
j Biblioteca Centi-ta j 
Regională

! Hunedoara-Deva I

Lchipa R. P. Romine in finala campionatului mondial feminin de handbal
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚIVÂ!

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P. Romînd

ANUL XVIII Nr. 4065 Slmbătă 14 iulie 1962 8 pagini 25 bani

• ȘTIRILE ZILEI#

Ultimele înfîlniri semifinale ate campionatului mondial 
feminin au fost urmărite cu deosebit interes. La Bucu
rești, ca și la Brașov, s-au înregistrat asistenfe extrem de 

numeroase.
Și infilnirile au răsplătit așteptările spectatorilor, oferindu-le 

jocuri dinamice, palpitante, cu un nivel tehnic ridicat, de o 
mare frumusefe.

în mod deosebii a Incinta) partida de la București, în care 
reprezentantele noastre, jucînd la valoarea lor și încurajate 
permanent de minunafii spectatori bucureșfeni, au impresiona1 
și prin calitatea handbalului practicat și prin victoria netă repur
tată. Finala opune, evident, cele mai bune echipe ale cam
pionatului — reprezentativele R.P. Romîne și Danemarcei. Exce
lenta comportare de Ieri a echipei noastre ne dă dreptul să 
sperăm într-o reeditare și a jocului ȘÎ a victoriei din partida 
cu R.S. Cehoslovacă. Nu ne îndoim că reprezentantele noastre 
vor lupta cu toată ardoarea pentru a aduce fării titlul de cam
pioană mond>ala.

No vorbesc oaspeții
în legătură cu organizarea 

și desfășurarea campionatului 
mondial feminin de handbal îa‘ 
7, ieri am solicitat părerea 
d-lui Takasima Kijosi, profesor 
al Universității de educație fi
zică din Tokio și a conducăto
rului lotului german, dl. Ernst 
Feick, profesor de limbi antica 
la gimnaziul din Giessen. I®Ut 
ce ne-au declarat’: (,

TAKASIMA KIJOSI: «
„Sint pentru prima oară M 

țara dv._ dar in acest timp

Mîine la Galați
INTILNIREA DE HALTERE R.P.

ROMINĂ — R.P. POLONA

Duminică seara se va desfă
șura la Galați intilnirea inter
națională de haltere între echi
pele reprezentative ale R.P. Ro
mine și R.P. Polone

va susține un turneu de două 
jocuri în companii 15-lui polonez 
de tineret.

Cele două reprezentative se 
vor întilni mîine la Siedlice și 
mar|i la Wolom.

Lotul tinerilor noștri rugbiști 
care cuprinde printre alții pe 
Coravu, Dăi ciule seu, Rahtopol, 
Baciu, Tuțuianu (antrenor, prof. 
Aurel Barbu, maestru 
lui) a părăsit joi la 
tala.

DUBLA INTILNIRE 
R.P. ROMINĂ—R.D.

al sportu- 
prinz Capi-

DE POLO 
GERMANA

La sfîrșitul săptămînii viitoa
re, orașul Arad va găzdui două 
interesante intiiniri internațio
nale de polo pe apă între re
prezentativele R. D. Germane și 
R. P. Romine. Dat fiind faptul 
că jocurile dintre aceste echipe 
s-au încheiat în ultima vreme 
la scoruri foarte strînse, me
ciurile prezintă un mare inte
res.

0 splendidă victorie a handbalistelor noastre
Nu putem începe cronica noas

tră fără a adresa un sincer 
„bravo !*  handbalistelor romîne. 
care au confirmat așteptările en
tuziaștilor spectatori și au jucat 
excelent, realizînd o concludentă 
victorie în fața selecționatei R.S. 
Cehoslovace, campioană a lumii, 
cu scorul de 7—3 (3—1). Așa 
că miine reprezentativa R. P. 
Romîne va disputa finala cam
pionatului mondial, cucerindu-și 
acest drept la capătul unui meci 
foarte frumos, in care a stăpînit 
bine terenul, dominînd, în spe
cial în repriza secundă, de o ma
nieră categorică.

Ce ne-a plăcut mai mult la e-

chipa noastri ? Este destul de 
greu să apreciezi acest lucru a- 
tunci cind selecționata a func
ționat ca un „ceasornic*.  Totuși 
se poale spune că în apărare e- 
ehipa s-a mișcat mai bine. Foar
te atente, deplasindu-se in per
manență. știind să oprească la 
timp acțiunile și, mai ales, aco
perind foarte bine poarta, unde 
Irina Hector a făcut o partidă 
de „zile mari*,  handbalistele ro
mîne nu au permis nimic jucătoa
relor cehoslovace. Concludent în 
această direcție este faptul că e- 
cltipa oaspe a reușit un singur 
gol din acțiune (in primele mi
nute) și apoi a mai înscris de

a-

TAKASIMA KT JOȘI (Japonia)

SPORTUL POPULAR

Citiți in pagina a IV-a amă
nunte in legătură cu această in- 
eresantă competiție sportivă.

Ia 
>i a

i inițiativa Federației de rug
it. P. Polone, reprezentativa 

rugbi (tineret) a tării noastre

DOUĂ MECIURI IN R.P. 
POLONĂ

REPREZENTATIVA DE RUGBI 
tinereii A R.P. ROMlNE SUS- 
tine -------- ------------ -■ - “

ADRIAN VASIL1U

(Continuare in pag. a 4-a)

bernjak mărește avantajul iu
goslavelor la 3-1 dar replica 
danezelor este promptă (a În
scris Ostergaard). Apoi, fiecare

★
Aseară, în bazinul din Arad 

a început turneul internațional 
de polo. Echipele noastre au 
debutat victorioase: R. P. Ro- 
mînă — R. P. Bulgaria (echi
pe de tineret): 13—2, Selecțio
nata divizionară a R. P. Ro
mîne — R.S.S. Ucraineană 
6—2. (Cititi amănunte în pag. 
a VIII-a).

două ori din lovituri de Ia 7 tn 
(in... ultimele minute I). Lucrul 
acesta a fost determinant în rea
lizarea victoriei, dar nu putem uita 
că și în atae reprezentativa R.P. 
Romine a jucat bine, menținind 
un ritm foarte iute în circulația 
mingii, angajînd pivoțiî din faze 
rapide, decisive și desfășurînd 
acțiunile ofensive pe un front 
l.rg (s-a u marcat goluri de pe 
extreme). Și, mai presus de
ceste considerații trebuie precizat 
că echipa noastră a jucat calm, 
ceea ce a însemnat foarte mult.

Selecționata R. S. Cehoslovace 
a dat tot timpul — chiar și a- 
tunci
•— o replică dîrză. Handbalistele 
oaspe 
însă, 
noastră a fost de netrecut, 
apărare
s-a dovedit penetrabilă, cu toate 
că a jucat tare, încercînd să sto
peze prompt acțiunile ofensive ale 
echipei R. P. Romîne.

Și acum despre această 
să partidă. Jocul l-au 
handbalistele cehoslovace.

cînd era condusă cu 7—1

au încercat totul în atac, 
de această dată, apărarea 

In 
selecționata cehoslovacă

avut prilejul să cunosc ospita
litatea și viața prosperă a po
porului romin. Am văzut cu 
propriii mei ochi că Rominia 
este o țară bogată, in care in
dustria și agricultura au luat 
o dezvoltare grandioasă, 
vizitat 
Bran, 
vei și 
simțit

Participarea echipei noastre 
la campionatul mondial o pri
vim cu mult optimism. Deși 
rezultatele obținute de noi au 
fast s'abe, totuși ne înapoiem 
in 
de

An» 
Brașovul, castelul de la 

minunata vale a Praho- 
Bucureștiul, unde m-am 
ca acasă.

ț

Atletii la start!
Astăzi, la Galați, fruntașii atletismului nostru își încep în

trecerea pentru desemnarea campionilor. Orașul 
care-și oglindește în apele Dunării noua sa tinerețe 

și-a deschis cu ospitalitate porfile marelui stadion în aștep
tarea marilor performanțe.

Atletismul romînesc susține acum un însemnat examen. 
Sportivii și sportivele au datoria să demonstreze miilor de 
spectatori care-i vor vedea în întreceri, nenumărafi- 
lor iubitori ai sportului de pe întreg cuprinsul țării, că 
această importantă ramură sportivă se află pe drumul depli
nei sale maturităfi.

Modul serios în care s-a pregătit majoritatea atlefilor 
noștri, succesele obținute în țară și peste hotare, cifrele per
formantelor in continuă îmbunătățire, promit un bilanț rod
nic la aceste campionate. Aceasta a 42-a ediție a tradițio
nalei competiții trebuie să însemne o probă a seriozității șt 
simfuluj de răspundere în munca de fiecare zi a sportivilor, 
antrenorilor și profesorilor. Pe de altă parte largul și entu
ziastul activ obștesc care-și consacră eforturile pentru pro
gresul necontenit al atletismului, pentru răspîndirea lui tn 
masele largi de tineri și tinere, are prilejul să-și vadă roa
dele muncii sale.

De la lucrările Conferinfei pe fără a UCFS a trecut aproape 
o jumătate de an. A fost o perioadă de muncă intensă pen
tru transpunerea in viafă a sarcinilor trasate de documentele 
Conferinfei. In numeroase regiuni, orașe, cluburi, asociații 
sportive s-a lucrat cu ma| multă rîvnă, cu tragere de inimă. 
Pe alocuri munca nu s-a ridicat însă la nivelul dorit. Cam
pionatele republicane de atletism ale seniorilor vor fi în 
măsură să ne dea un tablou exact al modului cum s-au în
deplinit sarcinile și angajamentele.

Urăm succes deplin acestei întreceri a tinerefii și măies
triei I

Minutul 31: printr-un splendid plonjon, Franz înscrie un nou 
ool. Este 6—1 pentru echipa noastră.

Foto: Teodor Roibu

BRAȘOV, 13 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — Ultimul 
joc, din grupa semifinală B, 
a pus față în față reprezenta
tivele R. P. F. Iugoslaviei și 
Danemarcei. Meciul a fost ex
cepțional de dirz, dind cîștig 
de cauză echipei celei mai 
bune.

începutul partidei ne-a ară
tat două formații prudente. 
Dar, ca și în meciul cu repre
zentativa U.R.S.S., Else Birke- 
mose (care și-a sărbătorit al 
60-lea meci internațional) des
chide scorul direct din lovitură 
de la 9 metri. Patru minute 
mai tîrziu, Jurcak concretizează 
un contraatac al formației sale, 
egalind. Handbalistele iugoslave 
sint mai insistente, atacă mai 
rapid și Jakovetic își aduce 
echipa în avantaj : 2—1, clin 7 
metri (min. 12). tn continuare, 
deși se află tn superioritate 
numerică, echipa daneză nu 
reușește să fructifice două oca
zii bune, tn minutul 17 Re-

f rumoa- 
început 
Ambele

CĂLIN ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

patrie cu 
cunoștințe

(Continuare

un bogat baga) 
noi și de invi-

în pag. a 4-a)

Azi și miine pe stadionul Republicii, finalele!
• PENTRU LOCURILE S—6: U.R.S.S. — R.P. UNGARA 

PENTRU LOCURILE 3—4: R.S. CEHOSLOVACA — R.P.F. IU
GOSLAVIA $1 PENTRU DESEMNAREA CAMPIOANEI:

R.P. ROMINĂ — DANEMARCA

Joi și vineri s-au desfășurat 
ultimele jocuri din cadrul gru
pelor semit i riale.

La București : R. S. Ceho
slovacă — R. P. Ungară 6—5 
(4-3) și R. P. Romiriă —
R. S.'Cehoslovacă 7—3 (3—1).

CLASAMENTUL
2
1
0

1. R. P. ROMINĂ 2
2. R.S. Cehoslovacă 2
3. R. P. Ungară 2

a o 
a t 
o z

16:10 
9:12

12:15

4
2
0

R. P. Polonă—Germania 5-4 (3 3)
PLOIEȘTI 13 (prin telefon 

de La trimisul nostru). — Re
prezentativa R. P. Polone a 
reușit o victorie surprinzătoare 
in fața echipei Germaniei cu 
scorul de 5—4 (3—3). Astfel, for
mația poloneză a ciștigat tur
neul pentru locurile 7-9. Am
bele echipe au început jocul 
foarte prudent. Primul gol a 
fost înscris în min. 3 de către 
Holand (Germania), iar ega- 
larea a survenit in min. 7 prin

Gabrys (R. P. Polonă). Am
bele echipe au pus un accent 
deosebit pe apărare. Mai cal
me, handbalistele poloneze au 
reușit în cele din urmă să 
iasă învingătoare. Au mai mar
cat Gabrys (2), Goralczyk și 
Michalska pentru R. P. Polonă 
și Holand (2), Harrach pen
tru Germania.

A condus
(Austria).

H. P. Hruschka

P. VINTILA

La Brașov : Danemarca — 
U.R.S.S 10—4 (6—1) și Da
nemarca — R.P.F Iugoslavia 
7-5 (3-4).

CLASAMENTUL
Danemarca 2 2 d d
R.P.F.
U.R.S.S

___  17: 9 4
Iugoslavia 2 10 t 15:12 2

---------9:20 •
1.
2.
2.

Așadar, în finala campiona
tului s-au calificat reprezentati
vele R. P. ROMINE și DANE
MARCEI. Acest pasionant med 
va avea loc mîine la ora 
pe stadionul Republicii

In deschidere, la ora 
se vor întilni echipe'e R. 
Cehoslovace și R P F Iugosla
via pentru locurile 3^>i 4

După aceste două partide, 
la ora 20 va avea loc festivi
tatea de închidere a campiona
tului mondial.

Pentru locurile 7—9 s-au dis- 
jocurile : 

15—6

2 0 0 2
in finala campiona-

19

18, 
S.

putat la Ploiești
Germania — Japonia
(7—1) și R P Polonă — Ger
mania
mentul lina» :
7. R.P.
8. Germania
9. Japonia

5—4
Polonă

(3-3) Clasa-
2
2
Z

o 
o 
o

0 21:14 4 
t l»:ll 2 
î IS'.Sl «

nare interes in Jurul concursului <lc rattac

Cei mai buni motocicliști la startul 
întrecerilor de viteză pe circuit!

Ieri dimineață — la antrenamentul oficial 
desfășurat pe traseul str. Minăstirea Cașin — 
Arcul de Triumf — Șos. Kisse’eff — am putui 
să ne dăm seama de popularitatea de care se 
bucură întrecerea de viteză pe circuit care va 
avea loc miine dimineață începînd de la ora 10. 
Peste 5000 de spectatori an asistat Ia antrena
ment apreciind valoarea concurentilor și a ma
șinilor care se vor întrece pentru cucerirea 
„Cupei Dinamo". Concursul, care reunește to*  
ce are mai bun sportul nostru cu motor, se va 
ridica fără îndoială la un înalt nivel, lată acum 
citeva date privind întrecerea:

125 cmc (15 ture), 175 cmc (15 ture), 250 cme 
(18 ture), 350 cmc (18 ture) — sport. 350 
cmc (20 ture), 500 cmc (20 ture) — curse. 
750 cmc — ataș (8 ture)

• La întreceri participă 48 de alergători de 
la Dinamo. Steaua, Metalul Voința-București. 
Locomotiva Ploiești, Energia Focșani și Galați. 
Cei mai multi alergători sint la clasa 175 cmc i 
16

• Concurentii se vor întrece pe mașini Jawa. 
M 72, C.Z., Northon, Gilera, Terot, MV. Au
gusta, B.SA etc.

• Biletele se găsesc de vînzare la casele



în aceste zile, la Palatul pionierilor
La palatul celor mici, forfota începe 

<fe de dimineață. La o oră la care 
pionierii sin; incă in brațele lui... 
Moș Ene. pe bazele sportive din in
cinta palatului de basm se fac ulti
mele pregătiri. Se marchează terenu
rile 'de fotbal, volei și 
verifică 
distracții*  s se umplu 
toot cu apă proaspătă.

In ziua in care am vizitat palatul, 
poposiseră acolo pionieri din școlile 
raioanelor Grivița Roșie și 1 Mal 
Aproape 30C. Au făcut un careu uriaș 
și au ascultat programul de „tabără*  
prezentat de tovarășa instructoare su
perioara Elena Macaua. Apoi, in or
dine. sob conducerea profesorilor de 
la școlile respective s-an îndreptat 
după preferințe, spre terenul de îorbal

* - •-
n>laBlalal

baschet; se 
instalațiile din „parcul de 

debazinele

r *

O demonstrație fpuHîcă) de fdmna^ 
tied artistică la Palatul pionierilor, la 

]rumnaye/e zile de vacanță

(binei: "etes. cei mai multi..), spre cei 
de voles, bas 
cu distracții*  
din clasele I 
balansoarele, 
au constituit

De la ora 
s« unifica' : 
acea zi a rulat „Pateu to potop*)  și 
spot două ore de bazin. Negreșit, cel 
mai atractiv număr din program, cel

scheț. sau către „parcul 
(ma: ales, prichindeii 
șî a 11-a pentru care 
bărcile și ceruseiurile 

o mare atracție 1) 
II, programul de tabără 
mai toci-’, .un film (in

Dobrogenii desfășoară o susținută activitate turistică
Turismul se bucură de o mare 

poptoarslate in regiunea Doorogea. 
Mii de excursioniști viriteaza 1-oca?.- 
tâțiie din vecinătatea mării sau. folo
sirii trenare și autocarele O.N.T. 
Carpeți, pieacă in excursii oe se pre- 
lunge^c Ce pe Valea Prahovei. Ce 
pină la Breaz, acolo unde mina omu
lui a ridicat stavilă Bistrițe;.

Din inițiativa O.N.T. Carpați s-au 
organizat trei categorii de excursii, 
intitulate: „Să ne rtrtoeștem pazrta*.  
,,.S'u cunoaștem trecutaz ei*,  „Să cu- 
noastern realizărite ei*.  în primul 
semestru ai anului. aproape 12.000 de 
excursioniști — dintre care peste 4.000 
de țărani colectiviști — au vizitat 
țara. La dispoziție le-au stat pină 
acum mai bine de 50 ele excursii. 
Astfel, in primul trimestru 5.000 de 
muncitori și țărani din raioanele Ne
gru Vodă. Hirșova. Istria și Macin 
au vizitat Muzeul Doriana și 1a Bucu- 
rești Muzeul de Istorie a partidului. 
In trimestrul doi au fost organizate 
excursii la Bicaz, Săvinești, Piatra 
Neamț. De asemenea, numeroși mun
citori de la S.N.M.T. au vizitat Fa
brica de rulmenți din Biriad. Tot
odată, cu sprijinul organelor de partid, 
s-a organizat pentru colectiviștii frun
tași din raionul Negru Vodă o tabără 
de vară la Sinaia, tinde au plecat 
cite 200 ce colectiviști In fiecare se
rie. 5.000 de colectiviști fruntași din 

apro- 
și cu 
brațe- 
repeta

mai plăcut și totodată cel mai util. 
Pentru că acolo, sub îndrumarea unor 
antrenori, pionierii se inițiază în tai
nele înotului. O dată cu terminarea 
taberei, cei mai multi obțin și diplo
ma de absolvire a cursului

Ne explica prof. Viad Dogaru, res
ponsabilul resortului sportiv:

— La 1 iulie s-a inaugurat primul 
ciclu de învățare a înotului. Participă 
aproape 350 de pionieri. La 19 iulie 
se vor număra... bobocii. Apoi, de 1a 
20 iulie, un nou ciclu. Pînă Ia sfir- 
șitul vacanței intenționăm să inițiem 
circa 1.000 de pionieri

Coordonatorul centrului de înot, 
prof Dumitru Matei, oe-a prezentat 
antrenorii care lucrează cu viitorii 
tocători t prof. Miriada Chiriac și 
studenții de ta EOF. Comei Atanasiu, 
Nicotae Vinturici și Werner Weiland. 
Toți țin să sublinieze interesul copiilor 
pentru natație, disciplina tor, pro
gres:! realizat încă din primele zile.

Ne-a ispitit să atlânt și părerea 
dtorva dintre „elevi*.  Am ascultat-o 
mai talii pe Anca Dumitrescu. clasa 
a lV-a, școala de 8 ani nr. 32: ..Nu 
mi-aș Q închipuit că înotul se învață 
aht de repede! La primele lecții îmi 
era teamă de apă. Acum trebuie să 
Cu chemată de mai multe ori pentru 
d ieși din bazin*.  Doina Baloga 
dasa a V-a. școala nr. 150: „Iu 
școală am practicat voleiul și atletis
mul Mi-au plăcut in egală măsură. 
Înotul insă m-a cucerit! In toamnă, 
o dată cu noul an școlar, mâ voi în
scrie in secția de natație a Școlii 
sportive de elevi, fiindcă sini hotă- 
rită să devin o bună înotătoare*.

Iată și părerea unui pionier. Dan 
Petrescu. clasa a V-a, școala nr. 
146: „Toți profesorii antrenorii și ins
tructorii se poartă frumos cu noi, au 
multă răbdare, ne învață cu pricepere 
acest frumos sport Le-am povestit 
prietenilor de pe strada mea cit de 
bine mă simt aici. I-am convins ca 
ta ciclul următor să se înscrie și ei“.

Este limpede că în aceste zile, la 
Palatul pionierilor se desfășoară o 
activitate vie, plăcută și interesantă. 
Pionierii stau în soare, în apă, res
piră aerul curat al parcului. Sînt în
conjurați cu dragoste, leagă prietenii. 
Tntr-im cuvtot se bucură de o copilă
rie fericita!

T. STANCJU

zat 
La
52
rie 
fruntașe din țară, care și-au disputat
„Cupa Olimpia*.  întrecerile s-au des
fășurat ta proba de armă liberă 3x30, 
de tocuri, primele locuri fiind cucerite I 
de următorii sportivi: JUNIOARE,
poziția culcaE Gabriela Ranghelovici 
(Știința București) 294 p: poziția ge- ( 
namriti: Margareta Filip (Olimpia ! 
Brașov) 278 p: poziția in picioare:

GIMNASTICA DE ÎNVIORARE

Ex. 1. — Mers pe loc cu spatele 
drept și cu ridicarea ger unchi-or în 
față, apoi alergare ușoară pe loc sau 
cu dep asare în jurul camere:.

Ex. 2. — Stînd in fața ferestrei des
chise: ducerea brațelor prin înainte 
în sus, ridicarea pe vîrfuri, ducerea 
capului pe spate și inspirație (1—2), 
revenire în poziția inițială (3—4). Se 
execută de 3—4 ori.

Ex. 3. — Stînd: ridicarea energică 
a unui picior întins ia spate cu du
cerea brațelor lateral și ușoară încli
nare a trunchiului în față (1) — re
venire (2). După o scurtă pauză se 
execută cu celălalt picior. Exercițiul 
se poate repeta de 3—4 ori cu fiecare 
picior.

Pentru o 
la bazinele

activitate mai bogată 
de înot din orașul Ploiești'

Cu prilejul unei vizite la asociația 
sportivă Tînărul Petrolist, de pe lingă 
rafinăria „Lazăr Edeleanu", ne-am în
dreptat pașii și spre baza ei sportivă. 
Este de fapt un complex sportiv de
oarece cuprinde un teren de fotbal, 
un teren de volei, o pistă de atletism, 
o popicărie ultramodernă și un bazin 
de inot de 50 de metri.

Le bazinul de înot am totîlnit o 
grupă de copii care pătrundeau în 
tainele acestui minunat sport. Era o 
adevărată plăcere să vezi atenția în-

O NOUA ASOCIAȚIE 
A MUNCITORILOR

SPORTIVA 
MINERI

Petroșeni aDe curînd, în orașul 
luat ființă o nouă asociație sportivă, 
constituită pe lingă exploatarea mi
nieră Diija. In cadrul adunării de a- 
iegere și constituire a organelor con
ducătoare, cei 90 de membri UCFS 
și-au propus să înființeze secții de at
letism, turism și fotbal Printre 
aleși in consiliu, figurează și 
Emerit Farkaș, jucător de bază 
echipa de tolba]

cei

Jiul Petrila.
STAICU BALOI

CONCURSUL 
RM.

DE TIR 
V1LCEA

DE LA

desfășuratLa Rm Vîfcea s-a H
recent un interesant concurs de tir, 
ta care au luat parte cei mai buni tră
gători ai asociațiilor sportive Sănăta
tea, Flamura roșie. Oltul și Voința, 
toate din Rm. Vilcea. La băieți, primul 
loc a fost cucerit de Eugen Szabo 
(Sănătatea) care a totalizat 87 de 
puncte din 100 posibile, urmat de Du
mitru Popa (Flamura roșie) cu 83 
puncte și Aurelian Vasilescu (Oltul) 
cu 82 de puncte. La fete, întrecerea 
a fost câștigată de Gheorghița Breazu 
(Oitul) cu 63 de puncte, urmată în 
clasament de Denisa Catană (Sănă
tatea) cu SI puncte și de Marineiâ 
Vtesie (Sănătatea) cu 43 puncte.

DRAGOMIR ROȘIANU

,CUPA OLIMPIA- LA TIR A FOST 
CUCERITA DE CSMS. IAȘI

Poligonul de Ia Brașov a găzduit 
interesant concurs de tir, organi- 
de clubul sportiv Olimpia Brașov, 
startul probelor au fost prezenți 
de participanți. reprezentînd o se- 
de cluburi și asociații sportive

Ex. 4. — Stînd depărtat cu brațe! 
întinse în sis, spatele drept aplecarea 
trunchiului la orizontală menținînd 
spatele drept (1—2), revenire (3—4). 
Se execută de 4—6 ori.

Ex. 5. — Stînd depărtat cu miinîle 
pe țohi: îndoirea laterală a corpului 
spre stingă (1) revenire (2) — îndoi
re spre dreapta (3) — revenire (4). 
Se execută de 3-—1 ori în fiecare 
pa rie.

Ex. 6. — Stînd depărtat cu brațele 
lateral: săritură ca mingea cu 
pierea și depărtarea picioarelor 
coborîrea și ridicarea laterală a 
lor la fiecare săritură. Se poate 
de 3 ori cite 8 sărituri. 

cordală, marea dorință a micuților 
elevi de a executa cit mai corect 
mișcările indicate de instructori. Pe 
plaja din jurul bazinului se mai afla 
o tînără, citind o carte, și cîțiva băie- 
țandri discutlnd sub arșița razelor 
soarelui. Printre cei de pe plajă nu 
se afla însă nici unul dintre membrii 
asociației Tînărul petrolist.

Am relatat această întîmplare de
oarece, cu ocazia respectivă, ne-am 
amintit că, în urmă cu cîteva luimi, 
cineva remarca în glumă că in qra-

Margareta Filip 254 p; trei poziții: 
Margareta Filip 824 p; JUNIORI, po
ziția culcat: Traian Cogut (C.S.M.S. 
Iași) 291 p; genunchi: I. Olărescu 
(Știința București) 286 p; in picioare: 
Tr. Cogut 262 p; trei poziții: Tr. Co- 
gut 837 p; SENIOARE: poziția cul
cat: Aurelia Nagy (Mureșul Tg. Mu
reș), poziția genunchi: Ana Goreti 
(Olimpia București), 285 p, în picioare: 
Ana Goreti 263 p: trei poziții: Ana 
Goreti 838 p; SENIORI, poziția cul
cat: G. Vasilescu (Progresul Bucu
rești) 293 p; genunchi: Gh. Sicorschi 
(Olimpia Brașov) 284 p; în picioare: 
G. Vasilescu 271 p; trei poziții: C. 
Antonescu (Olimpia București) 840 p. 
In clasamentul pe echipe, primul loc 
a fost ocupat de trăgătorii de la 
C.S.M.S. Iași cu 12 p, urmați de cei 
de la Dinamo București cu 13 p, Șfiîn-' 
ța București 14 p. Olimpia București 
15 p, Olimpia Brașov 17 p, Progresul 
București 17 p ți Aletalul București 
24 p. Sportivii de la Mureșul Tg. 
Mureș și Steaua București au concu
rat doar pentru probele individuale.

CAROL GRUIA

TEREN DE VOLEI CU LUMINA
FLUORESCENTA

Recent, baza sportivă a asociației 
Energo din orașul Bacău s-a îmbogă
țit cu un teren de volei, înzestrat cu 
instalație de nocturnă cu lumină fluo
rescentă. La construirea terenului, un 
aport deosebit l-au adus utemiștii din 
cadrul asociației sportive. Datorită a- 
cesîui teren, echipa de volei are posi
bilitatea să se antreneze și să susțină 
meciuri oficiale în nocturnă.

IOAN ARHIRE
-----------------------------------------------------------------------------------

Noi cărți cu temă sportivă
ADINA STROESCU: Paralele ine

gale.

GH. GHIȘOIU și AL. MUSZI: 
Gimnastica sub formă de joc.

O lucrare care să prezinte una din 
cele mai atractive probe ale gimnas
ticii sportive — paralelele inegale — 
se făcea necesară de multă 
Probă relativ tînără (a fost 
oficial în regulament o dată 
trecerile celei de a IX-a ediții 
rilor Olimpice), paralelele 
presupun o gamă variată de 
din pozițiile cele mai diferite (stînd, 
atîmat, sprijinit etc.), în regim gra
dat de efort și de pregătire a sporti
velor.

In afară de latura ei spectaculară, 
proba de paralele inegale, prin mișcă
rile ei specifice are un rol deosebit 
în dezvoltarea unor calități indispen
sabile mai ales sportivelor care 
„merg" la performanță: forță, vi
teză de reacție, îndeminare, curaj etc. 
Dar, expresivitatea probei nu poate fi 
realizată decît după multe exerciții 
de antrenament, după zile întregi de 
muncă stăruitoare, pină la însușirea 
perfectă a tehnicii mișcărilor, pînă la 
formarea depriderilor specifice. In 
acest sens, lucrarea Adinei Stroescu 
constituie un prețios îndrumar. Au
toarea își clădește întregul material 
pe observații culese cu prilejul vizio-

vreme, 
înscrisă 
cu în- 

a Jocu- 
inegale 

mișcări,

șui Ploiești sînt mai multe bazine de
cît înotători. Fapt neplăcut, spus în 

2_r profund adevărat — pe

Ploiești sînt mai multe

deși pe 
bazine, 

unul de 
unul de 

dintre 
încălzit

glumă, dar 
atunci.

In orașul 
bazine decît în oricare alt oraș din 
țară, excluzînd, firește, Bucureștiul. 
Activitatea, în această ramură de 
sport, a fost însă, multă vreme — pa- 
rafrazînd pe marele concetățean ai 
ploieștenitor — sublimă dar inexis
tentă. Intr-o statistică prezentată de 
către comisia regională de natație, la 
sfîrșitul anului 1961 se arăta că nici 
o asociație sportivă ploieșteană nu 
are secție de natație afiliată, 
teritoriul orașului există 7 
dintre care patru de 33 m, 
50, altul de 80 m și însfîrșit 
25 de metri lungime. Trei 
acestea au și instalații de 
apa. In același „bilanț" se spunea, de 
asemenea, că au avut loc cîteva con
cursuri. Aceste întreceri au fost însă 
sporadice, fără să se fi întocmit un 
plan judicios. Trebuie spus aici, de 
asemenea, că nu de mult în cadrul 
regiunii Ploiești a fost organizat un 
curs de instructori sportivi de înot

S-a schimbat ceva în na'tația plo- 
ieșteană în ultimele 
putui a fost făcut, 
antrenor calificat — 
ajutat de încă trei 
tivi. Au fost afiliate 
puține totuși decît bazine?!) și aproa
pe 500 de copii învață înotul, .^.ră 
a fi atins nivelul posibilităților rciis- 
tente. acest „sâmbure" poate da o 
recoltă bogată. Pentru aceasta este 
însă necesar ca membrii comisiei re
gionale de specialitate să dovedească 
mai mult simț de răspundere, mai 
multă preocupare pentru popularizarea 
natației în rîndul tinerilor și tinerelor 
din asociațiile sportive ploieștene. 
Cele trei centre de învățarea înotului 
nu sînt suficiente, numărul lor tre
buind să fie mărit, iar conducerea 
asigurată cu cadre corespunzătoare. 
Consiliul clubului sportiv Petrolul are 
datoria să organizeze 
competiții, pentru a atrage 
bazinelor un număr sporit 
mente talentate dintre care 
selecționate cele ce pot fi 
de performanțe superioare. Activitate, 
activitate cît mai bogată — iată prin
cipalul obiectiv care stă în fața acti
viștilor de la clubul Petrolul, pentru- 
a fi pusă pe un drum buc. natația 
ploieșteană.

luni ? Da.. înce^ 
Există acum un 
Ovidiu Ionescu — 
instructor: spor- 
oinci secții (mai

ma t multe 
în jurul 
de ele- 
să fie 
capabile

VALENTIN PAUNESCU 

în cadrul muncii de pregătire și an
trenament a lotului reprezentativ fe
minin sau în orele practice desfășu
rate la Institutul de Cultură Fizică.

Cursivitatea prezentării ca și varie
tatea de schițe și desene completează 
armonios această lucrare inedită, pe 
cît de interesantă pe atît de com
pletă și pe oare o recomandăm antre
norilor de specialitate, profesorilor de 
educație fizică și .sportivelor gim
naste. <

Titlul lucrării lui Gh. Ghișoiu 
Al. Muszi aproape că ne scutește 
a-i mai face cuvenita prezentare. Este 
demnă de subliniat ideea ingenioasă 
a celor doi autori de a cuprinde exer
cițiile de gimnastică sportivă sub for
mă de jocuri, dîndu-le astfel vioiciune. 
®ir activitate.

Prin conținutul ei, această lucrare 
se adresează tatei mase largi de citi
tori. de la elevii de școală incă neho- 
tăriți oe sport să îmbrățișeze și pirtă 
la grmnaști și sportivi în genere, că
rora Ie oferă posibilitatea de a-și al
cătui un program metodic de pregă-

ȘÎ 
de



In așteptarea întrecerilor ASTAFEI ȘI DUCU
'Ajun de mare competiție... Spe- 

fante, discuții, pronosticuri. Se con
sultă febril, și pentru ultima dată ca 
înaintea intilnirii decisive cu profeso
rul, caietele de notițe. Ale atleților se 
numesc, de fapt, caiete de antrena
ment. Dar emoții au nu numai cei 
pe care arbitrii îj vor chema la star
tul diferitelor probe. Simt ingindurați 
antrenorii șț profesorii, cei in grija 
cărora a stat migala pregătirii și a 
repetițiilor. Ingindurați dar totuși op
timiști. Sint destule motive.

Cel mai preocupat este desigur an
trenorul federal, GHEORGHE ZIM- 
BREȘTEANU. Îl oprim pentru o 
clipă:

„Campionatele reprezintă în acest 
an, mai mult ca oricînd, — ne-a spus 
fostul campion și recordman de de
catlon al țării — o etapă hotărîtoare 
pentru atleții noștri în drumul care

Florica Grecescu conduce tn cursa de 300 m la campionatul din 1961 de la 
București

BILANȚ
Publicăm astăzi, în continuare, 

listele celor mai buni performeri ro- 
mini ai anului 1962. îmbunătățirea ce
lor mai multe din aceste cifre trebuie 
să fie obiectivul principal at atleților 
noștri fruntași participant)' la întrece
rile finale ale campionatelor republi
cane de la Galati.

BARBATX
100 METRI

10.7 A. Stamatescu
10.7 Al. Tudorașcu — Metalul Buc,
10.8 E. Kineses — Steaua Buc.
10,8 S. Todea — Știința Buc.
10.8 V. Jurcă
10,9*  D. Comșa—C.S.S. Brașov
10.9 C. Nedeiea — Știința Timiș.
10.9 O. Schimpf — C.S.M. Reșița 
10.9*  M. Mu re șan — C.S.M. Mediaș

200 METRI

21.5 V. Jurcă
22,1 Al. Tudorașcu — Metalul Buc.
22.1 A. Stamatescu
22.5 S. Todea — Știința Buc.
22.5 G. Zamfirescu — Steaua Buc.

400 METRI

49.1 M. Zahaichievici — Știința BUC.
49.6 S. Nițu — Dinamo Buc.
19.7 I. Ferentz — Steaua Buc.
49.8 St. Mihaly
493 S. Todea — Știința Buc.

800 METRI

1:50,2 St. Beregszaszft 
1:52,4 A. Barabaș 
1:52,8 Z, Vamos — Dinamo Buc. 
1:53,5 St. Mihaly 
1:55,5*  I. Buiachi — Farul C-ța 
1:55,3 I. Biro — Știința Buc.

1.500 METRI

3:47,3 Z. Vamoș — Dinamo Buc. 
3:47,8 A. Barabaș 
3:53,6 St. Mihaly 
3:58,0*  I. Buiachi — Farul C-ța 
3:58,2 Gh. Boșhean — Rapid Buc. 
3:59,4 C. Grecescu — Dinamo Buc.

5.000 METRI

14:15,1 A. Barabaș 
14:32,0 C. Grecescu *-  Dinamo Buc. 
14:44,4 I. Pricop — C.S.O. Timiș. 
14:45,6 Ov. Lupu — Steaua Buc. 
14:49,0 T. Strzelbiscki — Rapid Buc. 
14:53,6 V. Caramlhai — Unirea Buc.

10.000 METRI

29:34,0 C. Grecescu — Dinamo Buc» 
31:19,4 Ov. Lupu — Steaua Buc. 
31:20,4 V. Weiss — Dinamo Buc.

110 M GARDURI

14,9 V. Georgescu — Prahova PI.
11,9 V. Jurcă
15,0 I. Mesaroș
15,0 M. Ursac — știința Buc.
15,0 L. Preda — ȘUlnța Buc.

400 M GARDURI i

52,8 V. Jurcă
53,6 I. Mesaroș
W C. Tontsch — Voința BiMS,

are drept puncte terminus „Europe
nele" de la Belgrad, „Internaționale
le" noastre și Balcaniada de la An
kara. Victoria dip meciul cu Grecia 
a' dat aripi băieților. Sperăm să în
registrăm o serie de performanțe 
bune și noi recorduri la înălțime, 
triplu, disc, prăjină, decatlon. Aș fi 
foarte bucuros să vă fi dat o listă... 
incompletă. Echilibrul de forțe pro
mite dispute extrem de aprige la 
majoritatea probelor. Aș vrea să su
gerez tinerilor concurenți la probele 
în care vor avea de înfruntat pe 
marii favoriți (Iolanda Balaș, Ana 
Sălăgean, Maria Diaconescu, Valeriu 
Jurcă, Sorin Ioan etc.) să nu se lase 
intimidați de performanțele fruntași
lor și să lupte pentru a fi cît mal 
aproape de ei !

Campionatele reprezintă totoda
tă, cel mai bun prilej pentru a com-

ATLETIC
55.2 I. Marconi — Știința Timiș.
55.3 I. Savei — Dinamo Buc.
55.4 V. Georgescu — Prahova PI.

3.000 M OBST.
8:50,8 T. Strzelbiscki — Rapid Buc. 
9:02,2 I. Dândărău
9:07,8 V. Caramihai — Unirea Buc. 
9:19,0 V. Florea — Laminorul Roman

ÎNĂLȚIME
2,05 E. DUCU
2,02 C. Porumb
1,99 Gr. Marinescu — știința Buc.
1,98 Al. Merlcă — C.S.M.S. Iași
1.95 A. Ionescu — Știinta Buc.
1,94*  A. Trilu—C.S.S. Buc.
1,94*  C. Semen — C.S.S. Buc.
1,93 X. Boboc — Prahova PI.
1,92*  Al. Spiridon — Șc. sp. U.C.F.S. 

Giurgiu
1,90 N. Macovei — Steaua Blic.

PRĂJINĂ
4.40 P. Astafei
4,20 A. Savin — Știința Buc.
4,20 D. Girleanu — Steaua Buc.
4.10 M. Trandafilov — Dinamo Buc. 
4,02*  E. Simionescu — C.S.S. Buc.
4,00 D. Catrina — Știința Buc.
4,00 Gh. Constantin — Metalul Buc.

LUNGIME
7,59*  M. Calnicov — Dinamo Buc.
7.40 V. Jurcă
7,35 N. Popovscht
7,13 Ad. Samungi — Steaua Buc.
7,08 S. loan — Steaua Buc.
7,05 M. Axente — Știința Cluj
7,02 S. Ciochină — Metalul Buc.
7,00*  C. Stroe — C.S.O. Craiova
7,00 W. Keller — Știinta Timiș.
7,00*  D. Bădini — C.S.S. Timiș.

TRIPLU
15,81 S. Ioan — steaua Buc.
15,58 S. Ciochină — Metalul Buc.
15.10 N. Mărășescu — Steaua Bue.
15.16 D. Vlădescu — Metalul Buc.
14,91 o. Viscopoleanu — știința Cluj 
14,44 C. Munteanu — Știința Cluj

GREUTATE
16.65 C. Crețu
16.28 N. Ivanov — Dinamo Buc.
15.95 A. Raica — Progresul Buc.
14.66 C. Constantin — C.S.O. Brăila
14,52 St. Perneki — Știința Tg. Mureș
14.40 I. Moisescu — Știința Cluj
14.22 A. Gagea — C.S.M.S. Iași 
14,01 Gh. Popescu — Știinta Cluj 
14,00*  I. Lazăr — Știința Cluj

DISC

51,68 V. Manolescu e— Dinamo Buc.
51.12 V. Sălăgean
48,56 L. Kottlar — Dinamo Buc.
47.23 K. Sokol — Știința Cluj

SULIȚA
74.12 Gh. Popescu
73.28 Al. Bizim
66,25 H. Wentzel — Chimia Făgăraș
66.24 I. Crlstea — Rapid Buc.
64,80*  W. Sokol — Știința Buc. 
62,04 G. Pikulskl — Știința Timiș.

CIOCAN

59,23 C. Drăgulescu
58,06 C. R&șcănescu — Steaua Buc. 
57,04 C. Musat — Știinta Buc.
53.17 F. Amels — C.S.M. Mediaș

J — junioț 

pleta și lărgi lista posesorilor de 
haremuri la Campionatele europene 
din luna s«ptembire“.

Antrenorul BARUCH ELIAS care 
se ocupă, cu frumoase succese, de 
pregătirile săritorilor in lungime și 
triplu, păstrează... discreție. Noi tot 
l-am iscodit vorbindu-i despre 16 me
tri la triplusalt și despre noi recor
duri la lungime. Am amintit de Calni
cov, de Viorica Belmega doar-doar 
ne va spune ceva. Dar Elias zimbind 
cu subînțeles a zis doar atit: „Să aș
teptăm campionatele !*  Fără îndoială 
că știe el ceva...

O interesantă revelație ne-a furni
zat-o consultarea listei de înscrieri a 
dinamoviștilor bucureșteni. ZOLTAN 
VAMOȘ figurează și la proba de 
3.000 m obstacole. Ținind seamă de 
marile calități ale semifondistului 
nostru credem că hotărirea nu este | 
nici riscată și nici lipsită de logică. I 
Ne gindim, mai ales, la mara cam- 
pioni polonezi Chromik și Krzyszko- ' 
wiak, pentru care abordarea cursei i 
cu obstacole a coincis cu marea con
sacrare...

VALER1U JURCA. ta’ent multila
teral al atletismului nostru (la Salo
nic a ciștigat 200 m, 400 mg și lun
gimea) a ținut să facă o precizare pe 
care noi am notat-o ca pe un anga
jament:

„Vreau să concurez la „europenele*  
de la Belgrad. Mi-am făcut tot felul 
de calcule și am ajuns la concluzia i 
că proba de 400 m garduri ar fi cea ! 
mai accesibilă pentru realizarea bare
mului. Este drept, 52,0 sec și 51.S ■ 
sec sint performanțe tari. Tocmai j 
de aceea m-am decis și eu ca la Ga
lați să merg cit pot de... tare".

Ii urăm ca acele cronometru lui să 
se oprească chiar și mai repede.

Antrenorul clujean ION ARNAUT j 
este mulțumit, în general, de stadiul 
de pregătire al elevilor săi.

„Nu cunosc calitatea pistei gălățe- 
ne, dar prevăd o luptă mare și per
formanțe bune. Titluț de campion 
este un îndemn puternic*.

Dacă este vorba numai de pistă a-

ROMEO VILARA
VALERIU CHIOSE

lunci cu siguranță vom fi martorii
unor rezultate de valoare. Gâlațenti
n-«u precupețit eforturi pentru a o
face cit mai bună.

CONCURSURI...
Zilele trecute au avut loc ultimele în

treceri din cadrul etapei regionale a 
campionatelor republicane de seniori. 
Iată cîteva din rezultatele înregistrate 
cu acest prilej :

CONSTANȚA. Au participat 100 de 
concurenți din orașul Constanța și din 
raioanele Tulcea, Macin, Hîrșova și A- 
damclisi. BĂIEȚI : 100 m : T, Meiroșu 
(C.) 11,5 ; 400 m : N. Mangiurea (C.) 
53,3; 10.000 m : P. Lazăr (C.) 34:43,0; disc: 
Gh. David (C.) 40.59; FETE ; disc : L. 
Dumitru (C.) 36,05: suliță : R. ștefănes- 
cu (C) 37,27. (E. PETRE — coresp.).

BRAȘOV. Peste 200 de concurenți din 
orașele și raioanele regiunii au partici
pat Ia întrecerile etapei regionale la se
niori și juniori. BĂIEȚI : 100 m : D. 
Comșa (Br.) 11,0; M. Muresan (Medias) 
11,1; 200 m : S. Popescu (Br.) 23,1; 400 
m : S. Popescu 51,4; 110 mg : I. Caro- 
lea (Br.) 15,8; înălțime : N. Pertea (Fă
găraș) și A. Ârvai (Br.) 1,80; triplu : H. 
Schenker (Med.) 13,39; suliță : H. Wen
tzel (Br) 63,32; ciocan: F. Ameis (Med.)

Observatorii federali comunică:

Bune și rele
Mîine, în București și in alte 11 

orașe din țară, se desfășoară o nouă 
etapă în faza interregională a cam
pionatelor de calificare pentru cate
goria A. Competiția este organizată 
anul acesta, cum se știe, după o for
mulă simțitor îmbunătățită, urmărind 
să asigure o pregătire serioasă și o 
riguroasă verificare a echipelor ce nă
zuiesc la un loc în prima categorie 
a voleiului nostru. Totodată, formula 
campionatelor de calificare, similară 
celei divizionare, are menirea de a 
rezolva în larga măsură și latura 
propagandistică a voleiului. Și tre
buie spus că, în genere, desfășurarea 
campionatelor este corespunzătoare 
obiectivelor și preocupării serioase a- 
cordate campionatelor de către orga
nele federației. Majoritatea observa
torilor federali confirmă aceasta. Un 
proaspăt exemplu pozitiv: modul în 
care a fost organizată duminica tre
cută la Brașov reuniunea inaugurală 
a fazei interregionale. Pilduitor din 
toate punctele de vedere: al condiții
lor de joc asigurate (amenajarea te
renului, delegările de arbitri etc.ț, 
sit și în ceea ce privește buna popu-

După ce acum vreo două luni ju
niorul Calnicov a sărit 7,59 la lungime, 
la Timișoara, iată că de la Salonic 
ne-a venit vestea că Astafei și Ducu, 
juniori pînă ieri, au realizat 4,40 la 
prăjină și 2,05 la înălțime. La 2 
centimetri (primul) și la 1 (al doilea) 
de recordurile republicane.

Veți spune, desigur, că mai e mult 
pînă la zborul lui Pentii Nikula și 
pînă la marele record mondiali ai lui 
Valeri Brumei.

E adevărat 4,94 e o cifră cu toate- 
că faimosul Cornelius Warmerdan, 
campionul bambusului, poate privi 
doar cu îngăduință străduințele celor 
care vor să transforme, senini, sări
tura cu prăjina într-o săritură cu... 
arcul.

Despre recordul lui Brumei (2,25) 
ce-am mai putea spune ? Lucruri 
știute. Că un mare profesor (Dîaci- 
kov) a făcut nenumărate măsură
tori, a studiat nenumărate kinograme 
și după ce a prezentat proiectul re
cordului mondial l-a susținut strălu
cit cu Valeri Brumei, pe toate meri
dianele. inclusiv cel care trece pe la 
Madison Square Garden.

Dar să revenim la băieții noștri. 
Astafei a sărit 4.40. Atit cit a sărit 
și Penti Nikula înainte de a fi apelat 
la colaborarea aducătoare de centi
metri a sticlei. Astafei a sărit cu 5 cm 
mai puțin deci*  a anunțat că va sări 
pină la sfîrșitul sezonului. Și va sări, 
fără îndoială. Pentru că în ultimii doi 
ani s-a ținut de cuvînt, pas cu pas. 
Iar Ducu mai are un centimetru pînă 
Ia recordul 'ui Porumb. Va vecii și 
asta 1 Și, credem, nu numai atit...

Ce demonstrează performanțele aces
tor doi tineri atleti ? Că MUNCA 
LOR ȘI A ANTRENORILOR (Asta
fei : Dumitru Girleanu: Ducu: Teo
dor Ionescu, iar in ultima vreme Șo
fer) E O MUNCA DE CALITATE 
SUPERIOARA. Astafei. fără să fie 
un „Tarzan*.  marchează progresecare 
trebuie atribuite în mare măstră se
riozității și competenței antrenorului 
său. iar Ducu. „piticul*  ștachetei, stă- 
pînește tehnica încălcării fără scară 
cu toate amănuntele capabile să în- 
fringă, pină la o anumită limită, han
dicapul înălțimii.

Performanțele celor doi tineri de
monstrează că acolo unde există 
EFERVESCENTA CREATOARE (Gir
leanu, Ionescu, Soter etc.) pronosticu-

REZULTATE...
48,32; FETE : 100 m: C. Jurcan (Med.) 
13,5; 400 m : V. Gabor (Br.) 62,5; înăl
țime : El. Nikolaus (Br.) 1,50; greutate : 
E. Scherer (Br.) 12.83; suliță : J. Binder 
(Med.) 34,04. (C. GRUIA — coresp. re- 
regional).

BACAU. Campionatele de seniori și juni
ori. BĂIEȚI: 100 m: M. Muha (Roman) și 

D. Tronciu (Bac.) 11,5; 400 m: R. Capțan 
(Rom.) 53,2; 800 m : V. Serdenciuc (Rom.) 
2:01,2; 10.000 m : Gh. Vicoveanu (Rom.) 
32:54,0; V. Groapă (Rom.) 32:59,0; 110 mg: 
Gh. Steriu (Rom.) 16,4; 3.000 m obst. : 
Gh. Maltei (Rom.) 9:33,1; înălțime : R. 
Căpțan 1,80; prăjină : S. Blaga (Bac.) 
3,80; I. Dumitrașcu (Onești) 3,60; suliță : 
W. Hal tel man (Momești) 60.11; ciocan : 
P. Cucureac (Rom.) 41,40; 20 km marș: 
Gh. Maltei 1.34:45,0; A. Hirjoi (Rom.) 
1.37:08,0. FETE : 100 m : v. Furdui
(Rom.) 12,9 ; 200 m : V. Furdui 26,6; 400 
m : M. Filip (Rom.) 62,6; 80 mg : V. Bu
fanți (Bac.) 12,5; înălțime : R. Voronea- 
nu (Rom.) 1,55; greutate : A. Macovei 
(Rom.) 113"; disc ; A. Macovei 40,10.

din campionatele
larizare a întrecerilor, la care au 
participat în medie 800 de spectatori.

Tot observatorii federali comunică 
insă, că pe lingă asemenea exem
ple pozitive se mai găsesc și altele... 
nu tocmai bune. Și tot din 
etapa de acum o săptămînă „evi
dențiatele" fiind comisiile locale de 
volei din Giurgiu și din Craiova. La 
Giurgiu: comisia locală, prin nimeni 
reprezentată la jocul Cetatea Giurgiu 
— Metalul Colibași, de a cărui bună 
organizare răspundea împreună cu 
conducerea Cetății Giurgiu, nu s-a 
îngrijit să delege pentru acest meci 
nici arbitru secund și nici scorer. 
La Craiova: meciul a început cu o 
întîrziere de o jumătate de oră și ma-i 
bine, la ora programării sale terenul 
fiind complet nepregătit, nestropit, 
nemarcat, iar fi'eul fără, benzile late
rale. In plus, cei aproximativ 50 de 
spectatori ilustrau cum nu se putea 
mai bine slaba popularizare făcută 
intilnirii masculine Electroputere — 
Stuful Tulcea, disputată duminică la 
Craiova.

Două cazuri, două exemple de de
zinteres, dq condamnabilă nepăsare.

Eugen Ducu se pregătește pentru un 
nou record

rile scepticilor pot fi spulberate, așa 
cum s-a întîmplat la Salonic.

Performanțele lui Astafei și Ducu 
mai demonstrează ROLUL DEOSE 
BIT AL INSTITUTULUI DE CUI 
TURA FIZICA in modelarea mușchi 
lor și în deschiderea orizontului de 
gindire al tinerilor atleți (Astafei ș, 
Ducu sint studenți la I.C.F.).

în sfirșit, o întrebare: va ven 
oare ziua cînd PRESELECȚIA Rl 
GUROASA va lansa pe pista perloi 
mantei cît mai mulți atleți care s’> 
nu mai aibă de învins handicapul in 
suficienței fizice ? E momentul să s<- 
împuțineze (printr-un aflux de va 
loare fizică) numărul atleților care r<- 
flectează deseori, așa cum face, tocii» 
dat, talentatul Eugen Ducu. in fal 
ștachetei de antrenament înălțată la 
2,20: „Dacă aș fi avut măcar 10 cm 
in plus*  ..

IOAN CHIRILA

• In programul finalelor din a- » 
cest an figurează 24 de probe 1 
masculine și 12 probe feminine j 
Intre acestea sint și trei curse de I 
ștafete: 4x100 m și 4x400 ni laț 
băieți, 4x100 ni fete.
• La cursele de maraton, 20 km <’ 

și 50 km marș se decern, in a- ■ 
fara titlurilor de campioni indi- > 
viduali, și titluri echipelor ciști- ț 
gătoare. Acestea pot fi formate din | 
cite 4 concurenți, dintre care 3 i 
trebuie să termine cursa.

• Calcularea clasamentelor ge- • 
nerale pe echipe (club-asociație și j 
pe regiuni) se va face cu ajutorul j 
tabelei internaționale de ptncfaj. i 
Vor fi luate in considerație rezol- ■ 
talele primilor 12 clasați la fiecare , 
probă (performanțele înregistrate în I 
serii sau în calificări vor conta ; 
pentru stabilirea ordinei pentru l 
locurile 7—12)
• La proba de 200 mg, progra-! 

mată o dată cu decatlonul, m'ercuri ( 
și joi, nu se va decerne titlul de j 
campion republican.

de calificare
a căror consemnare in rtndurile d- 
față are rostul de a evita ca ele st- 
mai fie repetate de comisiile de volei 
locale împricinate sau imitate de al
tele în etapa programată pentru 
mîine.

— c. f. —

ruine, ia București 
Meciul feminin Știința București— 

F. C. Argeșul Curtea de Argeș
In cadrul fazei interregionale s 

campionatului feminin de calificare dii 
grupa a IV-a zonală, singurul me> 
al etapei de mîine se va disputa U 
București. Echipa bucureșteană Științ. 
va primi replica formației F.G. Argc 
șui Curtea de Argeș. Meciul se v 
disputa pe terenul Știința, cu începe' 
de la ora 9.
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ultima restanță A IP EDITIE— ~ ............. ■■ ■ de i^/
SERIA Iîn campionatul republican

I

Grivița Roșie—Steaua ;
Deși practic turul campionatului s-a ’ 

Încheiat de imit, totuși pină acum * 
wu se cunoaște încă formația campioa- ț 
»tă de primăvară. Lideră este deocam- f 
dată Dinoii». Dar, camp oena turului 
va fi stabiFtă abia astă-seară. după 
partida dintre Grivița Roșie și Steaua, 
ultima restanță a campionatului.

Pentru că cu toată miza mare 
întrecerii, în caz de victorie sau 
meci nul Grivița Roșie preia pină 
toamna șefia în clasament, ia Ktfrin- 
gwe Dinamo pisate rămine in conti
nuare pe primul ioc. Noi ținem să 
recomandăm «mbetor formații să arate 
adevărața frumusețe a rugbiuiui, să 
ee angajeze knr-o întrecere sportivă 

celui mai

R. S. Cehoslovacă-R P. Ungară 6-5 (4-3)
SERIA

Danemarca—1. R.
A II-A

S. S. 10-4 (6-1)

a 
de 
ia

>n care victoria să saridă 
bw.

Meciul Grivița Roșie — 
avea toe astăzi pe terenul 
«opiluiui, incepind de ia ora 17.

:--------------------------------------------

Steaua va 
din Parcai

Gimnaștii chinezi au evoluat

Intikijrea de joi, de pe stadionul 
Republicii, a prilejuit o luptă sportivă 
de m rar dramatism. încheiată cu 
victoria — pe care n-o mai aștepta 
nimeni — a echipei cehoslovace in 
uitime'e... 20 de secunde de joc.

Partida a început cu atacurile sus
ținute ale formației R. P. Ungare, care 
chiar in primul minut deschide sco
rul prin Rtxnhanvine. După două mi
nute aceeași jucătoare are posibilita
tea să înscrie d:n nou. dar trage în 
bară lovitura de la 7 m. Apărarea e- 
chipei cehoslovace face față cu destulă 

.greutate atacantelor maghiare și 
Szerxi: înscrie in min. 7: 0—2. Exc*-  
;enta Maieju reduce scorul (2—1 in 

' min. 8) și echipa maghiară ratează, 
î prin Szendi, o nouă lovitură de la 7 
m. încet, încet, handbalistele ceho 
slovace refac echilibrul, egalează în 

i min. 12 (Vrbova — 7 m) ți preiau 
1 conducerea prin două goluri înscrise 
j oe la distanță (Maieju, min 14 și 
I Vrbova, min. 15). Bakont, de pe ex
tremă. stabilește la 4—3 scorul pri- 

ttnei reprize.
t După pauză, jocul este și mai în- 
j dîrjit, și apărările celor două echipe 
i recurg la multe faulturi. Este rindul 
I cehoslovacelor să rateze un 7
t (Vrbova — min. 27). Formația R. P. 
ț Ungare reușește egalarea in min. 30 
i (Romhanyine), dar numai după 2 nti- 
} nule o nouă lovitură de la

transformată de Maieju: 
fault evident, 
egalează
Minutele 
peziciune 
să mai 
in ultimele secunde ale jocului un 
atac cehoslovac este oprit prin fault I 
Al șaptelea 7 metri, și cel mai im-

m

clipe pină ce Ko- 
execute lovitura :

D. Ger-

JANEC-

portant Trec crteva 
sikova se decide să 
gol 1

Arbitrul Ed. Federhof (R. 
mană) a condus formațiile:

R. S. CEHOSLOVACA:
KOVA — Beranova, VRBOVA (2). 
Topickova, ROȘI KOVA (1), MATEJU 
(3), KUCEROVA, Kernerova, Adam- 
kova, Veckova; R. P. “ ~
thermel (Pasztor) — 
HATINE BARONE 
Sues. ROMHANYINE 
Hajekne, Szendi (1).

UNGARA : Ro-
Hannus, GER- 
(2). Balegii, 

(2), Hebenreich,

R. VILA R A

SIBIU 12 Cei peste 3.000 de spec
tatori prezenți în tribunele terenului 
Luceafărul dm localitate au fost pe 
deplin satisfăcuți de calitatea jocului 
prestat de reprezentativele Danemarcei 
și U.R.S.S. Handbalistele daneze, în
vingătoare cu scorul de 10—4 (6—1), 
s-au remarcat printr-un joc foarte bun 
al pivoților Anne Marie Nielsen șt 
Kristen Nilsson și prin șuturi de la 
distanță.

Iată acum pe scurt filmul partidei. 
In min. 7 echipa Danemarcei conduce 
cu 2—0. Un minut mai tîrziu Koro- 
levskaia reduce din handicap. In con
tinuare însă inițiativa aparține spor-

tivelor daneze, care 
rească avantajul la 
portarii celor două 
țiază apărînd cîte o lovitură de la 7 
metri. Din min. 25, când handbalista 
sovietică Korolevskaia reduce scorul 
la 6—2, Sportivele daneze organizează 
acțiuri. spectaculoase la semicerc, mă-, 
rirtdu-și avantajul. In 
ambele echipe ratează 
7 metri.

Arbitrul Jan Slaats 
dus următoarele formații:

DANEMARCA: Hansen 
(2), Kristensen; Kock,

reușesc să-și mă-
6—1. După pauză 
echipe se eviden-

ultimele 
din nou

(Olanda)

minute 
cite un

a corp

0 siiesBifiă «istorie a kiisbalisislor noastre

la Constanta
CONSTAN fA 13 (prin telefon). — 

Evoluția se.ecțsonaîfcor de gimnastică 
aie R. P. Chineze, clasate pe locuri 
kruntașe Ia ultima ediție a campiona- 
toiui mondial de la Praga, a fost aș
teptau cu interes de iubitorii sportu
lui din orașul nostru. Numeroși con- 
stămeni, precum și oameni ai muncii 
aflați 12 odihnă au urmărit in Sala 
sporturilor interesantul concurs de
monstrativ in cadrul căruia, pe lingă 
gtmnașții din R. P. Chineză, au mai 
concurat și -reprezentativele de tineret 
ale țări: noastre, care se pregătesc 
pentru apropiata intilnire cu echipele 
R. P. Ungare.

Gimnaștii chinezi au dovedit mă
iestrie și siguranță. S-a remarcat 
campionul R. P. Chineze. Yu Le-feng. 
Dintre gnnnașiii rentai o formă bună 
au manifestat Miclăuș si Radar țmas- 
cutni), precum și tinerele sporăve 
Toboșan și Gheorgbe Nk _;.na.

l 
«

i

»

F- PETRE
C. POPA — coresp.

★

Astăzi, de la ora 19. în sala Dinamo 
dwi Capitală, gimnașfii chinezi vor 
apare tn fața speefatoriter bucureș- 
teni. susținittd un nou Conors de- 

in compania unor gim- 
rimme»» Irmăașe din țara

teni, 
monsrtativ.
naști și ginaraste 
noastră.

7 m este 
5—4. Un 
și Bakone 
33: 5—5.

iarăși 7 m 
situația in min. 
următoare se scurg cu re- 
fără ca vreuna din echipe 

poată înscrie. Dar iată că

echipe 
mele 
«castă 
de Vecikova, care a 
filtreze în apărarea noastră, 
următoare aduce cgalarea : Oțelea este 
bine angajată pe semicerc și trage ex
cepțional «le frumos, fiind cu spatele la 
poartă. Mingea se oprește în plasă. Ne 
aflăm în min. 10 și scorul este 1—1. 
Trec două minute și la un fault jucătoa- 
rea Kucerova este 
imediat următoare 
extremă, printr-un 
ratează de ambele părți (ocaziile echipei 
noastre sînt însă mult mai clare) și se 
greșesc pasele. Handbalistele romîne 
sînt ceva mai calme și își impun jocul. 
In ultimul minut de joc al reprizei M. 
Constantinescu pătrunde în dribling și 
în poziție clară de

ratmzi însă muh 
minute. Seoral este 
cauză deschis abia în 

reușit să

în pri- 
din a- 

r»in. 9 
se in- 

Acțiunea

eliminată, iar în faza 
Naco înscrie de pe 
frumos plonjon. Se

gol este ia uitată.

Turneul pentru locurile 7-9

Germania —Japonia 15-6
portar).

_______________ __ ... înscriu de trei ori,
din cadrul turneului pentru calcarele germane numai o dată. Re- 

introducmd pe Drechsler în poartă, e- 
cliipe germană nu mai primește «iecit 
un gol pină la sfîrșitul întîlnirii, în 
schimb înscrie incă 3 puncte.

Arbitrul H. P. Hruschka (Austria) 
a condus foarte bine

GERMANIA: ...................................
— Holand (4), 
ter (3), Hârtie 
molewicz (1), 
Promies.

JAPONIA: Yamada (din min. 15 
Shinozakr)
(4), Aoki, Isobe, Sawada. Keiko Ui, 
Tamura (2), Kurokawa, Ota.

Terenul Petroini din Ploiești a găz- rezervă de 
dull joi dupa-amiază cea de a doua japonezele 
partidă c'_ __L_2 ___ ” .
tocurile 7—9. S-au intflnrt echipele 
Germaniei și Japoniei.

Scorul a fost deschis de Burmeister, 
chiar fa awe. I. Pică tn min. 5 se 
ratează c.k-va ocazii favorabile la 
ambele porț:. După ce Buchelt ratează 
o aruncare de la 7 m, Nishimura ega
lează. In continuare, jucătoarele ger
mane creează numeroase faze Inimoa
se și mai înscriu, pină la sfîrșitul re 
prize:. încă șase puncte. După pauză, 
învingătoarele continuă să-și mărea
scă avantajul, ajungmd in min. 30 la 
sccrui de 11—2. Drechsler este înte- 
cuită în poartă de Harrach (jucăteiace

(?-l)
In patru minute 

iar ju-

Drechsler (Harrach)
Warms (2), Burners - 
(3), Bticheft (I), Si- 
Fries, Jutrzenka (1),

<
I
>»
»
ț cm ta m poarta oe narcacn țțucxoace
I de câmp, care m acest meci a fost

Yamazaki, Nishimura

V. POMP1LIU

——- ------- ijffinTilhdăîl jț ==7 

In întrecere cu renumiții halterofili polonezi
Miinc, l<i (idhiți, îHfihiircd II. I» itomină — II P. Polonă

Miine. cu incepece de Ia ora 18, 
Iubitorii ațxwtțjiu- dm Galați îi vor 
putea urmăn pe cei mai buni hadte- 

pctenezi, in întrecere cu cei 
iwnîni.

Știrea aceaista constituie desigur o... 
airpnză, deoarece in cursul alei de

miercuri forul de epecteMate pete- 
nez a cerut aminarea înkihiirii, în- 
trucit doi din cei mai buni haltero
fili ai țării prietene au devenit indis
ponibili. Totuși joi, federația noastră 
de specialitate a primit o ahă tele
gramă în care se anunță că echipa

iiiu edtiira R. P. Pole«eT va evoiua ia Cokrii tn luireeerva eu eekipa
R P. Homine. De la stingă la tDeaptu tn ordinea categoriilor: 'l adeusz Htiir- 
a/yeki (rezervă). Mieczestaus Novok, RucM) SLozloccshi, IPulde/nw Razanowski, 

Uduard Rutkowski, Jerzy Kaczkowski, Jreueusz Paiiitski și Czeslaw Plains
i atv; X, Uuurcaua

Arbitrul acordă „7 m“ pe care Oțelea 
îl transformă ireparabil. Cu scorul de 
3—1 se încheie prima parte a meciului.

După pauză, în min. 25 (cu puțin timp 
înainte Hector apărase un șut plasat) 
echipa noastră realizează o splendidă 
acțiune colectivă, la capătul căreia M. 
Constantinescu înscrie de pe extremă. 
Este 4—1 pentru R. P. Ro-mînă. Trec 
încă două minute și Ștefănescu, în apă
rare, interceptează o minge, declanșînd 
un contraatac pe care M. Constantines
cu îl finalizează printr-un gol 
Urmează o scurtă perioadă de 
M. Constantinescu și Oțelea 
minate Ia interval de clteva
așa că timp de 2 minute echipa noastră 
se află în patru jucătoare de cimp, că
rora li se adaugă Irina, ieșită din poartă. 
Nu se întimplă nimic și îndată ce se 
„completează" formația, Franz — bine 
angajată — realizează un gol din po
ziție de „pivot". Este 6—1 pentru R. P. 
Homirrt. In min. 34 M. Constantinescu 
este din nou faultată și Botan trans
formă lovitura de la 7 m. Echipa joacă 
mai relaxat, ratează un „7 wi“ prin Bo 

două minute echipa 
reduce din handicap, 
a două lovituri de

frumos. 
emo(ie : 

sînt cli- 
secunde.

țan. In ultimele
R. S. Cehoslovace 
prin transformarea 
la 7 m.

Arbitrul Tlioritil 
a condus excelent 
mâții:

ft. P. Rominâ:
Bureea) — M. (iunstanlmescu (2). Bo- 
țan (1), Șlefănescu, Oțelea (2).
(1), V. Dumitrescu, Lcoulc, Franz 
C. Dumitrescu.

R. S. CekosIoiMci: Janeekova 
min. 34 Housikova) — Beranova, 
Vrbova, Tpicova, Kosikova (1). Ma- 
teju (1), Kucerova, Matuâova, Kerne
rova, Vecikova (1).

Janerstam (Suedia) 
unnit oarele for-

Hector (din mln. 37

Naco
(1),

(din

— Olesen
Mikkefcen, 

Roseler (1), Jensen, Nieisen (3), Pe-, 
dersen (2), Nilsson (2).

U.R.S.S.: Oseadceaia
Klumbite,
Strelnikova,
ska ia
Rerih.

(Joțite) — 
Jukneviciute, Tuleakova, 

Bobrova (1), Korolevs 
(2), Vunteșmeri (1), Rjamkaia,

cea
Danemarca 

de a doua finalistă
fl^r/rtwe din pag. 1)

mai înscrie cite odată și reechipă 
priza se termină cu scorul de 4—3 
in favoarea handbalistelor iugoslave.

După pauză, jocul este la fel de 
dinamic. Fiecare echipă aruncă în 
luptă ultimele resurse. în min. 28, 
Ostergaard șutează formidabil de la 
distanță și scorul devine egal : 4—4. 
A fost începutul unui adevărat „fes
tival" al handbalistelor daneze care 
in numai 1 minute, datorită jocului 
bun al pivoților, ajung la 7—4. Au 
marcat: K. Nilsson (2) și Kock. Me
ciul era jucat. Handbalistele iu
goslave acționează nervos, trag mult 
în blocaj și nu mai pot decît sa re
ducă din handicap : Bijdici din 7 m 
în min. 39, scor cu care ia sfirșit 
partida. Echipa Danemarcei a clștigat 
pe merit un joc de mare luptă, care 
îi dă dreptul să participe la finală.' 
Arbitrul Vasile Sidea (Romînia) a 
condus bine următoarele formații :

DANEMARCA : Hansen — Oster
gaard (21, Christensen. Kock (1), Mik- 
keteen. Roster, Nielsen, Birkemoee (1), 
Nilsson (3) și Kramer.

R, P. F. IUGOSLAVIA: Istvano- 
vici — Jureak (1), Dragoeavac, Jo- 
vancevici, Bijeiici (1), Jakovetic (1), 
Pavici (1), Jacaci, Radunovici, Rebern- 
jak (1).

Ne vorbesc oaspeții
(Urmare din pag. 1)

poloneză poate susține rraBtnirea cu 
reprezenta-tiva R.P. Romane.

Astfel, sportivii polonezi au sosit 
vineri seara la Galați, unde urmează 
să întilnească duminică reprezentati
va R.P. Romîne. Din Jetul polcmez 
fac parte halterofili de valoare mon- 
dîaîă, printre care se numără cam
pionii și recordmanii mcmiG'iăla Jre- 
•neusz Paiinski (care va fi. adversarul 
lui Lazăr Barega) și Waldemar Ba- 
zanovsld (care deține recordul lumii 
la cat. ușoară eu 407,5 kg!). în afa
ră de acești haJtercfili de valoare 
mondială, Jetul potenez cuprinde și 
aJți sportivi rernumiți ca greul Czes
law BMas (435 kg), mijteriul Jerzy 
Kacslurwski (410 kg), pană fluAolt 
Kozikowski (342,5 kg) ș.a.

Sportivii romini vor avea, firește, 
o grea rnteiune in fața vateiroșitec hal- 
terefi® poionezi, considerați printre 
cei mei buni din lume. La ultimele 
două ediții ale campionatelor mon
diale echipa Poloniei »-a ctaeat pe 
Jocul 2 și respectiv 3.

Din eehipa noateră fac parte, prin
tre at.ții, recoTdmaruul mondial <Je ju
nto*!  Bataf Fiți (cat. pană), Lazăr Bu- 
roga (cat semigrea), Sitetu Ctaon 
fcat. grea), Tiberiu Roma-n (cat. mij- 
Jocie), Jan Pamaăt (cat, cocoș) ș.a.

țimiwte. Fetele noastre au participat 
pentru prima oară ia o competiție de 
asemenen amplomre ?i de aceea re
zultatele wu au fost din cele mai 
bune. Dacă pe terenul de sport am 
pierdut tăcute intilntrile, trebuie să 
spun eă in fond am avut numai de 
ciștiya.1.

Despre ergemizare nu am decit cu
vinte de laudă. Mulțumesc erganiza- 
torllor și Federației ranirne de hand
bal pentru primurea călduroasă ce 
ni s-a făcut aci.

ERNST EEICK :
„Am. urmării doar focurile de la 

Ploiești ș*  București. PermUefi-mi 
mai inUi să vorbesc despre organiza
rea campionatului in aceste două 
orașe. Toți cei care au colaborat la 
buna desfășurare a întrecerilor me
rită sincere felicitări și calde mulțu
miri dM partea de'egației noastre. Ei 
s-au străduit și au reușit să fie la 
înălțime. Noi ne-am deplasat pentru 
fiecare meci cu autocarul la Ploiești, 
dar n-am simțit de loc oboseala dru
mului. Organizatorii au avut grijă ca 
imediat la sosirea -noastră ha Ploiești 
să ne pună la dispoziție camere la 
hotelul Central, unde fetele noastre 
au putui să se odihnească înaintea fie
cărei partide. Terenul de joc de la 
Ploiești a fost minunat. La București 
am locuit intr-un cămin studențesc 
splendid, ultramodern, în care jucă
toarele noastre au avut tot confortul. 
In pfas, pareurrike și grădinile din ju- 
rul eămimitui eiu oontrilrult la liniștea 
atit de necesară sportivilor înaintea 
meciurilor.

București-uă este un oraș minunat. 
Ultima oară l-am văzut în 1957, dar 
de atunci el a devenit aproape de 
nerecunosewt. Arh'steeții dv., autorii 
auceslor splendide blocuri ți OMstruc-

ERNStF FEICK (Geriwwtia)

ții modeme, sînt oameni foarte pri- 
cepuți. M-au impresionat grupurile 
de blocuri și construcții din cartierul 
Floreosca., din jurul stadionului „23 
August" și din Piața Palatului. Pe de 
altă parte, cota 1400 de la Sinaia, 
eare-ți oferă o splendidă panoramă 
a Văii Prahovei, ne-a încintat. Acest 
frumos hotel alpin este splendid pen
tru romini, dar și mai frumos pentru 
noi, care nu avem prilejul să vedem 
oricînd asemenea frumuseți.

Sird foarte mulțumit de totul. Mul
țumesc pe această cale Federației ro- 
mine de handbal, care s-a străduit 
să facă tot posibilul pentru organi
zarea cit mai perfectă a acestui cam
pionat. Sper că cu acest prilej, prin 
sport, federațiile noastre v«r colabora 
și mai bine“s



ri internaționale
PETROLUL-EISBERG (DANEMARCA) 4-3 (1-2)

PLOIEȘTI 13 (prin telefon). — Joi, 
la Ploiești, Petrolul a întîlnit echipa 
campioană a Danemarcei, Eisberg, în 
fața căreia a terminat învingătoare cu 
scorni de 4—3 (1—2).

Oaspeții, 
deosebite, au 
pasînd lung 
contraatacuri, 
listă, danezii 
spectaculoase, 
care au lipsit patru titulari (Pali, Ma
rin M arcei, Zaharia și Dridea I), nu a 
evoluat la nivelul posibilităților sale. 
După ce au deschis scorul gazdele au 
încetinit ritmul, recurgând la dantelării 
și artificii inutile (mai ales frații Mun- 
teanu). „Dușul reee“ provocat de pri
mirea celor două goluri în interval de 
tiouă minute „i-a trezit*  la realitate.

dotati cu calități 
jucat 

și în
In plină dominare petro- 
au înscris două goluri 
Formația ploieșteană, din

fizice 
simplu, în cîmp, 

adîncime, cu dese

Conduși, petroliștii au 
Ia căpătui unui efort 
nut o victorie meritată. Punctele an fost 
înscrise în ordine de : Asan (min. 17), 
Bertelsen (min. 21 și 22), Asan (min. 
50 din II m). Christiansen (min. 52), 
Badea (min. 79) și A. Munteanu (min. 
87).

A condus bine Dumitrescu-Budești 
(București).

PETROLUL: 
honțu, Fronca, 
Dumitra șcu 
Tabarcea, A. 
ne).

EISBERG: 
dsen, Jensen 
—Petersen II (Andersen), Christiansen, 
Bertelsen, Frandscn, Vikkenborg.

pornit Ia atac și 
colectiv, au obți-

Ionescu (Sfetcn)—Pa- 
Florea—D. Muntean u, 

(Neacșu)—Asin, Badea, 
Munteanu, Dănăilă (Babo-

Hildebrandt—Hansen, Ma
ll—Jensen I, Petersen I

C.S.O. GALAȚI-SELECȚIONATA ARMATEI SIRIENE 5-0 (3-0)
GALAȚI 13 (prin telefon). — Pri

mul meci internațional al echipei gălă- 
țenc C.S.O. a coincis cu o frumoasă și 
«alegorică victorie la capătul urnii joe 
earc a plăcut cdor 10.000 de specta- 

_^tori. Deși
a fost în
ctalînd o
au jucat
au ratat citeva ocazii clare de gol.

Gălățenii au practicat un fotbal bun,
în viteza, cu multe pase, șutind des și
preris la poartă. Au înscris: Dărăban 

^ndn. «37), Militarii (min. 39), Ion
(min. 43 și 77) și Voicu I (min. 48).
A condus bine I. Pișcarae (București)

G.S.O. : Câmpean u (DAN)—Va sil ache,
HULEA (Coman), STÂTESCU—Dogan 
(Oprea), Oprea (EăLuțescu)—MIL1- 
TARU, Gh. Ion, DARABAN, Dragomir 
(Ncagu), Voicu I (Potolea).

scorul nu arată, totuși meciul 
mare parte echilibrat, oaspeții 
bună tehnică individuală. Ei 
frumos în cîmp dar atacanțif

SELECȚIONATA 
NE : Fares—Azmi, 
Ilamdo—Philip, 
A. Ahmed, Avedis, 
nien.

ARMATEI S1RIE- 
Kerork (T»rrk), 

Mohamad—MOUSA, 
AGOP, Youscf, 11»-

PORTUL CONSTANTA-STAL 
MELEC (R. P. POLONĂ) 

1-4 (1-1)

Etapa a doua
SERIA 1 (Rm. Vtlcea)

MOLDOVA IAȘI — TEXTILA BU- 
HUȘI I—0 (0—0). — Joc slab. Crean
gă (min. 55) a înscris golul victoriei. 
Un rezultat de egalitate ar fi fost 
just

IMU MEDGIDIA — UNIREA 
TOȘANI 2—1 (2-0). — Scorul 
reflectă raportul de forțe de pe teren. 
Cei care au dominat clar și autoritar 
au fost jucătorii de la Unirea, care 
meritau cel puțin un meci nul. IMUM 
nu și-a găsit cadența, a inițiat doar 
citeva contraatacuri, insă foarte peri
culoase, două din ele soldindu-se cu 
goluri: Valeriu (min. 5) și Călin (min. 
31). După pauză, cu toată dominarea 
insistentă. Unirea nu reușește să în
scrie decit un gol prin Străteanu (min. 
75). Echipa din Medgidia a jucat dur. 
doi din jucătorii săi fiind eliminați 
(Bucur în min. 39 și Valeriu in m:n. 
74). De asemenea, C<»opolis (Unirea) 
a fost eliminat in min. 56. (Dragomir 
Roșianu, coresp.).

mai

BO-
nu

a barajului pentru categoria B
de apărătorul Milică. (Dr.). Dru- 
a făcut un joc de apărare. Linia

viat 
beta 
sa de atac a jucat dezorientat.

RULMENTUL BRASOV — RAPID 
reg. PLOIEȘTI 2—0 '(0—0). — În
vingătorii au dovedit o bună pregătire 
fizică, au jucat în viteză și au fost mai 
periculoși în atac prin șuturile lor. 
Cele două goluri au fost marcate de 
Hațeganu (min. 50 și 62). Rapid a 
făcut un joc confuz.

FILARET BUCUREȘTI — META
LUL PITEȘTI 2—1 (2—0). — Filaret 
a făcut un joc organizat în apărare, 
clar și mai insistent pe poartă în atac; 
a ciștigat pe merit. Victoria și-a ast- 
gurat-o în prima repriză prin golurile 
înscrise de Costache (min. 42) ~
mitrescu (min. 34). Metalul a 
cat im fotbal de calitate și a 
pe lingă victorie, ratind multe 
Unicul gol a fost marcat de

și Du- 
practi- 
trecut 

ocazii. 
Burcă 

(min. 66 din 11 m). (C. Nemțea nu — 
coresp.).

CLASAMENTE L
CLASAMENTUL

1. Rulmentul 2 2 0 0 3:0 4
L IMUM 2 2 8 0 8:2 4 2. Progresul 2 2 0 0 5:2 42. FI. roșie 1 10 0 2^ 2 X Drubeta 2 1 0 1 1:1 2X Moldova 1 10 0 1:8 2 4. Filaret 2 1 8 1 4:5 24. Unirea 2 • 02 1:4 0 5. Metalul 2 0 0 2 1:3 05. Textila 2 0 0 2 1:5 0 6. Rapid 2 0 0 2 0:3 0

Folbaliștii polonezi au desfășurat un 
joc tehnic, combinativ, într-un ritm rapid. 
Au marcat: Klesz.cz (3) și Harczlak, 
respectiv Seitan (din 11 m). (E. Petre, 
coresp).

• ASTĂZI se dispută la Brăila jocul 
C.S.O. Brăila—Eisberg (Danemarca), iar 
MIINE la Pitești Dinamo—Sel. Armatei 
Siriene și la C. Turzii: Ind. Sîruiei— 
Metropol (Brazilia).

SERIA a H-a (P. Neamț). SERIA a IH-a (Mediaș)
PROGRESUL 

DRL’BETA TR.
— Progresul a 
mos. tn cimp, 
combinativ, și 
victorie. Unicul 
mm. 74 la un șut al lui

ALEXANDRIA — 
SEVERIN 1—0 (0—0). 
desfășurat un joc fru- 
mai organizat și mai 
a luptat mult pentru 
gol a fost marcat în 

Răducu, de-

VOINȚA ORADEA — MINERUL 
BAIA SPRIE 3-0 (2-0). — Minerul 
a dominat majoritatea timpului, dar 
ineficace. Voința a jucat pe contraatac, 
reușind să înscrie 
Fecser (min. 
(mia 64).

de
2 $i 40)

trei
Ș*

ori prin
David

A.S.
BOLIA

CUGIR — CERAMICA JIM-
6—1 (4—0). —■ Scorul nu re

flectă aspectul jocului, care a fost 
echilibrat in cimp. Apărarea echipei în
vinse a fost insă nesigură și a cedat 
în fața atacului în vervă al echipei din 
Cugir. Aceasta a înscris prin Pet- 
sclwwski 11 (min. 10 și 44), Mihai 
(min. 35), Boitoș (min. 40 și 78) și 
c- (min. 75). Ceramica a reduș 

în min. 57 prin Peșcuea.
Focșa 
scorul

UNIREA DEJ — AVÎNTUL RE-
3—0 (2—0). — Joc frumos,

A.S.
GHIN
victorie aplaudată de cei peste 4000 
spectatori. Unirea a jucat în viteză și 
eficace. Avîntul n-a mai desfășurat a- 
celași joc din prima etapă. Apărarea 
sa a fost nesigură, jucînd crispat. Au 

' ‘ 37) și
Vintilă,

marcat: Gălmoleanu (min. 
Bujor (min. 39 și 79). (D. 
coresp.).

CLASAMENTUL

1. Unirea 2 1 1 0 3:0 3
2. A.S. Cugir 2 1 1 0 8:3 3
3. Voința 2 1 1 0 5:2 3
4. Avîntul 2 1 0 1 2:4 2
5. Ceramica 2 0 1 1 1:6 1
6. Minerul 2 0 0 2 1;5 0

a lll-a.MIINE — ETAPA

— Textila și

Prima ediție a cupelor „SPORTUL 
POPULAR" — pentru 
Itvă comportare — și 

. NOSPORT" — pentru 
' diferență între golurile

huile primite — a Iest cîștigată

cea mai spor- 
„LOTO-PRO- 

cea mai mare 
marcate și go- 

de

ȘTIRI
• Se aduce la cunoștința chituirilor 

^ 'asociațiilor sportive că in perioada 
16 iulie — 4 august 1962 se pot face 
treceri de jucători dintr-o asociație 
(club) sportivă in alta, conform nor
melor apărute in ziarul „Sportul popu
lar" rrr. 3656 din 28 iulie I960. Ope
rațiile de trecerea jucătorilor ia echi
pele de categorie A și B, precum și 
trecerile dintr-o regiune in alta se 
fac de către federație, iar cele pentru 
echipele d+n campionatele regionale, 
raionale și orășenești, din cadru) ace
leiași regiuni, se fac de către comisiile 
regionale de fetbal.

La Rm. Vîkea: Unirea
FI. roșie — Moldova.

La P. Neamț: Rulmentul — Dru
beta, Metalul — Progresul, Rapid —♦ 
Filaret.

La
nirea
tul.

Mediaș: Ceramica — Voința, U- 
— Minerul, A.S. Cugir — Avîn-

școală a fotbalului cehoslovac

de
nouții

1

U.T.A. ARAD si, respectiv, DINAMO 
BUCUREȘTI. De reținut faptul că ul
timele jocuri oficiale disputate (finala 
Cupei R.P.R., Steaua—Rapid, și res
tanța Dinamo București — Minerul 
Lupeni) au fost decisive în atribuirea 
celor două trofee. Intr-adevăr, pînă la 
aceste partide. în fiecare clasament 
se găseau cite două echipe la egali
tate: Rapid și U.T.A. in cel al „CU
PEI SPORTUL POPULAR" (cite 3 
puncte penalizare). Dinamo București 
si Petrolul Ploiești în cri al „CUPEI 
LOTO-PRONOSPORT*  (aceeași dife
rență de 24 goluri). Dinamo Bucu
rești a ciștigat cu 7—4 și și-a mărit 
diferența la 27 goluri, iar Rapid a 
pierdut „CUPA SPORTUL POPU
LAR" o dată cu Cupa R.P.R., dato
rită avertismentului primit de Macri 
pentru joc periculos (ca și Raksi) în 
finala Cupei cu Steaua.

întrecerea echipelor pentru cuceri
rea celor două cupe a început din mo
mentul apariției regulamentelor res
pective, adică la 16 aprilie. întrecerea 
se va relua o dată cu începerea viito
rului campionat I

Din cele două echipe ce s-au înfrun
tat in partida. Cehoslovacia—Spania, in
contestabil că merite mai maxi a avut 
prima. Cehoslovacii au arătat o bună 
rezistență, fără însă- să manifeste toți 
și o viteză marc. Au suplinit aceasta tac
tic, prin pase precise și directe. Pasa 
a fost procedeul lor de bază în acest 
joc și circa 85 la sută din acțiuni le-au 
rezolvat prin ea. Indiferent unde a fost 
jocul și ce era de rezolvat, ei au dat pre
ferință acestui procedeu care i-a răsplă
tit pentru fidelitatea ce i-au arătat-o. 
Dar n-a fost vorba numai de fidelitate, 
ci si de exactitatea pe care au căutat-o 
jucătorii, făcind totul atent (de unde o 
notă de intirziere și încetineală in jocul 
lor).

Jucătorii din formația cehoslovacă n-au 
to ti carură mare; dar sînt „tari pe pi
cioare". Calitatea lor fizică de bază pare 
să fie forța, dovadă că au ciștigat ma
joritatea duelurilor purtate. In schimb, 
rezistența a fost sub cea a spaniolilor, 
deși n-âu făcut risipă mare de energic, 
nemărind exagerat zonele de acțiune.

Impresionantă a fost marea răbdare 
dovedită in a pregăti, a construi și in a 
finaliza acțiunile. Fiecare acțiune ratată 
era reluată calm, sigur, precis, fără să se 
vadă Ia ei crispare, nervozitate sau aler
gare haotică, pur și simplu. Dominați 
teritorial majoritatea timpului, ei nu au 
ajuns, totuși, niciodată in situația de a 
lupta cu disperare.

Jucătorii protejează excelent balonul, 
pentru că se folosesc de pase scurte. 
In felul acesta, și cind au și cind pri
mesc mingea se asigură de posesia ei 
prin interpunerea corpului. Protejarea

balonului e, de 
care-1 stăpânesc__ .____________________
i-am văzut evoluind în cadrul campio
natului mondial.

Tactic, baza jocului lor a fost COLEC
TIVUL dus la superlativ. In jocul lor 
nu s-a putut reține aproape nimic indi
vidualist. Nejucind avântat, echipa pare 
uneori modestă. E vorba însă numai de 
o impresie de suprafață, pentru că ea 
iși pune in aplicare propriul ei joc, pro
priul pian de acțiune și aceasta este o 
școală.

altfel, un procedeu 
bine toți jucătorii

, DUELUL- MASOPUST-SUAREZ

pe 
ce

PE DRUMUL
AL LINIEI

GEOMETRIC 
DREPTE...

purtat, de la un : 
pecetea celui mai cras 
Atacanții erau departe

Miercuri 18 iulie se va atribui la Pronociprcs
cel ac al 3-lea autoturism „Moshvici“ din cele 4

O După cum se știe la toate 
obișnuite din luna iulie a.c. se _____ _
suplimentar. în afara cîștigurilor în bani 
pentru cele 6 categorii, CITE UN AUTO
TURISM „Moskvici” și alte premii prin 
extrageri suplimentare de 5 numere din 
49. Așadar, la fiecare tragere Pronoexpres 
din luna iulie a.c. se extrag în total 13 
numere.

Pe baza extragerii suplimentare de 5 
numere din 49. se câștigă la 2 categorii : 
categoria I : când 5 din cele 6 numere 
ale variantei înscrisă pe buletin sînt 
cele 5 numere extrase (5 din 5). La a- 
ceastă categorie se obține autoturismul 
„Moskvici*;  categoria a II-a:eînd4 din 
cele 6 numere ale variantei înscrisă pe 
buletin sînt cuprinse în cele 5 numere 
extrase. (4 din 5). La categoria a II-a 
se poate câștiga : autoturismul „Mosk- 
vici" (în cazul cind nu se omologhează 
nici o variantă câștigătoare la categ. I) 
și premii în bani (amănunte în prospect).

Unul din cele două AUTOTURISME 
„Moskvici” atribuite la tragerile Prono
expres din 4 și li iulie a.c. a fost câș
tigat de participantul Dumitrescu Ion 
din Costești reg. Argeș.

Miercuri 18 iulie se va atribui cel de 
al 3-lea AUTOTURISM „Moskvici- din 
cele 4. Și dv. PUTEAI FT CISTIG A TO
RUL CELUI DE AL 3-lea AUTOTURISM, 
DEPVN1NDU-VA CHIAR ACUM BULE
TINUL.

tragerile 
atribuie

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

Dinamo

Botoșani
cat. B)
Pitești — Progresul

Textila

Dej — A. S. Cugir (ba- 
Budaispartacus — Debri-

CONCURSUL PRONOSPORT Nr. 28 
DE MIINE

• Reamintim programul concursului 
de mîine și pronosticurile date de Pro
gramul «Loto-Pronosport”.

Unirea
(baraj

Metalul 
dria (baraj cat. B)

Rulmentul Brașov — Drubeta 
verin (baraj cat. B)

Unirea Dej — 
(baraj cat. B)

Galați—Eisberg (Danemarca)
1 3

Buhuși
1, 2 

Alexan-
1, 2 

Tr. Se-
1, 2

Minerul Baia Sprie
1. 2

Ceramica Jimbolia — Voința Oradea 
(baraj eat. B) 1, 2

Flacăra roșie Tecuci — Moldova Iași
- • - — 2 

Ruda Hvezda Brati-
1 

Hr.
1

Ostrava
1

Sokolovo

(baraj cat. B)
Dukla Fraga — 

slava (camp. R.S.C.)
Slovan Bratislava — Spartak

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

(camp. R.S.C.)
Dinamo Zilina

B); 8. Unirea 
raj cat. B); 9.
ceni V.S.E. (Cupa de vară a R.P.U.); 10. 
Nyiregyhaza — Ozd (Cupa de vară a 
R.P.U.); 11. Budapest! Elore — Szekes- 
febervar (Cupa de vară a R.P.U.) ; 12. 
Budapesti Spartakus — Cegled (Cupa de 
vară a R.P.U.).

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT Nr. 27, DIN 8 1ULJE, 3962

Categoria
Categoria 

313 lei.
Categoria 

46 lei.

a H-a : 7 variante a 3.270 Iei. 
a in-a: 199,40

a IV-a i 1222,90

LOTO-CENTRAL

variante

variante

TragereaSpartak11.
clin 13 iulie 1962.

Fraga (camp. R.S.C.) 1, x 44 59 80 77 70 40 29 32 1
12. Spartak Brno — Slovan Nitra (camp.

R.S.C.) 1. 2 Premiul Special A : 40 44 70
Premiul Special B : 80 77 13

PROGRAMUL CONCURSULUI URMA- Premiul Special C; 32 59 29

13

29 DIN 22 IULIE 1982TOR Nr. Fond de
(Moscova) — Kairat Alma-
U.R.S.S.); 2. Pahtakor Taș- 
Dinamo Moscova (camp.
Voința Oradea — Avîntul

4. Drubeta

1. T.S.K.A. 
Alta (camp.
kent —
U.R.S.S.); 3. .
Reghin (baraj cat. B); 4. Drubeta Tr. 
Severin — Filaret Buc. (baraj cat. B); 
5. Flacăra roșie Tecuci — I.M.U. Med
gidia (baraj cat. B); 6. Unirea Botoșani 
— Moldova Iași (baraj cat. B); 7. Me
talul Pitești — Rapid Ploiești (baraj cat.

a

a

premii : 778.444

Tragerea următoare, tragere specială 
la care se atribuie autoturisme „Mosk
vici", 100 călătorii în U.R.S.S. și alte 
premii, va avea Ioc vineri, 20 iulie 1962, 
în București, calea Victoriei Nr. 117, 
ora 19.

Rubrică redactată de Loto-Prono 
sport

Să vedem cum au acționat cehoslova
cii în jocul cu Spania. De la început 
l-au „lipit" pe Masopust, organizatorul 
jocului lor, de Suarez, organizatorul jo
cului spaniolilor. A fost o acțiune gân
dită în toate amănuntele ei, pentru că 
prin ea cehoslovacii au obținut un mare 
avantaj. Suarez, jucind tot timpul retras, 
i-a permis lui Masopust să organizeze 
continuu echipa lui și, în plus, să a- 
jungă in situația de a trage de aproape 
la poartă, in cursele lui după Suarez.

Ambele echipe au folosit mijlocul te
renului. inghesuindu-se aici. Totuși, prin 
plasamentul centrului atacant Kvasnjak, 
retras in fața liniei de apărare, ceho
slovacii au rezolvat situația în fa
voarea lor. Ei și-au organizat liniile de
fensive mai lingă poartă. Astfel, au 
obligat pe spanioli să încetinească aici 
viteza și prin aceasta să-i poată depo
seda mai lesne pe adversari de ba
lon. Cred, totuși, că retragerea era prea 
adine făcută (la înălțimea liniei de 16 
metri). Normal ar fi fost să se organi
zeze eu cițiva metri mai sus, pentru că 
așa cum au procedat, au adus adversa
rul prea aproape și ar fi putut primi 
goluri de aici, chiar cu un portar, 
Schroiff, în formă excelentă, cum s-a 
dovedit.

Apărarea cehoslovacă nu este prea o- 
fensivă. Totuși, în unele ocazii s-a dus 
după extremele adverse retrase. Aceasta 
insă numai in condițiile in care spatele 
era acoperit de cei doi stoperi (Poplu- 
har și Pluskal). Marea majoritate a ac
țiunilor de atac au fost dirijate pe ex
treme (Stibranyi și Jelinek) pentru că 
desfăceau frontul de atac și pentru că 
aeeștâa au dovedit că aveau o viteză 
mare. Fazele se construiau metru cu 
metru, individual numai uneori și mai 
mult colectiv. Calitățile individuale ale 
jucătorilor n-au apărut, de aceea, stri
dent de la prima vedere; în schimb, 
rolul și aportul fiecăruia în materiali
zarea acțiunilor a fost hotărâtor. A- 
ceasta făcea ca toți să fie la unison. A 
apărut ca om de legătură interul stânga 
Adamec (20 de ani) pe toată înaintarea 
și mijlocașul Masopust (31 de ani) in 
toate acțiunile și aceasta fără să se pre
cipite.

Cehoslovacii nu șhau permis un ritm 
de joc cu ridicări și coborâri, probabil 
pentru că și-au propus să păstreze min
gea mult, să frâneze elanul adversarilor, 
așteptîndu-i să greșească o dată. C<*ea  
ce s-a și întîmplat cind Stibranyi 
scris golul victoriei.

Mi-am notat, in concluzie, după 
văzut acest fel de joc: există cu 
tudine o școală cehoslovacă de 
care pune în joc 
cît mai bună 
jucătorilor de 
tură multiplă 
cu protejarea 
de minute în 
bazat pe forță colectivă constructivă, 
care asigura — printre altele — neutra
lizarea punctelor tari ale adversarului 
și creșterea potențialului propriu, prin 
susținerea necontenită a partenerului, în 
special a celui care are mingea.

Jocul spaniolilor a 
capăt la altul, 
individualism. ______
de a forma o linie de atac pur ofensi
vă, atit ca așezare inițială, cit mai 
ales ca joc. Nici unul nu aștepta pe 
celălalt, nici unul nu vedea pe celălalt,- 
deși uneori un coechipier era demarcat. 
Acțiunile de atac se orientau direct pe 
mijloc, unde jucătorii plasați aici (prin- I 
tre care Martinez și chiar Suarez) schi-*'  
țau gesturi spre a primi mingea în) 
spatele adversarilor și a sprinta lung, 
încercau, deci, pase decisive de la mij
locul terenului, avînd avantajul preci
ziei în execuție.

Folosirea mijlocului terenului nu era 
o problemă pentru că tot erau masați 
acolo. Or, dacă o echipă nu ocupă ra- ] 
țional terenul rămîn nefolosite spatii^ 
mari. Spaniolii au circulat mai mult' 
perpendicular, cind au avut mingea, în j 
linie dreaptă. Puțini (Del Sol) au folo
sit diagonala fără minge, însă niciodată ■) 
n-am văzut să se paseze în zona libe- 
ră, unde pătrundea sau ar fi putut pă- i 
trunde un coechipier. Tot din această ‘ 
pricină au apărut cupluri sau „trio”-uri •’ 
de jucători, deși veșnic prima linie de i 
atac (3 jucători) era susținută de Su- i 
arez. Del Sol, Garay etc.

Foarte ofensivă s-a dovedit a fi apă- i 
rarea spaniolă, care a căutat de multe | 
ori să continue acțiunea începută (chiar j 
și Santamaria care joacă — cu rol de I 
stoper — fără marcaj direct în fața î 
porții). Aportul unor atacanți în apă
rare este covirșitor. Apar mai întîi aici 
ca poziție tactică, apoi ca jucător di
rect în a deposeda adversarul de min
ge. Așa au operat interii Del Sol și Su
arez, precum și — intr-o oarecare mă
sură — extrema dreaptă Gen to.

atit ca așezare inițială, 
ca joc. hTi-± ----- ’

DACA INDIVIDUALISMUL E RIDICAT
LA RANG ÎNALT...

a în

ce-am 
certi- 
fotbal 

pentru folosirea
a calităților specifice ale 
care dispune —- o țesă- 

de pase scurte, executate 
mingii, cu calm, răbdare 
șir; cu un plan de joc

Tehnica și posibilitățile fizice ale jucă-; 
țorilor spanioli, profesioniști din „elita’* 
jucătorilor mondiali și-au atras apre
cieri bune. Dar ele ca și marile lor po
sibilități tactice, au rămas nefructificate. 
Rezistenți, chiar in regim de viteză, ju
cătorii au făcut multe deplasări în te
ren. Unii dintre ei (Suarez, Del Sol^ i 
Garay, Gento) au „zone“ in care cireu-1 
lă cit pentru trei meciuri. Sînt de ase-. 
menea, foarte îndemânatici, avînd su-, 
piețe, mobilitate etc. Moralul însă, pre-) 
zintă mari deficiențe: le lipsește hotărî-^ 
rea, voința, perseverența, spiritul eolec-J 
tiv și le mai lipsește disciplina, mai; 
ales la cei ce sint valori mondiale (Su-.' 
arez, Gento, Santamaria etc.).

Individualismul lor, ridicat la rangj 
înalt, ca și lipsa de mobilizare pentru, 
atingerea unui scop, transformarea jo-i 
cului într-o dispută individuală pentmj 
evidențierea personală, i-au dus la eșecJ 
care-i poate însoți permanent în fața 
celor ce le opun unitatea unui colectiv 
pregătit științific.

Desfășurarea și rezultatul jocului Ce
hoslovacia — Spania mi-au apărut ca 
triumful celei mai viabile teze în fot
bal: nu este necesar să acumulezi „nume 
de prestigiu*  ca să ajungi să practici 
un fotbal veritabil, constructiv, un fot
bal cu care te poți impune în fața unei 
adunături de vedete, incapabile să-și 
conjuge acțiunile și să alcătuiască ctu 
adevărat o echipă.

CONSTANTIN TEAȘCĂ

SPORTUL POPULAR
Nr. 4065 Pag. a 5-a

Klesz.cz


Campionatul republican pe echipe

CITEVA CONSTATĂRI
24 de echipe feminine și tot atîtea 

masculine și-au disputat întîietatea în 
cadrul primei etape a fazei inter
regionale a campionatului republican de 
popice. întrecerile pentru calificarea în 
următoarea etapă a acestei importante 
competiții ne-au prilejuit unele consta
tări îmbucurătoare.

• Cli toate că materialele de joc (bi
lele și popicele) nu au fost întotdeauna 
'de cea mai bună calitate, aproape toate 
echipele au suplinit această deficiență 
printr-o pregătire superioară, care le-a 
permis realizarea unor scoruri mai mult 
decît mulțumitoare. în mod deosebit 
trebuie subliniată comportarea formațiilor 
feminine Voința Constanța, Frigul Bucu
rești, Rapid București, care au reușit să 
treacă de 2250 p.d., precum și a echi
pelor masculine Unirea F.Z. Roman, 
G.S.O. Ploiești, Electrica Sibiu, Olimpia 
Reșița, Voința Tg. Mureș și Flacăra 
Cîmpina, autoare a unor rezultate c« 
depășesc granița celor 5.000 p.d. Jucă
toarele și jucătorii din aceste echipe au 
fost de forțe sensibil egale, realizînda-se 
astfel acea mult dorită omogenizare a 
formațiilor noastre.

• Spre deosebire de edițiile ante
rioare. cînd o serie de regiuni nu pre
zentau echipe feminine în fazele supe
rioare ale campionatului, la actualele în
treceri a lipsit doar reprezentativa re
giunii Galați. Sperăm că la campionatul 
viitor membrii comisiilor de specialitate 
din regiunea Calați vor urma exemplul

colegilor lor din legiunile Bacău, Argeș, 
Iași și Suceava, care au înființat anul 
acesta formații feminine de popice.

• Echipele calificate în prima etapă 
a fazei interregionale au introdus — 
cu excepția Moldovei 
2—3 elemente tinere 
Cea mai tînără echipă 
structorul Bîrlad.

Iași — cel puțin 
în formațiile lor. 
a prezentat-o Con-

• La meciurile din faza interregio
nală a campionatului trecut au lipsit 
o serie de arbitri programați de F.R.P., 
invocînd fel de fel de motive. De data 
aceasta prezenta conducătorilor jocurilor 
a fost de 100%, asigurindu-se astfel un 
arbitraj competent la toate meciurile.

• Și acum iată echipele calificate pen
tru turul etapei a Il-a a fazei interre
gionale : Feminin : Voința Oradea — Chi
mistul B. Mare, Cetatea Giurgiu — Vo
ința Constanța, Unirea Buc. — Me'.rom 
Brașov, C.S.M. Reșița — Voința Cluj, 
Voința Tg. Mureș — Constructorul Arad 
Cristalul Azuga — Rapid Buc. Masculin: 
Ind. locali B. 
G.S.O. Ploiești 
trica Sibiu — 
G. Turzii —
Arad — Voința Tg. Mureș, Rapid Bue. 
— Flacăra Cîmpina. întrecerile au loc 
azi și mîine. Primele echipe sînt orga
nizatoare.

Mare — C.S.O. Crișana, 
— Unirea Roman. Eke- 
I.O.R. Boc., Ind. Sirmei 
Olimpia Reșița, Voința

TR. IOANIȚESCU

SPORTURI NAUTICE

In

Si acum Kaunas și
să plecăm cu „fruntea sus" la Brescia 
(socotim de pildă că este posibil de 
realizat chiar un timp sub 2 h 17:00). 

Comisia tehnică a federației de spe
cialitate a format — după această 
primă etapă de verificare — lotul de 
bază pentru campionatele mondiale. 
După cum se știe, acolo se vor des
fășura două curse de șosea : una pe 
100 km contratimp pe echipe și alta 
pe circuit cu startul în bloc, însu- 
mînd aproximativ 180 km. Cicliștii 
selecționați în lot sînt: Gabriel Moi- 
ceanu, Constantin Dumitrescu, Aurel 
Șelaru, Ion Ardeleanu, Ion Cosma, 
Gh. Rădulescu, Gh. Bădără și Ludo
vic Zanoni. Pregătirea lotului este asi
gurată de prof. N. Oțeleanu (antre
nor principal) și Marin Niculescu 
(antrenor secund). Fără îndoială că 
acest lot mai poate suferi modificări 
în funcție de forma pe care o vor 
arăta cei selecționați sau alți alergă
tori din cluburile sportive din Bucu
rești sau din provincie. Federația de 
ciclism este hotărîtă ca în acest lot 
să nu existe „senatori de drept". 
După cum se vede federația de spe
cialitate, dovedind o orientare foarte 
bună, a inclus în lot doi alergători 
tineri, evidențiați în ultimele com
petiții : Ion Ardeleanu și Gh. Bădără. 
In cazul cînd acești tineri rutieri se 
vor dovedi la nivelul exigențelor echi
pei naționale ei vor fi incluși fără nici 
un fel de discuție. Alcătuirea repre-

La sfîrșitul săptămimi trecute ci
cliștii romîni au dat primul examen 
al pregătirii lor în vederea campiona
telor mondiale care vor avea loc la 
Brescia (Italia). Participînd la cele 
două concursuri (100 km contratimp 
pe echipe și 171 km cu startul în 
bloc) în compania unor rutieri valo
roși din Italia, R. P. Polonă și R. P. 
Bulgaria, alergătorii noștri au arătat 
un oarecare progres față de evoluțiile 
anterioare. Astfel, echipa Dinamo I — 
care reprezintă de fapt „scheletul" 
naționalei noastre — a realizat la 22 
iunie pe 100 km contratimp 2 h 22:05 
performanță cu care a cucerit titlul 
de campioană a țării. La concursul 
internațional din 6 Iulie aceeași for
mație a obținut 2 h 21:03 — deci un 
timp mai bun cu 1:02. Totuși, această 
performanță nu ne poate mulțumi 
încă. Plecind La campionatele lunii 
cu un rezultat de peste 2 h 20:00 ar 
însemna să ne prezentăm cu certitu
dinea că nu vom intra nici măcar 
:n primele 10 locuri ale clasamentu
lui.- Or. noi țintim o cu totul altfel 
de comportare. Trebuie ținut însă 
seamă de faptul că alergătorii noștri 
se află într-una din etapele pregătirii 
și că în echipa care a evoluat în 
compania italienilor, polonezilor și 
bulgarilor doi oameni de bază (Ion 
Ccsma și L. Zanooi) s-au prezentat 
departe de valoarea lor reală. Există 
deci posibilități ca prirrtr-o pregătire 
temeinică și prin punerea în formă a 
tuturor titularilor echipei naționale 
să se realizeze performanțe cu care

plin sezon competițional...

La Snagov: finalele de caiac canoe seniori
Mînuitorii padelei sau pagaiei, ra

melor sau vîslelor, de la juniori pină 
la membrii loturilor noastre republi
cane, se află în plină activitate com- 
petițională. Atît pe plan intern cit și 
internațional concursurile „tari*  se 
țin lanț, constituind adevărate exa
mene pe care canotorii romîni le-au 
trecut pină acum cu succes.

După cum se știe, in sâptămînile 
trecute vîs'așele noastre s-au situat pe 
primul loc in întrecerile de pe apele 

în cele de pe lacul 
sau la regata Sna- 
canoiștii au ocupat 
cadru] marelui con- 
Uniunea Sovietică,

primul loc in 
Vltavei. la Praga, 
Griinau. la Berlin, 
gov; caiac'știi și 
locuri fruntașe în 
curs desfășurat în 
la Pskov, iar echipajele masculine de 
canotaj academic ale R.P.R. au cîști- 
gat multe din probele regatelor Gru- 
nau și Snagov. Și iată că vîslații ro- 
mini au din nou prilejul să-și verifice 
gradul de pregătire și valoarea inter
națională. Azi și mîine, în Polonia, ei 
își vor disputa întîietatea în cadrul 
regatei Poznan, alături de 
din R. S. Cehoslovacă, R. D. 
nă, R. P. Polonă și alte țări.

In același timp, pe lacul

canotori 
Germa -

Snagov 
sînt programate finalele campionatu
lui republican de caiac-canoe seniori. 
Se află prezenți la start alături de 
„calificați:" din Capitală, reprezentan
ții majorității centrelor nautice din 
țară: Timișoara, Arad. Galați, Tulcea, 
Suiina, Cluj, Tg. Mureș și Reșița. In 
total, 300 de sportivi și sportive, în
scriși în 19 probe și anume: feminin: 
K 1, K 2, K 4 (500 m). K 1 4x500 m 
ștafetă: masculin: K 1. K 2, C 1, C 2 
(500 m, 1.000 m, 10.000 m), K 4 

’(1.000 m, 10.000 m). K 1 4x500 m 
ștafetă. Azi dimineață, începînd de la 
ora 9. au loc cursele de fond și o 
parte din seriile probelor de viteză) 
după-amiază (ora 17) finalele la ca
iac simplu, dublu și caiac 4 (feminin), 
canoe simplu și dublu (500 m), iar 
mîine, de la orele 9, restul finalelor 
de viteză. Sosirile pot fi urmărite la 
locul obișnuit, adică din dreptul „ma
lului tăiat". Așteptăm din partea tu
turor concurenților comportări cit mai 
frumoase și rezultate superioare. Cei

■ — — ,------ ——l —

Citiți nr. 13/1962

Astăzi și mîine, pe Snagov, vom vedea 
tineri, reprezentanții cluburilor spor
tive școlare sau ai școlilor sportive 
de elevi se vor strădui, desigur, să 
dovedească progresul realizat în acest 
nou sezon de sporturi nautice, asaltînd 
locurile ocupate de sportivii mai ex
perimentați. La rîndu! lor, canotorii 
cu o mal îndelungată activitate vor 
lupta, fără îndoială, din toate puterile 
pentru cucerirea titlurilor de campioni

din nou „morișca*  podelelor tn ac/iune 
ai țării pe anul 1962. In plus, mem
brii loturilor republicane au datoria 
să-ți verifice cu toată seriozitatea for
țele pentru a concura cu succes și în 
marea competiție de caiac-canoe,
care.„ bate la ușă: regata Snagov 
(20—22 iulie). Și seria marilor con
cursuri de sporturi nautice continuă...

(N. M.)

Rezultatele competiției 
„Cupa școlilor sportive de elevi

Competiția de tenis deschisă elevi
lor și elevelor din Capitală se încheie 
astăzi. Pină acum sînt cunoscuți cîști- 
gătorii probelor de simplu băieți și 
fete la toate grupele de vîrstă ca și 
echipa cîștigătoare 
joc: „Cupa școlilor

Iată rezultatele 
lor: simplu băieți,

a trofeului pus în 
sportive de elevi', 
tehnice ale finale- 
grupa 8—10 ani:

SPORT 
iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiia 

Din cuprinși»] său spicuim următoarele materiale mai interesante:

al revistei ilustrate

• Campionatul mondial feminin de handbal în 7
Cupa Victoriei la iahting
Fotbal: Dinamo București din nou campioană —interviu cu Gr. 
Arjoca și C. Teașcă despre campionatul mondial — Fotoreportaje 
din Chile, cu prezentarea celor mai bune echipe — Varietăți. 
Sportivii Șantierului naval Oltenița
De la corespondenții noștri
Sport-Magazin
Meciul giganților — corespondentă specială din Moscova înaintea 
meciului de atletism S.U.A.—U.R.S.S.
Reportaje de rugbi, de ciclism, de atletism etc.• _______ _ _____

Cereți acest interesant număr !a orice chioșc al difuzării presei.

HRISTACHE

PASIONANTA

șos. Bucu

BÂZELE

Tallin!

rezultMe

rulea

zentativei țării noastre nu se va mai 
face — așa cum ne-a asigurat con
ducerea federației de ciclism — pe 
bază de „nume", ci numai după cri
teriul formei dovedite de cicliști. Acest 
lucru va constitui un puternic stimu
lent pentru toți cicliștii noștri. Drumul 
spre echipa reprezentativă es-te des
chis tuturor acelora care prin serio
zitatea și sîrguința arătată la antre
namente vor obține o formă sportivă 
superioară 1

Cicliștii selecționați în lotul națio
nal se vor reuni la 18 iulie pentru a 
face deplasarea în Uniunea Sovietică. 
Aici ei vot participa la a doua etapă 
a verificării pregătirii : concursurile 
de la Kaunas (20 iulie — cursă de 
100 km contratimp pe echipe) și Tal
lin (22 iulie întrecere cu startul in 
bloc pe 150 km și 25 iulie — concurs 
similar). Din informațiile primite, la 
aceste întreceri vor lua startul aler
gători din 6 țări care se pregătesc 
pentru campionatele mondiale. Este 
deci un prilej de a constata dto nou 
care este valoarea noastră in compa
rație cu aceea a viitorilor adversari. 
Aceste întreceri ne vor arăta și ce 
avem de făcut în luna august pentru 
a ne prezenta la Brescia bine pre
gătiți, capabili să realizăm 
mai bune decît la Jocurile 
de la Roma.

NAUM

Campionatele de pistă ale Capit&j^l

O REUNIUNE
întrecerile care au figurat joi dupâ- 

amiazâ în programul campionatelor 
de pistă ale Capitalei s-au desfășurat 
în mijlocul unui viu interes. Confrun
tarea dintre primele echipe de urmă
rire ale celor două cluburi, Steaua 
și Dinamo, a fost așteptată cu nerăb
dare.

Proba de viteză rezervată juniorilor 
a fost neașteptat de spectaculoasă și 
s-a încheiat cu o plăcută surpriză. 
Micuțul Ștefan Simion (Olimpia), după 
ce l-a eliminat in semifinale pe M. 
Popescu (Dinazno) a reușit să-1 depă
șească în finală și pe favoritul nr. 1 
al probei, talentatul dinamovist Da
niei Dumitrescu. Juniorul Șt. Simion 
are 16 ani și numai două luni de 
activitate pe velodrom.

După cum era de așteptat, în finala 
probei de urmărire pe echipe s-au 
întîlnit Dinamo I Și Steaua I. Au 
luat startul următoarele formații: 
DINAMO (M. Voinescu, E. Bărbules- 
cu, C. Tudose și D. Penescu), STEAUA 
(S. Duță, 1. Vasile, M. 
A. Hirju). Dinamoviștii, 
recordului țării, au pornit 
in această cursă. încă din 
ei au luat un apreciabil avans. Dar

proba are... 10 ture. In timp ce atu 
cind treceau la conducere S. Duță 
I. Vasile distanța se micșora, la di 
namoviști D. Penescu dădea 
vădite de oboseală ; de altfel 
abandonat slăbind potențialul 
sale. Pistarzii de la Steaua
intr-un ritm din ce în ce mai 
ținut și după șapte ture iau condu 
cerea, cîștigînd această 
dispută. Clasament: 1. Steaua I 
4:55,5; 2. Dinamo 1 — 4:56,7; 3 Dina 
II - 5:11,7; 4. Steaua II 
trecerile continuă azi pe 
Dinamo de la ora 16,30.

Mîine se desfășoară pe
rești—Ploiești (varianta Buftea) cam 
pionatul de fond al Capitalei, deschi 
seniorilor și juniorilor cJe categori 
I și a Il-a. Primul start se dă la 
8 de la km 8.

5:19,4. I
velodr

Bardan și 
deținătorii 
ca favoriți 
primul tur

Moi excursii cicloturistice
Secția de cicloturism a Casei de 

discuri Electrecord, în colaborare cu 
secția uzinelor Electronica, organi
zează azi și mîine, o excursie la Mu
zeul Doftana. La această 
ticipă numai cicloturiștiî 
dunarea particîpanților 
fața stadionului Dinamo 
ora 13,30. Plecarea se va

Posesorii de biciclete ți cicloturiștiî 
începători sînt invitați să participe la 
excursia organizată duminică la lacul 
și pădurea Mogoșoaia. Startul se va 
da din fața stadionului Dinamo la 
ora 8.

excursie par- 
avansați. A- 
are loc în 
simbătă la 

da la ora 14.
în orice sezo

Chiuaru (Steaua) — A. Gabrea 
na mo) 6—0. 6—4: grupa 11—12 
Sotiriu (Știința) ............. ..
4—6, 6—2, 6—4: 
Budoiu (Ș.S.E. 2) 
ua) 6—1, 6—0;
Trepcea (Știința)
6—4, 6—2; grupa 17—18 ani: 
mescu (Dinamo) — Bun ea (Ș.S.E. 2) 
6—2, 6—2; simplu fete, grupa 11—12 
ani: M. Oargă (Progresul) ■ 
Cirnaru (Dinamo) &—4, 6—1;
13—14 ani: D. Sotiriu (Știința) 
Hasnaș (Ș.S.E. 2) 6—1, 6—2;
15—16 ani: C. Klahre (Dinamo) 
Butoi (Știința) 6—1, 6—0; _
17—18 ani: M. Klahre (Dinamo) — 
D. Hirju (Dinamo) 6—3, 6—2.

Clasament general pe echipei 
1. Școala sportivă de elevi nr. 2 (an
trenori Gh. Cobzuc, Eva Stăncescu) 
94 p, 2. Dinamo (antrenor A. Segăr- 
ceanu) 64 p, 3. Știința (antrenori T. 
Badin, Șt Sfetescu) 51 p, 4. Steaua 
(antrenor C. Chiuaru) 25 p, 5. Pro
gresul (antrenor P. Ursan) 15 p.

Astăzi se vor disputa finalele pro
belor de dublu. Meciurile se desfă
șoară pe terenurile Centrului de antre
nament nr. 2, Intre orele 8 și 11,30, 
după care va avea loc festivitatea de 
decernare a premiilor.

— Hirju (Dinamo) 
grupa 13—14 ani:
— A. Viziru (Stea- 
grupa 15—16 ani:
— Riga ni (Știinta)
- - ■ in.

Lapte

Se organizează tabere pentru 
denți, elevi și școlari. Condiții 
me de cazare și masă.

Informații la I.G.R. Cara 
str. V. Roaită 2 (pentru Muntele 
și I.G.O. Reșița, str. Fîntinilor 1 
tru Semenic și Văliug).

FORȚĂ

- A. 
grupa
- A. 
grupa
— F. 
grupa

4 A

kPRODUS



pt. conf. I. CHIVU

re-

îi

12—12 
12—12

15'/»—iov» 
■14'/» 
■12'/»

18' r-15V»

O scrisoare
Dragii mei,

VA FI AL S4-LEA MECI
„Dacă se întîmplă cumva să nu 

cîștig eu turneul candidaților, atunci 
primul va fi cu siguranță Petrosian..." 
— a declarat Bobby Fischer înaintea 
începerii turneului de la Curacao. Pro
nosticul orgoliosului mare maestru a- 
merican a fost exact în ceea ce îl pri
vește pe... Petrosian. Fischer, în 
schimb, n-a intrat nici un moment în 
lupta directă pentru primul loc 1

Șalanger la titlul mondial de șah și 
viitor adversar al lui Botvinnik în meci 
este deci marele maestru sovietic Tigran 
Petrosian. Mai în vîrstă decît Tal, pre
cedentul adversar al campionului 
mondial, Petrosian aparține totuși ge
nerației tinere de șahiști. Are 32 de 
ani, de zece ani poartă titlul de mare 
maestru internațional, a fost de două 
ori campion al Uniunii Sovietice. L-am 
admirat și la București, jucînd la tur-

Aci la mare 
Totu-i vis și Tncîntare. 
Zeci de blocuri, soare, plajă 
Te îmbată ca o vrajă. 
Dar de-o zi sau poate două 
Mie-n suflet îmi tot... plouă. 
Amărît, ce să vă zic, 
Nu-mi priește mai nimic. 
E amară prăjitura. 
Nu mai pot să-mi fac nici cura, 
Parcă-i prea sărată supa ; 
Vinovată-i numai... cupa !
Pentru Neacșu și Morroc 
Aș fi pus și mina-n foc, 
Insă mi-au făcut beleaua 
De-a ajuns Cupa la „Steaua“ 
Și-acum serile stingher

In patru Grosics a spus „adio" fotbalului

internațional din anul 
ocupat locul II (după

neul nostru
1953, tind a , .
Toluș, dar înaintea lui Smislov, L. Sza
bo și Spasski).

Credem că este interesant de amin
tit că Petrosian este al patrulea adver
sar al lui Botvinnik, de cînd acesta de
ține titlul mondial. Și va ti al 7-lea 
meci pe care Botvinnik îl susține pen
tru supremația șahistă (de 5 ori în 
calitate de campion, de 2 ori ca șalan- 
ger în meci-revanșă).

Lărgind cadrul statisticii noastre, tre
buie să spunem că confruntarea Bot
vinnik-Petrosian din primăvara viitoa
re va fi al 24-lea meci pentru titlul 
mondial de șah. de la instaurarea ofi
cială a competiției. Iată o succintă 
capitulare a acestor meciuri: 
1886 — Steinitz-Zuckertort 12'/>—7'/» 
1889 — Steinitz-Cigorin 19'/»—V!t
1891 — Steinitz-Gunsberg lOVi ‘
1892 — 
1894 — 
1896 —
1907 —
1908 —
1910 — 
1910 — 
1921 — Capablanca-Lasker 9—5 
1927 — Alehm-Capablanea ___
1929 — Alehin—Bogoliubov 15’/»—9'.»
1934 — Alehin-Bogoliubov * ‘
1935 — Eu we-Alehin 15'/»— 
1937 — Alehin-Euwe 17'/»- 
1948 — Botvinnik 14-6 (urmat de Smislov,

2 ULTIMA IDEE A TRĂGĂTORULUI BERNARD
I-------------------------------------------------------------------------------------------

ial lipsei de documentare șl, co perspicacitatea-i recunoscută, 
să surprindă ceea ce e mai caracteristic in această zonă „reco
mandata- ca stranie; aceasta firește in timpul cit preocupările 
sportive i-or permite.

Intiinirea cu trăgătorii rom ini fusese, cinstit vorbind, afec
tuoasă. I-a regăsit pe Trandafirescu, Tomescu, Re teza tu și pe 
ceilalți țintași in aceeași bună dispoziție, amabili și plini de 
atenție față de oaspeți.

Presupusese, la început, că primul „material” îi va fi fumi- ■ 
zat de poligon. Bauvry — știe tot — il prevenise că veștile des
pre calitatea Tunarilor fiind in majoritate din sursa răsăriteană, I 
nu pot ti calificate decit propagandă.

După prima zi de concurs, in care studiase cu luare aminte 
poligonul, Maurice aprecie dezorientat că verdictul lui Bauvry ’ 
era certat cu realitatea. Aparatele roto ce le adusese la poligon I 
(nimeni nu-1 privise curios) rămăseseră nefolosite. Construe- ' 
ția-i admirabilă, or el, Maurice Bernard, este un sportiv cu o 
judecată imparțială. Ce e bun e bun...

Bilanțul celorlalte patru zile ? De la început simulase o in
dispoziție efemeră și astfel reușise să scape de compania celor
lalți trăgători prezenți la concurs. Ore întregi hoinărise prin 
București. Era înarmat cu ambele aparate. Mai știi, se defec
tează unul, cu ce mai ochești ? Cu ce mai demonstrezi ulterior 
că ai fost un om care ai văzut cu... precizie.

Canicula estivală ii fusese unicul potrivnic. în rest nimeni 
nu-i dăduse vreo atenție. îl urmărise cineva ? Iluzii deșarte, 
pe care el nu și le făcuse... Examinase în primul rind cu aten
ție vitrinele unor magazine de pe o stradă mai lăturalnică; așa 
zisa periferie. Aparatele ii apăsau umărul. Unde ești Bauvry? 
Desigur că nu mi-ai accepta o asemenea poză. Ai zice că bel
șugul din vitrine e surprins din altă lume. Pină aici regret că 
trebuie să ți-o spun, dar vezi, nu-i așa, cum am presupus...

...Casele noi, cu silueta lor impunătoare îi sfredeliseră ochii. 
Le privea cu chipul lui bonom. Cum se face că el, Maurice Ber
nard, meseriaș dintr-un oraș mare, cu pretenții de om cu ori
zont cultural, care știe în general multe, nu a aflat pînă acum, 
pînă în momentul cînd caută pe străzile Bucureșțiului, că aici 
se reconstruiește intr-un ritm uluitor ? De ce n-o fi scris ziarele 
de la noi despre aceasta ? Ce le-o fi determinat ? E un așa fapt 
divers? Gîndurile se aglomeraseră în capul lui Bernard.

Examinase în peregrinările sale, cu atenție, instalațiile com
plexului sportiv Dinamo. Nu, Bauvry, e o chestiune de scrupule, 
să-ti povestesc cînd ne vom revedea ce bijuterie reprezintă acest 
parc. Mărturisesc că m-aș simți mîndru dacă am clădi și noi 
o asemenea bază. Te miri apoi că au rezultate sportive ! îmi

Keres, Reshevsky și Euwe) 
1951 — Botvinnik-Bronstein *“ “ 
1954 — Botvinnik-Smislov
1957 — Smîslov-Botvinnik 12'/»—9'/»
1958 — Botvinnik-Smîslov 12'/»—10'/»
1960 — Tal-Botvinnik 12'/»—8'/»
1961 — Botvinnik-Tal 13—8 
1963 — 2

Semnului de întrebare de la urmă __ 
vor răspunde cei în drept : M. Botvinnik 
și T. Petrosian.

rînduri
Canotorii noștri au ob
ținut 5 victorii în Re
gata Snagov

Ce frumoasă comportare !
Cit timp a ținut Regata 
Au scos locuri de onoare 
Vorba-aceea cu... Lopata !

★

Rugbiștii de la Știința 
București au apărut la 
începutul meciului cu 
Gri vița Roșie doar în 
13 jucători.

Uimit, un spectator de
pe banchetă 

a încercat să facă o bu
tadă :

— Veniră cu echipa in
completă 

Crezind că nu se vede...
la grămadă.

V. D. POPA

Acum două duminici, la 
Tatabanya, Grosics a îm
brăcat pentru ultima oară 
tricoul echipei sale. Cu 
această ocazie, minerii din 
localitate i-au făcut lui 
Grosics — unul din cei 
mai buni portari pe care 
i-a avut fotbalul — o săr
bătorire impresionantă.

Un amănunt necunoscut 
din biografia lui Grosics: 
el a fost la început... 
înaintaș. Curînd însă el 
și-a schimbat postul, afir- 
mîndu-sc ca portar și fiind 
din 1947 și pînă în 1962 
titular în reprezentativa 
Ungariei.

In ceea ce ne privește, 
ar trebui să vorbim cu un 
pic de... necaz despre acest 
excelent portar, care s-a 
consacrat în anul 1948, 
intr-un meci cu echipa 
noastră națională de fotbal, 
în care, vă amintiți, desi
gur, a apărat și ceea ce se 
credea că nu mai poate fi 
apărat. Sub titlul „Porta
rul Grosics i-a împiedicat 
pe atacanjii noștri să

transforme numeroase oca
zii*  , ziarul nostru scria 
atunci : , Jucătorii noștri 
nu au putut introduce ba
lonul peste linia porții din

cauza unui portar fenome
nal*.

Grosics a jucat de 86 
de ori în echipa națională 
a R. P. Ungare. In pal
maresul său se numără și 
participarea la trei ediții 
ale campionatului mondial 
de fotbal.

La 36 de ani, după ce 
a fost aplaudat în întrea
ga lume, Grosics abando
nează însă doar activitatea 
competi|ională și nicidecum 
pe cea sportivă. El se va 
dedica muncii de pedagog, 
de antrenor, activitate în 
care va putea obțină 
noi satisfacții.

I O.

Un meci de baschet din... evul mediu

_ __  Vt»
Steinitz-Cigorin 12'/»—IO* 1/» 
Lasker-Steinitz 12—7 
Lasker-Steinitz 12'/»—4'/» 
Lasker-Marshall 12—1
Lasker-Tarrasch 10*/» —5'/» 
Lasker-Janowski 8—2 
Lasker-Schlecbter 5—5

Nimeni nu e dispus să 
creadă că baschetul este 
un sport care datează din... 
Evul Mediu. Și totuși, răs
foind cartea de aur 
derației de baschet 
Iran, vom găsi în 
tul unui meci — și
Iran—Cehoslovacia — ală
turi de rezultatul partidei 
și dala desfășurării ei: 
8 martie... 1341. Și dalele 
corespund realității. De 
altfel, pagina pe care este

a Fe
din 

deep- 
anume

consemnat rezultatul poar
tă și ștampila federației.

Se pune întrebarea: s-a 
jucat un meci de baschet 
acum... 621 de ani ? Nici 
gînd! 
tită a 
an la 
nienii
Mohamed, de cînd 
a alergat distanța 
Me ca la Medina.

Jntîlnirea 
avut loc 
Teheran, 
numără

susamin-
în acest

Dar, 
anii <

", ira- 
de la

Semnificativ

acesta
de la

ADRIAN CREVANOS, 
PITEȘTL — 1). Viorel Ma- 
teianu este student în 
anul IV la Facultatea de 
științe juridice din Bucu
rești’ Să vă spun și nu
mele unuia dintre colegii 
lui de an : Vasile Anghel 
de la Dinamo București. 
— 2). Recordul mondial la 
800 m este deținut de at
letul neozeelandez Peter 

Snell, campion olimpic, cu 
performanța de 1 min. 
44,4. — 3). încă n-au fost 
perfectate transferurile 
dintr-o țară într-alta, a 
unor fotbaliști care au 
evoluat ,1a „mondialele**  
din Chile". Mai sînt de re
zolvat anumite probleme 
de... principiu,, legate de 
sumele ce trebuie vărsate 
sau încasate... In perspec
tivă sint următoarele trans
feruri : brazilianul Ama- 
rildo la Juventus și chilie
nii Sanchez și Toro la 
Real Madrid și, respectiv, 
Sampdoria.

GHEORGHIU M. < 
PIADE, PLOIEȘTI. 
Toma, fostul portar 
chipei Steaua, este 
antrenor la Voința 
cern, o formație din 
pionatul regional.
Vasile Seredai împlinește 
în decembrie 29 de ani. 
Este originar din Brașov.

Intre anii 1957—1959 a ju
cat la Rapid, de unde a 
trecut la Tractorul și apoi 
la echipa unde joacă 
astăzi: Steagul roșu, 
fost selecționat de 3 ori 
prima reprezentativă 
fotbal a țării.

CONSTANTIN 
€HE si IOAN 
BACĂU. — 1)
are 33 de ani.

meciul cu echipa 
siriene, deoarece, 

doua zi după me- 
cupă, s-a operat.

Șt
A 
în 
de

IORDA-
BIRSAN.
Voinescu

El n-a ju-
cat in 
armatei 
chiar a 
ciul de _ , 
— 2) Toma a înscris golul 
vietoriei (in min. 73) în 
meciul de categorie B 
Ceahlăul Piatra Neamț — 
Știința Galați (scor: 1—0).

AUREL 
BUCUREȘTI, 
tul Al. ” 
miercuri 
urăm 
mulți ani și cit 
ține...

O LINI -
- 1) 
al e- 
acum 
Urzi- 

i cam- 
— 2)

de la mare
Stau, privesc of tind la cer 
Parcă fiecare stea 
Poartă cite-o... cupă-n ea.
Astăzi însă m-am decis
(Țineți minte ce v-am scris) 
Căci fac jurămînt solid: 
N-oi mai fine cu Rapid. 
Poți să-mi dai lot ce dorești 
Nu mai trec nici prin „Giulești*  
Și scrisoarea o închei
Tot gîndindu-mă la ..ei*  
Foarte supărat și trist

TICL’ȘOR 
(fost rapidist) 

Care și-a pierdut elanul
P s.

Dar... jucăm cu ei la anul I

In anul 1961, 18 stu- 
denți, jucători în echipele 
profesioniste de baschet 
din S.U.A., au fost co- 
rupți cu sume mari de 
bani ca să saboteze jocu
rile 
chipe. Aceste 
zuri reprezintă doar nu
mărul celor descoperiți 
care au luat mită de la 
echipele adverse sau de 
la organizatorii de pa- 

,Trebuie

propriilor lor
18

riuri sportive.
luate măsuri drastice — 
scrie revista „Sport Illus
trated" — ca baschetul să 
rămină o preocupare no
bilă și nu teren de scan
daluri de mari proporții".

IN BOXUL PROFESIONIST

După cele întîmp’ate e Managerul: Bravo, amindoi am ..încasat 
I tîrzîu...

destul ! ! I 
Desen de ADRIAN ANDRONIC

SCOKDAL1U, 
Fotbalis- 

împlinește 
ani. 
cit 
mai

F____  Lăsînd
gluma la o parte, e cazul 
să spunem că se numără 
printre jucătorii de ’ 
de la 
echipă la care joacă din 
1957. înainte a activat la 
Dinamo Bacău.

ION Si PETRU POPOVI- 
CI, BRAȘOV. — 1) Hand- 
balista Ăna Starck n-a 
renunțat cîtuși de puțin 
la handbal. Nu mă cre
deți? Veniți mîine s-o ve
deți jucînd în finala cam
pionatului mondial pe 
Ana... Boțan ! — 2) In me
ciul cu Jalghiris, golurile 
Progresului au fost în
scrise de Baboie și Voi- 
nea. — 3) Olaru s-a acci
dentat (in afara terenului 
de joc). Acesta este mo
tivul pentru care nu a a- 
părut în ultimul timp în 
formația Farului.

ILIE GIIEORGHE, 1 
LAD. — 1) Așa cum 
arătat acum cîteva 
meciurile de juniori, 
fotbal, au aceeași durată 
ca și cele ale seniorilor. 
Numai meciurile din ca
drul turneului U.E.F.A., 
ținîndu-se seama de efor
turile pe care trebuie să 
le facă jucătorii într-un 
timp scurt, au reprizele de 
cite 40 de minute. — 2)
Veți primi răspuns prin 
scrisoare.

TEODOR KUGLIS, INEU. 
— C.3.Q. Crișana (pe a- 
tunci se numea Progresul 
I.C.O.) a eîștigat campio
natul tării la fotbal în e- 
diția 1948—1949. 
gradat de două 
„B”: în 1954 și în 
tima dată a avut 
compensație: a
dat. dar a eîștigat în acel 
an Cupa R.P.R. Două per
formanțe diametral opuse. 
La fotbal, se întîmplă și 
asta !

Vasile
27 de 

împreună

faulturi !

Dinamo

Să-i 
mai 
pu-

bază 
București.

BIR- 
s-a 

zile, 
, la

A retro- 
ori în 

1956. Ul- 
însă o... 
retrogra-

ION POSTAȘU
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— Schiță —
Maurice Bernard se întrebă nu știu pentru a citea oară :

| — Ce e în definitiv un aparat fotografic ? Urma și răspunsul :
i — Un aparat fotografic e un mijloc tehnic, capabil să imorta-
i Jizeze aspectele plăcute sau... neplăcute ale mediului natural,
! social sau familial. Cînd duci în spinare două aparate desigur 

că ac®astă posibilitate se dublează. Chestiunea e să găsești un 
, obiectiv, un cadru pasionant care să te tenteze, să te îmbie la o 
asemenea îndeletnicire. Dar el, Maurice Bernard, va ști să des
copere rapid și cu discernămînt ceea ce e esențial de înregis
trat. Nu degeaba îl lăudase cunoștința sa, mai mult sau mai 
puțin intimă, Jean Bauvry, atunci cînd se despărțiseră. E drept, 
acest Bauvry avea uneori obiceiul să exagereze; i-o impunea 
probabil meseria lui de gazetar de senzație, dar oricum avea 
impresia că Bauvry cunoaște la oameni. îl regăsea uneori în 
cercul trăgătorilor de tir din orașul natal. Știa intr-o doară că 
acesta întreține relații cu cercuri, cu anumite cercuri influente, 
parcă extrasportive. Acesta era Bauvry, pe scurt.

— Tu, ca trăgător, de elită — îi spusese Jean — poți îm
pușca în această deplasare... doi iepuri. Ochiuț tău deprins cu 
pistolul precizie va avea fără doar și poate capacitatea de a 
sesiza și ceea ce-i interesant în afara poligonului. Material — 
vei găsi — te asigur — la tot pasul. Monologul Iui Bauvry îi ră
suna și acum Iui Maurice de-ajuns de strident în timpane.

Se afla pentru prima oară în spatele „cortinei**.  Mai avusese 
el ocazia să întîlnească trăgătorii de aici la concursuri, in Fin
landa, la Oslo, dar în țara lor nu lusese încă. Și nu că nu ar 
fi dorit, dar vezi, deseori, împrejurările, atmosfera te fac să fii 
prudent, rezervat. Atîtea se mai vorbeau despre această lume 
cit...

In fond ce știa el, Maurice Bernard, despre gazde, despre 
oamenii de aici? își reproșa in gind că totuși cunoștea practic 
puțin. Auzise despre petrolul lor, urmărise in ziare tirguiala 
între progeniturile legitime și nelegitime ale fostului rege pe 
chestia vestigiilor de avere rămasă, cunoștea succesele acestei 
țări în tir, tenis de masă, la unele probe atletice și... cam atit.

Maurice Bernard fusese hotârît să depășească acest impas,

ULTIMA IDEE A TRĂGĂTORULUI BERNARD 3 

spuneai că ei eresc sportivii în seră... Să vezi ciți tineri freamătă 
pe stadion, pe pista de zgură, ciți se antrenează Ia poligon ! 
Orice ai zice, Bauvry, că dovedesc miopie, naivitate, sau mai 
știu ce, faptele insă... și apoi tu in logosurile tale imi subliniai 
mereu că si sportul, dezvoltarea sa, constituie o expresie, o uni
tate de măsură a ■ivelidui de trai și de viață a unui popor.

—Mai avea o zi de stat prin aceste locuri. Crezuse că va ve
dea in acest răstimp lucruri „de interes**.  Așa il convinsese 
Bauvry și multi „binevoitori” din tara Iui. Firește, optica lui 

, de trăgător fusese derutată. Aparatele le mai poartă pe umăr, 
in virtutea inerției. Par. stai, a trecut prin fața unor lustragii. 
Ei și ce ? Ce-i deosebit de fotografiat la aceștia ? La drept vor
bind la noi fi găsesti pe toate drumurile. Nu. nu, e clar că 
raționamentele cu care a venit aici nu au nici măcar iz de im
parțialitate. Venise cu lecția învățată. Dar pe el, Maurice Ber
nard. nu-1 interesează politica ; mai presus de toate el respectă 
adevărul, indiferent de partea cui e. I-o va spune răspicat lui 
Bauvry. Văzuse „cortina” ? Da ! Dar o cortină splendidă în ma
rea sală a Palatului Republicii unde ascultase un atrăgător con
cert de muzică ușoară. Privise în jur cu mult interes : oameni 
tineri și virstnici. ca pretutindeni, ingriii’i. plini de voie bu;~4k 
Aceștia erau „oprimații” anticipați, ..captivii” care ne sint pre
zentați cu surle de Bauvry și de alții ?

Ajunse în fața unui parc. Bernard simte greutatea aparate
lor care au început să-I scoată pur și simplu din sărite. Obsedat 
de ele și de scopul pentru care le-a adus, a tras prost in con
curs. Și aceasta nu e în obiceiul lui. Deh, atenția i-a fost dis
persată în aceste zile. Ce-o fi zis trădătorii romini de rezultatele 
sale mediocre, de comportarea sa solitară ?

în sfîrșit, o idee : ce-ar fi să scape de povară, de aparate, 
să le vîndă; de-o mai avea nevoie cindva pentru o cauză mai 
bună le va cumpăra din nou acasă. Bine, dar cui să i Ie vîndă ? 
Și apoi în ce limbă să trateze ?

Renunță repede la această idee. I se părea ridicolă. După 
„dușul**  ce-1 resimțlse, fată în față eu realitățile rominești, socoti 
că-i mai recomandabil să evite o astfel de soluție.

Se îndreptă cu grabă spre hotel. Prin fată i «e profilau si
luetele elegante ale noilor construcții. Din nou îi veni in fa»ă 
chipul ironic al lui Bauvry. Zîmbi discret. încercă să și-l ima
gineze în chip de Don Quichotte defilînd pe magistralele aceste» 
capitale, cu gura căscată. .

Ajuns în eameră zvirli in geamantanul descins aparatele, 
pase de povară. Parcă i se luase de pe spinare două pietre de 
m°ară... L ROpOT



• întrecerile sportive din cadrul 
Festivalului mondial al tineretului și 
studenților de la Helsinki se anunță 
deosebit de interesante și atractive. 
Aceasta atît datorită unei participări 
valoroase, cit și multitudinii de con
cursuri și întreceri care vor fi orga
nizate în zilele Festivalului. In unul 
din ultimele sale numere, ziarul „Kan
san Uutiset" dirt Helsinki anunță că 
la concursurile sportive ale Festiva
lului vor evolua sportivi din aproape 
30 de țări. Folosind prezența unor 
campioni olimpici și recordmani mon
diali la startul întrecerilor, Comisia 
sportivă din cadrul Comitetului de or
ganizare a hotărît ca — în scopul 
popularizării sportului -• întrecerile

Turneul iniemlional 
de polo de la Arad
ARAD 13 (prin telefon). — în pri

ma partidă, din cadrul turneului in
ternațional de polo, reprezentativa de 
tineret a R. P. Romîne a prestat un 
joc net superior și a invinș reprezen
tativa de tineret a R. P. Bulgaria cu 
scorul de 13-2 (3-1, 2-0, 2-1, 6-0). 
Au înscris: Fleșeriu 6, Culineac 3, 
Alexandrescu 2, Rusu și Lenghel 
pentru R. P. R. tineret și Kovacev 2 
pentru oaspeți.

Selecționata divizionară a R. P. 
Romine a dispus de selecționata 
R, S. S. Ucrainene cu scorul de 6—2 
(0—0, 2—1, 2—0, 2—1). Au înscris: Ma
rinescu 2, Zahan, Bădiță, Szabo și Fi- 
roiu pentru selecționata divizionară, 
Teofil și Skovski, pentru R. S. S. 
Ucraineană.

Actualitatea șahistă internațională
ECHIPA R. P. ROMINE S-A CLA
SAT l\ TURNEUL FINAL AL CAM

PIONATULUI MONDIAL 
STUDENȚESC

La Marianske Lazne s-a încheiat 
prima etapă a campionatului mondial 
studențesc de șah. Pentru turneul fi
nal s-au calificat 9 echipe: U.R.S.S., 
R P ROMI NA. R. P UNGARA, 
R.P.F IUGOSLAVIA, R.D. GERMA
NA, R.P MONGOLA, R.P. POLONA, 
R P BULGARIA și R. S. CEHO
SLOVACA. In grupa 1 pe primul loc 
s-a clasat echipa U.R.S.S. cu 17,5 
puncte, urmată de R. P. ROMINA — 
12,5 puncte, R. P. UNGARA TI 
puncte. DANEMARCA — 9 puncte. 
Studenții romînî au învins în turul
4 cu 4—0 echipa Scoției și în turul
5 au terminat la egalitate (2—2) cu 
echipa Ungară.

Grupa a IT-a a fost cîștigată de Iu
goslavia, iar grupa a 111-a de R. P. 
Polonă, ambele cu cile 15 puncte.

DE LA 15 SEPTEMBRIE. LA VAR
NA ; OLIMPIADA DE ȘAH

Olimpiada de șah pe echipe se va 
desfășura anul acesta în orașul Vama, 
începind de la 15 septembrie. Se 
așteaptă participarea selecționatelor a 
40 de țări. După cum se anunță din 
Moscova, în echipa U.R.S.S. la prima 
masă va juca Mihail Botvinnik cam
pionul lumii. Din echipă mai fac parte 
marii maeștri T Petrosian, B. Spasski, 
M Tal, E. Gheller și V. Korcînoi.

Olimpiada de șah va fi precedată 
de un mare turneu internațional, care 
se va desfășura la Sofia începind de 
la 22 iulie. Printre învitați se află 
FURMAN și GIPSLIS (U.R.S.SJ, 
CIOCILTEA (itP.R.), KLUGER

Turul Franței
ies 
tu-

Disputată între Brianțon și Aix 
Bains (204 km), etapa a 19-a a 
rului ciclist al Franței a fost cîști
gată de francezul Raymond Poulidor 
în 6 h 25:32,0. Grosul plutonului a 
sosit după 3:16,0. Înaintea ultimelor 
trei etape, în clasamentul general con
tinuă să conducă belgianul Planckaert, 
urmat de francezul Anquetil la 1:08.0 
ți Poulidor la 5:43,0.

La amatori efapa a 11-a a 
elvețianului Bingelli. Tricoul 
este purtai de spaniolul Gomez 
Pe locul doi se află italianul . . . 
)a 1:54,0. iar pe locul trei, olandezul 
Janssens. Ia 2:03,0.

revenit 
galben 
Moral. 

M o '■ no.

Se apropie întrecerile sportive
ale Festivalului

puțin desă fie organizate în nu mai .
37 de orașe finlandeze. învingătorii 
competițiilor individuale vor fi dis
tinși cu medalii — de aur, argint 
și bronz (au fost confecționate deja 
600 medaili'i) —, iar echipelor clasate 
pe primele locuri li se vor decerna 
cupe, numărul cărora se ridică la 
peste 50.

• In zilele Festivalului, pe pistele 
stadionului de apă din Helsinki se 
vor întrece înotători din 15 țări ale 
lumii. Spectatorii prezenți în tribune 
vor putea aplauda măiestria unor spor
tivi cunoscuți pe arena internațională 
din Uniunea Sovietică, R. P. Ungară, 
R. D. Germană, Olanda. Italia, R. P. 
Polonă, R. S. Cehoslovacă. Finlanda 
etc. Cuba revoluționară va fi repre
zentată la întrecerile de înot ale Fes
tivalului de un număr de opt înotă
tori. Printre participant se așteaptă 
prezența unor valori remarcabile ale 
natației mondiale cum ar fi brazilia
nul Manuel dos Santos, recordman al 
lumi-i, sportiva din R. D. Germană

In septembrie» la Belgrad

Campionatele europene de atletism
• Anul acesta, în septembrie, Bel

gradul va găzdui întrecerile celei de 
a Vil-a ediții a campionatelor euro
pene de atletism. Prima ediție a 
„europenelor" a avut loc în anul 1934 
la Torino. Au participat atleți din 
16 țări. Patru ani mai tîrziu campio
natele au avut loc la Paris (15 țări). 
In 1938, la Viena, au fost organizate 
primele campionate europene femi
nine. întrerupt din cauza războiului* * 
șirul competiției a fost reluat ta

Unde vor juca baschetbalițtii 
de la Vorwărh Leipzig

Azi sosește la Arad echipa de bas
chet Vorwjirts Leipzig care va sus
ține o serie de întîlniri în mai multe 
orașe ale țării. Debutul oaspeților va 
avea loc mîine, cînd vor juca cu re
prezentativa orașului Arad. Luni și 
marți, baschetbaliștii din R.D. Ger
mană vor susține o dublă partidă 
cu selecționata orașului Oradea, iar 
joi vor evolua ]a Tg. Mureș, în com
pania reprezentativei locale. Luni 23, 
marți 24 și miercuri 25 iulie, echipa 
Vor warts va participă la Sibiu Ia un 
turneu internațional. alături de 
Steaua, campioană republicană, lotul 
de tineret al R.P.R, și reprezentativa 
orașului Sibiu. Vineri 27. simbătâ 28 
și duminică 29 i 
ultimele meciuri, 
șov la un turneu 
Steaua, a lotului 
și a selecționatei

Turneul formației Vorwjirts este aș
teptat cu mult interes de iubitorii 
sportului din orașele in care va evolua 
echipa tan Leipzig.

(R.P.U.), BERTOK (Iugoslavia),
GOLZ (R.D.G). LEHMANN (R.F.G.), 
Vor lua parte, de asemenea, membrii 
echipei reprezentative 
Bulgaria.

de șah a R. P.

TURNEUL DE LA kecskemet

, în turneul inter- 
.. Memorialul La jos 

în clasament

După patru runde, 
național de șah J 
Asztalos", în clasament conduce 
Portisch cu trei puncte, urmat de 
Hon.fi 
ruptă, 
mîn 
runda 
zează 
treruptă.

2.5 puncte și o partidă între- 
Pirc 2,5 puncte. Șahistul ro- 
Corvin Radovici a remizat in 
a patra cu dr. Pogats și totali-
1.5 puncte, avind o partidă în

MECIUL GHELLER - KERES

După cum se știe, la sfîrșitul tur
neului candidaților desfășurat pe in
sula Curacao marii maeștri sovietici 
Paul Keres și Efim Gheller au îm
părțit locurile 2—3, la egalitate de 
puncte. Potrivit hotărîrii Federației 
internaționale de șah, între marii 
maeștri sovietici urmează să se des
fășoare un meci de baraj.

Zilele trecute, la Moscova, prezidiul 
Federației de șah a U.R.S.S. a dis
cutat regulamentul acestui meci, 
propunînd ca el să se desfășoare de-a 
lungul a opt partide, începind de la 
10 august Pentru a ocupa locul 2 
în turneul de la Curațao Keres tre
buie să-l învingă pe Gheller, deoa
rece după rezultatele înregistrate în 
turneu Gheller are un coeficient mai 
bun.

Propunerile federației de șah a 
U.R.S.S. au fost înaintate spre con
firmare Federației internaționale.

• In cadrul unui concurs atletic, 
desfășurat la Berlin, Manfred Losch 
a stabilit un nou record al RD Ger
mane la aruncarea ciocanului cu per
formanta de 65.26 m Vechiul record 
era de 64 85 m. Proba de aruncarea 
greutății a fost ciștigată de Rudolf 
Langer 17.96 m, iar cea de 110 m 
garduw a revenit lui Cristian Hille 
in 14.4.

europene 
desfășura 
in orașul 

interna
ră la a-

IS

• Viitoarele campionate 
masculine de baschet se vor 
între 3 și 14 octombrie 1963 
polonez Wrociav. Federația 
țională de baschet a ho'ărit
ceasta competiție să fie admise 
echipe Sini calificate din oticiu echi
pele clasate pe primele 12 locuri la 
camp:ona:ele de la Belgrad: U.R S S . 
Iugoslavia. R P. Bulgaria. Franța, 
R.S. Cehoslovacă, R.P. Ungară. R.P.

dublă campioană olim- 
care nu va lipsi de la 

tram-

Ingrid Krâmer, 
pică la Roma, 
întrecerea săritoarelor de la 
bulină. Presa sportivă finlandeză pro- 
nostichează un nivel foarte ridicat 
întrecerilor de tratație din cadrul Fes
tivalului, numiodu-le „festivalul in- 
temațiorral al apei".

• Iubitorii de sport din capitala 
Finlandei așteaptă, de asemenea, cu 
mult interes turneul de tenis de masă, 
la care și-au anunțat participarea 
sportivi din aproape 20 de țări. Prin
tre alții, vor putea fi văzuți maeștri 
ai micii rachete din R. P. Chineză, 
R. P. Ungară. Uniunea Sovietică, R.S. 
Cehoslovacă și din alte țări. Prezența 
sportivilor din R. P. Chineză, cam
pioni mondiali la masculin, constituie 
un motiv în plus ca turneul de tenis 
de masă să fie așteptat cu nerăbdare.

• întrecerile de lupte dețin de pe 
aoum recordul în ce privește numărul 
pacticipanților: și-au anunțat deja 
prezența peste 200 de luptători (la 
„clasice" și „libere") din 10 țări.

1946. La Oslo au participat împreună at
leți și atlete din 17 țări. Din acest mo
ment campionatele europene masculine 
și feminine vor merge... mină în mînă, 
19 țări își trimit reprezentanții 

a 
la
21Bruxelles, în 1950. Steagurile

națiuni au tîltiit pe înaltul sta-

con-

de
dionuluj din Berna, ta 1954. Recor
dul de participare este înregistrat la 
ediția a Vl-a a europenelor, la Stoc
kholm în 1958, prin prezența 
curenților din 27 de țări.

După cit se pare, la Belgrad nu
mărul țărilor participante va fi însă 
cel mai ridicat: 29.

• Pe baza înscrierilor preliminare 
se contează pe participarea a peste

încep campionatele
AIRES (Agerpres). — A 
programul de desfășurare

BUENOS 
fost stabilit 
a campionatelor mondiale de scrimă 
de la Buenos Aires. Campionatele se 
vor deschide luni, 16 iulie, cu proba 
individuală de floretă (masculin), 
care se va disputa și a doua zi. 17 
iulie. In continuare, programul între
cerilor este următorul: 18 și 19 iulie 
— floretă femei individual; 19 și 20 
iulie — floretă masculin pe echipe; 
20 și 21 iulie — floretă feminin pe 
echipe: 22 iulie — zi de repaus; 23 
24 iulie — spadă individual; 25 și 
iulie — 
iulie — 
iulie —

și
26
27
23

sabie individual; 26 și 
spadă pe echipe; 27 și 

sabie pe echipe
★

cum anunfa Agenfia TASS. 
sovietici vor participa la toa-

După
sportivii r____,.
te probele din programul actualei edi
ții a campionatelor mondiale. Lotul 
sovietic va pleca spre capitala Ar-

Romînă. Belgia, R P Polonă. Turcia, 
Izrael și R.D. Germană. Celelalte 
patru echipe vor fi desemnate in urma 
meciurilor de calilicare care se vor 
disputa anul acesta

• In semifinalele (meci retur) Cu
pei campionilor Amerieii de Sud la 
fotbal, cunoscuta echipă braziliană 
F C Santos a învins cu 1—0 (1—0) 
formația Llniversidad din Santiago 
de Chile. In finală F.C. Santos va

în Concursul internațional no la Leipzig
LEIPZIG 13 (prin telefon). — Con

cursul hipic internațional din loca
litate a continuat în această săptă- 
mînă cu alte probe de obstacole și 
dresaj, care au prilejuit o nouă afir
mare a călăreților romînî. După o 
luptă acerbă între Vasile Pinciu pe 
Clasic și Șuti Istvan (R.P.U.) pe Ore- 
gur reprezentantul nostru a fost între
cut doar la o zecime de secundă, fiind 
nevoit să se mulțumească 
II. Gh. Langa pe Rapsod 
tea pe Diavolo au ocupat 
și respectiv X, amîndoi 
parcursul fără penalizare, 
cu Clasic și Bînsan a mai 
loc III în proba pe doi cai, el reali- 
zînd și cel mai bun timp (106,4 sec. 
și 4 p., față de Nietechmann (R.D.G.) 
cîștigătorul probei cu 0 p., timp 114,4 
sec.). în proba de ștafetă 3 călă
reți, cîștigată de R.P.U., echipele ță-

cu un loc 
și A. Cos- 
locurile V 
terminînd 
V. Pinciu 
ocupat un

ECHIPELE DE ATLETISM ALE
MOSCOVA 13 (Agerpres).— Echipa de 

atletism a U.R.S.S. a plecat la 13 iulie 
în S.U.A. pentru a susține o întîlnire 
amicală cu echipa atleților americani.

900 de sportivi. Cea mai numeroasă 
delegație va fi cea a U.R.S.S. care 
a anunțat că va participa cu 67 de 
atleți, 33 de atlete și 20 de conducă
tori, antrenori și medici.

la fiecare probă 
3 concurente la 
Participarea cite 

probă nu este su-

• Conform protocolului internațio
nal fiecare țară are dreptul să înscrie 
cite 2 concurenți 
masculină și cite 
probele feminine, 
unui concurent de 
pusă nici unei restricțiuni. In schimb 
pentru a putea înscrie atletul nr. 2 
și atletele nr. 2 și 3, se cere ca a- 
ceștia să îndeplinească standardurile 
fixate de IAAF.

• Cazarea tuturor participanților 
se va face în afara orașului (la 7,2 
km de stadion) pe niște coline împă
durite, în „Orașul pionierilor" și la 
Koșutnjac, unde au locuit anul tre
cut și participanții la Jocurile Bal
canice.

• Peste 500 de ziariști, crainici de 
radio și televiziune etc. au fost acre
ditați la comisia de presă a campio
natelor europene.

LUNI, LA BUENOS AIRES

mondiale la scrimă
gentinei la 13 iulie. In reprezentativa 
U.R.S.S. au fost selecționați numeroși 
scrimeri de valoare internațională, 
precum și cîțiva trăgători mai tineri, 
afirmați în ultimul timp. Din echipa 
de floretă se remarcă campionul olim
pic Victor Jdanovici. El va concura a- 
lături de alți trei floretiști sovietici 
de valoare: Mark Nidler, Iuri Sisikin 
și Gherman Sveșnikov. Echipa de sa
bie are în frunte pe campionul mon
dial Iakov Rîlski, iar cea de spadă pe 
fostul campion al lumii Bruno Haba
rov. Printre floretistele sovietice care 
vor concura la Buenos Aires 
Alexandra Zabelina, 
pioană mondială, Valentina 
rova și Valentina Prudskova.

Lotul sovietic care face deplasarea 
in Argentina cuprinde sportivi din 9 
orașe ale U.R.S.S.: Moscova, Lenin
grad. Riga. Minsk. Tbilisi, Erevan, 
Lvov, Saratov și Gorki 

se află 
cam- 

Rastvo-
fostă

Pena rol și Na-
juca cu ciștigătoarea meciului dintre 
echipele uruguayatie 
cional

de masă a Ja- 
turneul in R.P.

• Echipa de tenis 
poniei și-a încheiat 
Chineză jucînd la Canton cu repre
zentativa orașului întîlnirea a luat 
sfirșit cu scorul de 4—2 în favoarea 
gazdelor.

• La Moscova s-a disputat meciul 
internațional de fotbal dintre echineR 
de juniori ale U R.Ș.S. și R P Polone 
Au cisiigat fotbaliștii sovietici cu sco
rul de 3—1 (1-0).

fofbal a fost 
echipa OFK 
in finală pe

• Cupa Iugoslaviei la 
ciștigată anul acesta de 
Belgrad care a intrecut 
Spartak cu scorul de 4—1 (2—0). 

rii noastre au ocupat locurile III șl 
IV din cele 15 participante.

După ce într-o probă de dresaj in
termediar Kitell (R.D.G.) pe Gigant 
l-a obligat pe Nicolae Mihalcea să 
se mulțumească cu locurile II și III 
cu Bolero și Corvin, într-o altă pro-' 
bă cu elemente de dresaj olimpic 
compusă din două părți, sportivul 
romîn s-a dovedit cel mai bun, tota
lizând un număr siuperior de puncte 
(22 față de 19 ale lui Kitell) și fiind 
astfel declarat învingător. A fost una 
din cele mai palpitante întreceri la 
capătul căreia reprezentantul nostru 
a primit felicitări din partea tuturor 
specialiștilor în materie de dresaj.

In alte probe de obstacole călăre
ții romînî au mai obținut un loc IV( 
un loc V și un loc VII, precum și un 
loc III într-o probă de dresaj special 
cu program impus.

U.R.S.S. AU PLECAT IN SUA
Meciul celor mai puternice formații do 
atletism din lume va avea loc în zilele 
de 21 și 22 iulie în localitatea Palo Alia 
din California. Au făcut deplasarea 59 
de sportivi (42 bărbați și 17 femei). 
Printre ei se află eunoscuții recordmani 
mondiali și unionali Valeri Brumv ^^*or  
Ter Ovanesian, Piotr Bolotnicov, Talia ir 
Șcelcanova, surorile Irina și Tamara 
Press, Maria Itkina etc.

„Criteriul european
de juniori” la tenis de masă

P. Romînă — 
R. P.

3—1 — întîlnirea continuă 
cînd are loc convorbirea te- 

Echipe femei: R. S. Ceho-
— R. P. Romînă 3—2. R. P.
— R.P.F. Iugoslavia If 3—1,

BLED 13 (prin telefon). — Vineri 
au început la Bled întrecerile de te
nis de masă din cadrul „Criteriului 
european de juniori". Rezultate înre
gistrate: echipe băieți: R. P. Romiaă 
— Grecia 5—0, R. ~ “
Austria 5—0, R. P Romină — 
Ungară 
la ora 
lefonică. 
slovacă 
Romînă 
Franța — Suedia 3—2.

Expoziția 
„Sportul înR. P. Chinoif ’

în pavilionul „C“ din Parent de 
cultură și odihnă „Herăstrău" s-a 
deschis vineri expoziția „Sportul în 
R. P. Chineză", organizată de Insti
tutul romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Comite
tului de Sfat pentru cultură și artă, 
1RRCS, UCFS, activiști sportivi, zia
riști.

Au fost de față Siu Gien-guo, am
basadorul R. P. Chineze Ia București, 
membrii ambasadei și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres).

iulie, oaspeții susțin 
. participînd la Bra

in compania echipei 
de tineret al R.P.R.

i orașului Brașov.


