cunos- 
de handbal, și acest 
desigur, la creșterea 

joc in

un alt
șederea

Ultimul examen al echipei feminine 
de floretă a R. P. Romîne susținut la 
sfîrșitul săptămînii trecute In compania 
imor trăgătoare maghiare ne-a edificat 
pe deplin asupra stadiului de pregă
tire ți potențialului floretistelor noas
tre. Specialiștii mizau, pe bună drepta
te, pe o victorie netă în fața formației 
R .P. Ungare, în componența căreia au 
intrat, de fapt, rezervele primei garni
turi care urmează să facă deplasarea la 
Buenos Aires. ~ 
dreptățiti să t 
concurs.

Și totuși, 
echipa R.P. 
din primele 
pregătirea floretistelor noastre se mani
festă multe lipsuri. In primul rînd, 
pregătirea fizică generală. Concret, 
ceasta s-a manifestat printr-o lipsă 
rezistență în regim de efort maxim 
asemenea, viteza de execuție a lăsat 
dorit. In sfîrșit. forța de explozie > 
picioarelor a fost și ea slabă. Așa se 
și explică desele reveniri la „poziția 
înaltă" ca și folosirea redusă a țăn
dării, procedeu care presupune tocmai 
multă forță în picioare 1 Aceste defi
ciențe somnolate mai sus privesc pe 
toate trăgătoarele echipei noastre, cu 
excepția, tn parte, a Olgăi Szabo.

Pe plan tehnic, de asemenea, con
cursul a scos la iveală o serie de lipsuri. 
Cea mai vizibil)! — folosirea cu stingă- 
cie a procedeelor de atac (directe cu 
fandare. cu degajament, cu fleșă). In 
plus, trăgătoarele cu alonjă n-au știut 
să se folosească de acest avantaj (ne 
referim mai ales la Ecaterina Lazăr și 
Mărimi Stanca), recurgînd deseori la 
„conpe-uri“ in loc să întindă brațul 
înarmat, din articulația cotului și pier- 
zînd astfel tușe prețioase.

Prin urmare, eram tn- 
ațleplăm victoria în acest

spre surprinderea generală. 
Romîne n a „mers*. Încă 
asalturi s-a văzut că în
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forme un „7 m“ (min. 7). înscrie 
apoi Constantineecu din acțiune in
dividuală, dar în inferioritate 
merică (Oțelea era eliminată 
minute) primim 
cu un om mai 
ducerea (înscrie 
pa 
Guoe 
lează 
se termina 
de joc ea ratează din nou un „7 m“. 
După pauză handbalistele maghiare 
conduc din nou (5—4), însă egalareâ 
survine rapid. Se joacă cu multă 
atenție, ambele echipe încercînd to
tul pentru a se „distanța". Abia în 
min. 25 Leonte înscrie dintr-un șut 
de la distanță. Apoi, din nou pruden
ță. Trec aproape 10 minute fără ca 
scorul să se modifice. în min. 34 
echipa R. P. Romîne conduce cu 7-5, 
apoi în minutele următoare mai în
scriem două goluri. Cu patru minute 
înainte de sfirșit scorul este de 9—5 
pentru R. P. Romină. Victoria nu mal 
poate scăpa handbalistelor noastre, cu 
toate că selecționata oaspe face efor
turi vizibile. Dar nu mai realizează 
cJecit două goluri.

Arbitrul Thorild Janerstam (Sue
dia), ajutat la cele două porți de
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repriza. în ultimul minut 
nou

Joeef Hruschka (Austria) 
Slaats (Olanda) a condus 
mațiile:

R.P. ROMÎNĂ : Hector -
tantinescu (1), Boțan (4), Ștefănescu 
(2), Oțelea (1), Naco, Leonte (1), 
Franz, Szdkb.

R. P. UNGARĂ: Fodorne (Rother- 
mel) — Hanus, Ceerhatin® (2), Varga, 
Balogh (1), Sziics, Romhanyi (2), Jona 
(1), Hajekne (1), Urban.

Speranțele tenisului de masă de pe 
continent încep vineri la Bled (R.P.E. 
Iugoslavia) întrecerile pentru desemna
rea celor mai buni, a cîștigătorilor celor 
șapte probe din cadrul „Criteriului eu
ropean de juniori14. Intîlnîrile se anunță 
deosebit de interesante pentru că la 
start vor fi prezenți o serie de jucă
tori și jucătoare cu rezultate frumoase 
chiar în competițiile de seniori. Astfel, 
la fete vor concura sovfeticile Balaiși- 
le, Rudnova (cîștigătoarea concursului

La Marianshc Lame

Olimpiada studențeasca de șah

In același timp, trăgătoarele noastre, 
în rarele ocazii cînd au folosit procedee 
de atac, au „ieșit” cu pieptul înainte, 
descoperite, lăsîndu-se expuse la lovituri 
în plin. Este aproape de necrezut aeeasll 
„scăpare” elementară a antrenorilor, care 
n-au intervenit pentru remedierea de
fecțiunii.

Echipa noastră n-a corespuns,nici tac
tic. ScrimeTele noastre s-au lăsat sur prin* 
se de inițiativa în luptă a adversarelor 
lor (în primul asalt al întîlnirii pe echi
pe. Kertesi a „sufocat-o*, pur și simplu, 
pe Ene), n-au reușit să oprească •- 
tacurile, să meargă pe contraatacuri 
sigure și eficace. O teamă (inexplicabilă) 
le-a îinut departe de adversarele lor. 
Jar fantezia, ahă dată caracteristică 
floretistelor noastre, nu s-a făcut simțită. 
De aici acțiuni slereoîipe, negindile. 
prilej de cunoaștere a stilului de acți
une în asalturi.

lată, așadar, cum arată această „carte 
de vizită* a floretistelor noastre la ora 
actuală. Cu excepția Olgăi Szabo, sin
gura care se apropie de valoarea ei 
reală, celelalte sportive au fost de 
ncrecunoscut. Să fie oare de vină repe
tatele indisponibilități semnalate pe 
parcursul pregătirii ? Sau orientarea și 
conținutul planificării antrenamentelor a 
fost necorespunzător ? Nu cumva antre
norii lotului, și în special tov. Angelo 
Pelegrinni, „încălziți* de unele mici suc
cese, au trecut cu vederea tocmai ceea 
ce este esențial în pregătire ? Altfel 
nu ne putem explica cum lotul nostru 
feminin se prezintă astăzi la un nivel 
at»t de scăzut. Se impun măsuri hotă- 
rîte. pe care iubitorii scrimei le așteaptă 
cu interes.

ELENA DOBINCA 
T. STÂNCI U

Olimpiada studențească de șah a în
ceput la Marianske Lazne cu parti
ciparea echipelor din 18 țări, împăr
țite în trei grupe după cum urmează: 
grupa I: U.R.S.S., R.P. Romînă, Da
nemarca, R.P. Ungară, Scoția, Izrael: 
grupa a II-a: Belgia, R.D. Germană, 
Olanda, R.P. Mongolă, Finlanda. Iu
goslavia: grupa a lll-a: Anglia, R.P. 
Bulgaria, Cuba, R.P. Polonă, Suedia 
și R.S. Cehoslovacă.

Primele două clasate din fiecare 
grupă se califică în turneul fkiaL

In primul tur, echipa studenților ro- 
mîni a întîlnit echipa Izraeluluî, obți- 
nînd victoria cu scorul de 3—1. In 
turul doi echipa R.P. Romîne a ter
minat la egalitate: 2—2, cu Danemar
ca. Ungureanu a cîștîgat la Pedersen, 
Georgescu a pierdut la Klaussen. în 
timp ce partidele Gheorghiu-Hamann

și Gunsberger-Jakobssen s-au termi
nat remiză.

Echipa studenților romîni a întîlnit 
în turul trei puternica formație a 
Uniunii Sovietice, în frunte cu cam
pionul unional Boris Spasski. De alt- 
iel, partida de la prima masă dintre 
Spasski și Gheorghiu a decis rezulta
tul meciului: 2‘/2—l*/2 în favoarea 
studenților sovietici. Spasski, cu al
bele. l-a învins pe maestrul romin. 
Celelalte trei partide : Gufeld — Gus- 
berger, Baghirov—Georgescu ți Sa
von — Ungureanu s-au terminat re
miză.

Alte rezultate: grupa I, U.R.S.S. — 
Danemarca 4—0; R.P. Ungară — 
Scoția 3*/2—*/2î U.R.S.S. — Scoția 
3’/2—‘/if R.P. Ungară — Israel 
2‘A-P/z.

tenis de masă
de anul trecut), cehoslovacele
Bosa, Karlikova, maghiarele Poor, Papp, 
Szalai, Grigasi, suedezele Andersson, 
Karlson (finalista concursului din 1961), 
Guntsch, iar la băieți : iugoslavii Karpo 
II, Vccko, ungurii Harangy II, Lipo- 
vics, Lottaler, Bencze, cehoslovacul Ste- 
panek.

Țara 
un lot 
Mariana 
Dorin Giurgiucă, Adalbert Rethi și Ma
rius Bodea. Echipele noastre însoțite de 
antrenorul emerit F. Paneth au plecai 
marți spre R.P.F. 
sosit a doua zi.

Vineri vor avea 
echipe, iar sîmbătă 
nalele probelor pe 
partidele individuale. Duminică este ulti
ma zi a competiției.

noastră va fi reprezentată de 
alcătuit din Eleonora Mihalea, 
Jandrescu, Iuditli Krezsek,

Iugoslavia unde au

loc meciurile inter- 
se vor desfășura fi- 

ecliipe și vor începe

Turul Franței
Disputată pe ruta Aix en Provence- 

Antibes (201 km) etapa a 17-a a turului 
ciclist al Franței a fost cîștigată <1^ 
Altig în 5h 27:36,0 (medie orar^K 
36,813 km). In clasamentul general 
continuă să conducă belgianul Planckaert 
urmat la 50 secunde de G. Desmet și la 
1:08,0 de Anquetil. ’ “
pentru amatori etapa a 9-a a revenit ita
lianului Poggialli, 
5h 24:19,0 (medie orară 37,185 km). De 
remarcat că pe aceeași distanță, media 
orară a fost mai bună la amatori dccît 
la profesioniști. Tricoul galben este 
purtat de olandezul Nijdam.

In turul Franței

cu timpul de
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ÎNTRE federațiile de tenis din Uniu

nea Sovietică și S.U.A. a intervenit un 
acord prin care patru jucători ameri
cani vor 
naționale 
vor avea 
și patru 
la campionatele S.U.A. 
Hills.

CLUBUL italian de 
Torino, care se zbate în 
ficultăți financiare, a hotărît să 
la -vinzare* pe jucătorii englezi Joe 
Baker și Dennis Law pentru a obține 
..capital*. Unul din 
bului, Gigi Peronace, 
călătorie în Marea 
căreia a declarat că

participa la campionatele inter- 
de tenis ale U.R.S.S., care 
loc luna viitoare la Moscova, 

jucători sovietici vor lua parte 
Forest(/« la

fotbal 
prezent

f. e. 
în di- 
scoată

conducătorii clu- 
a făcut recent o 

Britanic, 
pentru 

„licitează* cluburile Arsenal 
ter City, iar pentru Dennis 
Manchester United.

PENTRU PRIMA OARA 
1900 doi frați au reușit să 
tn semifinalele turneului de tenis de la 
H'imbledon Aceștia sini australienii 
Neale și John Fraser. In urmă cu 62 
de ani această performanță fusese rea
lizată de englezii Laurie și Reggie 
Dohertv.

JUST FONTAINE, cunoscutul fotba- 
list francez care este și golgeterul cam
pionatului mondial de fotbal desfășurat 
in urmă cu patru ani în Suedia, a anun
țat la Ciudad de Mexico, unde se află 
în prezent intr-un turneu cu echipa sa 
Reims, că se retrage definitiv din acti
vitatea sportivă. „Piciorul meu care a

în urma
Joe Baker 

și Mandies- 
Law dubul

după anul 
se caiifice

fost rupt de două ori — a spus cl — 
nu mai are aceeași elasticitate și după 
fiecare meci simt dureri insuportabile".

CUNOSCUTUL internațional maghiar la 
polo pe apă Kalman Markovits a fost 
sărbătorit recent cu prilejul unui jubileu 
puțin obișnuit. El a fost selecționat tn 
echipa reprezentativă a Ungariei de 125 
de ori, primind diploma de onoare a 
Federației maghiare de notație. Perfor
manța lui Markovits nu este numai un 
record maghiar ci și unul... mondial In 
domeniul jocului de polo pe apă

SE FACE cunoscut că Fernardo Riera, 
antrenorul echipei de fotbal a statului 
Chile, clasată la ultimul campionat mon
dial pc locul al treilea, va traversa în 
acest sezon Oceanul, stabilindu-se pen
tru o perioadă în Europa : cl va antrena 
începînd de la toamnă echipa câștigă
toare a ultimei ediții a Cupei Campio
nilor Europeni, Benfica Lisabona. Intre 
altele fie spus, doi dintre cci mai buni 
jucători ai selecționatei Chile „s-au 
transferat* de asemenea în Europa: 
Leonel Sanchez la Real Madrid, iar Toro 
la Sampdoria.

IN R.S.S. LETONA a fost sărbători
tă recent o zi a ...fotbalului. Cu acest 
prilej, echipele de categorii superioare 
s au deplasat in satele republicii unde 
au susținut tntilniri cu formațiile locale, 
lmpărlășindii-le din experiența lor. De 
asemenea, s-a holărit ca tn viilor acest 
eveniment să fie sărbătorit în fiecare an

ARKADI VOROBIOV. cunoscutul 
halterofil sovietic, și-a trecut cu mult

succes examenul de candidat în științe, 
lucrarea sa fiind apreciată cu un cali
ficativ foarte bun. Printr-o hotărire a 
Consiliului științific al Institutului de 
medicină din orașul Perm, lui Arkadi 
Vorobiov i-a fost decernat zilele trecute 
titlul de candidat în științe medicale.

FEDERAȚIA ITALIANA de specialita
te a alcătuit echipa care In zilele de 13, 14 
și 15 iulie va Inltlni selecționata Angliei 
tn cadrul semifinalelor zonei europene a 
Cupei Davis: Nicola Pietrangeli, Faus
to Gardini, Orlando Sirola, Sergio Iaco
bini

MECIUL dintre „greii" Floyd Patter
son. campion mondial, și Sonny Liston, 
challangcr, va avea loc la Chicago la 
25 septembrie. Întîlnirea contează pentru 
titlul mondial al categoriei.

• LA FESTIVALUL mondial al 
tineretului care va avea loc la Hel
sinki, fotbaliștii maghiari vor fi re- 
prezentați de formația Tatabanya, 
întărită cu cițiva jucători printre 

care și Tichy. Din delegație va face 
parte și Grosics, in calitate de con
ducător tehnic. Fotbaliștii maghiari 
vor juca la 27 iulie cu reprezentativa 
Finlandei, la 30 iulie cu Spartak 
Moscova iar la 5 august cu Nimes.
• UNUL DINTRE cei mai valoroși 

luptători din lume, cu un palmares 
neobișnuit este maghiarul Imre 
Polyak. El a participat la 5 ediții ale 
campionatelor mondiale, cucerind de 
trei ori medalia de aur și o dată 
medalia de argint.
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