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ghiță, Cornelia Constantinescu și Constantin

Popescu, Nicolae Nedef (antrenori).

De sus, de la stînga 
neseu, Irina Hector,

Cîntînd, să spună tuturora 
Că fetele, aici Ia mine, 
Așa cum știu să joace hora 
Și handbal joacă foarte bine...

Și 
Se

O veste duce ciocirlia 
In ziua asta estivală : 
Că fetele din Rominia 
La handbal, joacă in finală...

Din munți la valurile-albastre 
Răsun* peste tot urale
Că șapte fete de-ale noastre 
Sint campioane mondiale...

pleoape 
să spu

nă :

Amurgul, de cînd e pe lume. 
Respectă ora de culcare ; 
Dar azi, a-ntîrziat anume, 

vadă cine e mai tare...

Vă amintiți ? Chiar de la 
primul meci spectatorii noștri 
scandau: „In fi-na-lă!“ Era

Au perle străvezii in 
Șl ochii parc-ar vrea

— Noi v-am simțit mereu a- 
proape ! 

Prietenilor din tribună !

Eu
Din
Ocol să facă Intr-o clipă... romlncuțele — codane — 

luptă, de-i mai mare dra
gul...

ne 1 
steagul 1

Inc-un minut... sint campioa- 

Rizlnd, îmbrățișează

pentr-o fată, pentru 
șapte 

versului ti pun aripă 
miază-zl, in miază-noapte

unui asemenea mare

i Ecourile campionatului mon- 
jdial feminin de handbal în 7 
Ț nu s-au stins încă. In inimile
♦ miilor de spectatori afla ți în 
Ț tribunele stadionului „Repu- 
Țbîicii*, a sutelor de mii de
♦ telespectatori și radioascultă- 
î tori mai trăiesc încă vii mo-
♦ mente din finala campionatului 
î mondial de handbal. E și fi

resc: cine poate uita o ase
menea finală ?

Au fost competiții și compe- 
Ț tiții. Nu o dată presa noastră
♦ și cea internațională au subli- 
Jniat faptul că mari echipe au
♦ pierdut o cupă chiar atunci 
Ț cînd toate șansele erau de par-
♦ tea lor. în actuala ediție a 
♦campionatului mondial feminin
♦ de handbal In 7, !a început,
♦ 'ucătoare’e echipei Republicii 
J Populare Romîne dădeau semne
♦ de nervozitate, greșeau deseori
♦ paseîe. în apărare și atac acțio-
♦ nau parcă timorate. Spectatorii
♦ aveau impresia la început că
♦ tetele noaslre luptau chiar fără
♦ convingere Nu acesta era însă 

adevărul. Orîcînd, in fața mi
ilor de spectatori, în cadrul 
unor competiții sportive, poți 
să te prezinți puțin timorat 
In fața 
examen — cine va fi campion 
mondial la handbal în 7 ? —

A nu este ușor să-ți stăpinești
♦ nervii, nu este ușor să rezolvi 

la dreapta: lose fina Ștefă-țo problemă de felul: „care pe

de iubitori ai sportului. Era o 
dorință a sportivelor noastre. 
Masele de spectatori cunoșteau 
potențialul de luptă al echipei 
noastre, cunoșteau patriotismul 
lor înflăcărat, puterea lor de 
concentrare șî de aceea, — pe 

----------------- ♦ care .
Editing Borcca, Ana liman,± Iată de ce azi ne este plăcut

. „ , ' , ' fsă vorbim de faptul că... pro-
nlaria l.onstantinescu. Inrnra Leonte, Aninam tnț b!ema care pe care“ a fost 

, ... „ ... ♦ rezolvată în favoarea lor deOfelea, Iul,ana Xaco, A.dehrutrfe Frrnuz, fe/o.<.»hanrfhf|itUlp noaslre

Hedeșîu, Pictorița Dumitrescu, Constanța Dumi-±

trescu, Aurelia Szoko, Ana Nemetz, Felicia Gheor-*̂ 
+
♦
♦
"to dorință fierbinte a maselor

s-au supărat. Dimpotrivă, le-au 
încurajat, le-au aplaudat.

In meciul cu R.P.F. Iugo
slavia — un meci dificil pen
tru jucătoarele noastre — 
spectatorii au strigat minute 

bună dreptate — cereau echi- în ?ir> echipei noastre: „Jucați 
pei noastre naționale să lupte calm! R P.R. în finală !* Pur-
V 
!
i

pentru a ajunge în finala 
campionatului mondial.

Socoteala din tirg cu cea de 
acasă nu întotdeauna se po
trivește. Nu întotdeauna poți 
izbuti, nu întotdeauna poți rea
liza un lucru. In toate împre
jurările însă se cere mult efort, 
se cere multă muncă și pa
siune. Cînd jucătoarele romince 
au greșit, spectatorii noștri nu 

tate pe aripile victoriei, jucă
toarele noastre nu au cedat 
și au răspuns splendidului nos
tru public cu un mare rezultat 
— calificarea în finală. A fost 
un răspuns pe care handbalis
tele rormnee l-ău dat spectato
rilor și prin aceasta grijii pe 
care o poartă regimul nostru 
de democrație populară tuturor 
sportivilor noștri, întregii miș
cări sportive.

Cu ocazia celei de a Ii-a e- 
ții a campionatului mondial 

de handbal în 7 a fost 
ia București dl. EMIL 

, președintele Comisiei 
a Federației Interna- 

de Handbal. Oaspetele 
este cunoscut ca unul 

lintre cei mai mari specialiști 
li handbalului mondial. El con- 
luce. de altfel, forul tehnic 
il F.I.H. și participă in aceas- 
ă calitate la toate campio- 
îatele mondiale.

Ieri, am avut prilejul «ă 
ităm de vorbă cu dl. Emil Hor- 

cu ama- 
întrebări.

e, care ne-a răspuns 
militate la o serie de

prima e-— Ați asistat și la 
diție a campionatului mondi-
al feminin de handbal în 7. 
Vă rugăm să ne spuneți care 
este părerea dv despre dez
voltarea acestui sport ?

— Au trecut 5 ani de la 
prima ediție a acestui cam
pionat și acum, cu prilejul 
iocurilor care au avut loc în 
Rominia, pot să constat că 
handbalul feminin în ? s-a 
iezvoltat mult, a înregistrat 
irogrese mari.

M-au impresionat în mod 
ieosebit ritmul, viteza — mai 
bine spus — in care s-au des
fășurat întrecerile de la Bucu
rești. Toate echipele care au 
îvut în componenta lor jucă
toare tinere, care au știut să 
ilerge bine, rapid — chiar și 
oe spații reduse —, și-au im
pus in cele din urmă supe
rioritatea. Un exemplu conclu
dent în această privință îl 
constituie reprezentativa R.P. 
Romine, m meciul final, hand-

„Handbalul romînesc este cel mai bun din lume”
superioare in viteza de depla
sare atit în apărare, cit și in 
atac. Sint fericit să felicit a- 
ceastă mare echipă, care prin 
jocul său a dovedit că hand
balul feminin in 7, ca și cel 
in 11, trebuie să se desfășoare 
in viteză. Cind pronunț acest 
cuvînt mă gindesc la viteza 
de deplasare a jucătoarelor, a 
mingii Și, in mod deosebit, la 
viteza cu care echipa gindește. 
Este un lucru foarte important 
in handbalul in 7. Atita timp 
cit o jucătoare nu poate să 
gindească rapid, nu este pre
gătită să se deplaseze iute pe 
teren — și. nu intimplător, ci 
acolo unde este mai necesar 

ea nu iși va aduce contri
buția la jocul echipei.

Repet, sint fericit că în ca
drul acestui campionat mon
dial am văzut această excelen
tă selecționată romînă (pur
tată spre victorie de un pu
blic admirabil) dar care a 
dovedit că este foarte bine 
pregătită din punct de vedere 
fizic, avind posibilități mari 
de a se deplasa rapid in apă
rare și atac și făcind proba u- 
nei foarte bune tehnici indivi
duale. Eu cred că felul in 
care a evoluat reprezentativa 
romînă a contribuit la realiza
rea unei bune propagande a 
handbalului nu numai în rin- 
durile entuziaștilor spectatori 
romini, dar și pe plan mon
dial. Noi cunoaștem din ca
drul campionatelor mondiale 
de handbal în 11 că selecțio
natele romîne aveau un joc 
specific, bazat pe păstrarea, 
aș spune, un pic exagerată a 
mingii, pe folosirea calităților 

am fost pur și simplu incintați 
de concepția modernă de joc 
a echipei romîne. Apărindu-se 
foarte corect, numai cu mij
loace tehnice, atacind larg, cu 
mingi purtate pe extreme și 
știind să desfășoare acțiunile o- 
fensive și in adincime, repre
zentativa R.P. Romîne a „des
chis" repede apărarea tuturor 
echipelor, O concepție la fel de 
modernă in atac a avut doar 
selecționata daneză. Handba-

) Interviu cu dl. Emil Horle. /

S președintele Comisiei 1 
\ tehnice a F. I. fl. j

listele din echipa Danemarcei 
nu au avut insă suplețea, ini
țiativa, spontaneitatea jucătoa
relor romîne. Majoritatea hand
balistelor daneze s-au arătat 
greoaie, fără viteză.

— Care sânt impresiile dv. 
despre organizarea acestei e- 
diții a campionatului mon
dial?

— La această întrebare răs
punsul meu va fi scurt: or
ganizarea a fost perfectă din 
toate punctele de vedere. Ce
lor care s-au ocupat de aceas
tă problemă nu le-a scăpat 
nici un amănunt. Toată lumea 
și-a făcut datoria cu un zel e- 
xemplar. Pot spune, fără să 
exagerez, că fiecare din cei ce 
au muncit pentru ca această 
ediție a campionatului mon
dial să se desfășoare in bune 
condițiuni, merită o cunună de 

fost invitat să vin in Republi
ca Populară Romînă cu trei 
săptămini înainte de a se des
chide campionatul mondial pen
tru a constata modul cum 
este pregătită organizarea. O- 
bligații profesionale m-au îm
piedicat să accept imediat a- 
ceastă amabilă invitație. Insă 
am fost sigur că organizatorii 
romini se vor strădui să reali
zeze lucruri dintre cele mai 
bune. Și sint fericit să pot de
clara că nu m-am înșelat.

— V-am ruga să ne spuneți 
cîteva cuvinte despre arbi
traje.

— Corpul de arbitri care a 
funcționat la această ediție a 
campionatului mondial a fost 
— după părerea mea — bine 
ales. Noi ne-am gindit să in- 
invităm la campionatul mon
dial arbitri și din țările care 
nu au participat cu reprezenta
tivele lor. In acest fel, aș 
putea spune că numărul țărilor 
participante a fost — de fapt — 
mai mare! M-a bucurat foar
te mult faptul că arbitrii au 
fost bine primiți de public, cu 
toate că fiecare dintre ei a 
condus după o manieră cu to
tul aparte. După mine cei mai 
buni au fost cei premiali, adică 
Thorild Janerstam (Suedia). 
Vasile Sidea (R.P. Romînă) și 
Jan Slaats (Olanda). Aș dori 
să precizez că Comisia Tehni
că a F.I.H. se ghidează in a- 
legerea arbitrilor pentru cam
pionatele mondiale după felul 
in care ei conduc meciurile 
internaționale și după rezulta
tele pe care le dau la cursurile

Emil florie (Elveția)

— Ce altceva v-a impresionat 
în desfășurarea acestui cam
pionat mondial ?

— Doresc să felicit din toa
tă inima publicul bucureștean, 
care s-a dovedit foarte entu
ziast. Sportul, întotdeauna are 
nevoie de entuziasm. Publicul 
din R.P. Romînă a dovedit că 
trăiește din plin ideea jocului 
de handbal. El s-a arătat o- 
biectiv, chiar atunci cînd ar
bitrul a dictat sancțiuni îm
potriva selecționatei R.P. Ro
mine. Finala a fost o demons
trație care a mișcat, cred, pe 
toată lumea. Această minunată 
și spontană manifestare a pu
blicului o consider demnă de 
ideea olimpică. Un asemenea 
lucru ar trebui văzut de mili
oane de oameni și, in special, 
de cei care se mai opun ca 
handbalul să fie cuprins în 
programul Jocurilor Olimpice.

In încheiere doresc să trans
mit încă o dată felicitări hand
balistelor romine, organizatori
lor și publicului, care poate fi 
mindru că handbalul romînesc 
este cel mai bun din lume.

COMPIOANA LUMII E : 
R—.P.—R.

Cine n-a fost furnicat in mo
mentele de înaltă tensiune cînd 
se desfășura marea partidă 
R.P R. — Danemarca, cind 
spectatorii scandau lozinca : 
„Cain-pi-oa-na lti-mii e R.P.R.!" 
Pe stadionul „Republicii" n-a 
fost nici un dirijor care să con
ducă masele noastre de specta
tori. Ba da, a fost unul. A fost 
entuziasmul spectatorilor noș
tri. Al miilor de oameni 
aflați în tribune. în do
rința lor ca sportivele romince 
să realizeze o nouă și strălu
cită victorie, ei n-au precupețit 
nici un efort încurajînd, minut
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pe terenurile de sport!
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Declarații și imagini 
de la campionatul mondial 
feminin de handbal in 7

Clteva concluzii 
la campionatele de atletism j 

ale seniorilor

Ultimele știri externe



TOȚI TINERII PE TERENURtLE DE SPORT I
Peste 28.000

de pa rticipanți !
La actuala ediție a Spartachiadei de 

'Vttrfl a tineretului, în asociațiile spor* 
tive din raionul și orașul Buzău au luat 
parte la întreceri 28.870 de tineri și 
tinere. Participanții sau întrecut la 
atletism, handbal, gimnastică, volei, 
trîntă. popice și ciclism.

Printre asociațiile care s-au rem ar
ta t în ceea ce privește angrenarea unui 
număr mare de tineri și tinere în con
cursurile Spartachiadei se numără Vo
ința, Luceafărul și Progresul din orașul 
Buzău, Știința Pogoanele, Izbînda Să- 
Tățeanca, A vin tul Săpoca și Știința Be- 
ceni. în alic asociații, ca de pildă la
cea din comuna Clldirăști, cu prilejul 
Întrecerilor din cadrul Spartachiadei de 
vară a tineretului s-au amenajat noi 
baze sportive simple: terenuri de volei, 
gropi de sărituri etc.

C. NICULESCL’-cores.p

Vara în asociațiile sportive...
Pe miile de terenuri sportive răspândite pe întreg 

cuprinsul țării se desfășoară acum in miez de vară o 
vie și interesantă activitate sportivă de mase. In scri
sorile care ne sosesc ia redacție sau su prilejul vizi
telor făcute in diferite asociații sportive din Capitală 
și din provincie găsim noi și noi fapte care vorbesc 
despre interesul pe care oamenii muncii și îndeosebi 
tineretul ii acordă sportului. Zeci de mii de partici
pant! la întrecerile Spartachiadei de vară a tineretu

lui, mii de tineri care învață tainele înotului, pasio
nante întreceri în cadrul campionatelor pe asociație, 
sute de excursii pentru cunoașterea frumuseților 
patriei, noi întreprinderi în care a fost introdusă 
gimnastica în producție — iată numai cîteva din
tre știrile care ne sosesc cu regularitate la redacție 
și care atestă bogata activitate sportivă ce se desfă
șoară pe întreg cuprinsul țării. In nodurile care 
urmează vom înfățișa câteva dintre aspectele acestei 
tumultoase activități sportive de mase.

CU AUTOCARUL ȘI CU TRENUL...
La fiecare sfirșit de siptămini, zeci 

fi sute de muncitori de la uzinele 
Steagul roșu Brașov pleacă — fie 
cu autocarul, fie cu trenuri speciale 
— in excursiile organizate de agenții
le O.N.T. Carpați.

Cu citva timp in urmă, un grup 
de muncitori de aci a făcut o in
teresantă excursie, de 2 zile, la Bicaz.

Printre cei ce se aflau in autocarul 
excursioniștilor, impreună cu fami
liile tor, puteau fi remarcați maistrul 
bobinator C. Petrescu, inginerul teh
nolog O. Pirlea, electricianul inova
tor Gh. Petreus, instalatorul 1. Iones- 
cu, reglorul C. Codeus, mecanicul D. 
Guzic, electricianul V. Mihăilă, șeful 
producției oțelărie Gh. Oțelea, șeful

secției tratament inginer I. Crețu și 
mulți alții.

In această frumoasă excursie mun
citorii brașoveni au vizitat noul oraș 
muncitoresc Onești, au trecut pe la 
Termocentrala Borzești, pe Valea Tro- 
tușului, au fost la Săvinești, in ora
șul Piatra-Neamț și — in sfirșit — la 
Bicaz unde o deosebită impresie le-a 
produs lacul de acumulare și moderna 
hidrocentrală.

Peste tot, harnicii constructori de 
autocamioane au „gustat" cu nesaț 
frumusețile naturale și cele făurite 
de mina omului, au trăit clipe de a- 
devărată emoție și bucurie, au petre
cut zile de neuitat.

întorși in uzină, fiecare a găsit 
cui să-i depene impresiile acestei mi
nunate excursii...

Text și foto :
GH. CORCODEL — coresp.

£ un vechi fi bun obicei, ca noile prietenii, letale cu astfel de prilejuri, să 
fie „consemnate' pe pelicula aparatului de fotografiat. Amintiri plăcute fi 

in același timp îndemnuri pentru noi drumeții.

Timișorenii. îndeosebi cei tineri, 
sînt mari amatori de natație. In zi
lele călduroase ale verii sute și sute 
de locuitori ai marelui oraș bănă
țean impinzesc bazele nautice de p® 
malurile Begăi pentru a practica mo- 

Aceeași afluență de public o gă
si la ștrandul din Pădurea ver

de la marginea orașului 
multe bazine și

de acest bazin, trebuie spus că aso
ciația sportivă Industria Linii unde 
ceilalți sînt... chiriași. împiedică —

Extinderea gimnasticii in producție 
in regiunea Dobrogea

20.000 de oameni ai muncii practici 
astăzi gimnastica în producție, în 70 
de întreprinderi, fabrici și uzine din 
regiunea Dobrogea, îndrumați de 65 
de instructori coordonatori și 600 de 
instructori voluntari.

Aceste cifre ne arată că astăzi, gim
nastica în producție a căpătat un pro
nunțat caracter de mase în regiunea 
Dobrogea. Muncitori, tehnicieni și ingi
neri sînt angrenați în această utilă și 
plăcută activitate.

Organizare bună, entuziasm, continu
itate — iată ce caracterizează activi
tatea de extindere a gimnasticii în pro
ducție în regiunea Dobrogea.

I 
LIVIU BRUCKNER — coresp.

CAMPIONATE PE ASOCIAȚIE EA 10 DISCIPLINE SPORTIVE!
Consiliul aso.iației sportive Sănă

tatea București a dat o deosebită a- 
tenție organizării campionatelor pe 
asociație. In primul rind a fixat pen
tru fiecare din cele 10 discipline

Din toate colturile tării
ONEȘTI: 5.000 DE EXCURSIONIȘTI 

In s LUNI

din noul oraș 
pasiune turismul.

tul. 
s’rni 
de 
mai 
țiere — luat cu asalt

Pasiunea arătată de 
tru acest spor' este 
Există insă o preocupare continuă și 
organizată pentru folosirea din plin 
a spațiilor de... apă ale Timișoarei, 
pentru crearea unor centre de inot 
destinate copiilor, pentru îndrumarea 
înotătorilor i 
de concursuri 
in general este 
locul iau ființă 
și perfecționare 
profesori sau instructori competenți. 
cete trei secții de natație timișorene 
ale Școlii sportive de elevi. Clubului 
sportiv școlar Banatul și C.S.O. — 
îndeosebi primele 
du-se șâ „scoată* 
moții de înotători

Să vorbim de 
obținute pină acum in această direcție 
de către Școala sportivă de elevi, a- 
sociație sportivă fruntașă. Sub în
drumarea profesorului Mociunschi, peste 
100 de copii, intre 6 și 10 ani, au 
luat contact cu... apa, în cadrul cursu
lui de inițiere care iși are sediul la 
baza școlii de pe malul Begăi. Aci 
activitatea este in toi din primele 
ore ale dimineții pină se inserează 
și in curind, după „examenul" de ab
solvire, a'ți 100 de copii iși vor 
începe cursurile. Paralel. 50 de copii 
se perfecționează in diferite stiluri, la 
bazinul de la Industria Linii. O acti
vitate asemănătoare se desfășoară și 
la C.S.Ș. Dar, pentru că am amintit

cu 
cursuri de ini- 
in zilele toride, 
timișoreni pen- 
deci es identă.

începători sau inițierea 
populare ? Răspunsul 
pozitiv. Mai peste tot 
noi centre de inițiere 
sub îndrumarea unor

două — străduin- 
dt mai multe pro- 
in sezonul estival, 
pildă de succesele

SPORTUL POPULAR

orele restrinse de antrenament ale

asociației sportive Industria 
dă nici o atenție dezvoltării 
in rindul membrilor săi 

Este păcat Atitudinea a-

din motive necunoscute — (pentru că 
e- 

chipei divizionare de polo nu le con
siderăm un motiv) folosirea intensă, 
la maximum a acestei baze. In plus, 
consiliul 
Linii nu 
natației 
UCFS.
ceasta constituie o adevărată frină in 
dezvoltarea înotului in rindut tinere
tului timișorean. Cu toate acestea da
torită activității celorlalte asociații 
sportive— un mare număr de tineri 
și tinere se prezintă la concursurile 
care se organizează săptăminaj in 
oraș.

MIRCEA LUCA — coresp.

O asociație sportivă 
fruntașă pe raion

în asociația sportivi Argeșul, de pe 
lingi Fabrica de confecții din Curtea 
de Argeș, care numiri aproape 1800 
de membri UCFS, pini nu de mult, 
toată activitatea sportivi se rezuma 

participarea unei echipe de fotbal 
campionatul raional. Măsurile luate 
către consiliul asociației sportive 

ultima vreme au dus Ia obținerea 
însemnate succese: a fost intro- 
gimnastica în producție în toate 

fabricii.

la 
in 
de 
în
unor 
dusă 
sectoarele fabricii, au fost formate 
echipe de volei (fete și băieți), tenis 
de masă (fete și băieți), popice (băieți), 
șah (fete și băie|i) și atletism (fete și 
băieți). Echipa de volei fete — formată 
din muncitoarele fabricii — a de
venit chiar campioană regională. Toate 
aceste realizări situează asociația Arge
șul pe un loc fruntaș pe raion.

Oamenii muncii 
Onești iubesc cu 
Datorită activității susținute a agenției 
O.N.T. Carpați din localitate, numai 
in primele cinci luni ale anului 5.000 
de tineri și tinere, muncitori și teh
nicieni de pe șantierele frumosului 
oraș moldovenesc au participat la 
peste 30 de excursii vizitând Valea 
Prahovei, valea Bistriței, Lacul roșu, 
Brașovul cu împrejurimile sale, 
„Poiana narciselor", însoritul litoral, 
Capitala, cu prilejul Turneului 
U.E.F.A., etc. Totodată, aproape 100 
de excursioniști au făcut călătorii în 
Uniunea Sovietică, R.D. Germană, 
R.P. Bulgaria și alte țări. Un deose
bit sprijin l-au acordat acestei activi
tăți comisiile de turism din între
prinderi, remareîndu-ee cele din ca
drul Șantierului 3 oraș, Combinatului 
de cauciuc și Combinatului chimic. 
In prezent, sînt programate alte nu
meroase excursii la Hunedoara, 
insula Ada-Kaleh, în munții din nor
dul Moldovei, în Delta Dunării și în 
alte centre industriale sau locuri pi
torești ale patriei.

pulung Muscel a luat ființă ]a înce
putul acestei luni asociația sportivă 
Constructorul Câmpulung, care cu
prinde pe toți salariații trustului. Ac
tivitatea sportivă a și început să se 
desfășoare în trei secții : volei, fot
bal și popice. In hotărârea adoptată 
cu ocazia înființării asociației se 
prevede printre alte obiective amena
jarea unei baze sportive simple și 
organizarea a numeroase acțiuni tu
ristice c'e mase.

în afară de această asociație spor
tivă, în ultimul timp, în raionul 
Muscel au luat ființă alte două : Hor
ticultorul Băltești (120 de membri 
UCFS), 
Bălcești 
membri 
Muscel.

sportive, la care au fost inițiate în
treceri, un regulament clar, in care 
s-a ținut seamă de timpul liber al 
amatorilor de sport și de bazele 
sportive existente. întrecerile au fost 

eșalonate de-a lungul a 6—7 luni de 
zile pentru a menține in activitate 
o perioadă mai mare pe membrii 
UCFS ai acestei asociații. In mo
mentul de față se desfășoară cotH. 
cursuri la șah, tenis de masă, atle
tism, tir, popice, gimnastică, natație, 
fotbal și tenis de cimp. Campionatul 
pe asociație la volei — care a angre
nat 32 de echipe — a luat sfios* 
Clasamentul final al întrecerii W<e

Filaret, 2. Spi- 
3. Institutul de

Paul Duță — coresp.

SIGHIȘOARA : ATLETISMUL LA LOC 
DE CINSTE

Cu sprijinul unui larg activ volun
tar. îndrumat de consiliul raional 
UCFS Sighișoara. activitatea atle
tică de mase cunoaște o frumoasă 
înflorire în pitorescul oraș ardelean 
Săptămânal, pe stadionul din Sighi
șoara au loc concursuri de atletism 
la care au participat pînă acum circa 
500 ce tineri și tinere din asociațiile 
sportive locale. Cu acest prilej s-au 
evidențiat o serie de elemente talen
tate, de perspectivă, cum sînt Nieo- 
lae Oprea, Valentin Triscoiu. Maria 
Hegaș, Marilena Borzea, Hildegard 
Schwartz ș.a. In acțiunea de angre
nare a tineretului din asociațiile 
sportive sighișorene la concursuri 
s-au evidențiat profesorii I. Ber- 
ghian, I. Zulner, W. Feder, Ciaudia 
și Ecaterina Buluc etc. care mun
cesc cu multă dragoste pentru răs- 
pindirea atletismului.

Joan Turjan — coresp.

CÎMPULUNG MUSCEL: „START" BUN 
LA NOILE ASOCIAȚII SPORTIVE

La cererea unanimă a tinerilor

de pe lingă Școala pomicolă 
și Victoria Cetățeni (86 de 

UCFS) din comuna Cetățeni-

Viorel Popescu — coresp.

Duminică
Intr-una din duminicile 

trecute, oamenii muncii, 
veniți la odihnă la Sina
ia, Bușteni sau Predeal, 
au avut un program apar
te. Au petrecut întreaga 
zi în jurul terenurilor de 
volei, handbal, baschet 
ș.a. unde se desfășurau 
frumoase întreceri spor
tive între tineri de la a- 
sociațiile din Sinaia, Azu- 
ga, Bușteni, Comarnic. 
Viu disputate, concursu
rile au oferit interesante 
spectacole sportive. Me
ciul de fotbal dintre Tex
tila Azuga și Caraimanul 
Bușteni a „încălzit" gale
ria și rezultatul (1—2) n-a 
fost cunoscut decît în ul
timele minute. La volei, 
băieții de la Carpați Sina
ia n-au rezistat celor c'e 
la Caraimanul 
au pierdut la 
scor de 3—0. 
baschet 
naia (I) 
(II) s-a 
zultatul

A fost o zi frumoasă 
pe care toți cei prezenți 
ar dori-o repetată.

Bușteni și 
categoricul 
Meciul de 
Știința Sidintre

și Știința Sinaia 
terminat cu re
de 45—43.

următorul: 1. Spitalul 
talul „Victor Babeș", 
Oncologie.

Demn de remarcat 
printr-o temeinică popularizare a în
trecerilor, startul competițiilor a reu
nit un mare număr de participant!. 
Astfel, numai la șah, tenis de masă 
și volei se întrec 670 de concurenți 
și concurente. Consiliul asociației 
sportive Sănătatea ține o strictă evi
dență a rezultatelor înregistrate, în
tocmește clasamente și popularizează 
performanțele realizate in cadrul aces
tor frumoase competiții care desem
nează campionii asociației sportive.

este faptul că

sportivă, la Sinaia

Baschetul nu a lipsit din Întrecerile sportive desft 
furate la Sinaia. Și nici spectatorii... după cum putet 

........................ • ' -__________



FOTBALUL ÎN
0 dată cu disputarea finalei Cupei 

R.l’.R. s-a încheiat de fapt sezonul corn- 
de fotbal. Activitatea 

timp fie prin meciuri 
întîlniri internaționale*, 
intrat într-o perioadă

VACANTĂ?... Colțul antrenorului

o justă și raională folosire 
perioade pledează... greșelile 

în anii trecuți, în aceeași pe-

Ce-i nou în fotbalul european
Pe marginea celui de-a! doilea curs internațional U.E.F.A

ȘTIRI
PREGĂTIREA ESTE BAZApetițional oficial 

a continuat un 
amicale, fie prin 
Apoi echipele au
de refacere a forțelor fizice, absolut 
necesară după jocurile de campionat și 
cupă, și — mai ales — înainte de în
ceperea noului an competițional, fixată 
la 19 august pentru echipele de catego
ria A.

Vacanța aceasta însă, 
nu trebuie înțeleasă în 
sensul stfict al cuvîn- 
tului, așa cum încă 
mai obișnuiesc s-o înțe
leagă fotbaliștii cehi- 
pcdui- rtoastre fruntașe, iâr 
șeală comisă în anii trecuți
cwsiimi directe asupra procesului de in
struire. Nu o vacanță totală, ctt neglija
rea antrenamentului și a principiilor vieții 
sportive, ci una de odihnă activă, de Con
tinuare a activității de pregătire sub 
forme specifice perioadei dintre campio-

‘‘tului 
nori.

Pentru 
a acestei 
săVîrșite 
rioadă, și faptul că viitorul campionat
va începe peste patru 
startul lui echipele trebuie 
te bine pregătite. Aceasta 
atît mai mult cu cît în 
toamnă fotbalul nostru va 
gram de întîlnirj 
importante pentru 
sportiv. Re pre;

săptăinmi și la 
sâ st preziil- 

se impune cu 
sezonul (k

de antrenori și conducători tehnici Echipa clubului 
poiat recertt 
U.R.S.S., 
citiri în 
loroase, 
Jalghiris 
Torpedo 
cesta). Progresul și-a încheiat turnetd 
cu un bilanț bun : două victorii și un 
joc pierdut.

Turneul acesta a ridicat o probletnă 
(de care se izbesc mereu echipdle 
noastre) prim condițiile de desfășura
re : trei jocuri în 7 zile și ifitre me
ciuri deplasări mai mult sau rriai 
puțin lungi, care la Progresul au ih- 
siimat circa 12.000 km parcurși tu 
avionul, trenul și autobuzul. Și tte- 
buie notat că formația buctireșteâffă 
se afla și după campionat. Cum a re
zistat ea ? La această întrebare ito-a 
răspuns antrenorul fiică Nic.ulae:

„Jucătorii au rezista>t și încă toarte 
bine. în ciuda faptuiui că au făcut

Progresul s-a 
turneul 

susținui trei 
unor formații 

din prima categorie:
Neftianik Baku și 

â-

său
îna- 

în 
me- 
va-

din
iw ide a 

compania 
toate 
Vilnius,
Kutaisi (promovată anul

LONUL ÎN CONDÎȚIUNI DE JOC. S-a 
demonstrat că între factorii antrena
mentului există o legătură indisolubilă. 
Ținînd seama de faptul că balonul este 
în centrul preocupărilor jucătorilor, de 
*“*•■*’ ~ 4 ----- jîi controlea-

jocul indică 
iar antrena-

La începutul acestei luni, la Hennef 
(în R.F.G.) a avut Ioc al 
ternaționai de antrenori 
(conducători tehnici) 
U.E.F.A.

Scopul cursului a fost 
bilitate antrenorilor și

doilea curs in
și „coaches* 

organizat de
avea un pro- 

internaționale 
prestigiul 

‘zenta tiv-a- noastră 
program două 
cu Spâîiiâ, în

Cupei Europei", 
cTteva echipe fruntașe 
vor li angajate 
mari întreceri : I 

București „Clipă Campionilor 
peni“ și tdriieul balcanic. Steaua în . 
pâ Cupelor", Fetroluî Ploiești fn 
pa diașelor-expoziții" și Steagul 
Brașov în turneul balcanic. Buna 
comportare depinde de modul cum vor 
ști antrenorii și jucătorii echipelor de 
club să-și organizeze întreaga activitate 
de instruire, începînd cu această scurtă 
vacanță șî cu perioada dinaintea cam
pionatului pe anul 1962—63.

De aceea trebuie luate măsuri din 
timp, de âceea acea-stă perioadă trebuie 
folosită cît mai bine, cît mai judicios. 
Ea stă la baza formei și comportării 
în viitorul sezon, la baza tiflei activi
tăți rodnice în cluburi și asociații spor
tive, care să aducă fotbalului nostru 
SUtcese de prestigiu.

accastă gre- 
a avut reper-

precizate de metodica antrena men- 
și cunoscute foârte bine de atttre- 

Punînd în aplicare un program a dec-» 
cu răspunderea și exigehța care 

față sarei- 
de măsuri, 
totală din 

Nu trebuie 
cît de greu 
tehnice de 

bâză, pe atît de ușor ele se pot pierde...

exigeftfa 
impun și avlrtd Kferen îh 

nrle e»re deuarg din planul 
antrenorii pot fvita ieșirea 
antrenament a fotbaliștilor, 
uitat nici un moment că. pe 
se obțin calitățile fizice și

vat.

foarte 
nostru 
are în 
meciuri 
cadrul 

iar

în alte 
Dinamo 

• Eufo-
„Ca- 
„CU-
roșu 

lor

de a da posî- 
______ , conducătorilor 

tehnici din țările europene să facă un 
schimb de experiență asupra probleme
lor generale actuale din domeniul fot
balului, asupra diferitelor sisteme și 
tactici de joc, asupra metodelor de an
trenament. care să contribuie la ridi
carea nivelului de joc. In plus, confe
rințele, demonstrațiile practice și fil
mele prezentate aii permis participanți
lor să-și facă o imagine exactă asupra 
felului cum trebuie organizate astfel de 
cursuri în țările lor.

Lecțiile teoretice și practice au fost 
predate de cei mai buni specialiști din 
Europa: S. Savin (U.R.S.S.), R. Vitlacyl 
(R.S. Cehoslovacă), W. Winterbottom 
(Anglia), G. Ferrari (Italia), K. Decker 
(Austria), S. Herberger (R.F.G.) etc.

Ce âm retinut de la acest curs?
1. Problema instruirii echipelor de ju

niori și de tineret stă în centrtil aten
ției generale. Se acordă o importanță 
deosebită pregătirii acestor fotbaliști. 
Ptegătifea se face în raport cu virsta. 
Iritte 11—13 ani se dezvoltă viteza și 
suplețea, între 14—15 ani forța și intre 
16—17 ani rezistenta. TOATE ACESTE 
CALITĂȚI TREBUIE DEZVOLTATE PE 
BAZE MULTIPLE PENTRU CA NUMAI 
ASTFEL LI SE POATE ASIGURA TI
NERILOR FOTBALIȘTI PREGĂTIREA 

DE RAZA NECESARA IN CATEGORIA 
JUCĂTORILOR SENIORI. Pregătirea teh
nică se realizează prin exerciții cu ba
lonul. Aceste exerciții urmăresc in prin
cipal coretta însușire a tehnicii și dez
voltarea calităților fizice arătate mai 
sus pentru fiecare categorie de vlrstă.

2. Principala formă de pregătire a fot
baliștilor. indiferent de vîrsiă. o consti
tuie PREGĂTIREA SPECIFICA CU BA-

Despre echipa Angliei 1962
După o zi fără de fotbal — 1 iunie — 

a urmat o nouă deplasare la Rancagua, 
pe terenul lui 
pany*, I............
Jocul a 
a rămas 
tina) și
Anglia), 

lități și ... . _ ,
aplice tot. Anglia a cîștigat cu 3—1, dar 
putea să marcheze 6—7 goluri.

Meciul a fost uneori „tare”, însă com
petența cu care a fost arbitrat — N. 
Latîșev (U.R.S.S.) ajutat de Raymond 
Morgan (Canada) și Adolfo Reginatto 
(Chile) — i-a asigurat multă cursivitate. 
Am înregistrat și intervenția lui Sir 
Stanley Rous — ’ președinte F.I.F.A. — 
de a riu se mai permite antrenorului ar
gentinian, Juan C. Lorenzo, să se ridice 
de pe bancă și să conducă echipa în 
jtimpul jocului. Același antrenor a fost 
pus la punct pentru aceeași atitudine și 
în jocul cu Bulgaria.

ICEVA IN PLUS DESPRE ARGENTINIENI

,,Braden Copper Com- 
la jocul Anglia — Argentina, 
arătat, din nou, o echipă care 

5 mai mult cu renumele (Argen- 
alta care joacă pentru puncte 
în W. M., dar cu multe subti- 

cu jucători care pot și vor să

câ știu sâ păstreze 
lent, enervant, de- 
menaja. Conduceau

Partida a avut două reprize distincte, 
iln prima, mai bine zis pînă ce s^-a mar
cat și al doilea gol al englezilor (min. 
42). s-a jucat într-un ritm susținut. Ac
țiunile au fost duse de la o poartă la 
alta, fiecare echipă în specificul său. 
Argentinienii n-au mai 
lungi înainte, pentru că „ 
erau marcate strict. De aceea au acțio
nat pe diagonală, adversarii fiind așezați 
în apărare, în scară. Englezii, la rîndul 
lor, au deschis cu pase foarte lungi — 
în spații libere, de obicei — sau în luptă 
directă cu adversarul.

Repriza a doua s-â jucat însă „la pas’*. 
Argentinienii s-au consolat la un mo
ment dat cu rezultatul, dar după ce au 
rămas în 10 (prin accidentarea lui Belen 
în minutul 67, în care Anglia a înscris 
al treilea gol) au făcut combinații în
tregi (10—12 pase) Ca să ajungă în fața 
porții adverse. Acum atacau cu toții, 
meg'iijînd apărarea. Acțiunile acestea 
le-? Permis să înscrie golul de onoare 
pri >ah Filippo (min. 71), însă putea 
să-i coste și majorarea scorului.

in iocul argentinienilor n-au apărut 
noutăți. Au forțat la început, însă au 
deVenit apoi individualiști.

trimis mingi 
„vîrfurile” lor

ECHIPA ANGLIEI 1962
Walter Winterbottom a prezentat

Ia acest campionat o formație care
a âvut rezistența în regim de mare vi
teză (ilustrată prin sprinturi repetate, cu 
participarea tuturor jucătorilor). Bine 
făctfți, îndesați și foarte elastici, jucă
torii n-au prea multă suplețe, în schimb 
au îndemînare. Au impus jocului un 
ritm susținut, fiind în permanentă miș
care. După rezistență și viteză, 
s-a dovedit o altă mare calitate 
Au cîștigat toate duelurile.

torta 
a lor.

ieri, la Galați: €.S.O

asistat 12.000 de 
un spectacol de 

presărat cu duri- 
partea oaspeților.

GALAȚI 16 (prin telefon). — Tntîl- 
nirea internațională C.S.O. — Eis- 
berg, la care au 
spectatori, a oferit 
slab nivel tehnic, 
tăți, in special din
Meciul s-a terminat cu victoria da
nezilor la scorul de 3—0 (0—0)\ prin 
punctele marcate de Frârwfsen (min. 
53)', Bertelsea (mia. 75| $i Cristensea

Englezii au arătat 
un rezultat, jucîfld 
rutant, pentru a se 
cu 3—0 și-și menajau forțele pentru par
tidele următoare. Atenția în joc le-a 
fost tot timpul concentrată spre minge 
și poziția viitoare a coechipierului.

Tehnica este totul la englezi. Avînd o 
mare precizie, ei pot face un joc orien
tat tactic pe deschideți pe părți opuse, 
la distanță. Lovesc mingea de pe loc 
cu interiorul „șiretului**, fătă să facă 
pasul peste ea. Balonul capătă o traec- 
torie întinsă și precizie. Trasul la poar
tă era des și variat executat: din față; 
lateral, din unghi, cu capul, din întoar
cere, cu puțină pregătire. Nu-și ale
geau poziția, 'nu-și căutau locuri prefe
rate. Pe extrema stingă, Charlton, de 
pildă, care a marcat golul doi, printr-un 
șut tras prin surprindere de la 25 de 
metri, l-am văzut și ratînd cu poarta 
goală, pentru că a vrut sâ marcheze 
el din tușă, în loc să paseze. Tăria șu
tului, de foarte multe ori la înălțimea 
------ ' de reținut,

tras atît de 
îneît porta- 
și Greaves 
treilea gol.

partida Argentina — Bulgaria, au sesi
zat că numai astfel vor da lovitura de 
grație echipei argentiniene. Și de aici 
pase lungi, accelerate, urmate de sprin
turi prelungite, pase tur-retur, schim
bări de direcție, circulație continuă în 
spații inverse postului etc. Cînd au avut 
jocul în mînă, Flowers a redus ritmul. 
aducîndu-1 la nivelul celui argentinean. 
Atunci s-a tras de timp, s-a jucat ca 
pentru două puncte...

Și totuși, această echipă a pierdut, 
meritat, cu o etapă înainte, în fața re
prezentativei Ungariei, iar ’ "
— după ce s-a calificat pentru sferturile 
de finală — In fața Braziliei. A pierdut 
la adversari mari, mai îndelung pregă
tiți, care n-au lăsat ca Anglia să-și im
pună jocul. Adică exact ceea ce nu a 
putut face echipa Argentinei cu maniera 
ei de joc la „inspirație* personală, cu 
pregătire fizică insuficientă.

mai tîrziu

felul cum îl manevrează și 
ză depinde și jocul. Adică, 
obiectivele antrenamentului, 
mentui pregătește jocul.

3. In privința pregătirii 
senior, s-a insistat asupra ___________
tului in circuit și pe interval de 45 de 
secunde, care CER JUCĂTORILOR ÎN 
ȘEDINȚELE DE PREGĂTIRE EFORTURI 
CU MULT SUPERIOARE CELOR NE
CESARE IN TIMPUL JOCULUI. Exerci
țiile alese în acest scop se referă la 
îmbunătățirea tehnicii individuale prin 
perfecționarea tuturor procedeelor în 
condițiuni de joc. Principalele mijloace 
de pregătire sint jocurile: 1X1, 2X1,
3X1 (tripleta eontra stoperului) 3X2 (ju
cătorii din mijloc marchează pe ju
cătorii care urmează să primească min
gea, 3 ti nd cu fața spre eî), 4x2, 5x5 lă 
patru porți mici etc.

4. Individualizarea antrenamentului 
constituie, de asemenea, una din cele 
mai importante probleme ale pregâti- 
tirii fotbaliștilor, în funcție de calitățile 
și deficiențele lor, de particularitățile 
lor. La cursul de la Henflef s-âu făcut 
antrenamente individuale pentru diferite 
posturi (portar, fundaș, interi și centru 
înaintaș) și s-a precixat că aceste antre
namente trebuie coordonate după spe
cificul fiecărui jucător in parte sau cel 
mult pe grupe de jucători care prezintă 
aceleași particularități sau asemănătoare

5. In privința sistemelor și tacticilor 
de joc s-a vorbit despre felul cum joacă 
echipele naționale cehoslovacă, austria
că, elvețiană, diferite formații de club 
din Italia etc. Toate referatele au sub
liniat necesitatea că. indiferent de așe
zarea pe teren a jucătorilor, o echipă 
valoroasă trebuie să aibă în componen
ța sa jucători de clasă, cu personalitate, 
care sâ știe să-$i pună știința lor în 
slujba echipei și să-și subordoneze jocul 
interesului colectiv, pentru că aceasta 
este singura cale spre progres. Nota do
minantă a acestor sisteme de joc a fost 
că în apărare se folosesc diferite va
riante menite s-o întărească (stoper du
blat, stoper măturător, apărare aglome
rată etc.), iar in atac se joaca cu două 
vîrfuri, cu extremele retrase mai mult 
sau mai puțin, pe contraatac etc.

Pe scurt, acestea au fost problemele 
cele mai importante Care au fost puse 
la acest curs internațional. Socotim 
insă, că n-a fost inspirată ideea de a se 
prezenta prea multe metode de antre
nament și joc din fotbalul vest-gferman, 
deoarece acesta nu este cel mai repre
zentativ din Europa. Interesantă ar fi 
fost prezentarea trăsăturilor esențiale 
ale școlii fotbalistice sovietice, sudăme- 
ricane, italiene, engleze, maghiare etc. 
In modul acesta s-ar fi putut forma o 
imagine exactă asupra dezvoltării fot
balului, asupra evoluției lui tactice pe 
plan mondial. In plus, probabil din cau
za timpului prea scurt, nu au fost pre
zentate concluzii pe marginea campio
natului mondial din Chile.

Și așa însă, acest al doilea curs inter
național U.E.F.A., care a fost bine or
ganizat, a contribuit la lămurirea unor 
probleme confuze de instruire, a relie
fat importanța unora noi și — mai cu 
seamă — a constituit un prețios schimb 
de experiență pentru fotbalul nostru.

fotbalistulul 
antrenamen-

OAIDA

solului, este de asemenea 
Extrema dreaptă Douglas a 
puternic de la 20 de metri 
rui Roma n-a putut reține 
a reluat, înscriind cel de-al _

Pasa o fac foarte variat. Cel mai mult 
englezii folosesc însă pasa lungă. O 
dată, mijlocașul Flowers, aflat în par
tea stingă a mijlocului terenului, stătea 
cu fața spre stînga și mingea trimisă 
de el a ajuns (fără ca el să-și răsu
cească corpul) în partea dreaptă, la ex
tremă (la circa 50 metri), lovind-o cu 
vîrful exterior al piciorului drept. De 
altfel, în pase folosesc foarte mult exe
cuția cu exteriorul, după mișcarea „fugi 
stînga — aruncă dreapta". Toate pasele 
sînt precedate de o simulare a execu
ției pentru a dezorienta adversarul. Pre
ferința lor — în concluzie — se îndreaptă 
spre pasa tare (centrare, șut, pasa de’ 
legătură) pentru a cîștiga timp (prin 
viteză), a surprinde și a fi greu de in
terceptat.

Echipa Angliei a arătat în acest joc, 
din punct de vedere tactic, cum se 
poate să evolueze W.M.-ul prin adăuga
rea cuceririlor noi (apărare aglomerată, 
mișcare continuă în sensuri noi și di
ferite, ieșirea din tiparul rigid al așe1- 
zării, dâr păstrarea principiului că se 
joacă cu omul etc.). Plecînd de ta așe
zarea — tip, ei au venit cu varianta ur
mătoare: aveau mai întotdeauna așeza
rea pe trei linii dispuse astfel: extrema 
dreaptă — inter dreapta — centru (7— 
8—9) apoi inter stînga — mijlocaș stînga 
— extrem stînga (10—6—11) și fundaș 
dreapta — mijlocaș dreapta — stoper — 
fundaș stînga (2—5—3—4). Din această 
așezare creau nenumărate variante 
acțiuni felurite.

Ritmul a Jucat un rol preponderent 
jocul cu Argentina, în sensul că de 
început au folosit un tempo ridicat, 
j uf oca re. Englezii, care au asistat

CONSTANTIN TEAȘCĂ

A. NICULESCU si 
TR. TOMESCU 

antrenori federali

In această săptămlnă la Pronosport

Șanse deosebite pentru a cîștiga autoturisme „Moskvici"
Azi este ultima zi pentru depunerea 

buletinelor la concursul Pronoexpres 
din 18 iulie a.c.

Acesta este cel de al treilea concurs 
Pronoexpres din luna iulie a.c., la care 
se atribuie, în afara premiilor obișnuite 
în bani (cat. I—VI-a), un autoturism 
„Moskvici” și premii suplimentare în 
bani.

Pentru atribuirea acestor premii se 
extrag 13 numere (8 pentru premiile 
obișnuite și 5 pentru cele suplimentare) 
față de 8 numere cîte se extrag la con
cursurile obișnuite.

Primul autoturism „Moskvici” la 
Cursurile Pronoexpres din luna

viei”, oricare 
I — cu bilete 
la toate cele 
tare.

din cîștigătorii de la cat. 
întregi, sau sferturi — de 
șapte extrageri spulimen-

CONCURSULUI PRONO-PROGRAMUL
SPORT or. 29 etapa din 22 iulie 1962

L Ț.S.K.A. Moscova-Kairat Alma-Ata 
(U.R.S.S.) 

Pahtakor Tașkent-Dînamo Moskova 
(U.R.S.S.) 

Voința Oradea-Avîntul Reghin 
(baraj cat. B)

IV. Drubeta Tr. Severin-Filaret Buc. 
(baraj cat. B) 

roșie Tecucl-I.M.U. Medgidia 
— B)

n.
ni.

Și
tn 
la 
de 
la

Eishcrfi o-3 (0-0)
(min. 81}. Oaspeții au jueat mai bine 
după pauza, au fost mai iuți și mai 
insistenți în acțiunile de atac. C.S.O. 
s-a comportat slab în comparație cu 
partida cu fotbaliștii sirieni. In min. 
79 Stătescu a ratat un 11 m. în min. 
59, arbitrul T. 
care a condus
joc pe Hansen. (A. Schenkman, co
respondent^

Burtan — București, 
slab, a eliminat din

con- 
iulie 

a fost obținut de participantul Ion Du
mitrescu din Costești regiunea Argeș, 
care a avut la premiile suplimentare 
o variantă de cat. n-a (4 din 5).

Al doilea autoturism a fost obținut de 
participantul Nicolae Burzu din Bucu
rești.

Reamintim participanților că Ia fiecare 
concurs Pronoexpres, șansele de ciștig 
sînt cu atît mai mari cu cit se joacă mai 
multe variahte. De aceea este indicat să 
se joace, în afară de variantele simple, 
pe buletine combinate (colective) de 7 
numere == 21 lei, sau pe buletine sis
tem redus. In această privință un ex
emplu concludent îl constituie câștigurile 
obținute de participantul Ionuță Ion din 
Timișoara la concursul special din 20 
iunie a.c. Cu un buletin combinat (co
lectiv) de 7 numere = 21 lei, el a ob
ținut 7 cîștiguri suplimentare : 1 cat. I 
(autoturism ,,Moskvieî“>, 1 cat. II-a (1 
frigider) și 5 cat. a III-a (cîte un ceasor
nic de mînă).
VINERI 20 IULIE. TRAGERE SPECIALA 

LA LOTO-CENTRAL.
Participanții care doresc să cîștige 

autoturisme „Moskvici”, mai au prilejul 
să-și încerce șansele în această săptămî- 
nă, jucînd și la tragerea specială Loto- 
Central de vineri 20 iulie a.c., la care 
se atribuie, gratuit, din fond special, 
autoturisme Moskvici, motociclete „Jawa* 
350 Cmc., M.Z. 250 cmc., „M.Z.“ 125 cmc., 
frigidere, televizoare, aragazuri, magne- 
tofoane etc. De asemenea se atribuie 
100 călătorii în U.R.S.S.

Trebuie reținut faptul că aceasta este 
prima tragere specială Loto-Central la 
care se pot obține, autoturisme „Mosk-

v. FI.
VL

vn.

deplasări mari, au avut de suportat 
schimbări de temperatură și uneori, 
nu au avut timp sâ facă ușoare an
trenamente de revenire și acomodare, 
cum s-a intimplat înaintea meciului 
de la Kutaisi sau de la Baku. Și nu 
numai că au rezistat, dar au aVut 
resurse fizice suficiente pentru a mări 
ritmul de joc tocmai în repriza a 
doua. Pe de altă parte, in ultimul 
meci a jucat cel mai bine și în spe
cial după pauză, cînd a și remontat 
de la 2—3 la 4—3, în fața celui mai 
puternic adversar (Neftianik era a- 
tunci pe locul 3 în seria respectivă). 
Trebuie să subliniez și faptul că ju
cătorii au știut sâ se adapteze la con
dițiile speciale ivite in joc, mai ales 
în prima repriză cînd echipele gazdă 
atacau puternic. Ei și-au organizat 
jocul cu aglomerări in apărare și cu 
contraatacuri rapide, cum s-a intim
plat ia Baku, de pildă.

Ca o primă concluzie trebuie să 
subliniez că echipa a reușit să tacă 
față acestui turneu datorită pregătirii 
pe care o avea. Jucătorii noștri s-au 
convins mai mult ca oricînd cit de 
important este să-și asigure la timp 
o pregătire de bază și, deci, ce rol 
are participarea lor conștientă ia an
trenamente.

In al doilea rind vreau să mer^io- 
nez valoare» echipelor intilnite și mai 
ales preocuparea tor pentru calitatea 
jocului, pentru tehnicitatea lui. La 
Kutaisi, de pildă, «-a jucat tehnic, 
curat; dacă au fost 2—3 faulturi in 
tot meciul I De asemenea, remarc ca
litatea și corectitudinea arbitrajelor șl 
obiectivitatea spectatorilor. Totul a 
creat o atmosferă plăcută, propice 
unor spectacole sportive de nivel teh
nic ridicat-.

(baraj cat. 
Unirea Botoșani-Moldova Iași

(baraj cat. 
Metalul Piteșfi-Rapid Ploiești

(baraj cat.

B)

W
Unirea Dej-A.S. Cugir (baraj cat. B) 
Budaispartacus — Debreceni VSE

(Cupa de vară R.P.U.) 
Nyiregyhaza-Ozd

(Cupa de vară R.P.U.) 
Budapest! Elbre-Szekesfehervar

(Cupa de vară R.P.U.) 
XII. Budapest! Spar.-Cegled

(Cupa de vară R.P.U.)

x.
XI.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO- 
EXPRBS Nit. 28 DIN 11 IULIE 1962

a n-a: 13 variante a 4.993

a

III-a:

IV-a:

VI-a:

36 variante a 1.920

315 variante a 282
1.132 variante a

5.496 variante a

78

33

Categoria
lei.

Categoria
lei.

Categoria
lei.

Categoria
lei.

Categoria
lei.

FOND DE PREMII: 493.860 lei.
Premii extragere suplimentară (5 

mere din 49).
Categoria 1 1 variantă a 

(autoturism).
Categoria a Il-a 82 variante 

Fond: 62.232 lei.
Autoturismul a fost cîștigat 

cipantuî BURZU NICOLAE din Buc., str. 
Nămăfești ar. 3.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport»

49.500

a 155

nu-

lei

lei.

de parti-

JOCURI INTERNAȚIONALE

• Echipa S. C. Karl Marx-Ster
(R.D.G.J va susține trei jocuri ir. Iri

C. TkzH 
iulie te

1 Mful w

noastră i 
Industria 
peni cu 
Arad cu

ia 27 iulie 
Sîrmei, la 

Minerul și 
U.T.A.

• Știința Timișoara 1 
în R.D.G. pentru pa-'- 
21 iulie și 1 aug-js‘-

SPORTL4 FW»’ *
Nr. 4067



daneze 
și găz- 
campio- 

lucruri 
romini-

NE VOR
FREDSLUND PEDERSEN - preșe

dintele Federației de handbal a Da
nemarcei :

„înainte de toate țin să mulțumesc 
in numele întregii d-^egații 
pentru excepționala primire 
duire din tot timpul acestui 
nat mondial. Auzisem multe 
despre vestita ospitalitate a
lor, dar ceea ce am simțit in aceste 
zile a depășit și cele mai optimiste 
așteptări. Vă spunem cu toată since
ritatea că noi, delegația sportivă da
neză, părăsim țara dumneavoas
tră cu regretul că zi'de au tre
cut atât de repede și că nu ne-am 
putut bucura decit de cîteva din fru- 
museție Rominiei. Din toate locurile 
unde am fost Și am jucat, la Bra
șov, la Sibiu sau la București ne-a 
rămas cite ceva in inimă. Călduroa
sa primire de la Sfatul popular din 
Sibiu, orele petrecute in Poiana Bra
șov — frumusețile muzeului din castelul 
Peleș, sau arhitectonica ultramoder
nă a noilor construcții 
sint lucruri care nu se 
ușor.

In ceea ce privește 
competiției, este

din București 
pot uita prea

greu
organizarea 

să-i pot găsi

Golgeterii campionatului

Ungară).
11 goluri :

19 goluri : Mateju (R. s.
Cehoslovacă).

14 goluri: Boțan (R. p.
Romină).

13 goluri: Hajekne (R. p.

B E S C O A S P

cit și la București m-arn 
timpul intre prieteni.
despre desfășurarea acestui 
nu pot trece cu vederea 

de 
către 

A-

PRZYLUl 
ducătorul 1 

„In genSi 
care sint i 
teva zile < 
repede aco 
mai bine dJ 
ca la noi 
excelentă ș 
de laudă j 
am întâlnit 
prietenie q 
rilor, cit s

*1 Cele două finaliste ale campionatului
■ mondial. La stuiga, echipa R. P. Ro

mine, iar la dreapta cea a Danemarcei. în mij- 
loc cei 5 arbitri în frunte cu Thorild Janer- 
stam (Suedia), care au asigurat partidei con

diții de desfășurare excelente

3 Antoaneta Oțelca a scăpat din nou sin
gură la semicerc. De data aceasta însă

mingea va ocoli de pufin bara porții.

Maria Cons tantine seu s-a strecurat prin 
~ întreaga apărare adversă și cu toată 

opoziția Anei Kristensen ea va arunca puternic 
la poartă

4
teristică. *

Din nou Antoaneta 
mare vervă de joc,

.4
Ofelea, duminică în 
într-o poziție carac-

5 Entuziasmul publicului nu mai cunoaște 
margini. Echipa R. P. Romîne este cam

pioană mondială. Miile de spectatori, în pi
cioare, aclamă jucătoarele care au adus patriei 

noastre o nouă victorie sportivă de mare 
prestigiu.

11 goluri : Nishimura (Ja
ponia), Bobrova (U.R.S.S.).

10 goluri: K. Nilson (Dane
marca), Vrbova (R. S. Ceho
slovacă).

9 goluri: A. M. Nielsen 
(Danemarca).

8 goluri : Michalszka (R.P. 
Polonă), Romlianyine (R.P. Un
gară), Korolevskaia (U.R.S.S.).

7 goluri : Constantinescu 
(R.P. Romină), Isobe (Japo
nia), Vunteșmeri (U.R.S.S.), 
Buchel*, Hertle, Holand (Ger
mania). Jakovetici (R. 
Iugoslavia).

6 goluri : Varga (R. 
gară), Kock. Ostergaard 
marca), Gabrys (R.P. Polonă), 
Jasici (R.PJ7. Iugoslavia).

5 goluri : Oțelea (R.P. Ro- 
m:nă), GoraJczyk (R.P. Polonă), 
Jona (R.P. Ungară). Ui (Ja
ponia), Kernerova (R.S. Ceho
slovacă).

RENE RICARD — membru al co
misiei tehnice din Federația inter
națională de handbal:

„A fost un succes formidabil. Am 
participat — in lunga mea activitate 
in domeniul handbalului — la multe 
întreceri de valoare mondială, dar 
cred că cele văzute in aceste zile in 
Romînia nu pot suferi comparație. 
Aveți organizatori excelenți și de ce 
să n-o spun, aveți darul de a cuceri 
inima oricărui străin. Atît la Brașov 
și Sibiu, unde am fost delegat din 
partea Federației internaționale ca 
observator, 
simțit tot

Vorbind 
campionat,
peste interesul manifestat față 
jocuri la Brașov și Sibiu de 
miile de iubitori ai acestui sport, 
veți un public entuziast, plin de tem
perament, bun cunoscător al hand
balului și extrem de obiectiv. Și, 
cred că in marea sa majoritate el a 
fost răsplătit de evoluția echipelor 
participante. In ceea ce privește e- 
chipa dumneavoastră, nu-i pot adre
sa decit un călduros : BRAVO I Eram 
aproape sigur că fetele nu vor fi mai 
prejos decit băieții, aducînd și ele 
titlul suprem in Rominia. Iar manie
ra în care jucătoarele romîne au reu
șit să se impună in fața excelentei 
echipe daneze este demnă de toată 
admirația. Intr-atit de frumos au 
jucat aceste fete, intr-atit de mult au 
luptat pentru culorile țării lor, incit e- 
moționanta manifestare de entuziasm 
a publicului, la sfirșitul finalei, era 
pe deplin meritată.

Sint lucruri in viață 
le uiți prea ușor, sau 
de loc. Ei bine, ceea ce
am simțit in această duminică este 
ceva asemănător".

pe care nu 
uneori chiar 
am văzut și

P. F.

P. Un- 
(Dane-

in cele mai mici amănun- 
privește finala campiona- 
încununat 
mai bună

cu lauri, indis- 
echipă. De alt- 
orice altă for- 
aceșt meci in

vreun defect. A funcționat ca un cea
sornic pină 
te. Iar cit 
tutui, ea a 
cutabil, cea
fel, sint convins că 
mație ar fi jucat in
locul nostru nu ar fi putut obține 
un rezultat mai bun".

lo- 
că 

a
totuși trebuie să subliniez 
fost excelentă. Fiecare lot 
dinainte stabilit un program 
alcătuit, am locuit intr-un că- 
studențesc elegant împreună cu

GĂTI LAJOS, conducătorul delega
ției sportive a R.P. Ungare:

,,Voi începe, firește, cu organizarea 
campionatului. Poate voi repeta afir
mațiile celorlalți conducători de 
turi, 
ea a 
avut 
bine 
min
celelalte echipe și aceasta a dus la 
legarea de prietenii intre sportivele 
din diferite țări. Sub raport tehnic, 
cea de a Il-a ediție 
campionatul mondial 
cinci ani in urmă. A 
joc a echipelor, s-a 
tica de joc și viteza,
nă că handbalul feminin devine un 
sport tot mai spectaculos și iubit de 
public. După părerea vrea, indiscuta
bil, cele mai bune echipe ale acestui 
campionat au fost tormațiile R.omî- 
niei și Danemarcei".

întrece cu mult 
organizat cu 

crescut forța de 
îmbunătățit tac- 
ceea ce inseam-

lin alt fi

1. R.P.
2. Dane
3. R.S C
4. R.P F
5. R.P.l

Este 
alcătuit 
zultateM 
echipe 
de faza 
zate. I 
este fad 
chipe di 
aceleași) 
de finali

avut creau 
In timpul 
trăm •' 
sigurindu-n 
in această 
București1:* 
numeroasei 
București i

Despre « 
asemenea, 
laudă. Am 
tualitatea 
meciurile, 
întâlnirile 
ră plăcută! 
trate s-a 
cipante s- 
acest caml

FAZA PR 
Seria A (P 
U.R.S.S.—G
R. s. Cehd

Cehi

Seria B (H 
R. P. Ung
Danemarca!
Danemarca!

Seria C (El 
R. P. Romi
R.P.F. Iugd
R.P. Romii

SEM1FI
Seria A (1
R. P. Ror 
R.S. Cehos 
R.P. Romîi

€ A M îl" H O A

De Ia stîn ga: Irina Hector, îuliana Naco, Aurora Leonte, Antoaneta O felea, Ana Roțan, 
Liliana Borcea, Elena Hedeșiu și antrenorii Constantin Popescu și Nicolae N edef.



'li IN ZIUA MARII VICTORII
IZIMIERZ, con- 
lonez:
astfel de turnee, 
sitoare, după cî- 
ajungi cit mai 

însă, sintem de 
ină și ne simțim 
ăzduirea a fost 
m decit cuvinte 

La fiecare pas 
ate dovezi de 
irtea organizato- 
cului. Deci, am

stabilită

4
4
3
2
2

1 
0
1
1 
0

9
8
7
5
4

0 36:22
1 42:28
1 38:29
2 28:23
3 45:41

îient general
un clasament 

tuturor re- 
; de cele 9 
e, indiferent 
iu fost reali- 
de remarcat 
mele cinci e- 
asament sînt 
nea

i bune condiții. 
>utut să ne dis- 
jpțwnizatorii tr
ee este posibil 
Ne place mult 

iturj modernă, 
îerzi fac 
imos.

întrecerilor, 
zai cuvinte
sionați de punc- 
s-au desfășurat 

lor organizare, 
intr-o atmosfe- 
ultatele inregis- 

echipele parti- 
intens pentru

din

de
de

(Urmare din pag. 1) 

de minut jucătoarele noastre, 
rist danez a scris ziarului 
Danemarca: „ 
luptăm fără rezerve pentru a cuceri 
cununa de lauri a Campionatului. Este 
însă foarte greu aici pe stadionul 
„Republicii", pentru că LOOO de ro- 
mîni aplaudă cit o sută de mii".

împărtășim această remarcă a jur
nalistului danez. îmi amintesc cum 
acum un an pe stadionul „Mithat 
Pașa" din Istanbul cei 25.000 de 
spectatori istambulezi âplaudînd de la 
început și pînă la sfîrșitul meciului — 
R.P.R. — Turcia — au condus pur 
și simplu 
de fotbal 
stadionul 
nedesefis. 
fost însă 
rie pentru agitația sportjvă, pentru 
modul cum trebuie făcută... galeria. 
Bravo vouă spectatori 1 Nici 'soarele 
fierbinte al acestei veri, nici căldura 
înăbușitoare, nimic n-a fost în stare 
să vă împiedice să purtați, în modul 
cel mai splendid, prin uralele și a- 
plauzele voastre, izbucnite din inimile 
voastre fierbinți, echipa noastră spre 
victorie 1 Ați făurit lozinci pe stadion. 
Oaspeții noștri le-au gustat, cu multă 
plăcere. Ați chemat la „rampă" pe 
arbitrul suedez Thorild. Janerstarn stri- 
gînd: „bi-ne ar-bi-tru!“, „bi-ne ar-bi- 
tru ! ‘ Am văzut pe fața acestui nordic 
blond — ca un spic de grîu -— un 
zîmbet 
deplină.
spre 
noștință, spectatorii 
pote îndelungi de 
lucru ușor să fii 
cînd în joc este 
tale echipe. Voi însă, dragi spectatori, 
ați dovedit o înaltă obiectivitate, 
înalt simț al măsurii, un spirit 
deosebită sportivitate, ați știut să 
plaudați pe cei mai buni dintre 
mai buni. Dar cu aceleași aplauze 
știut să răsplătiți pe toți cei care 
contribuit la buna desfășurare a 
cestei mari competiții. De aceea, din 
toată inima vă felicităm. Dorința 
voastră s-a împlinit 1 Echipa feminină 
de handbal a R.P.R. a jucat în finală

Un 
său 

„Ne vom strădui

zia-
din 
să

la victorie echipa națională 
a Turciei, Era atunci pe 

istanbulez un vacarm de 
Pe stadionul nostru nu a 

vacarm. Ci.o înaltă .pledoa-

larg
Cînd 

tribune

și 
a 

in

o satisfacție 
ridicat mîinile 

semn de recu- 
au răspuns, cu ro- 
aplauze. Nu este 
obiectiv mai ales 
prestigiul propriei

un 
de 
a- 

cei 
ați 
au 
a-

și a cîștigat finala I Ea a devenit pe 
merit CAMPIOANA 
HANDBAL. Cinste 
stre I Cinste vouă

SE APRIND

LUMII LA 
sportivelor noa- 

dragi spectatori I 
î

FĂCLIILE...

a început săCînd fanfara 
cînte marșul sportiv pentru intrarea 
participanțiior la campionatul mondial 
de handbal pentru festivitatea de pre
miere, pe stadionul „Republicii" s-au 
aprins „făcliile". Miile de spectatori au 
făcut torțe din ziare și le-au aprins 
în semn de recunoștință pentru splen
didul succes, repurtat de »echipa de 
handbal în 7 a Republicii Populare 
Romîne.

Inserase de-a binelea. La luminile 
torțelor de ziare și ale reflectoarelor 
de pe stadionul „Republicii" se desfă
șura festivitatea de premiere. Cine 
poate uita această festivitate ? Acor
durilor săltăreței sîrbe cîntate 
de fanfară, îi răspundeau specta
torii. noștri care bateau ritmic din 
palme. Pe fața fiecăruia era o nespu
să bucurie. Pe fețele fetelor noastre se 
puteau vedea lacrimile unei bucurii 
care nu putea fi stăpînită.

Dar oaspeții noștri erau departe de 
această bucurie generală ? Nu. Am 
văzut pe nenumărații ziariști străini 
fotografiind cu multă satisfacție as-. 
pecte ale entuziasmului general de pe 
stadionul „Republicii". Domnul Charles 
Petit Montgobert, prim-vicepreședinte 
al Federației internaționale de hand
bal, purtat de entuziasmul general a- 
plauda și el furtunos. Am stat de 
vorbă cu numeroși oaspeți, după festi
vitatea de premiere. Toți au declarat 
limpede și cu șurîsul pe față: „Nici o 
ediție a campionatelor mondiale de 
handbal nu s-a bucurat de un aseme
nea numeros public, de o asemenea 
atmosfera sportivă. Voi, rominii, v-ați 
dovedit 
vo din

maeștri in arta galeriei! Bra- 
toată inima !“

JDA CAMPIONATULUI
u recapitula tiv al rezultatelor — Fotografii de: T. Roibu, P. Romoșan, 

T. Cliioreanu.

4L VICTORIE! Fluierul final al ar- 
bitrului Thorild Janerstarn (Sue

dia) a consfințit cea mai mare victorie 
a handbalului tn 7 feminin romînesc. 
Ctteva momente mai tîrziu, jucătoarele 
noastre — campioane mondiale — se 
îmbrățișează fericite.

7 Iosefina Ștefănescu, căpitanul 
echipei campioane mondiale, pe 

treapta cea mai înaltă a podiumului 
de premiere, avînd in mină trofeul care 
răsplătește pe ciștigătoarele titlului su
prem. In dreapta ei, Agnes Ostergaard, 
căpitanul echipei Danemarca, clasată 
pe locul doi, iar în stingă ei, Jana 
Vrbova, căpitanul formației R. S. Ceho
slovace, care a cucerit medaliile de 
bronz.

8 In aclamațiile miilor de specta
tori, echipa R. P. Romîne face 

turul de onoare al terenului. In frunte 
— Irina Hector. în fotografie se mai 
văd, în ordine: Liliana Borcea, Picto

rița Dumitrescu, Antoaneta Oțelea, 
Edeltraute Frantz și Iuliana Naco.

MALURILE LACULUI TEI
I

...A fost o atmosferă sportivă in- 
cîntătoare. Programul artistic pregătit 
cu deosebită grijă de comisia de or
ganizare a celei de a 11-a ediții a 
campionatului mondial a fost deose
bit de plăcut, iar unele numere au 
fost bisate la nesfîrșit. Sportivele tu- 
tuturor țărilor au 
au înfiripat noi r.__ _____ ..._____
este sportul. El împrietenește și a- 
propie.

Campionii sînt 
tem noî — echipa R.P.R. — mîine, 
poate fi Danemarca sau R.P.F. iu
goslavia, U.R.S.S. sau Cehoslovacia, 
R.D.G. salt Polonia. Esențial este însă 
faptul că alături de bucuria marii vic
torii dobîndite pe stadionul „Repu
blicii", alături de marele succes spor
tiv care a sporit buchetul de victorii 
sportive obținut de mișcarea sportivă 
în ultimii ani, s-a adăugat o nouă și 
neprețuită floare: PRIETENIA. In 
numele acesteia s-au întrecut partici
pantele la cea de a 
pionatului mondial, 
teia au aplaudat 
de spectatori.

PE

petrecut, au dansat, 
prietenii. Minunat

Q Jucătoarele care ne-au adus titlul 
* mondial și la handbal în 7 pri

mesc primele felicitări. In fotografie^ 
de la stingă la dreapta: Constanța Du
mitrescu, Edeltraute Frantz și Iosefina 

Ștefănescu.

s.s.

12—10 (7—5. 10-10)

6—5 (5—2)
16.000

8—5 (5—2)
Pentru locurile 1—2
R.P. Komînă—Danemarca

(3-2) 
(6-1) 
(3-4)

II-a 
în 

cei

Polonă—Japonia

Polonă—Germania

trecători. Azi, sîn-

ediție a cam- 
numele aces- 
pestengară 9—7 (4—4)

Jngară G—5 (4—3)
lovacă 7—3 (3—1)

onă 9—4 (4—3) 
’olonă 5—2 (3—1) 
oslavia 3—3 (2—1)

—13 IULIE)

Seria B (Brașov—Sibiu)

R.P.F. Iugoslavia—U.R.S.S. 
Danemarca—U.R.S.S.
Danemarca—R.P.F. Iugoslavia
Turneul pentru locurile

R.P. ____
Germania—Japonia 
R.P.

11-8 (7—6) 
mania 7-7 (1—3) 
LS.S. 16—5 (6—1)

A E E EU M II II

(7-9 IULIE)
10—5
10—4
7—5

7—9 (Ploiești)

16—10 (7—5)
15— 6 (7—1) 

5—4 (3—3)

FINALELE (BUCUREȘTI, 
14-15 IULIE)

Pentru locurile 5—6

R.P. Ungară—U.R.S.S.

Pentru locurile 3—4
R.S. Cehoslovacă—R.P.F.I.

nescu, Pictorița Dumitrescu, Iosefiiut Ștefănescu, Edeltraute Frantz, Constanța Dumitrescu, 
vazuți de Neaga Rădulescu



în vizită la agenția O N.T. Iași
Ne aflăm la Iași, la parterul unui 

elegant bloc, una din zecile de cons
trucții moderne care au schimbat 
in întregime fața orașului moldovean. 
Pe strada Lăpușneanu, la nr. 7. Aici 
este noul sediu al agenției O.N.T. 
Chiar dacă n-ai văzut cele 3 inițiale, 
atît de cunoscute, atmosfera care 
domnește înăuntru, zecile de între
bări și răspunsuri sînt un documen
tar care în citeva clipe te pune în 
„temă". Fără să vrei in timpul ce 
trebuie să aștepți pină îți va veni 
rîndul audiezi o adevărată lecție 

de istorie și geografie. Gîndurile îți 
zboară de la un Capăt la altul al 
țării și vrei să te oprești măcar 
pentru o clipă unde ți se pare că e 

, mai frumos, mal atrăgător.
— Pentru Lacul Roșu, vă rog, două 

locuri.
— S-au terminat. Pentru săptămîna 

viitoare, cu plăcere — vine răspun
sul. Cîteva zile în plus, nu mai con
tează. așa că... următorul.

— Ași vrea pentru Valea Prahovei 
— trei, solicită un elev. Probabil e 
un coleg al celor aproape 100 de șco
lari care cu o săptămînă în urma au 
„făcut" Sinaia, Urlătoarea, Predea
lul.
insă. nu

Multă
orașului, 
întîlnești 
nr. 7 te face totuși să crezi că ieșenii au 
hatărît cu toții ca în zilele de con
cediu 
cîteva 
parte 
pildă.
oaspeții orașului Galați; Aproape 50 
de muncitori de la „Țesătura" 
fost la Bicaz; 230 de muncitori și 
elevi au plecat cu autocarele pe ruta

Sinaia, Urlătoarea, 
N-a putut merge atunci.

vrea să-i mai scape.
lume se perinda în centrul 
Acel du-te-vino pe care îl 
pe strada Lăpușneanu, la

Azi,

să plece în drumeție. Și iată 
date care vin să confirme în 

acest lucru. In luna iunie, de 
1.300 de excursioniști au fost

Cluj-Oradea-Timișoara-Ada-Kaleh. Al
ții au preferat Valea Prahovei, Bica- 
zul. Lacul Roșu și Capitala ; 700 de 
colectiviști din Huși au fost pe lito
ral. la Costinești, și azi sînt îndrep
tățiți 
pre 

Tot 
5.000 
studenți au plecat să cunoască dife
rite meleaguri ale patriei despre care 
auziseră și învățaseră sau le văzuseră 
în film.

In această săptămînă 47 de cons
tructori, cei care au ridicat în Iași 
impunătoarele blocuri au plecat pen
tru 4 zile cu autocarele pe Valea 
Prahovei și Oltului, prin Capitală, 
apoi vor trece pe la Galați.

★
27—28 iunie. Iași — Roman (obiec

tivele industriale) — Bacău-Piatra- 
Neamț—Bicaz—Cheile Bicazului-Lacul 
Roșu-Humulești-Iași.

30 iunie — 1 Iulie : Iași-Humulești- 
Cetatea Neamțului-Bicaz (cu vaporul 
pe lac) — Lacul Roșu, (cu 
la cabana „Baraj") - Iași.

Aceaetea sînt cele două 
parcurse de 132 profesori, 
și personal administrativ de 
versitatea 
făcute.

Printre cei care au petrecut zilele 
de vacanță în mijlocul naturii s-au 
aflat D. Șandru - cercetător la Fi
liala Academiei R.P.R.-Iași, lectorul C. 
Botez, famiilia profesorului G. Strate, 

decanul facultății de filologie, medicul 
Elena Burduja, Lidia Gavrilescu de la 
biblioteca centrală din Iași. Frumusețile 
naturii i-au atras. Numărul fotografii
lor din album s-a mărit considerabil 
de atunci și acum aparatele au fost

să povestească consătenilor des- 
trumusețile litoralului nostru, 
în iunie de la O.N.T. Iași 
de muncitori, țărani, elevi și

din nou încărcate. Secția de turism 
a asociației sportive a organizat pen
tru 19—21 iulie o nouă excursie din 
care nu va lipsi plimbarea cu vapo
rul pe lac, ascensiunea pe Ceahlău 
și o noapte la cabana de aici, vizita 
la Cheile Bicazului, la Borsec. Cit 
despre participare un lucru e sigur ; 
trebuie asigurat un număr mai mare 
de locuri fiindcă ceîe 80 prevăzute 
au și fost completate. Mai ales că de 
data aceasta vor avea tovarăși de 
drum și pe cei de la „Politehnică".

Aceștia sînt doar cițiva din miile 
de turiști ieșeni pe care îi vom găsi 
pe cărările munților, sau la mare, 
plecați să-și cunoască patria- și să se 
bucure de frumusețile ei.

CONSTANTIN ALEXE

In multe Întreprinderi din orașul Farmati, Sziics, Dușan, Kapaș, Don, 
Arad pregătirile pentru excursia ci
cloturistică sînt în toi. Numărul ce
lor care s-au înscris pînă în prezent nu a fost neglijat. Printre altele no- 
a depășit cu mult cifra 
tru a oferi o recreare 
oamenilor muncii din 
comisia de organizare 
bogat program cultural-sportiv. 
afara numeroaselor jocuri de fotbal 
și volei la care vor participa forma
țiile diferitelor întreprinderi aflate 
în excursie vor mai face dtmonstra- 
ții : echipa de gimnastică a CSO Arad, 
secția de judo de la A.S. Vagonul, 
boxerii din diferitele secții din oraș 
etc. Cu un deosebit interes vor fi ur
mărite întilnirile de fotbal dintre 

formațiile Utviniș și Galașa. Triple
ta Reinhardt-Mercea-Jurcă va putea 
fi din nduă' văzută în plină acțiune 1 
Asta bineînțeles în cadrul rhtilt aștep
tatei revanșe dintre selecționatele de 
antrenori și arbitri. Tot aici vor fi 
văzuți evoluînd foștii jucători Albu,

Igna, Ardelean, Truță, Nistor etc. 
Bineînțeles, nici programul cultural

o noapte

itinerare 
asistenți 
la Uni- 

„AI. I. Cuza“ în excursiile
NOTAȚII DUPĂ A
De curînd s-a încheiat a V-a ediție 

a competiției republicane de oină do
tată cu trofeul „Cupa regiunilor". Vor
bind despre aspectele pozitive, mențio
năm în primul rînd faptul că tn acest 
an s-au organizat etapele de masă în 
mai multe regiuni, dmdu-se posibilita
te echipelor de oină din țară să desfă
șoare o activitate intensă. Astfel, în 
regiunile Bacău (aici, anul trecut nu 
s-a organizat prima etapă), Galați, Ma-

de 4.500. Pen- 
cît mai plăcută 
orașul Arad, 

a întocmit un 
In

tăm participarea tarafului C.F.R. (so
list Teodor Illcg), a ■ echipei de dansuri 
a Uzinelor de Vagoane, a formației 
de estradă a Uzinei electrice, a apre- 
ciaților soliști vocali Maria Negoiță 
și I. Bucatoși de la U.T.A., a fanfa
rei Uzinei de vagoane, a formației de 
muzică ușoară a fabricei Teba etc.

Pentru a se da posibilitatea unei 
mai bune organizări și a unei parti
cipări mai largi a oamenilor muncii 
din întreprinderile și instituțiile din 
Arad comisia de organizare a hotărit 
ca excursia proiectată pe ziua de 
15 iulie să aibă loc în ziua de 22 iu
lie. Plecarea se face 
fața Școlii medii nr. 
cepînd cu ora 7.

înscrierile se fac la 
tive și organizațiile U.T.M. din insti
tuții și întreprinderi pină în ziua de 
20 iulie 1962.

în grupuri diri
1 din Arad în—

asociațiile spor-

V-A EDIȚIE A „CUPEI REGIUNILOR
9-augiunca Mureș-Autonomă Maghiară 

organizat o serie de jocuri de oină în 
cadrul „Cupei regiunilor". Apoi, for
mația regiunii a participat la etapa in
terregională, unde au fost prezente și 
echipele regiunilor Banat și Hunedoara. 
Am menționat acest lucru, îhtrucît anul 
trecut în cele 3 regiuni nu s-au orga
nizat etapele de masă. Deci, din acest 
punct de vedere considerăm că s a fă
cut un pas înainte. Dar, este nemultu-

s-a prezentat la partidele programate la 
27 mai, la Oradea, iar arbitnil L Ve- 
rftsejan a absentat la jocurile dintre 
echipele regiunilor Maramureș și Sucea
va, clin 10 iunie. Arbitrii V. Cbiroiu s:- 
V. Popescu n-au fost anunțați la timp 
de IJCFS regiunea Banat că 
grama ți 9ă conducă jocuri 
a doua a competiției.

Biroul F.R.O. și colegiul 
*or analiza această situație
și vor lua măsurile ce se cuvin. De ase
menea, biroul F.R.O. își propune 
studieze posibilitatea 
bune de desfășurare a acestei compe
tiții, în care Să fie angrenate un nu
măr mai mare de echipe din toate raioa
nele. Slntem siguri că 9e vor putea ob
ține rezultate tot mai frumoase în dez
voltarea activității competiționale la

sîrit p ro
din 61 a pa

de arbitri 
rrepIScutl

să
unei formule mai

Prof. EUGEN ȘENDRUC 
vicepreședinte al F. R. Oină

au

Intensa activitate internațională

Rezultate normale
in etapa de duminicălocul II la

La sfîrșitul săptămînii, ștrandul 
Tineretului va găzdui un important 
concurs internațional de inot. Alături 
de reprezentativa țării noastre, vor 
concura 30 de sportivi din R.D. Ger
mană și 9 din R.P Ungară.

La Arad, reprezentativa de polo a 
R.P. Romine va susține o dublă în- 
tîlnire cu puternica selecționată a 
R.D. Germane. Ambele meciuri vor fi 
conduse de arbitrul italian Andrea

Costa. Partidele vor avea loc sîmbă- 
tă și duminică.

După turneul încheiat duminică la 
Arad, reprezentativele R.S.S. Ucrai
nene și R.P. Bulgaria (tineret) vor 
mai susține următoarele meciuri : 
R.S.S. Ucraineană cu Știința Cluj (17 
iulie), cu C.S.M. Cluj (18 iulie), cu Mu
reșul Tg. Mureș (19 iulie) ; R.P. Bulgaria 
(tineret) cu Industria Linii Timișoa
ra (17 și 18 iulie) cu A.S.M. Lugoj 
(19 iulie).

calificărileAu început
desfășurat jocurileDuminică s-au

primei etape a fazei interregionale a 
campionatelor de calificare pe anul 
1962 lată cîteva din rezultatele în
registrate, la băieți: Voința Satu 
Mare — Politehnica Cluj 69—58 (30— 
24), Mureșul Deva—Metalul „7 Noiem" 
brie" Craiova 56—32 (31—15). Pro
iectantul Pitești — Medicina Timișoa
ra 36—47 (21—18), Petrolul Ploiești— 
Știința Roșiori de Vede 84—42 
(39—-18), Academia Militară — C.S.M. 
Sibiu 72—59 (36—29); fete: Unirea 

.Birlad — Știința Galați 26—23 (12— 
îl) Uinan» Sibiu — Olimpia Bucu
rești 40—55 (20—23).

A doua etapă se va disputa dumi
nică dimineața, Cind sînt programate 
următoarele partide: masculin: Poli
tehnica Cluj—Știința Tg. Mureș, 
C.S.M. Sibiu — Petrolul Ploiești, Voin
ța Oradea — Voința Satu Mare. Me-

talul „7 Noiembrie'
iectantul Pitești, AAedicina Timișoara— 
Mureșul Deva, Farul Constanța — 
Speranța Galați, Țesătoria lași — Pro
gresul Rădăuți, Știința Roșiori de 
Vede — Academia Militară; feminin: 
Harghita Tg. Mureș — Știința Cluj, 
S.S.E. Satu Mare — Recolta Salonta, 
S.S.E. Deva — S.S.E. Arad, Știința 
Galați — S.S.E. Constanța, Știința 
Cimpulung Moldovenesc — Unirea 
Birlad, Olimpia București — Cetatea 
Giurgiu.

Echipa de oină a regiunii Maramureș, Minerul Săsar, clasată pe 
regiunilor*.

Foto: L.
finala pe (ară a „Cupei

ramureș, Ploiești, Cluj, Crișana, Bu
curești, Suceava, Iași, Argeș etc., co
misiile de specialitate au dovedit o 
mare preocupare pentru buna desfășu
rare și popularizare a întrecerilor, an- 
trenînd numeroase formații din mediul 
sătesc. Numai la prima etapă au par
ticipat peste 150 de echipe, dintre care 
unele, ca de exemplu : Partizanul Roșu- 
Micula, raionul Satu Mare, G.A.C. Cis- 
lău, raionul Cislău, Recolta-G.A.C. Co- 
teana, raionul 
raional Bacău, 
nul Cărei ș. a., 
liate la F.K.O.

Slatina, Unirea Traian, 
Recolta-Lucăceni, raio 

au fost înființate și a f i- 
anul acesta.

M ire a

Campionatul Capitalei
Campionatul masculin de baschet al 

orașului București s-a încheiat prin 
Victorta echipei Steaua, la categorial, 
și a echipei Construcția, la categoria 
a ll-a. lată, de altfel, ordinea în cla
sament. la categoria I: I. Steaua: 2. 
M.T.T.c.; 3. Bere Rahova; 4 Semă
nătoarea; 5. Recolta; 6. S.S.E. 2; 7. 
lpromeț; 8 Voința; 9. C.P.C.S.: 10. 
Academia R.P.R.; categoria a ll-a: 
I. Construcția; 2. Dinamo; 3. Sarra- 
ta’tea; 4 Academia Militară; 5. SS.E. 
„Dr Petru Groza"; 6. Proiect Bucu
rești; 7 Olimpia M l.; 8 Constructorul; 
« Vestitorul; 10. ISCH

CR POPESCU -coresp.
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a campionatelor de calificare
de mai susmitor 

ca și 
n-a

De asemenea, se poate arăta că du
pă aproape 3 ani de inactivitate, în re-

ECHIPA BIJCURtȘTIEJIIII A CÎȘIIGAI „CUPA 2 IULIE"
PRIN CORESPONDENțA

„Cupa 2 iulie" concurs inter-orașa 
prin corespondență deschis tuturor 
trăgătorilor (cu excepția componențl- 
lor lotului republican), organizat de 
F.R. Tir s-a încheiat cu următoarele 
rezultate:

Armă liberă calibru redus 3x40 f. 
seniori, poziția culcat: 1. I». Cristes- 
cu (Buc.) 396 p. ; poziția in genunchi: 
1. I. Georgescu (Ploiești) 380 p. ; po
ziția tn picioare: 1. G. Vasilescu 
(Buc.) 360 p. ; trei poziții • 1. M. An
ta! 1118 p. Armă liberă calibru redus 
3x30 f. senioare, poziția culcat: 1.
Tereza Quintus (Arad) 293 p. ; poziția 
in genunchi : 1. Maria Hlopetchi (Pe- 
troșeni) 286 p. ; poziția in picioare : 1. 
A. Goreti 262 p. ; trei poziții : 1. Ana 
Goreti 835 p. Juniori, poziția culcat:

1. R. 
șsoziția 
(Bacău) 
cioare:

Wainerich (Buc). 
în genunchi; 1, I.

281 ps ; poziția
1. N. Rotam 254 p. ; trei po

ziții : 1. N. Rotaru 814 p. Junioare, 
poziția culcat: 1. Eugenia Ghiban
(Iași) 292 p. ; poziția in genunchi: 1. 
G. Șerban 280 p. ; poziția in picioare: 
1. G. Șerban 247 p. trei poziții: 
G. Șerban 816 p. Pistol precizie 
focuri: 1. I. Pieptea (Buc.) 547 
Pistol viteză 60 focuri: 1. N. Flama- 
ropol (Buc.) 575 
MENT GENERAL PE 
ORAȘE: 1. București 
56 p; 3. Brașov 89 p ;
5. Ploiești 94 p; 6. Alexandria 
p; 7. Giurgiu 116 p; 8. Tg. Mureș 
132 p. ; 9. Petroșeni 138 p.; 10. Ba
cău 141 pi 11, Suceava 151 p,

294 p. ;
Bobîrnac 
în pi-

1.
60
p.

p. CLASA- 
ECHIPE DE 
37 p; 2. Iași 
4. Arad 93 p;

95

Deși lista rezultatelor comunicate 
pină în prezent de corespondenții 
noștri cuprinde și două victorii ob
ținute în deplasare, nu se poate vorbi 
totuși despre surprize la etapa 
duminică în îaza interregională 
campionatelor de calificare, lată 
ceste rezultate:

GRUPA 1

de 
a 

a-

echipe fi
re gi un ilor 
și repre- 
au oferit 
dinamice,

Trofeul a

LA ORADEA, Ș.Ș.E. Oradea — 
Știinta Timișoara (f.J, 1—3: 15—10, 
13—15, 7—15, 7—15. (Ilie Ghișa și 
A. Jilău-coresp.)1.

LA DEVA, Corvinul Deva — C.S.O. 
Baia Mare (f.) 3—0: 15—10, 15—6, 
15—13. (Gh. Cioranu-coresp'.j.

GRUPA A II A

LA BRĂILA, C.S.O. Brăila — Rul
mentul 
15—4,

Birlad (rri.J 3-0: 17—15.
16—14. (N. Costin-cdrespJ.

GRUPA A III-A

Ultimele 2 echipe tu 
mai slab, dar apoi, pe 
revenit și au furnizat
Aceste echipe, ca și

faptul că în regiunile
în regiunile Dobrogea și Oltenia 

eixstat o preocupare pentru buna 
organizare a fazelor de masă și atrage
rea în competiție a unui număr mai 
mare de echipe. La acest capitol poate 
fi amintită și comisia de oină a ora
șului București, unde, în ultimul timp, 
activitatea competițională lasă de dorit. 

Așa după cyrn s-a mai scris, etapă 
finală a acestei competiții desfășurată 
pe stadionul „Avîntul4* din comuna 
Curcani, regiunea București, s-a ridicat 
la un nivel superior. Cele 4 
naliste, respectiv formațiile 
Maramureș, București, Bacău 
tentativa orașului București, 
ntimeroșiîor spectatori jocuri 
cu multe faze spectaculoase.
revenit după cum se știe reprezentativei 
orașului București, care s-a dovedit mai 
bine pregătită, O comportare frumoasă 
au avut și echipele regiunilor Maramu
reș (Minerul-Săsar), clasată pe locul 2, 
și București (Avîn t ul-Curca ni), care a 
ocupat locul 3. 
avut un început 
parcurs, și-au 
jocuri frumoase.
formația regiunii Bacău (Biruința-Ghe- 
răiești) vor trebui să acofde mai multă 
atenție pregătirii fizice și tehnice. Și 
subliniem acest lucru, întrucît este știut 
că în curînd echipele de oină vor sus
ține noi întîlniri importante în cadrul 
campionatului republican.

în încheiere, vrem să amintim și de 
unele lipsuri în ceea ce privește arbitra
jul. La unele jocuri din etapa inter
regională, o serie de arbitri principali 
au absentat, creînd astfel discuții și 
greutăți în buna desfășurare a compe
tiției, De pildă, arbitrul A, Tofan nu

CIMPIA TURZII, Industria 
Cîmpia Turzii — Banca Tg. 
(m.) 3—0: 16—14, 15—4.
(Eugen Schinidt-coresp.J.

BRAȘOV, Știința Brașov — 
~ “ ' “ * " 15—11,

LA
Sîrmei
Mureș
15—7.

LA
Victoria Buzău (m.)1 3—0:
15—9, 15—13; Partizanul roșu Bra
șov - 
15—2, 
resp.J.

- Voința Ploiești (f.J) 3—0:
15-13, 15—6. (C. Gruta-co

GRUPA A IV-A

CRAIOVA. Electroputere Cra-
- Oțelul București (m.)J 2—3:

LA 
iova 
6—15, 11—15 15—4, 15—11, 9-15. 
Joc slab, influențat de arbitrajul plin 
de greșeli prestat de Era. lagodici 
din Timișoara. (V. Săndulescu — co
respondent)'.

LA GIURGIU, Cetatea Giurgiu — 
Stuful Takes (m.y 3—2: 15—12, 
8—15, 15—13, 11—15, 15—13. (T 
Barbălată-coresp.)'.

LA BUCUREȘTI, Știința București 
— F.C. Argeșul Curtea de Argeș (t.J 
3-0.1 15—3, 15—9. 15-4,
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20 — 22 iulie, la București

Cicliști din 6 țări participă la concursul internațional 
de pe velodromul Dinamo

Petre Tacite și C. V oicu, in timpul desfășurării 
Cei doi pistarzi vor evolua in cadrul concursului 

Dinamo.

unei serii în proba de viteză, 
internațional de pe velodromul

Bn Capitală și pe șoselele din împrejurimi
Iubitorii sportului cu pedale din Ca

pitală au avut la sfârșitul săptâm'nii 
trecute un program foarte încărcat. Astfel 
vineri după-amiază la kilometrul 11,500 
de pe șoseaua București-Urziceni s-au 
dat plecările în campionatul regional 
contratimp individual.

In proba rezervată seniorilor, des
fășurată de-a lungul a 30 kilometri, ple- 
eările s-au dat din minut în minut. 
Gheorghe Bădără, Silviu Duță și Nico
lae Niculescu — porniți printre primii — 
conduceau la un moment dat în cla-
samentul probei. Dar în cursă au plecat 
și Constantin Dumitrescu și Gabriel 

^^foieeanii. Am pornit să-i urmărim pe 
acești doi rutieri valoroși. După 10 km 
C. Dumitrescu luase un avans de .30
de secunde lui G. Moiceanu iar pînă la 
întoarcere primul alergător ii va prinde 
și îi va depăși pe A. Șelaru și I. Ar- 
delcanu. La întoarcere se rulează, dato
rită și vântului care bătea din spate, 
eu peste 60 km la oră. C. Dumitrescu 
pedalează într-un ritm susținut în timp 
ce G. Moiceanu nu mai insistă pe ulti
ma parte. Clasament : 1. C. Dumi
trescu (Olimpia) 42:23, 2. Gh. Bădără 
(Dinamo) 43:53, 3—4. S. Duță (Steaua) 
și N. Niculescu (Steaua) 44:22, 5. G. 
Moiceanu (Dinamo) 44:23. 6. P. Ghiță 
(Dinamo) 44:26, 7. M. Voinea (Dinamo) 
44:46, 8. S. Ariton (Voința) 44:53. 9. 
I. Cosma (Dinamo) 44:54, 10. C. Mel- 
eioc (Olimpia) 45:04.

Proba de 15 km, deschisă juniorilor 
de categoria 1 a revenit talentatului a- 
lergător N. Ciumeti (Unirea) cronome
trat cu 22:33 iar întrecerea juniorilor 
de categoria a II-a a fost cîștigată de 
I. Ghitea (Olimpia) cu 15:39 (10 km).

Sîmbătă după-amiază amatorii reuniu
nilor cicliste pe velodrom au asistat la 
ultimele dispute ale campionatelor Ca
pitalei. In prima confruntare s-au remar
cat tinerii pistarzi ai clubului Olimpia 
care — prezentînd o echipă omogenă 
-— au reușit să-și mențină titlul de cam
pioni ai Capitalei. Clasament final: 1. 
Olimpia (M. Takacs, D. Mărgărit, I. 
Chitea, St. Simion) 2:36,9, 2. Dinamo 
2:39,1, 3. Steaua 2:42,6, 4. Unirea
2:53,1.

Cei 26 de alergători care au luat star
tul în cursa cu adițiune de puncte au 
oferit un spectacol reușit. Din nou s-au 
impus alergătorii de la Steaua care au 
organizat o seric de acțiuni eficace. In 
mod special s-a evidențiat Mihnea Bar- 
dan. Clasament: 1. M. Bardan (Steaua) 
57 p. și un tur avans, 2. I. Vasile 
(Steaua) 25 p. și un tur avans, 3. C. 
Stanciu (Dinamo) 17 p. și un tur avans.

Campionatul regional de fond a avut 
Eoc duminică dimineață pe șos. Bucu- 
rești-Ploiești. De-a lungul celor 120 de 
kilometri cît a măsurat traseul s-au 
înregistrat doar cîteva tentative de eva
dare anihilate de pluton. Spre sfîrșitul 
cursei Constantin Dumitrescu (Olimpia) 
se desprinde, lui alăturîndu-i-se Ludovic 
Zanoni (Dinamo), Simion Ariton (Vo
ința), Ion Cosma (Dinamo), W. Ziegler 
(Dinamo) și Grigore Nicolae (Steaua) 
care au trecut linia dc sosire în această

Celelalte rezultate : juniori I, 60 km: 
N. Ciumeti (Unirea) 1014.15; juniori a 
II-a, 40 km: D. La seu (Unirea) lhll.58; 
semicurse. 40 km : I. Dumitru (Dina
mo) 11123,31 ; biciclete oraș seniori: 1. 
Niculescu (Metalul); biciclete oraș ju
niori: Ch. Toader (Metalul).

TR. IOANIȚESCU
GH. AMUZA

—.—... : AiriLiEiriiSM =
Cîteva concluzii la campionatele seniorilor

La realizarea unor performanțe de 
valoare în atletism contribuie, in 
mod direct, o serie întreagă de fac
tori cum ar fi: calitatea pistei și a 
instalațiilor de concurs, condițiunile 
atmosferice, ambianța întrecerilor, e- 
chilibrul de forțe între participant!, 
pregătirea efectuată de fiecare atlet, 
tactica folosită în timpul luptei spor
tive etc. De acești factori trebuie să 
se țină seamă Și acum cînd se face 
bilanțul șt aprecierea comportării at- 
leților noștri fruntași la finalele cam
pionatelor republicane ale seniorilor.

★
Așa cum am subliniat și in numă

rul nostru de ieri, pista noului sta
dion „Dunărea" din Galați nu este 
încă la nivelul cerințelor, deși pen
tru aceasta s-a muncit neobosit, în 
ultimele zile, din zori și pină noap
tea tirziu. Totuși o pistă pentru at
letism nu se poate pregăti în cele 
mai bune condițiuni doar in cîteva 
zile. Este un fapt de care trebuie 
sâ se țină seama în activitatea noas
tră viitoare.

Din acest motiv, cu cîteva excep
ții, nici nu se poate trage o conclu
zie exactă asupra potențialului ac
tual al atleților noștri fruntași. Mai 
bine pregătită a fost pista de aler
gări și tocmai de aceea și rezulta
tele alergătorilor au fost superioare 
celor înregistrate, de pildă, la să
rituri. Pe primul plan trebuie pus 
rezultatul lui Valeria Jurcă (10,6 sec) 
cu care a Cîștigat finala probei de 
100 m. Față de forma în care se a- 
flă Jurcă anul acesta, maestrul eme
rit al sportului Ion Moina prevedea 
că în ziua a doua a întrecerilor, Va- 
leriu Jurcă ar fi fost apt să-i corec
teze sau măcar să-i egaleze recordul 
de 21,3 de pe 200 m. Un vint ușor 
din față, lipsa unor adversari de va
loare apropiată și — totuși — pista, l-au 
„dus“ numai la 21,8 sec, dar Jurcă 
a arătat posibilități pentru acest re
cord. După părerea noastră, însă, Jur
că ar fi trebuit să concureze Ia 400 
m garduri, probă în care poate rea
liza cel mai mult și în care, even
tual, poate face o figură frumoasă

Vineri, sîmbătă și duminică velo
dromul Dihamo din Capitală va fi 
gazda unui mare și important concurs 
internațional. La întreceri și-au a- 
nunțat participarea cicliști de valoa
re din R.D. Germană, Italia, R.S. 
Cehoslovacă, R.P. Ungară și R.p. 
Bulgaria. ’ '

Ieri dimineață am stat de vorbă 
cu secretarul general al F.R.C., prof. 
TRAIAN DINUȚ. Iată ce ne-a spus 
cu privire la concursul internațional 
de ciclism pe pistă caire se va desfă
șura între 20 și 22 iulie pe velodro
mul Dinamo :

„întrecerile suscită un viu interes.
Faptul că cicliștii noștri de pistă 
vor evolua in compania unui nume
ros lot de sportivi de peste hotare 
— lot in care se află autentice valori 
ale ciclismului de pistă european — 
reprezintă o garanție a spectaculozi
tății probelor, a nivelului tehnic ri
dicat la care se vor situa disputele. 
Programul intrecerilor cuprinde pro
bele de viteză, 1.000 m cu start de 
Pe loc, 4.000 m — urmărire individua- 
'lă, 4.000 m — urmărire pe echipe, 
cursa italiană, semifond pe 100 de 
ture cu sprint la trei ture și o serie 
de probe de completare. Majoritatea 
cicliștilor care vor concura pe velo
dromul Dinamo se pregătesc pentru 
campionatele mondiale și se află 
deci intr-o formă bună care le va 
permite să realizeze rezultate de va
loare. In același timp concursul din !
20—22 iulie ne va arăta exact care 
este nivelul pregătirii pistarzilor noș
tri și îndeosebi al celor tineri de la 
care sperăm in viitor performanțe 
remarcabile. Sint deci reunite toate 
„atu“-urile pentru ca întrecerile con
cursului internațional să ofere iubi
torilor ciclismului dispute pasionanle“.

Pe aceeași linie se cuvin eviden
țiate performanțele alergătorilor de 
la 10.000 m și In special cea a lui 
Constantin Grecescu (29:51,6), Zol- 
tan Vamoș la 1.500 m, Ion Dândă- 
rău la 3.000 m obstacole. Sorin loan 
la triplu etc.

Cele mai voloroase performanțe, cu 
rezonanță mondială, au fost obținute 
la înălțime femei (Iolanda Balaș — 
1,85 m) și suliță femei (Maria Diaco- 
nescu — 54,80 m).

★
în ceea ce privește echilibrul de 

forțe dintre participanți, campionatele 
din acest an au subliniat o situație 
mai veche a atletismului nostru: de
calajul valoric care există intre un 
grup de 2—3 sportivi fruntași și 
masa următorilor. Așa se face că la 
cele mai multe probe, ciștigătorul în
trecerii putea fi întrevăzut aproape 
cu certitudine încă dinainte de... 
Galați. Și tot așa se face că la ediția 
din acest an a campionatelor n-au 
fost înregistrate surprize, cu excepția 
— poate — a victoriei lui Sorin Ioan 
la lungime și a Florentinei Stancu 
la 400 m. In rest insă...

Dar vorbind despre acest „echilibru 
de forțe" să insistăm puțin și asu
pra unui alt aspect al acestei pro
bleme. In atletismul nostru există o 
serie de probe, așa-zise tehnice, în 
care datorită faptului că performan
țele fruntașilor sînt de o valoare a- 
propiată, fiecare atlet este stimulat 
pentru o pregătire cit mai bună, pen
tru a lupta cu toată dirzenia în în
trecere. Așa se prezintă situația, in 
general, la săriturile băieților. Sint 
însă și alte probe in care se constată 
un fenomen invers in ceea ce pri
vește concursurile. Atleții se inhibă 
pur și simplu și rezultatele nu depă
șesc o graniță modestă. Așa a fost 
ia Galați la greutate și disc băieți, 
disc fete și înălțime fete (în ceea 
ce privește disputa pentru locurile 
de la 2 în jcs).

★
Tactica este de multe ori un ele

ment hotăritor în obținerea victoriei; 
maț ales în cursele de semifond și 
fond. Din păcate însă spectatorii gă-

AII FOST DESEMNAU
LA CAIAC -CANOE

Sîmbătă și duminică s-au desfă
șurat pe lacul Snagov finalele cam
pionatului republican de caiac-canoe 
seniori. întrecerile, la care au parti
cipat aproape 300 de sportivi și spor
tive din majoritatea centrelor nautice 
ale țării, s-au ridicat, in general, la 
nivelul cerut de o asemenea compe
tiție, dovedind buna pregătire a ca
notorilor noștri, lată care sînt cam
pionii republicani pe anul 1962 și 
ceilalți fruntași ai clasamentelor in 
cele 19 probe ale concursului: 
MASCULIN. Fond (10.000 m). Kl.
1. S. Pocora (Steaua) 46:04,7 ; 2. S. 
Rețea (Dinamo) 48:04,9 ; 3. K. Fran
zen (Știința Timișoara) 48:16,8; K2.
1. Steaua (P Toncu, H .Ivanov) 
42:38,1 ; 2. Dinamo (I. Andrei, C. 
Sidorenco) 42:43,1 ; 3. Dinamo (I. 
Aftenie, C. Zaharenco) 44:09,5; K4.
I. Dinamo (S. Terente, V. Timofan, 
D. Bardaș, T. Ivanov) 38:00,7 ; 2. 
Steaua (S. Vișevan, Cuciuc, Conțo- 
lenco, Rășcliitaru) 38:57,6 ; 3. C.S.O. 
Galați (Gh. Vorobiev, N. Grozanu, 
O. Banu, G. Balica) 41:14,5; CI.
1. A. Igorov (Steaua) 51:48,0; 2. M. 
Samoilă (Dinamo) 55:18,3; 3. V. 
Parfene (Dinamo) 57:47,3; C2 1. Di
namo (L. Kalinov. I. Lipalit) 46:57,7;
2. Steaua (G. Ceicu, G. Ivanov)
47:49,3; 3. Voința Galați (I. Azi- 
zoaie, G. Leu) 51:10,7; Viteză KL 
500 m. 1. A. Vernescu (Olimpia Buc.) 
2:00,6; 2. M. Stavăr (Dunăreană Ga
lați) 2:10,2; 3 1. Sipoș (Voința
Arad) 2:11,8; Kl. 1.000 m. 1. V. 
Nicoară (Steaua) 4:04,2; 2. T. Sta- 
vru (Dinamo) 4:17,4; 3. I. Kleitsch 
(Știința Timiș.) 4:22,2; K2. 500 m.
1. Steaua (N. Artimov, A. Conțo- 
lenco) 1:51.5; 2. C.S.O. Timișoara 
(M. Balint, I. Sabin) 2:00,7; 3. Vic
toria Arad (A. Roveanu, V. Moldo
van) 2:01,5; K2. 1.000 m. 1. Dinamo 
(M. Anastasescu, I. Sideri) 4:00,0:
2. Dinamo Galați (N. Ștefănescu, G. 
Antoniu) 4:12,7; 3. Steaua (A. Dă- 
nilă, D. Varenic) 4:15,5; K4. 1.000 m. 
1. Steaua (A. Skurka, K. Feher, M.

sens pozitiv, din tactica atleților noș
tri fruntași. Ba dimpotrivă, am fost 
martorii unor aspecte urîte in com
portarea unor alergători cunoecuți. 
Andrei Barabaș Ia 1.500 m l-a jenat 
evident pe colegul său de club Ște
fan Mihaly „conducindu-l“, pe ulti
ma sută de metri, de pe culoarul 2 
pe 4! La 800 m, Zoltan Vamoș în 
finișul cursei a fost ocupat numai 
să-l supravegheze pe același Mihaly, 
neinteresindu-1 de loc persoana lui St. 
Beregszaszi care a cîștigat proba, deși 
si el avea șanse evidente la victorie. 
Pentru neapărarea șanselor, arbitrii 
concursului l-au descalificat pe Va
moș, dar apoi au revenit acordîndu-i 
dreptul la medalia de argint. Este 
adevărat, regulamentul nostru de at
letism nu mai stipulează că neapă
rarea șanselor poate duce la o des
calificare, dar comportarea unui spor
tiv fruntaș de valoarea lui Vamoș nu 
a fost cîtuși de puțin demnă.

Cloul „disputelor" tactice l-a pro
vocat cursa de 5.000 m. Barabaș a 
condus o bună bucată din distanță 
urmat de Grecescu. Apoi n-a mai 
vrut să conducă ! Dar nici Greges- 
cu n-a trecut în față. Și astfel, a- 
proape două ture s-a alergat la... 
pas ! Abia mai apoi tempoul cursei 
s-a mai înviorat.

Nu știm ce se întîmplă cu alergă- 
’torii noștri fruntași ; ce polițe au de 
„plătit" unul altuia. Dar un lucru 
este cert, asemenea „tactici" fac un 
deserviciu atletismului. Tocmai de 
aceea credem că este cazul ca biroul 
F.R.A. să cerceteze această chestiune 
și să-i sancționeze pe vinovați. Ase
menea lucruri n-au ce să mai caute 
pe stadioanele noastre.

★
Tricoul albastru cu tricolor, de cam

pion al țării, este un lucru pe care 
și-l doresc toți atleții. El este doar 
răsplata atitor și atitor luni de mi
găloasă pregătire, a faptului de a fi 
cel mai bun intr-o probă sau alta. 
Anul acesta au îmbrăcat pentru prima 
oară tricoul de campion republican o 
serie întreagă de tineri atleți: Maria 
Buda.n la 80 m g.. Viorica Belmega 
la lungime. Mircea Zahaichievici la

CAMPIONII REPUBLICANI
SENIORI PE 1962
llievici, C. Corneev) 3:36,5; 2. Știința 
Timișoara (E. Schmidtmeister, 1. Ble- 
neși, G. Gother, 1. Fekete) 3:39,0î
3. Olimpia Buc. (V. Cocorescu, C. 
Neleapcă, M. Cioc, G. Galan) 3:53,Oj 
Kl. ștafetă 4x500 m. 1. Dinamo (O. 
Mercurian, A. Ivănescu, E. Oprea, 
Gh. Butnaru) 8:28,3; 2. Voința Buc. 
(Gh. Marinescu, I. Albu, Gh. Crîn- 
gulescu, Radu Matei) 9:05,2; 3.
S.S.E. Timișoara (M. Prihuleac, S. 
Korec. V. Subran, A. Sidec) 9:39,2 j 
C.l. 500 m. 1. L. Rotman (Dinamo) 
2:28,5; 2. M. lonescu (C.S.S. Buc.)) 
2:34.0; 3. F. Serghei (Steaua) 2:34,5; 
C2. 500 m. 1. Dinamo (S. Ismailciuc, 
C. lacovici) 2:01,0; 2. Steaua (S. 
Morunzenco, 1. Adricenco) 2:17,7j
3. Steaua (I. Ivanov, T. Covaliujl 
2:18,1 ; CI. 1.000 m. 1. Igor Lipalit 
(Dinamo) 5:04.2, 2. I. Szabo (U.T.A. 
Arad) 5:16.7; 3. N. Pancrat (F.R.S.N. 
Tulcea) 5:21.2; C2. 1.000 m. 1. Di
namo (A Sidorov, A. lacovici) 4:35,1;
2. Dinamo (A. Dumitru, Gh. Ghera- 
sim) 4:39,5; 3. Steaua (D Danielov. 
Husarenco) 4:48,4; Feminin. Kb. 
500 m. 1. Hilde Lauer (Steaua) 2:27,8;
2. Georgeta Mihai (Voința Buc.) 
2:42,8; 3. Ghizela Balir.t (Voința 
Arad) 2:44,3; K2. 500 tr.. 1. Steaua 
Maria Navasart, Cornelia Sideri) 
1:560; 2. Olimpia Buc. (Petrica
Blejan, Adriana Calinin) 2:11,0; 3. 
Voința Buc. (lulia Bonlhati, Mioara 
Ciocoi) 2:15,9; K4. 500 m. 1. Steaua 
(Ema Mihăilescu, Hilde auer, Vic
toria Gheorghe, Rodica Petrescu) 
2:00,4 ; 2. Olimpia Buc. (Adriana Ca
linin, Petrica Blejan, Ana Coveianu, 
Adriana Birsănescu) 2:04,8; 3. Ba
natul Timișoara (Stela Suciu, Stela 
Munteanu, Agneta Reberger, Adriana 
Scurtu) 2:13,0; KL ștafeta 4x500 m. 
1. Olimpia Buc. (Valentina Serghei, 
Ana Coveianu, Elena Lipalit, Adriana 
Birsănescu) 9:43,3; 2. Steaua (Vic
toria Gheorghe, Ema Mihăilescu, Ro
dica Petrescu, H. Zimmerman) 
10:08,2 ; 3. Banatul Timișoara (Stela 
Suciu, Stela Munteanu, Agneta Re
berger, Adriana Scurtu) 10:31,5.

Vasile Georgescu la 110 m.g„ Petre 
Astafei la prăjină, Vasile Sălăgean 
la disc. Ion Dăndărău la 3.000 m 
obstacole.

Au fost unii sportivi care au. îm
brăcat chiar de mai multe ori tricoul 
de campion: Valeriu Jurcă (100 m, 
200 m, 4x100 m), Sorin loan (lun
gime și triplu), Mircea Zahaichievici 
(400 și 4x400 m), Ștefan Beregszaszi 
(800 și 4x400 m), Crista Maksay 
(100 m și 200 m), Maria Budan 
(80 m.g. și 4x100 m). O mare bucu
rie au simțit desigur și fon Baboie, 
unul din veteranii atletismului nostru, 
care la 49 de ani a cîștigat titlul la 
proba de 20 km marș, ca și Florentina 
Stancu care, după 10 ani, redevine 
campioană la 400 rn.

★
Am așteptat de la aceste campio

nate și cîteva recorduri. Seniorii nu 
ne-au făcut însă această bucurie, dar 
arbitrii nu s-au înapoiat totuși în 
Capitală cu întregul stoc al foilor 
de omologare a recordurilor. Ei au 
fost obligați (și e atît de plăcută a- 
ceastă obligație!) să completeze foi 
de omologare pentru trei noi recor
duri, și unul egalat, la juniori. Au
torii acestor performanțe (Ion Bu- 
iachi, Wolf Sokol, Viorica Gabor și, 
respectiv, Ana Beșuan) sînt tineri de 
nădejde. Avem convingerea că ei 
vor ajunge peste cîtva timp atleți 
de frunte ai țării noastre.

★
Întrecerile de la Galați au de

monstrat din plin că în acest oraș, 
în plină înflorire, există largi, chiar 
toarte largi posibilități pentru dezvol
tarea atletismului. Pentru aceasta insă 
trebuie ca forurile sportive locale, 
proîesorîi de educație fizică, să folo
sească din plin toate resursele, să 
canalizeze spre atletism entuziasmul 
și interesul pe care aceste întreceri 
ie au stîrnit in rindul tineretului. De 
asemenea pista stadionului Dunărea 
nu trebuie uitată pînă la un alt mare 
concurs atletic.

ROMEO VILARA

SPORTUL POPULAR



„MEDALII DE AUR” PENTRU DOI TINERI SPORTIVI ROMÎNI! La Leipzig,

N. Mihalcea a cucerit „Marele premiu 
de dresaj olimpic44

LEIPZIG, 16 (prin telefon). In ul
tima zi a concursului hipic interna
țional desfășurat în localitate, călă
rețul romîn N. Mihalcea a realizat 
o excelentă performanță, cucerind 
cu calul Bolero primul loc în „Ma
rele premiu de dresaj olimpic", dis
putat în incinta hipodromului în fața 
a peste 50.000 de spectatori. Aceștia 
au aplaudat la scenă deschisă evolu
ția talentatului sportiv romîn, care 
l-a întrecut cu 35 de puncte pe cam
pionul R.D. Germane, Kittel. Pentru 
rezultatul deosebit de valoros obți
nut în acest concurs, COMITETUL 
ORGANIZATOR I-A OFERIT LUI 
N. MIHALCEA UN PREMIU ȘI L-A 
ÎNSCRIS ÎN „CARTEA DE AUR“ A 
ORAȘULUI, CA FIIND CÎSTIGATOR 
A DOUA OARA CONSECUTIV A 
CELEI MAI GRELE PROBE DIN 
CONCURSUL HIPIC DE DRESAJ. 
Prin victoria lui N. Mihalcea la 
dresaj olimpic, numărul locurilor 
I cucerite de călăreții romini la Leip
zig se ridică la 7, fapt care confir
mă încă o dată clasa lor ridicată.

In proba rezervată echipelor de 
națiuni, după prima manșă clasamen
tul dădea intîietate echipei R.P. Un
gare, care reușise să termine par
cursul doar cu 24 de puncte penali

zare. In manșa a Il-a rezultatul s-a 
schimbat. Conducerea a fost luată 
de formația R.D. Germane, care a 
cucerit primul loc. Punctajul lui 
Langa pe calul Rapsod (0 puncte 
penalizare), al lui Vasile Pinciu pe 
Birsan — (8 puncte), A. Costea pe 
Diavolul (8 p) și V. Bărbuceanu pe 
Nela (8 p), în manșa a doua, cla
sează reprezentativa R.P. Romine pe 
locul al doilea.

In proba rezervată cailor care nu 
au obținut 10 puncte în tot concursul 
(„Proba de închidere") primul loc a 
fost ocupat de călărețul maghiar Mora. 
Sportivii romini nu au luat parte la 
această probă, deoarece toți caii e- 
chipei realizaseră cele 10 puncte pre
văzute de regulamentul concursului.

In „Marele premiu al învingători
lor" primul loc a fost cucerit de 
Holhoch (R D. Germană) pe calul 
Kasbech. Holhoch a fost singurul 
concurent care nu a avut penalizări. 
V. Bărbuceanu — cu Nela — s-a cla
sat pe locul IX. V. Pihciu nu a 
concurat, iar caii Iui Langa și Costea 
au fost accidentați

★
Călăreții romini sosesc în Capitală 

astă-seară, pe calea aerului.

Fiți Balaș este un halterofil „grăbit*. Grăbit 
să ajungă din nrmă pe marii maeștri internațio
nali ai sportului celor mai puternici. Tînărul 

junior romîn, care în mai puțin de 3 ani de cîrtd a 
îndrăgit ,.triatlonul forței4* a stabilit multe performanțe 
în frunte cu clteva recorduri mondiale, are la... început 
de drum un palmares cu care mulți halterofili ar fi 
bucuroși să-și încheie activitatea sportivă. Consacrarea 
pe plan mondial a fost consemnată la sfîrșitul anului 
trecut cînd federația internațională de Specialitate a omo
logat ca prim record mondial de juniori totalul de 340 
Xg-, realizat de talentata noastră „pană*. De atunci, 
doar într-un semestru, el a mai adăugat un plus de 
discuri în valoare de 17,5 kg., fapt petrecut la 15 iulifl 
în întrecerea bilaterală R. P. Romîn ă—R. P. Polonă 
de la Galați. Aci, arbitrii au notat pe foile de concurs : 
357,5 kg. Gifra reprezintă un noii record mondial de 
juniori la categoria pană. Dar nu ultimul. Pentru că re
cordmanul lumii are «loar 18 ani jumătate, este de o con
știinciozitate exemplară în pregătire și... și-a propus să 
asalteze recordul mondial de seniori deținut de ameri
canul Berger. II despart 15 kg. Fiți Balaș spune câ... 
asta nu este o greutate.

Tenisul de masă romînesc a cunoscut duminică, 
!a Bled, un nou și important succes internațio
nal. în întrecerea speranțelor sportului cu pa

leta de pe continent, juniorul Dorin Giurgiucă a în
scris numele Republicii Populare Romine și al lui 
pe tabloul de onoare al „Criteriului european de ju
niori*, adevărat campionat (neoficial) al Europei.
Dorin Giurgiucă a cucerii primul loc ța proba de 
simplu juniori, învingînd de o manieră categorică 
pe toți adversarii Întîlniți în acest concurs. El a 
demonstrat o mare putere de luptă, o deosebită sigu
ranță în executarea diferitelor procedee tehnice. Pen
tru performanța repurtată și comportarea sa frumoasă, 
Dorin Giurgiucă merită toate felicitările. Sîntem con
vinși că ascensiunea vertiginoasă în arena interna
țională va constitui pentru acest tînăr talentat și 
sîrguincios un stimulent în plus pentru cucerirea de 
noi și noi victorii.

Peste eitcia
Brașovul găzduiește a treia ediție 

a Balcaniadei de tenis

Brumei: 2,20 mia Palo Alto
NEW YORK (Agerpres). —
Recordmanul mondial la săritura în 

înălțime, Valeri Brumei, s-a antrenat 
la Palo Alto, cu 6 zile înaintea me
ciului pe care echipa U.R.S.S. îl va 
susține cu reprezentativa S.U.A. Atle
tul sovietic a arătat o formă exce
lentă, reușind să treacă peste ștache
ta ridicată la 2.20 m. Specialiștii cred 
că Brumei va încerca să doboare pro
priul său record mondial care este de 
2,25 m. La antrenamentul lui Bru
mei au asistat 3.000 de spectatori. 
Cu același prilej americanul Kramer 
a sărit la prăjină 4,72 m.

CAMPIONATUL U.R.S.S.
A început returul campionatului □- 

niona.l de fotbal. Iată rezultatele înre
gistrate : Torpedo Moscova—Torpedo 
Kutaisi 6—3; Spartak Moscova—Pah- 
takor Tașkent 3—2; S.K.A. Rostov pe 
Don—Kairat Alma Ata 6—I ; Mol
dova Chișinău—Șahilor Donețk 3—1 : 
Neftianik Baku—Dinamo Tbilisi 1—1; 
Avangard Harkov—Dinamo Lenin
grad 0—0: Dinamo Kiev—Jalghiris 
Vilnius 4—2 ; Lokomotiv Moscova— 
Daugava Riga 1—1.

In urma acestor rezultate în prima 
grupă a campionatului conduce Di
namo Kiev c- 18 puncte, iar în cea 
de-a doua — Pahtakor Tașkent cu 
14 puncte
40 DE ECHIPE ÎN „CUPA ORAȘE

LOR TIRGIJRI"
. Comitetul de organizare a competi

ției de fotbal „Cupa orașelor-tirguri" 
anunță din Basel că la ediția 1962— 
1963 s-au înscris 46 de echipe, re- 
prezentind 21 de țări. La 21 iulie va 
avea loc la Bologna o ședință a Co
mitetului de organizare, cu scopul de 
a reglementa participările avind in 
vedere că unele țări, cum ar fi Spania 
șl Scoția, au înscris cite 7 și chiar 
8 echipe. Din partea R p. Romine 
la „Cupa orașelor-tirguri’ a fost în
scrisă echipa Petrolul Ploiești.

In zilele de 21—22 iulie atleții so
vietici și americani se vor întîlni din 
nou in California, pe stadionul ora
șului Palo-Aito. Este pentru a patra 
oară cînd echipele de atletism ale 
Uniunii Sovietice și Statelor Unite se 
întrec într-un meci direct In anul 
1958, la Moscova, victoria a revenit 
atleților sovietici, cu scorul de 172— 
170. In anul următor meciul a avut 
loc la Philadelphia și din nou au 
cîștigat sportivii sovietici, la o dife
rență de puncte și mai mare: 175—167. 
Anul trecut, pe stadionul Lujnki din 
capitala Uniunii Sovietice echipele de 
atletism ale U.R.S.S. au fost din nou 
mai bune decît cele americane: 179— 
163 in favoarea sportivilor sovietici. 
In cele două zile de concurs au fost 
stabiiite șase noi recorduri ale lumii I

Un corespondent a] agenției de pre
să Novosti s-a adresat zilele 'recute 
secretarului Federației de atletism a 
Uniunii Sovietice. Viaceslav Sadovski, 
rugîndu-1 să răspundă la cîteva în
trebări referitoare la meciul de atle
tism S.U.A. — U.R.S.S. de la Palo- 
Aito.

— Cum au fost selecționat! atleții 
care vor apăra culorile Uniunii So
vietice ?

Activitatea șahistâ internaționala
CAMPIONATUL MONDIAL 

STUDENȚESC

PRAGA 16 (Agerpres). — După trei 
ture, in finala campionatului mondial 
studențesc de șah de la Marianske 
Lazne, pe primul loc se află echipa 
U.R.S.S. cu 10,5 puncte, urmată de 
R.P. Romlnă și R.S. Cehoslovacă — 
6.5 puncte, R.P. Ungară și R.D. Ger
mană 5 puncte, R.P. Bulgaria, 4,5 
puncte, Iugoslavia 4 puncte, R.P Mon
golă și R.P. Polonă cite 3 puncte.

Echipa studenților romini a jucat 
mai slab în tururile 2 și 3. pierzînd 
cu același scor (2.5—1.5) la R.D Ger
mană și R S. Cehoslovacă Singurul 
jucător constant al echipei noastre 
este Florin Gheorghiu, care in meciul 
Cu R.D. Germană l-a învins pe Czinn, 
iar în meciul cu R.S. Cehoslovacă a 
remizat cu Hort. De altfel, din cele 8 
partide susținute pină acum în campio

„Meciul giga nț
— Pentru dreptul de a face depla

sarea în California atleții sovietici s-au 
întrecut în numeroase concursuri pre
liminare. Ei au participat la întreceri 
republicane, orășenești, iar apoi, la 
„repetiția generală’ de la Kiev, cu 
care prilej au fost selecționați spor
tivii pentru Memorialul iraților Zna- 
menski, precum și in întîlniri susți
nute în R.D.G., Polonia, Cehoslovacia. 
După cum se știe, din echipele so
vietice fac parte atleți cunoscuți ca 
Valeri Brumei. Piotr Bolotnikov, su
rorile Tamara și Irina Press, Igor 
Ter-Ovanesian. Vladimir Trusenev. Ta
tiana Sceikanova. Vasili Rudenkov, 
Taisia Cencik Dintre „novicii* echipei 
amintesc pe lanes Lusis. un tînăr a- 
runcător de suliță din Riga El a cîș
tigat nu de mult Memorialul Kuso- 
cinski cu o performanță foarte bună 
82.09 m. Anterior acestui concurs el a 
realizat un rezultat și mai bun: 83,45 
m.

— In ce probe ale meciului se poate 
aștepta victoria sportivilor sovietici, și 
în care victoria atleților americani 7

— Forța și echilibrul de valoare 
ale participanților lasă să se între
vadă o luptă strinsă aproape în toate 
probele meciului. Cred, totuși, că nu 

nat Gheorghiu a pierdut numai una, 
la campionul U.R.S.S., marele maes
tru Boris Spasski.

TURNEUL DE LA BERLIN

Recent a început la Berlin un mare 
turneu internațional de șah în memo
ria fostului campion mondial Em. Las
ker, la care participă și un reprezen
tant al țării noastre, maestrul interna
țional D. Drimer. Pină in prezent, în 
cele șase runde desfășurate, D. Drimer 
a obținut următoarele rezultate: remize 
cu Barcza și O’Kelly, a cîștigat la 
Fichtl, a remizat cu Uhlmann, iar în 
ultimele două runde a fost învins de 
Enevoidsen (Danemarca) și Udovcici 
(Iugoslavia). în fruntea clasamentu
lui se află Vasiukov (U.R.S.S.) și 
Udovcici (Iugoslavia) cu cite 4,5 p. 
Drimer ocupă locul 10 cu 2,5 p.

La începutul săptămîniî viitoare 
orașu] de la poalele Tîmpei, Brașo
vul, va găzdui întrecerile celei de a 
treia ediții a Balcaniadei de tenis. 
Acest eveniment sportiv deosebit de 
important reunește timp de șapte zile 
pe cei mai buni tenismani din RP. 
Bulgaria, R.P.F. Iugoslavia, Grecia, 
Turcia și R.P. Romînă. Iubitorii spor
tului alb așteaptă cu nerăbdare com
petiția. Este «i firesc. In primul rînd 
ei sînt dornici să urmărească evolu
țiile jucătorilor noștri fruntași și să 
aplaude... succesele pe care le vor 
realiza. Pentru că, trebuie spus, aces-

i l o r”
gteștsc dacă acord prima șansa atle
ților sovietici in probele de 3.000 m 
obstacole, 10.000 m.. precum și în pro
bele feminine de aruncare a discului, 
aruncare a suliței și greutății. 800 m. 
La rindul lor, atleții americani sînt 
foarte pulernici la 100 m, 200 m, 
400 m, 110 mg. Fără îndoială, soarta 
întîlnirii va fi decisă de acele probe 
în care țansele adversarilor sînt sen
sibil egale.

— Vor fi, după părerea dv., îmbu
nătățite unele recorduri mondiale cu 
acest prilej ?

— Cred că lucrul acesta este rea
lizabil. Stadionul din Palo-Aito este 
considerat o „fabrică de recorduri". 
Pistele bune și climatul californian pot 
contribui la realizarea unor performan
țe mondiale de prim rang. Cred că se 
pot aștepta recorduri mondiale în 
„duelurile" Igor Ter-Ovanesian—Ralph 
Boston, Valeri Brumei — John Thomas, 
Harold Connolly—Vasili Rudenkov. Nu 
se vor lăsa mai prejos, cred, nici Ta
mara Press și Tatiana Șcelkanova.

Este greu de anticipat dacă în a- 
cest „meci al giganților’ atletismului 
sportivii sovietici vor reuși să reedi
teze succesul repurtat anul trecut la 
Moscova, dar în orice caz sînt sigur 
că meciul dintre atleții americani și 
sovietici se va solda cu performanțe 
de prestigiu pentru atletismul mondial.

(A.P.N.)

Trăgătorii romini au concurat în R. D. Germană
ion Dumitrescu și Aurelia Cos mu învingători

BERLIN (prin telefon). După cum 
s-a mai anunțat, un lot de trăgători 
romini a participat zilele trecute la 
o serie de întreceri în R.D. Germa
nă. Astfel, marți și miercuri în loca
litatea Jojin, la 60 km de Berlin, a 
avut loc un concurs de sheet. Re
prezentativa R.P. Romine s-a clasat 
pe primul loc cu 285 p. Echipa R D. 
Germane a totalizat 2152 p. La indi
vidual, Ion Dumitrescu a ocupat lo
cul I cu 193 p., urmat în ordine de 
Albescu cu 188 p., Popovici 186 p. și 
Danciu 181 p.

Vineri, sîmbătă și duminică, loca

te succese pot fi obținute. Lucrul a 
fost demonstrat cu prilejul partici
pării tenismanilor romini la turneele 
internaționale de ia Cairo și Alexan
dria.

Oaspeții sînt așteptați să sosească 
în cursul acestei sâptămîni, urmînd 
ea luni să ia startul în concurs. Din
tre celelalte reprezentative care își 
vor disputa trofeul, cea mai recAitabilă 
se anunță formația R. P. F. Iugoslavia.

TfNISMANII ROMÎNI LA SOPOT

Sîmbătă seara a părăsit Capital* ple. 
cînd la Sopot (R. P Polonă) un lot 
de jucători de tenis. La Sopot, tenis- 
manii romini vor participa Ia campț^| 
natele internaționale care încep marți. 
Au făcut deplasarea sportivii Gheorghe 
Boaghe, Constantin Popovici și Sever 
Dron. Antrenorul lotului este Petre 

Ursan.

Selecționatele de gimnastică 
ale R. P. Chineze 

și-an încheiat turneul 
întreprins in țara noastră

Sala Dinamo din Capitală a găzduit 
sîmbătă după-amiază concursul demon
strativ al selecționatelor de gimnastică 
ale R.P. Chineze, aflate în turneu în 
țara noastră, concurs în cadrul căruia 
au evoluat și gimnaste și gimnaști 
fruntași romini. Spectatorii prezenți au 
răsplătit cu călduroase aplauze exerci
țiile libere executate cu multă măies
trie de sportivii romini și chinezi, a- 
preciind atît nivelul ridicat, cit și si
guranța cu care componenții celor 
două formații au evoluat.

Sportivii chinezi au confirmat locu
rile fruntașe pe care le-au cucerit la 
recentele campionate mondiale de gim
nastică de la Praga.

litatea Gera (60 km de Leipzig) a 
găzduit întrecerile la talere arun
cate din șanț. Clasament : 1. Biihner 
(R.D.G.) 295 p. record R.D.G. egaiat, 
2. Dumitrescu (R.P.R.) 294 p„ 3. Kra
mer (R.D.G.) 292 p... 10 Enache (R.P.R.) 
271 p.

Tot în aceleași zile, dar la Leipzig 
s-a desfășurat și concursul de armă 
liberă calibru redus 60 focuri culcat, 
senioare. Victoria a revenit sportivei 
romînce Aurelia Cosma cu 589 p. 
Locul doi a fost ocupat de Titman 
(R.D.G.) cu 588 p., iar locul III de 
Margareta Filip (R.P.R.) cu 583 p.
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