
victorie care ne obligă!
\ PROLETARI DIN TOATE TARILE, UN1ȚIVÂ!

uccesul deosebit repurtat de handbalul romînesc a dat 
ocol lumii intregi. Agențiile de presă din întreaga 

£-au consemnat, în diverse articole și materiale, marea 
orie obținută pe stadionul „Republicii" de handbalistele 
stre, au scris despre faptul că există o „școală romî- 
scă" în handbal, că titlul suprem al acestui sport se află 
miini bune. Ne mîndrim cu aceste aprecieri. Da, sîntem 
două ori (1956 și 1960) campioni mondiali la handbal 
11 femei și vice-campioni mondiali, la handbal in H 
îți (1959), campioni ai lumii la bărbați (1961) și femei 
62) la handbal în 7. Sînt puține țări care — intr-o disci- 
ă sau alta — se pot mîndri cu asemenea rezultate, 
t puține țări care se pot miodri cu faptul că au putut 
e „monopol' pe titlurile supreme ale unei ramuri spor-

►acă inimile noastre ne sînt pline de bucuria acestui 
ilucit rezultat, nu ne este, insă, îngăduit să ne culcăm pe 
rii victoriei și să ne declarăm mulțumiți, să lăsăm ca 
•urile să meargă de la sine. Pe umerii tuturor factorilor 
răspundere din Federația romină de handbal (condu- 

;, birou, antrenori) apasă o serioasă responsabilitate, 
stigiul câștigat in arena internațională de handbalul romî- 
c — nu cu puțin efort — trebuie menținut.
.a Conferința internațională a ziariștilor sportivi de la 
iapesta, din anul 1959, se sublinia că cele mai multe echi- 

cei mai mulți sportivi deveniți — peste noapte — 
sie" s-au ...stins — aidoma Kior comete trecătoare. Dele- 
ul U.R.S.S. la această conferință sublinia: „împăunarea 
pe urma succeselor, lipsa de modestie, călcarea conduitei 
rtive, iată cauze care au făcut ca multe echipe mari sau 
rtivi de certă valoare să se rupă de pămînt, să piardă 
remația".
Je așteaptă evenimente sportive mari. Ne așteaptă alte 
npetiții internaționale. Iată de ce, în fața sportivelor noas- 

a handbalului romînesc, in general, stau sarcini de o 
■sebită importanță. Tuturor li se cere o muncă susținută, 
severentă, desfășurată în lumina Hotărîrii Conferinței pe 
ă a UCFS, care subliniază că activitatea sportivă de 
formauță trebuie să realizeze progrese necontenite în toa- 
ramurile sportive, să ducă la obținerea unor rezultate de 
oare în competițiile interne și internaționale.
.audel^^use în articole și în diverse ocazii handbalului 
;tru -^^țeneral și echipei noastre naționale în special 
fost adresate pe drept, ca o recunoaștere a succe- 

ui total realizat de sportul romînesc în cadrul a- 
tei discipline. Aceste laude nu trebuie să ducă însă la 
tăunarea handbaliștilor romîni. Caracteristica esențială 
mensei majorități a sportivilor noștri este modestia, munca 
ripată, în perspectivă și științifică, respectîndu-se cu slrîc- 
s, așa cum cere Hotărirea Conferinței pe țară a UCFS, 
incipiul continuității pregătirii de-a lungul întregului an 
al intensității crescînde a antrenamentelor". Lucrind nu- 
i așa, handbalul romînesc poate rezista tuturor „asaltu- 
r“, poate să-și apere prestigiul ciștigat în lume.
‘entru obținerea de rezultate valoroase secțiile de perfor
ată ale federației vor trebui să urmărească îndeaproape 
gîrea permanentă a bazei de masă a handbalului, im-
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STAPS (R. D. G.)

♦ Sportivi de valoare din 6 țări 
sînt prezenți la startul întreceri
lor ♦ In prima zi se desfășoară 
probele de viteză, urmărire indi
viduală, cursa italiană și 1.000 m. 
cu start de pe loc ♦ Concursul 
se deschide mîine la ora 16,30

Iată-ne în preziua deschide
rii importantului concurs inter
național de ciclism pe pistă, 
care reunește pe velodromul 
Dinamo din Capitală sportivi 
din 6 țări. Interesul pe care îl 
stîrnește acest mare concurs in
ternațional în rîndul iubitorilor 
sportului este justificat: majo
ritatea concurențelor care vor 
evolua vineri, sîmbătă și dumi
nică pe ovalul de beton al velo
dromului Dinamo se pregătesc 
pentru campionatele lumii și 
vor face totul pentru a proba 
selecționerilor calitățile pe care 
le au, precum și gradul de an
trenament la care au ajuns. 
Bucureștiul poate asigura deci 
multor sportivi biletul de că
lătorie spre Italia — locul de 
desfășurare a campionatelor 
mondiale de ciclism din acest

an. Așadar, vom asista la dis
pute palpitante care se vor în
cheia cu rezultate remarcabile.

Specialiștii velodromului din 
țara noastră vor concura în 
compania redutabililor pistarzi 
din R.P. Bulgaria (cunoscuți în 
arena internațională prin per
formanțele realizate în marile 
întreceri). Italia (sportivii țării 
gazdă a actualelor campionate 
mondiale nu mai au nevoie de 
prezentare fiind prezenți pe toa
te tabelele recordurilor mondia
le, pe listele campionilor mon
diali și olimpici), R.D. Germa-

POPOV1CI (R.P.R.)
nă,. R.P. Ungară și R.S. Ceho
slovacă. Vor fi prezenți J Bics- 
kei, J. Horvath, R. Adristyak, 
J. Petnehazi, F. Ta tra i (R.P. 
Ungară). Staps, Pommerenke, 
Luckmartn, Dinger, Huppke 
(R.D. Germană), D. Nikolov, 
St Kirev. K. Ignatov, Z. Za- 
prianoy, K. Stoianov, G. Tvet- 
kov (R.P. Bulgaria), Paolo Sig- 
norini, Cesare Barsotti, Mauro 
Buricchi, Sânte Ierpi, Rodolfo 
Tagliaferri (Italia), precum și

(Continuare în pag. a 4-a)

A treia ediție a triunghiularului de atletism

R. P. Ungară—Italia—R. P. Romină

egata Snagov" la caiac-canoe
Gqmpiont cu renume mondial la startul probelor

și R.P. Romî-

a acestui triun- 
loc în urmă cu

perspectiva unor rezultate de 
valoare.

Echipa, noastră nu a fost în
că definitivată, dar nu vor lipsi 
atlete ca: lolanda Balaș, Maria 
Diaconescu, Florica Grecescu, 
Ana Sălăgean, Lia Manoliu, 
Olimpia Cataramă, Viorica Bel- 
mega. Crista Maksai etc.

La București șl Arad

Importante întreceri 
internaționale 
de natație

Două importante evenimente 
marchează sfîrșitul acestei săp- 
tămîni^ pentru natatia din țara 
noastră: Concursul internațio
nal de înot și sărituri de la 
București și turneul internațio
nal de poio de la Arad.

La întreceri și-au confirmat 
participarea înotători din R.P. 
Ungară, R.P. Polonă și R.D. 
Germană, țări în care acest 
sport are o ridicată valoare in
ternațională. Alături de spor
tivii acestor țări, înotătorii ro- 
mîni vor avea posibilitatea să 
realizeze performanțe superioa
re, care să ilustreze munca de
pusă în ultima vreme în cadrul 
antrenamentelor.

Primii: care și-au anunțat lo
tul nominal au fost înotătorii 
polonezi. La Concursul interna
țional al R.P. Romîne vor 
participa Andrej Adamowski 
(100 și 400 m. liber), Janus 
Raspopin (100 și 200 m spate), 
Zbikniew Gomula (100 și 200 
m spate), Danuta Roeak (100 șl 
200 m spate), Danuta Razczy- 
nialska (100 m liber și 100 tn 
spate) și Jozefa Czerwinska 
(100 ți 200 m bras). Federația 
de specialitate din R.D. Ger
mană a anunțat că va deplasa 
un lot de 16 înotători și săritori, 
iar dim R.P. Ungară vor veni 
9 sportivi.

întrecerile de înot șî sărituri 
vot avea loc la ștrandul Tine
retului, după următorul pro
gram: SIMBATA, ora 10: sări
turi impuse de la trambulină:
ora 17,30: sărituri libere de la
trambulină; ora 19: festivitatea
de deschidere a Concursului in
ternațional; de la ora 19,15:
100 m spate (bărbați), 100 m 
bras (b), 100 m spate (femei), 
100 m fluture (b), 100 m liber 
(b), 200 m bras (1), 400 m li
ber (f), 4x100 m mixt (b)i

(Continuare tn pag. a 4-a)

Lpele Snagovului găzduiesc 
tru a doua oară în acest an 
eceri cu sportivi de peste 
bre. După ce cu două săptă- 
li în urmă am asistat la tra- 
pnalul concurs de canotaj 
tlemic Regata Snagov, iată 
sîmbătă și duminică, se va 
startul în probele unei alte 

pte Snagov, de data aceasta 
laiac-canoe.
iompetiția se anunță deose- 
de valoroasă, in primul rind

a campionatelor europene, des
fășurată anul trecut la Poznan, 
caiaciștii și canoiștii romîni au 
cucerit 5 medalii de aur. o me
dalie de argint și 3 de bronz, 
fapt care îi obligă să confirme 
și la ei acasă prestigiul de care 
se bucură, așa cum au făcut-o 
de curînd în marea întrecere de 
la Pskov (Uniunea Sovietică).

Oaspeții încep să sosească. 
Marți seara au .aterizat" la 
Băneasa sportivii cehoslovaci.

Listele de înscriere trimise de 
către țările participante ne asi
gură că la Snagov vor mai con
cura pe lîngă reputații sportivi 
romîni A. Vernescu, N. Arti- 
mov. A. Conțolenco. A. Iacovici, 
A. Sidorov. V. Nicoară. L. Rot- 
man, S. Ismailciuc, M. Anasta- 
sescu etc. și o serie impresio
nantă de sportivi apreciați în 
cel mai înalt grad pe plan in
ternațional. Printre ei se află 
campionii olimpici și europeni 
Imre Szollosi, Laszlo Fabian 
și La jos Kiss, a Iți fruntași ti 
caiacului de pe continentul nos
tru cum sînt Hasanov. Nau
mov. Liudmila Svedasiuk. Ha- 
tlaczky, Klara Banlalvi, Krause 
și Lange, canoiștii Andrei Si- 
nuci. campion european, Bogdan 
Ivanov și alții. Cu toții iși vor 
disputa întîietatea de sîmbătă 
dimineață pină duminică seară, 
în această importantă competi
ție internațională. Pistele de 
concurs, gata balizate. tribunele 
pavoazate festiv și... podiumul 
de premiere îi așteaptă I

N. M.

Duminică se va desfășura la 
Diosgyor, în R.P. Ungară, e- 
diția a IlI-a a intîlnirii inter
naționale de atletism dintre re
prezentativele feminine ale R.P. 
Ungare, Italiei 
ne.

Prima ediție 
ghiular a avut
doi ani la Napoli. Cu acest 
prilej formația Ungariei a în
registrat două victorii (53—50 
p cu echipa R.P. Romîne și 
55—44 p cu cea a Italiei), iar 
reprezentativa noastră a între
cut și ea Italia cu 67.5—36.5 p.

Intîlnirea următoare s-a des
fășurat, 
cut la 
o luptă 
chipele 
Ungare
cu Italia, formația noastră 
învins 
rîa a 
59—44

Cea
formațiile celor 
așteptată cu foarte mult interes, 
anunțînd dispute interesante și

în toamna anului tre- 
Timîșoara șî a prilejuit 
foarte strînsă intre e- 

R.P. Romîne și R.P. 
(52—52 p). In meciul 

a
p. iar Unga- 
vîctoria cu

cu 62—41 
obținut 
P- 
de a treia întîlnire dintre 

treî țări este

laeștrii europeni ai podelei care vor evolua la Regata Snagov 
or angaja, desigur, întreceri la fel de dinamice și spectacu

loase ca cele din imaginea de mai sus...
ieri dimineață a venit cu auto
buzul lotul canoiștilor bulgari 
și, pe calea aerului, redutabila 
reprezentativă a U. R. S. S_ iar 
astăzi poposește în Capitală cu 
avionul echipa R.D.G. iar cu tre
nul cea a R.P. Ungare. Lotul 
cehoslovac a și luat contact cu 
Snagovul. La antrenamente 
și-au verificat gradul de pregă
tire canotori cunoscuți: canois- 
tul Tibor Polakovic, caiaciștii 
Wilem Beranek și Vladimir 
Holy, cel mai bun simplist de 
caiac a] R.S.C., Richard Pla- 
ier, campioanele europene de 
junioare Suzana Masova șî 
Suzana Vackova etc,

prită puternicelor reprezenta- 
[ ale oaspeților, situate de 
[te ori pe primele locuri la 
lirile Olimpice, campionate- 
Inondiale sau europene. Vom 
ba urmări evoluțiile reputa- 
r sportivi și sportive din 
I.S.S.. R.S. Cehoslovacă, 
I. Ungară ca și cele ale for- 
kiilor masculine din R.D. 
[mană și R.P. Bulgaria. A- 
Iri de ei, cei mai buni caia
fe, caiaciste și canoiști din 
b noastră se vor strădui să 
b întrecerile mai spectaculoa- 
ți totodată să confirme va- 
rea ridicată a sportului eu 
ela și pa ga ia de la noi. Să 
uităm că la ultima ediție

Știința Timișoara evoluează 
în R D. Germană, 

echipele de gimnastică 
!n R P. Ungară

Echipa de fotbal Știința Timi
șoara a fost invitată în R.D. Ger
mană să susțină patru întâlniri, 
după următorul program : la 21 
iulie cu Dynamo Berlin, la 25 iu
lie cu Lokomotiv Stendal, la 29 
iulie cu Chemie Halle și la 1 au
gust cu selecționata orașului Des
sau.

★
Echipele de gimnastică (tine

ret) ale R.P. Romîne au părăsit 
aseară Capitala, cu trenul, in- 
dreptîndu-se spre Budapesta. 
Sîmbătă și duminică în capitala 
R.P. Ungare selecționatele R.P. 
Romîne, vor întîlni intr-un meci 
prietenesc, reprezentativele de 
gimnastică ale Republicii Popu
lare Ungare.

A

I
de jos Aci nu e nici- 
seara e răcoare de-a 

simfi deci canicula verii, 
nici cum trece vremea.

O imagine de anul trecut de la Timișoara. Start în proba de 
100 m ciștigată de italianca Govoni.

Foto: L Mihăică

Ctt de frumoasă e cariera de piatră din Albești 
și ce pești minunați se află la păstrăvăria din 
Cuidești !... Dar muzeul „23 August" din 
Cimpulung ? Ce lucruri minunate au văzut aici, 
cit de mult au tnvăfat despre științele natu
rale, despre istoricul regiunii. Le priveam pe 
Ariana Enica, din clasa a V-a a Școlii nr. 1 
din Oltenifa, și pe Cornelia Găină, din clasa 
a VI -a n școlii

■

Aproape de izvorul Argeșului, la poalele 
masivului Iezer, pitit Intre dealuri, se află 
pitorescul sat Bughea 
odată prea cald, iar 
bipelea La Bughea nu 
după cum nu simți 
mai ales clnd ești înconjurat de copii viol, 
puși oricind pe joacă șl veselie Intr-adevăr, 
cei 70 de pionieri șl școlari j 
oftați aici Intr-o tabără de : 
vară zburdă, se întrec cu voio
șie tn pasionante dispute 
sportive.

lată, azi, au participat la un concurs de 
atletism, făclnd ca plaiurile să răsune de ura
tele adresate învingătorilor. Cu două zile la 
urmă ai fi fost surprins de liniștea ce dom
nea tn curtea taberei. Iși disputau întîietatea 
la șah și priveau încruntați la tabla pestriță. 
Dar meciurile de volei ? „Galeria" răgușise, 
iar „combatanții" Iși ștergeau broboanele de 
sudoare ce luceau pe fetele îmbujorate.

Cele mai plăcute au fost insă tot excursiile.

din Drăgănești, cum discutau 
aprins cu Ștefan Creveșteanu, 
din clasa a V-a a Școlii nr. 
1 din Oltenifa, și cu Constan
tin Angliei, din clasa a Vil-a 
a școlii die Drăgănești, și le 
citeam tn ochi cită pasiune 

și ctl interes depun.
Săptămtnile au trecut tnsă repede șl tntr-o 

bună zi ne-am luat rămas bun de la tabără, 
de la directorul ei, tov. Gheorghe Grecu. O 
ultimă privire spre culmile îndepărtate ale mun
ților, și mașina a pornit spre gară. Ducea 70 
de pionieri și școlari tntăriti de aerul curat, 
oțetiți în întrecerile sportive,

IOANA DRAGA
prof. ed. fizica



li Au început întrecerile din cadrul „Cupei Agriculturii'
Însemnări critice pe marginea întrecerilor seniorilor
• La campionatele de la Galați, 

ca de altfel la toate marile concursuri 
atletice din ultimii ani, a fost folo
sit aparatul Telesid — pentru înre
gistrarea exactă a sosirilor. Cu aju
torul acestui aparat (excepțională 
realizare tehnică) au fost înlăturate 
toate dubiile pe care le provocau o 
sosire strînsă, în indiferent care probă 
de viteză. Un arbitru de atletism, 
oricîtă experiență ar avea, oricît ar 
avea de format „ochiul", totuși nu 
poate înregistra, de multe ori,, cu 
deplină exactitate ordinea sosirii și 
mai ales distanțele care-i separă pe 
alergători. Aparatul Telesid înseamnă 
deci un foarte prețios ajutor acordat 
muncii arbitrilor de sosire și chiar 
cronometrorilor, în înregistrarea co
rectă a eforturilor sportivilor noștri 
fruntași.

Toată lumea este, fără discuție, de 
acord cu acest lucru. In această si
tuație apare totuși ca puțin surprin
zătoare nefolosirea — pînă la capăt 
— a acestui aparat. Concret, iată 
despre ce este vorba: arbitrii jude
cători de sosire au stabilit, la Galați, 
ordinea clasamentului în finala cursei 
de 100 m bărbați, consultînd și fo
tografia făcută. Cronometrorii s-au 
grăbit însă în fixarea rezultatelor: 
1. V. Jurcă 10,6; 2. A. Stamatescu 
10,7; 3. Al. Tudorașcu 10,81 4. C. 
Nedelea 11,0; 5. G. Tavie 11,4; 6. 
El. Kineses 11,5. Cercetînd fotografia 
(pe care o publicăm alături)' apare 
clar o neconcordanță între timpurile 
anunțate și situația de fapt, mai ales în 
ceea ce privește rezultatele înregistrate 
pentru locurile 2—3, 4 și 5—6. Este 
cît se poate de clar că rezultatele, 
cu excepția primului loc, nu sînt cele 
reale I

Propunerea noastră: atunci cînd, 
la un concurs, există aparatul Telesid 
arbitrii să nu mai comunice clasa
mentul și rezultatele definitive decît 
numai după o consultare atentă a 
fotografiei sosirii.

700 de concurenți
la finalele campionatelor de juniori

Stadionul Republicii din Capitală 
găzduiește, la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, întrecerile finale ale campiona
telor individuale de atletism ale țării 
pentru juniori și junioare. Prima 
ediție a acestei importante competiții 
s-a desfășurat, la Arad, în urmă cu 
35 de ani. Au concurat atunci numai 
juniori. Junioarele și-au inaugurat

Leontina Frunză și Viorica Gabor 
tint principalele protagoniste ale 
cursei de 800 m. Din lupta lor se 

■așteaptă un nou record de junioare.
abia în 1948 seria întrecerilor din 

■cadrul campionatelor lor. Dintre cîști- 
gătoarele primei ediții a campionate
lor de junioare singura care se mai 
menține în activitate este Lia Mano- 
liu, recordmană republicană la arun
carea discului.

Acum, sîmbătă și duminică, vor 
avea loc la București campionatele 
juniorilor de categ. 1 (17—19
ani) și concursul republican al juni
orilor de categ. a II-a (15—16 ani). 
Stadionul Republicii a fost reamena- 
jat pentru atletism, după ce a fost 
gazda campionatului mondial feminin 
de handbal în 7, și cu siguranță el 
va fi în măsură să asigure întrece
rilor un cadru corespunzător și posi
bilitatea înregistrării unor rezultate 
cît mai valoroase și noi recorduri.

Participarea la întreceri a tinerilor 
atleți este condiționată de îndeplini
rea unor performanțe standard (în 
cadrul etapelor preliminarii sau a 
altor concursuri). In funcție de aces
te performanțe, se contează pe parti
ciparea a aproape 700 de concurenți 
și concurente. Numărul total al com
petitorilor oglindește o situație po
zitivă, aceea că diferitele etape ale

De la I. E. B. S.
Bilete pentru concursul international 

de înot și sărituri care se va desfășura 
in zilele de 21 și 22 a. c., orele 10 
și 17.30 la ștrandul Tineretului, s-au 
nils în vînzare încenînd <iin ziua de 
19.VH.1S62, la casa ștrandului Tineretu-

Imaginea sosirii la 100 m. După cum se vede, Valeria Jurcă a ciștigat clar. 
Rezultatul său (10,6 sec.) nu mai comportă discuții. In schimb, rezultatele 
celorlalți sint discutabile. Lui Tudorașcu (in alb) i s-ar fi cuvenit tot 10,7 
sec. ca lui Stamatescu, iar intre al IV-lea clasat (Nedelea) jj ultimii doi, 

n-au fost in nici un caz 4 ți respectiv 5 zecimi de secundă.

• Cîțiva dintre atleții noștri frun
tași au avut la Galați o comportare 
sub orice critică. Este vorba in pri
mul rind de: Virgil Manolescu 
(45,16 m la disc), Constantin Crețu 
(15,41 m la greutate), dublul campion 
balcanic Elod Kineses (n-a intrat 
nici măcar în finală la 200 m) etc. 
Nu înțelegem ce se intimplă cu acești 
atleți tineri care, în loc să progre
seze, obțin rezultate din ce in ce mai 
slabe. Colegiul de antrenori din 
F.R.A. trebuie să cerceteze cauzele 
acestor comportări și să ia măsurile 
care se impun.

• Spectatorii puțin avizați, în ceea 
ce privește concursurile noastre de 
atletism, rămîn pur și simplu sur- 

competiției s-au bucurat de atenția 
cuvenită, că cei mai buni (și sînt ci- 
teva sute...) dintre miile sau zecile 
de mii de concurenți și-au cucerit 
dreptul de a participa la finalele pe 
țară. Așteptăm, în continuare de Ia 
acești tineri talentați să dovedească 
acum o comportare cît mai frumoasă, 
să se străduiască să obțină perfor
manțe din cele mai bune.

Mulți dintre atleții participanți au 
mai concurat împreună in cadrul fi
nalelor campionatelor școlare și au 
realizat rezultate frumoase. Alții au 
evoluat chiar și în cadrul campiona
telor seniorilor. Patru dintre ei au 
înregistrat la Galați recorduri repu
blicane de juniori. Constănțeanul Ion 
Buiachi, dublu campion școlar, a 
marcat rezultatul de 3:53.8 ; studentul 
I.CJF.-ist Wolf Sokol și-a îmbunătățit 
recordul la suliță (65,41 m). eleva
Viorica Gabor din Săcele a ameliorat 
recordul pe 800 ml (2:15,1), urcind, 
ca și cei doi băieți, pe locul al trei
lea pe podiumul premianților. Al pa
trulea record a fost numai egalat 
de Ana Beșuan — 25.5 sec pe 200 m. 
Demn de reținut faptul că în acest 
sezon sprintera clujeană a marcat de 
trei ori acest rezultat.

Campionatele din acest ari constituie 
un prilej de selecție a echipelor noas
tre (băieți și fete) care vor participa 
la 25—26 august la triunghiularul 
echipelor de iuniori ale R S. Ceho
slovace — R.P. Polone — R.P. Ro
mine.

Concursurile se vor desfășura sîm
bătă (ora 8 și 16) și duminică (ora 
8.30 și 17). Ședința tehnică are loc 
vineri, ora 19, la sediul F.R.A.

Toți arbitrii bucureșteni sînt pro
gramați la acest concurs. In acest scop 
ei trebuie să se prezinte la stadion 
stmbăiă Ia ora 7,45 și 15.45.

REZULTATELE ALPINIADEI REPUBLICANE DIN FĂGĂRAȘ
Alplniada republicană desfășurată 

în Munții Făgărașului a pus la grea 
încercare echipele din prima cate
gorie a țării. Pentru obținerea unui 
loc fruntaș in clasament, concurenții 
au trebuit să lupte cu multă dirzenie, 
înfruntind atît gradul ridicat de di
ficultate al traseelor, cit și intempe
riile.

Analizînd desfășurarea Alpiniadei 
din Făgăraș, subcomisia de alpinism 
din cadrul comisiei centrale de turism 

prinși de ceea ce fac majoritatea an
trenorilor în timpul întrecerilor. Cînd 
este vorba de o cursă de semifond 
și fond toți antrenorii se adună pe 
marginea exterioară a pistei și de 
cîte ori elevii lor le trec prin față, 
încep să se agite, să vocifereze, să 
le indice tactica și să le comunice 
timpul înregistrat și turul respectiv. 
Același lucru și la alte probe. An
trenorii strigă cît pot, îndemnîndu-și 
și dădăcindu-și atleții. Nu vrem să 
discutăm dacă sfatul antrenorilor, în 
timpul unui concurs. își are sau nu 
rostul (deși la marile concursuri in
ternaționale J.O., campionate europene 
etc. nu este îngăduit așa ceva I), 
dar dacă o fac, să aibă cel puțin o 
atitudine mai civilizată, căci felul în 
care se comportă cei mai mulți din
tre ei lasă serios de dorit.

• La Clubul sportiv orășenesc din 
Galați funcționează ca antrenor al 
secției de atletism profesorul Mușat. 
Dat fiind faptul că întrecerile cam
pionatelor republicane erau găzduite 
de orașul său, era de așteptat ca tov. 
Mușat să fi fost prezent și el la 
aceste concursuri, să-și fi adus con
tribuția la organizarea întrecerilor, 
așa cum au făcut mulți activiști spor
tivi din localitate. Dar profesorul
Mușat a plecat intr-o tabără la mare 1 
fn schimb, vechiul sportiv gălățean
Nicolae Soare, după ce a lucrat se
rios la amenajarea stadionului, a
uitat de oboseală și a luat startul
in proba de 20 km marș, lerminind 
cursa pe locul 16. Un exemplu demn 
de toată lauda !

ROMEO VILARA

Campioana țârii, Rapid București, 
invinsâ la - Azuga!

— Jocuri viu disputate in iara interregionala —
Campionatul republican pe echipe se 

apropie de sfîrșit. Sîmbăta și duminica 
trecută s-au desfășurat întrecerile turu
lui penultimei etape a acestei importan
te competiții. Și-au disputat întîietatea 
cîte 12 formații feminine și masculine.

Lupta pentru calificare a fost deose
bit de dîrză și s-a încheiat cu o mare 
surpriză: Rapid București, campioana 
țării, a fost întrecută, la Azusa, de for
mația feminină Cristalul cu 55 p.d. La

și alpinism a omologat următoarele 
rezultate : echipele Casa Ofițerilor 
Brașov, Dinamo Brașov, Voința Bucu
rești, Unirea București, Voința Brașov 
și Metalul București au totalizat cîte 
100 puncte. Echipei Dinamo Brașov i s-a 
acordat un plus de 25 puncte, pentru 
combativitate și voință de a parcurge 
etapa Bîlea-Lac-Podragul, cu devierea 
traseului. Conform regulamentului, 
echipa Caraimanul Bușteni a fost pe
nalizată pentru abandonarea traseului.

A început ediția pe acest an a tra
diționalei competiții de mase orga
nizată de Consiliul General UCFS 
și Comitetul Central al U.T.M. : 
„Cupa Agriculturii".

Această importantă competiție — 
care se desfășoară între 15 iulie și 
14 octombrie — constituie pentru a- 
sociațiile sportive și organizațiile 
U.T.M. un prilej de intensificare a 
activității sportive de mase, de an
trenare și mobilizare a întregului ti
neret de la sate într-o activitate spor
tivă continuă șl organizată, de se
lecționare de noi elemente talentate 
pentru sportul de performanță, de 
constituire a noi asociații sportive și 
de amenajare a unui mare număr 
de baze sportive simple.

Regulamentul „Cupei Agriculturii" 
ediția 1962 prevede eșalonarea între
cerilor pe 5 etape (pe asociații spor
tive, interasociații, raionale și inter- 
raionale, regionale, interregionale). 
Se vor organiza întreceri la atletism, 
gimnastică, volei, handbal în 7, hand
bal în 11, popice, ciclism, trîntă, oină, 
fotbal, tir, haltere și natație.

Etapa 1, pe asociații sportive, a 
„Cupei Agriculturii" va trebui să cu
prindă întreg tineretul sătesc. Să nu 
rămînă nici un tînăr în afara acestor 
întreceri de mase! Organizatorii vor 
avea grijă ca săptămînal să se orga
nizeze întreceri, în așa fel. îneît la 
fiecare ramură de sport să se progra
meze cel puțin 3—4 concursuri.

Gale organizate de clubul Progresu
în organizarea clubului sportiv Pro

gresul, marți a avut loc o gală de 
box. Iată rezultatele înregistrate: 
categoria muscă : C. Simion (Progre
sul), c.p. la 1. Lungu (Unirea), I. 
Manea (S.P.C.) p.p. la 1. Stoian 
(S.P.C.), T. Cocoran (Progresul) p.p. 
la C. Ștefan (Semănătoarea), A. Ba- 
riciu (Progresul) b.k.o. C. Văduva 
(Dinamo) ; cat. semiușoară: M. Te- 
lefan (Progresul) p.p. la Gh. Simio- 
nescu (C.P.B.), P. Anghel (Progre
sul) c.p. la D. Dumitrescu (Metalul);

Vești din asociațiile sportive
• Tot mai mare este numărul tine

relor și tinerilor de la Bumbăcăria 
Romînească Jilava care doresc să 
facă sport, lată de ce, cu citva timp 
în urmă, s-a pus problema amenajării 
unui nou teren de fotbal ți a unor 
terenuri de handbal și volei. Zeci de 
tinere și tineri au efectuat numeroase 
ore de muncă voluntară și in curînd 
cele trei terenuri de sport vor fi date 
în folosința sportivilor.

Geo Ciolcan-coresp.

Reșița și Sibiu, echipele învingătoare 
au fost cunoscute de-abia la ultimele 
bile. Jucătoarele de la Voința Cluj 
și-au depășit — în deplasa
re — adversarele (C.S.M. Reși
ța) doar cu 3 p.d. iar popicarii de la 
Electrica Sibiu i-au învins pe cei de la 
l.O.R. București cu 14 p.d. Performerii 
turului au fost însă sportivii ploieșteni. 
Jucînd acasă, în compania formației 
Unirea Roman, ei au realizat cel mai 
mare scor: 5264 p.d. La obținerea 
acestui valoros rezultat au contribuit în 
special V. Nicolescu, G. Vînătoru și 
Victor Ivan, marcați cu 938, 906 și 
respectiv 905 p.d.

Și acum iată cîteva rezultate: femi
nin : Unirea București—Metrom Brașov 
2595—2285 p.d. ; Voința Tg. Mureș— 
Constructorul Arad 2397—2098 p.d.; 
Cetatea Giurgiu—Voința Constanța
2324—2285 p.d. ; Voința Oradea—Chi
mistul Baia Mare 2106—2069 p.d..
C.S.M. Reșița—Voința Cluj 2275—2278 
p.d.. Cristalul Azuga—Rapid Buc. 
2167—2112 ; masculin : Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii—Olimpia Reșița 4581— 
4684 p.d.; Electrica Sibiu—l.O.R. Buc. 
4918—4904 p.d.; C.S.O. Ploiești— 
Unirea Roman 5264—4968 ; Rapid Buc. 
—Flacăra Cîmpina 4786—4708 p.d.

Interesul țață de „Cupa Agriculturi 
în acest an este mai mare ca în an 
precedenți. începînd de la etapa 
doua, tineretul satelor se va avîrȘ 
în întrecere, apărînd culorile as< 
ciațiilor sportive care își desfășoar 
activitatea în cadrul gospodăriilor t 
gricole colective. Fiecare tînăr va 
dornic ca succeselor obținute in munc 
desfășurată pe ogoarele gospodării 
colective să le adauge și succese ol 
ținute pe terenurile de sport.

Consiliile regionale UCFS, precu 
și comisiile de organizare ale spa 
tachiadei, care se ocupă și de orgi 
nizarea „Cupei Agriculturii" se v< 
îngriji ca birourile consiliilor raiona 
UCFS să stabilească pentru fiecai 
asociație cine va răspunde de orgi 
nizarea întrecerilor, folosind în ace 
scop pe membrii consiliilor raiona 
UCFS, pe profesorii de educație f 
zică, instructorii voluntari, membr 
comisiilor raionale pe ramuri de spo 
și alți activiști obștești care să acor< 
asociațiilor sportive un ajutor concr 
în munca de organizare a întrecer 
lor și de angrenare a întregului : 
neret sătesc în această competiție.

Numai printr-o muncă susținui 
și desfășurată după un plan bine st 
bilit vor putea fi duse la îndeplini 
sarcinile privind buna organizare 
desfășurare a „Cupei Agricul’.triî 
competiție ce va trebui să înscrie, 
nouă etapă în dezvoltarea sportul 
de mase în rîndurile tineretului < 
la sate.

cat. ușoară: 1. Eremia (Olimpia) 
dese, la L. Chiriță (Unirea). C 
Vlad (Voința) b.k.o. A. Gîndac (C 
namo), V. Popescu (Olimpia) c. 
F._ Surugiu (S.P.C.) ; cat. mijloc 
mică: Iiie Tudor (Dinamo) p.ab. 
Nicu Constantin (Unirea), Gh. Con 
tantin (Progresul) c.p. la F. Musta 
(Voința).

Clubul sportiv Progresul orgar 
zează joi, în parcul din str. C 
Staicovici, o nouă • gală. Program 
începe la ora 19,30.

• Asociația sportivă Forestierul 
întreprinderii forestiere Stilpeni < 
prinde în secțiile sale 1750 de me 
bri UCFS. fa

In orele libere, muncitorii își ț 
petrece timpul în mod plăcut juci 
volei, șah, popice etc.

Asociația sportivă Forestierul a f 
reprezentată în campionatul regioi 
de fotbal, recent terminat, de o ec 
pă care s-a clasat pe locul III. Prin 
sportivii fruntași se numără Ion Op 
sortator, Uie Ghenea electrician, ] 
Tudose tehnician și alții.

„Forestierul" stilpeni este una d 
tre asociațiile fruntașe din regiur 
Argeș.

Ilie Fețeanu-coresp

0 victorie care ne oblig
(Urmare din pag. 1) 

prospătarea cu elemente tinere și 
lentate a tuturor „garniturilor" c 
ne reprezintă țara in diverse comp 
ții internaționale. In această dire 
cea de a ll-a ediție a Campionati 
mondial de handbal feminin in 7 
servit tuturor antrenorilor, speciali 
lor și sportivilor un număr mare 
exemple de felul cum trebuie să 
joace in handbalul modern și. in a 
Iași timp, o lecție: în orice echipă i 
turi de nume sonore trebuie să-și 
sească loc, cu curaj, tinerele tale 
lată, incadrind în echipă alături 
toarte bune tehniciene ca Ana Bol 
Irina Hector, Aurora Leonte sau ' 
torița Dumitrescu pe tinerele jucate 
Liliana Borcea, Elena Hedeșiu etc. 
trenorii Constantin Popescu și Nic< 
Nedef au putut verifica din nou 
practică un principiu viabil și știi 
fie.

Să lucrăm deci cu răbdare, 
migală chiar, să privim în perspec 
și, mai ales, să nu ne speriem 
greutăți. Aceasta este o inaltă dat 
ce ne revine nouă, tuturor. Grijii pa 
dului și a statului nostru democ 
popular pentru continua întărire și < 
voltare a mișcării sportive trei 
să-i răspundem prin noi succese s; 
tive de răsunet.



ȘTIRI, REZULTATE
• Zilele acestea se desfășoară doua 

importante acțiuni ale federației noas
tre de fotbal :

La Sighișoara s-a deschis tabăra de 
vară a juniorilor (de Ia 14 iulie la 7 
august), cu participarea a peste 80 de 
tineri jucători selecționați din toată 
țara.

La Mediaș are loc un curs de perfec
ționare pentru arbitri. La acest curs 
(15—23 iulie) iau parte peste 70 de 
arbitri din Iotul din care se fac dele
gări la meciurile de categorie A și B.

• în turneul echipei braziliene Me
tropol a intervenit o modificare: după 
partida de la Satu Mare, oaspeții vor 
evolua vineri la Baia Mare, în compania 
formației locale C.S.O., iar duminică 22 
iulie, Metropol va juca la Sibiu cu 
G.S.M. în total, echipa braziliană sus
ține în țara noastră 10 meciuri.

• Cîteva rezultate de jocuri ami
cale disputate duminică :

Farul Constanța—Știința Cluj 5—3 
(2—0). Au marcat: Zgardan (2), Mă- 
nescu (2) și Ciosescu, respectiv Petru 
Emil, Marcu și Moldovan. Jocul a fost 
de bun nivel tehnic, cu multe faze fru
moase. (C. Popa și E .Petre, coresp.).

ASMD Satu Mare—AS Unio Satu
Mare 10—0 (6—0). Echipa învingă
toare a jucat bine, dovedind multă 
coeziune între compartimente (A. Ver- 

coresp.).
. C. Victoria Roman—Cimentul Bl- 

caz 5—2 (1—1). Meciul a avut loc 
la Bacău. (Oct. Uțu, coresp.).

CLASAMENTUL 
„CUPEI SPORTUL POPULAR”

(echipei cu cea mai sportivă comportare 
în campionat)

1. U.T, Arad
2. Rapid București

3—4. Steaua București 
Dinamo Bacău

5. Progresul București
6—7. Știința Timișoara 

Minerul Lupeni
8. Dinamo București
9. St. roșu Brașov 

10—11. Știința Cluj
Jiul Petrila

12. Petrolul Ploiești
13. Metalul Tîrgbviște
14. Dinamo Pitești

3 puncte
4 puncte
6 puncte
6 puncte
7 puncte 

10 puncte
10 puncte
11 puncte
12 puncte 
15 puncte 
15 puncte 
19 puncte 
23 puncte 
46 puncte

CLASAMENTUL
„CUPEI LOTO-PRONOSPORT**

Barajul pentru categoria B
se apropie de sfirșit...

Au mai rămas de disputat două eta
pe în cadrul turneului de calificare 
pentru categoria B (astăzi și dumi
nică) și vom cunoaște cele șase echi
pe care vor promova în categoria B.

Care este situația la ora actuală? 
Ce echipe au șanse mai multe la locu
rile 1—2 din cele trei serii?

Lucrurile par ceva mai limpezi în 
seria I, de la Rm. Vilcea, unde FI. roșie 
Tecuci și IMU Medgidia domină lo
tul celorlalte echipe, totalizînd maxi
mum de puncte din două meciuri. Ele 
sînt favorite în partidele de azi:

IMUM — Moldova Iași și
FI. roșie —Textila Buhuși
Cîștigînd aceste meciuri, echipele 

din Tecuci și Medgidia își asigură 
primele două locuri și deci, dreptul de

Ce-i antrenamentul
„pe interval de 45 de secunde” ?

Alai mulți cititori ne-au întrebat ce 
este antrenamentul așa numit „pe in
terval de 45 secunde”. Pentru răspuns 
ne-am adresat tov. prof. Tr. Tomescu, 
antrenor federal, care a participat la 
cursul internațional de antrenori 
U.E.F.A. din acest an, la care s-a dis
cutat de această metodă de antrena
ment. In rezumat, el ne-a spus :

„S-a stabilit, cu ajutorul medicinii 
sportive, că un fotbalist poate suporta 
un efort maxim timp de 45 de secunde 
și că, bine pregătit, poate repeta un 
astfel de exercițiu de 12—16 ori, cu o 
pauză de 30—45 secunde. Antrenorul 
englez, \V. Winterbottom, care a pre
zentat acest referat la cursul interna
țional, susține că un astfel de antre
nament efectuat intr-o zi dintr-un ci
clu săptăminal, de obicei joia, poate 
asigura pregătirea fizică necesară, 
fără să fie nevoie de alt antrenament, 
in afară de joc.

Iată un exemplu de asemenea exer- 

promovare în categoria B. Cu un to
tal de 6 puncte, ele nu mai pot fi a- 
junse.

Mai pasionantă este lupta în cele
lalte două serii și mai cu seamă în se
ria a 11-a (P. Neamț), unde surprizele 
de duminică au complicat situația și 
patru echipe (Drubeta Tr. Severin, 
Progresul Alexandria, Rulmentul Bra
șov și Filaret București) au fiecare 
șanse să se claseze pe locurile 1—2. 
Ultimele două etape vor fi hotărîțoare 
în această privință.

Astăzi au loc întîlnirile următoare:
Progresul — Rapid
Rulmentul — Filaret
In seria a IlI-a (Mediaș), echipa 

antrenată de maestrul emerit al spor
tului I. Petschowski, A. S. Cugir este 
principala candidată la unul din cele 
două locuri fruntașe, li mai sînt ne
cesare doar două puncte și acest lucru 
este posibil să-1 realizeze în ultimele 
două meciuri. Pentru celălalt loc con
curează Unirea Dej, Voința Oradea și 
Ceramica Jimbolia, echipa la care 
joacă doi foști juniori UEFA, Renye și 
Schweillinger. Iată partidele progra
mate pentru azi:

A. S. Cugir — Minerul Baia Sprie.
Ceramica — Avîntul Reghin.
Două din partidele penultimei etape 

s-au disputat ieri. Ele s-au terminat 
cu următoarele rezultate:

La Piatra Neamț: Metalul —
Drubeta 3—1 (1—0). Au marcat! 
Burcea (min. 16), Țimer (min. 50), 
Moisescu (min. 58), respectiv Diaco- 
nu (min. 77).

La Mediaș: Unirea Dej — Voința 
Oradea 3—1 (2—0). Au marcat: Bu
jor (min. 13), Bandi (min. 17 și 90), 
respectiv Fecser (min. 67).

ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ..
Activitatea fotbalistică se rezu

mă, în prezent, la citeva întîlniri 
amicale sau internaționale. Cele 
mai multe echipe, în frunte <*u 
cele de categorie A și B, au intrat 
— ca să spunem așa — în vacan
ță. Pentru scurt timp însă, deoare
ce foarte curînd vor trebui să în
ceapă pregătirile pentru viitorul 
campionat. In categoria A între
cerile oficiale vor începe la 19 au
gust, iar în categoria B la 2 sep
tembrie. Deci, mai ales, pentru for
mațiile din prima categorie, prea 
mult timp nu mai este. Și în acest 
interval de o lună pentru unele și 
de o lună și jumătate pentru al
tele jucătorii trebuie să-și încheie 
pregătirea ți să fie gata să încea
pă noul campionat

In acest scop 
este necesar să se 
ia măsuri încă de 
pe acum, în a- 
ceastă perioadă 
de vacanță.

Ce trebuie să facă secțiile de 
fotbal ?

In primul rînd, pînă la 25 iulie, 
vor organiza ședințe de analiză te
meinică a comportării echipelor 
respective în campionatul pe anul 
1961—62. Această analiză este 
foarte necesară și importantă pen
tru viitoarea activitate. Dezbătînd 
pe larg modul în care biroul sec
ției a luptat pentru traducerea in 
viață a prevederilor planului de 
măsuri elaborat de Consiliul Gene
ral UCFS privind ridicarea calita
tivă a fotbalului nostru, analizind 
cu mult simț critic, cu exigență 
felul în care antrenorii și jucătorii 
au aplicat indicațiile metodice date 
de federație și principiile orientării 
in joc, subliniind părțile pozitive 
ale activității pe anul competițio- 
nal expirat și scoțînd cu curaj la 
iveală lipsurile care stăruie în 
munca lor, secțiile de fotbal vor fo
losi toate concluziile la întocmi
rea planurilor de muncă pe semes
trul al doilea și Ia alcătuirea pla
nurilor de pregătire a echipelor. O 
deosebită importanță se va acorda. 

în aceste analize, disciplinei jucă
torilor, antrenorilor și celorlalți fac
tori cu răspundere in activitatea 
secțiilor, îmbunătățirii muncii edu
cative și a procesului de instruire 
care trebuie să stea permanent in 
centrul preocupărilor tuturor sec
țiilor de fotbal.

In al doilea rînd, secțiile de fot
bal trebuie să-și îndrepte toată a- 
tenția asupra antrenamentelor pen
tru noul campionat. Aceste pregă
tiri trebuie să înceapă la 20 iulie 
pentru echipele de categorie A și 
la 1 august pentru cele de B Intre 
20 și 31 iulie, antrenorii echipelor 
din categoria A și tineret vor pune 
accent pe readaptarea organismu
lui jucătorilor la efort și pe îmbu
nătățirea procedeelor tehnice în 

condiții aproape de 
joc, iar între 1 — 
19 august, etapa 

precompetiționa I ă, 
vor urmări defini
tivarea și omoge

nizarea formației de bază care
va juca în campionat. Pentru e-
chipele de categorie B etapele, sînt 
1—15 august și 16—31 august, cu 
aceleași sarcini ca și la echipele 
din A. Antrenorii vor lucra pe baza 
indicațiilor metodice date de fede
rație și vor respecta cu strictețe 

.recomandările în ceea ce privește 
volumul sporit de muncă, durata și 
intensitatea crescută a antrenamen
telor.

Secțiile de fotbal și antrenorii 
trebuie să privească cu toată se
riozitatea și răspunderea pregăti
rea fotbaliștilor, luînd din timp 
măsurile organizatorice și tehnice 
care se impun. Echipamentele și 
materialele sportive trebuie revizui
te și eventual completate, terenu
rile bine pregătite și utilate cu 
toate aparatele ajutătoare necesare 
în procesul de instruire.

Toate eforturile pentru buna 
pregătire a jucătorilor, pentru o 
comportare superioară a echipelor 
și, implicit, pentru un nivel tehnic 
ridicat al noului campionat I

(echipei cu cea mai mare diferență 
între golurile date și cele primite)

1. Dinamo București
2. Petrolul Ploiești
3. Progresul București
4. St. roșu Brașov
5. Steaua București
6. știința Cluj
8. Rapid București 
UX Arad

9. Dinamo Bacău
10. Știința Timișoara
11. Jiul Petrila
12. Dinamo Pitești
13. Minerul Lupeni
14. Metalul Tîrgoviște

+27 goluri 
+24 goluri 
+15 goluri 
+13 goluri 
+ 8 goluri 
+ 2 goluri 
+ 1 gol
+ 1 gol
— 1 gol
— 4 goluri 
—10 goluri 
—17 goluri 
—23 goluri 
—33 goluri

Cetatea Giurgiu—Metalul Colibași 0-3 (0-45)
PROGRAMUL ETAPEI DE DUMI- 

N1CA A CAMPIONATELOR 
DE CALIFICARE

Campionatele de calificare — faza 
interregională—au programată pentru 
duminică 22 iulie o nouă etapă: a treia 
în grupele I, II și III zonale, a șasea 
în cea de a IV-a grupă. Iată care sînt 
jocurile etapei de la sfîrșitul acestei 
săptămîni și modificările survenite în 
programarea inițială.

GRUPA I: înainte Timișoara — 
Constructorul Hunedoara (m); C.S.O. 
Baia Mare—Cooperatorul Șimleu (m)', 
Știința Timișoara — Corvinul Deva 
(f): meciul C.S.O. Baia Mare — 
Ș.S.E. Oradea (f) se va disputa joi 26 
iulie. GRUPA A 1I-A: Fulgerul Su
ceava — C.S.O. Brăila (m)j Rul
mentul Bîrlad — Progresul Tg. Neamț 
(m); Chimia Suceava — C.S.O. Brăi
la (f). GRUPA A III-A: Victoria Bu
zău — Industria Sîrmei Cîmpia Turzii 
(m); Banca Tg. Mureș — Știința Bra
șov (m); Voința Ploiești — Știința 
Dej (f): Sanitarul Tg. Mureș — Par
tizanul Roșu Brașov (f). GRUPA A 
IV-A: Oțelul București — Cetatea 
Giurgiu (m); Stuful Tulcea — Metalul 
Colibași (m); F.C. Argeșul Curtea 
de Argeș — Voința Constanța (f).

CONTESTAȚII...

Cam multe și marea majoritate ne
întemeiate, motiv pentru care noi nu 

cițiu. Două perechi de jucători. A—B 
și C—D stau față in față la o dis
tanță dc 40 metri. Jucătorul A con
duce balonul în viteză, iar C îi iese 
in întimpinare și-l atacă. Dacă A reu
șește să-1 depășească pe C, continuă 
cursa, face cîteva pase cu jucătorul D, 
apoi se întoarce pentru a face față 
din nou atacului jucătorului C, care 
a revenit. Și așa mai departe, timp 
de 45 de secunde, de unde și numele 
acestei metode de antrenament

Se pot face astfel de exerciții și pe 
spații mai mici, cu balonul sau fără 
balon, cu ajutorul diferitelor aparate, 
individual, pe compartimente etc.”.

le enumerăm, iar Comisia centrală 
de competiții din cadrul F.R. Volei, 
luînd în discuție desfășurarea de pînă 
acum a campionatelor de calificare, 
le-a și respins. Bineînțeles, nu înainte 
de a fi constatat o anumită tendință 
spre... contestomanie, fenomen gene
rat în cele mai multe cazuri de necu
noașterea corespunzătoare a regula
mentelor de către cei ce conduc echi
pele ți care astfel nu fac decît să 
producă perturbații în activitate.

...Și o contestație admisă: la meciul 
masculin Cetatea Giurgiu — Metalul 
Colibași, cîștigat de prima echipă cu 
3—1. aceasta a folosit un jucător, Mir
cea Saulig, legitimat pentru anul în 
cure și la Știința Construcții. Jucă
torul in culpă este pasibil de suspen
dare pe minimum un an de zile, gravi
tatea sancțiunii urmînd s-o decidă 
comisia de disciplină din F.R. Volei. 
Pînă una alta, însă, Cetății Giurgiu 
i-a fost dat joc pierdut cu 0—3 
(0—45J în favoarea echipei Metalul 
Colibași. Clasamentul întrecerii mas
culine din grupa a IV-a zonală, cu
modificarea produsă în urma acestei
contestații, arată acum astfel:

1. Oțelul București 5 4 t 13: 6 9
2. Metalul Colibași 4 3 1 9: 4 7
3. Stutuț Tulcea 5 2 3 10:11 7
4 Electronutere Craiova 5 2 3 8:10 7
5. Cetatea Giurgiu 5 1 4 5:14 6

Azi este ultima zi pentru cumpărarea 
biletelor la tragerea specială Loto Cen
tral de vineri 20 iulie a. c. Tragerea va 
avea loc miine la ora 19, în București, 
la grădina Lot o-Pronosport din calea 
Victoriei 117—119.

La această tragere se atribuie gratuit, 
din fond special : autoturisme .Jdosk- 
vici”, motociclete „Jawa“ și 100
călătorii în U.R.S.S.; magnetofoane, te
levizoare, aragazuri, frigidere, mașini de 
cusut, aparate de radio cu pikup etc.* 
etc.

Se extrag în total 51 de numere.
Biletele sferturi participă împreună cu 

biletele întregi la atribuirea autoturis
melor.

Amănunte despre condițiunile de par
ticipare la tragerea specială Loto Cen
tral de miine găsiți în prospectele care 
se difuzează gratuit prin agențiile Loto- 
Pronosport.

CONCURSUL PRONOSPORT NR. 29

(ETAPA DIN 22 IULIE A. C.)

An de an se confirmă faptul că la 
concursurile Pronosport din sezonul de 
vară se obțin premii frumoase. Expli
cația constă în aceea că programele de 
concurs sînt alcătuite din meciuri cu 
echipe care obțin multe rezultate sur

PRIVELIȘTI 1NCINTĂTOARE 
CONDIȚII OPTIME DE CAZARE 

Șl MASA

___________C3_______
/ MUN’ei.E

4

’văfâșlefâpfâ 
dorice sezon

Se organizează tabere pentru elevi, 
studenți și salariați. Informații — 
l.G.O. Reșița, str. Fîntînilor nr. 1, tel. 
15 și la I.G.R. Caransebeș, str. Vasile 
Roaită nr. 11 tel. 278.

1X2X1X21
Tragere specială Loto-Central

priză. La concursul din 8 iulie a. c. nu 
s-a înregistrat nici o variantă cu 12 re
zultate. Concursul următor — nr. 28 din 
15 iulie a. c. — s-a încheiat și el cu 
surprize, avînd patru de 2 și doi de x. 
Cu toate că unul din meciuri a fost a- 
nulat, este de așteptat ca și acest con
curs să se încheie cu premii frumoase.

Concluzia care se desprinde este că 
la concursurile din sezonul de vară 
este indicată participarea pe sistem re
dus deoarece se pot întocmi scheme cu 
mai multe pronosticuri.

Iată acum pronosticurile pe care le-a 
dat „Programul Loto-Pronosport* pen
tru concursul nr. 29 (etapa din 22 iulie 
a. c.):

1. T.S.K.A.—Kairat Alma-Ata 1
2. Pahtakor Tașkent—Dinamo Mos

cova 1 x
3. Voința Oradea — Avîntul Reghin

(baraj) 1
4. Drubeta T. Severin — Filaret

București (baraj) 1 x
5. FI. Roșie Tecuci — I.M.U. Med

gidia (baraj) 1 2
6. Unirea Botoșani — Moldova Iași

(baraj) 2

7. Metalul Pitești — Rapid Ploiești
(baraj) 1 2

8. Unirea Dej — A.S. Cugir (baraj) 2 1
9. Budai Spartacus — Debrecen

(R.P.U.) 2 x
10. Nyiregyhaza •— Ozd (R.P.U.) x 1
11. Budapest! Elbre — Szekesfesfeher-

var (R.P.U.) 1 x
12. Budapesti Spartacus — Cegled

(R.P.U.) 1

In atenția partieipanților !
Rezultatele acestui concurs vor fi co

municate duminică seara după ora 21.
PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres nr. 29 din 
18 iulie 1962, au fost extrase din urnă* 
următoarele numere : 38 42 23 34 31 33. 
Numere de rezervă : 25 8.

Extragerea suplimentară (5 numere 
din 49) : 37 4 16 20 38. Fond de premii : 
472.491 lei.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 25 iulie 1962 la Eforie Nord.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.



(aliiicativ bun in preajma „mondialelor
Orașul Galați a trăit duminică e- 

venimente sportive deosebite. După ce 
Iolanda Balaș a trecut ștacheta înăl
țată la 1.85 m, sute de spectatori 
gălățern prezenți la campionatele re
publicane de atletism s-au îndreptat 
spre stadionul C S.O. din centrul o- 
rașului unde se desfășura întîlnirea 
de haltere dintre echipa R.P. Romine 
și renumita selecționată a R.P. Po
lone. Aci, ei au asistat Ia o luptă 
deosebit de pasionantă aplaudînd cu 
entuziasm recordul mondial de ju
niori obținut de mezinul echipei țării 
noastre F’ți Balaș, precum și valo
rosul record republican al lui Lazăr 
Baroga. Nu a lipsit mult ca orașul 
Galați să înscrie în palmaresul spor
tiv și primul record mondial de se-

Campionul și recordmanul 
Waldemar Bazanowski a 

1“ 162,5 kg, performanță care 
constituit

niori. < 
lumii 
„aruncat' . .
ar fi constituit un nou record al 
lumii. Din păcate insă, la cîntărire 
(așa cum se procedează in aseme
nea ocazii) Bazanowski a depășit
cu... 100 de grame limita categoriei 
ușoare.

întîlnirea de duminică cu haltero
filii polonezi a arătat buna pregătire 
a sportivilor noștri. Perspectivele 
pentru apropiatele campionate mon
diale de la Budapesta sînt frumoase. 
Scorul de 4—3 cu care am fost în
vinși de a doua echipă din lume 
trebuie consemnat pozitiv. In fața 
unor recordmani și campioni mon
diali ca Bazanowski, Palinski, a unor

In preajma Balcaniadei de tenis

Ieri a sosit în Capitală reprezentativa Greciei
Ne mai despart doar patru zile de 

inaugurarea celei de a treia ediții a 
Balcaniadei de teniș pe care o găzduieș
te țara noastră la Brașov. Jocurile se 
vor desfășura între 23 și 29 iulie și 
la ele și-au anunțat participarea repre
zentativele masculine ale R. P. Bulga
ria. R.P.F. Iugoslavia, Greciei și Tur
ciei. Acestor echipe li se va alătura, 
firește, formația R. P. Romîne.

Pregătirile sînt în toi. Organizatorii 
au luai din vreme măsurile necesare 
pentru asigurarea unei bune desfășurări 
a întrecerilor și, așa după eum ni se 
comunică, la Brașov exiști mult interes 
pentru acest eveniment sportiv. De ase
menea. pregătirile tenismanilor romîni 
sînt aproape terminate, urmînd ca an
trenorul Marin Viziru să stabilească 
formația pentru fiecare meci. Lotul

nostru este alcătuit din maestrul spor
tului Ion T’riac, C. Năstase. G Bosch, 
P. Mărmureanu și D Viziru. Vești 
cinci jucători se află de acum la Bra
șov unde fac antrenamente de acomo
dare.

In turneul balcanic o întîlnire inter- 
țări cuprinde trei meciuri: două de 
simplu și una de dublu.

în vederea participării la competiție, 
oaspeții au și început să sosească. 
Prima reprezentativă care a poposit Ia 
București este cea a Greciei. Au făcut 
deplasarea următorii jucători în ordinea 
valorică 
cialitate
Kalyvas, 
Celelalte 
seaseă pînă simbătă.

stabilită de federația de spe- 
din Atena: Kalogeroopolos,

Kanellopoulos, Pourpouras. 
delegații sînt așteptate să »o-

Importante întreceri internaționale de natație

halterofili de certă valoare internațio
nală ca Novak, Kozlowski, Kaczkow- 
ski noi nu puteam emite pretenții 
mai mari, și rezultatul final al reu
niunii este valoros. Toți halterofilii 
romîni care sînt în- plină pregătire 
în vederea „mondialelor" au dovedit 
că merg pe un drum bun. Dacă vor 
atinge forma lor maximă în sep
tembrie, la campionatele mondiale, 
fără îndoială că ei se vor afirma pe 
plan internațional.

FIȚI BALAȘ a corectat din nou 
toate recordurile, dintre care cel mai 
valoros este cel de la total (357,5 kg), 
cu 10 kg. superior vechiului record 
mondial de juniori. Cu această per
formanță, Fiți Balaș l-a egalat pe 
maghiarul Foldi care deține cel mai 
bun rezultat european al anului. în 
plus, e util să amintim că anul trecut 
titlul de campion european a reve
nit sovieticului Minaev tot cu 357,5 
kg. 1 Foarte bine s-au comportat șt 
a Iți halterofili: LAZĂR BAROGA 
și-a corectat recordul la total, iar lui 
ION PANAIT nu î-a lipsit mult să 
depășească recordul la cocoș. (Deși 
sfătuit de antrenori el nu a respectat 
indicațiile la aruncat). Victoriile a- 
cestor doi halterofili au fost deosebit 
de valoroase. Dar și SILVIU CAZAN 
a arătat o îmbucurătoare revenire de 
formă. El a obținut cu acest prilej 
(435 kg.), cea mai' bună performanță 
a sa din ultimii trei ani. Cuvinte 
frumoase merită și LISIAS 1ONESCU, 
care cu un promițător 375,5 kg. ne 
dă speranțe că în curînd va trece 
de „bătrînul" record de 380 kg. TI- 
BER1U ROMAN a concurat bine dar 
sîntem convinși că va putea trece 
de 400 kg. care în ultima vreme a 
devenit pentru el o limită...

în ce privește calitățile 
polonezi și învățămintele 
această întîlnire ne vom 
un alt prilej.

în sfîrșit, o notă bună 
ganizare și arbitri.

ION OCHSENFELD

sportivilor 
culese
ocupa

din
cu

(Urmare din pag. 1)

10: sărituri 
ora 17,30:

pentru or-

Romînia-- Polonia 22-0
WOLOM, 18 (prin telefon). Jucînd 

marți la Wolom, in R.P. Polonă, se
lecționata de tineret a țării noastre 
a întîlnit reprezentativa de tineret a 
țării gazdă. După un prim succes 
(17—3 la Siedlce), rugbiștii. romîni 
au -desfășurat din nou un joc de 
înaltă clasă, confirmînd din plin va
loarea rugbiului romînesc. Meciul a 
fost frumos, tinerii sportivi romîni im- 
punîndu-se printr-un joc foarte deschis. 
Balonul a fost purtat „la mină", lucru 
pentru care întreaga echipă, care a 
jucat excelent, a primit aplauze nu
meroase. Iată formația utilizată de 
selecționata țării noastre: Dăiciulescu- 
Coravu. N'ica, Rahtopol, Dragomir- 
Nicolescu, Boiangian-Teianu, Moro-

mete, Marin-Goga,
Polizache, 
Soare și 
Polizache. 
Nicolescu,

Cele 22
în felul următor. In prima repriză: 
Moromete încercare (3—0), Tuțuianu 
transformare (5—0), Dragomir în
cercare (8—0). După pauză: Coravu 
lovitură de pedeapsă (11—0), Cora
vu încercare (14—0), Dăiciulescu în
cercare (17—0), Baciu încercare 
(20—0) și Nica transformare (22—0).

Partida a fost bine arbitrată de 
polonezul Zbikowski.

Sportivii romîni se reîntorc în Ca
pitală în cursul zilei de azi.

Tuțuianu-Baciu. 
jucat 
buni: 

Soare,

Vanghele. Au mai 
Vasilescu. Cei mai 
Vanghele. Tuțuianu, 
Dragomir și Coravu. 
de puncte au fost marcate

DUMINICA, ora 
de la platformă; 
libere de la platformă; de la 
100 m delfin (fj, 200 m spate 
m liber (f). 200 m bras (b),

impuse 
sărituri 
ora 19: 
(b), 100 

100 
bras (f). 200 m delfin (b), 400 m 
liber (b). 4x100 m mixt (f).

m

I

R.P.U.,
R.P.R. I Șl R.P.R. II

LA ARAD. TURNEU' INTRE 
R.D.G.,

Bazinul „din pădurice" de la Arad, 
care a găzduit în condiții excelente

miine Începe
CONCURSUL INTERNATIONAL 

DE CICLISM PE PISTĂ
(Urmare din pag. 1)

turneul internațional cîștigat de re
prezentativa de tineret a R. P. Ro- 
mîne, va primi din nou oaspeți de 
seamă. Aci, va avea loc un mare tur
neu internațional de polo, la care vor 
lua parte primele reprezentative ale 
R. P. Ungare, R. D. Germane și R. P. 
Romine, precum și selecționata se
cundă a R. P. Romîne. Valoarea re
cunoscută pe plan mondial a polișU- 
lor maghiari și frumoasa rivalitate 
sportivă creată între echipele R. D. 
Germane și R. P. Romîne (în ulti
mele două meciuri victoriile au fost 
împărțite) constituie argumente grăi
toare asupra interesului stirnd de 
turneul ce se va desfășura simbătă 
și duminică la Arad.

valoare din R.S. Ceho-cicliști de 
slovacă

întrecerile primei zile a concursului 
internațional de ciclism pe pistă încep 
Ia ora 16.30. Mîine după-amiază vom 
asista pe velodromul Dinamo la urmă
toarele probe:

viteză (serii și recaliticări). 4000 m 
— urmărire individuală, 1.000 tu 
start de pe loc. cursa italiană.

Antrenorii echipei naționale au for
ma- astfel reprezentativele noastre pen
tru probele din prima zi a întreceri
lor-

Viteză: DAN POPOV1CJ. PETRE 
TACHE VASILE OPREA. C VOICU

1000 ni cu start de pe loc: DUMI
TRI STAN MIHAI VOINESCU

4000 m — urmărire individuală : 
SILVIU DUȚA. V. VOLOȘ1N

Cursa italiană: PETRE TACHE, 
CONSTANTIN VOICU, DUMITRU 
STAN' SILVIU DUȚA. CONSTANTIN 
TU DOSE.

In fiecare zi (vineri, simbătă și du- 
minică) întrecerile încep la ora 16,30. 
Biletele pentru cele trei zile de con
curs s au pus în vînzare la casele sta
dionului Dinamo.

Echipa de polo a R.S.S. Ucrainene 
învingătoare la Cluj și îg. Mureș

Selecționata de polo a R. S. S. 
Ucrainene a evoluat marți și miercuri 
Ia Cluj și la Tg. Mureș. La Cluj, 
oaspeții au învins echipa locală Știin
ța cu 10—4 (3—0, 2—2. 4—1. I—I), 
iar la Tg. Mureș au dispus de Mu
reșul cu 5—3 (0—1. 2—0. 3—1 0—1).

Cicliștii noștri

concurează in Uniunea Sovietică
leri a 

delegația 
ticipa la 
fond de . . ____
R. P Romine este formată din: 
briei Moiceanu, Constantin Dumitrescu, 
Ion Ardeleanu. Aurel Șelaru. Gh. Rări Il
iescu și Ion Cosma. Delegația este con
dusă de Tr Dinut, secretar al F.R.II.

plecat în Uniunea Sovietică 
de cicliști romîni care va par- 
in trecerile internaționale de 

la Kaunas și Tallin. Echipa 
: Ea-

B

ORADEA (prin telefon). Echipa 
masculină Vorwârts Leipzig, campioa
na de baschet a R.D. Germane, și-a 
continuat turneul în țara noastră, ju
cînd marți după-amiază la Oradea_. 
Beneficiind de up lot numeros (15 
jucători), oaspeții au alcătuit două 
echipe care și-au disputat întîietatea 
îm compania formației Voința și a 
selecționatei orașului. In prima parii-, 
dă, Vorwârts II a dispus de Voiyța 
cu 56—26 (23—17).

Selecționata orașului Oradea a o-, 
pus o dîrză rezistență campionilor. 
R.D. Germane, dar. spre sfîrșit n-a mai 
făcut față superiorității oaspeților în' 
lupta sub panouri. In plus jucători 
de bază ca Beretzki, Szebestien și 
Mokos au fost eliminați pentru comi
terea a cinci greșeli personale, fapt 
care a scăzut din potențialul echipei. 
Vorwârts I a cîștigat cu 65—53 (33 
—27).

Valoroasa echipă Vorwârts își con
tinuă turneul în R.P. Romînă, jucînd 
joi la Tg. Mureș cu selecționata locală.

ILIE GHIȘA 
coresp. regional

PictrzyKowshi va boxa 
la Craiova

Ud reușit simpozion după campionatul mondial 
de handbal în 7

După frumoasa victorie obținută de 
handbalistele noastre. Consiliul meto- 
dico-științific UCFS a avut o fru
moasă inițiativă, organizînd a doua 
zi după campionate un mic simpozion 
la care și-au dat concursul Dispensarul 
central sportiv și Catedra de jocuri 
sportive de Ia I.C.F. Lucrările sim
pozionului s-au desfășurat la sediul 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport, 
unde au fost invitați antrenorii echi
pelor participante la cea de a doua 
ediție a campionatelor mondiale de 
handbal în 7. medici sportivi, meto- 
diști, activiști și studenți I.C.F. Tov. 
Tudor 
rației 
scurtă
nuluL

Candidatul în 
prezentat un referat bazat pe înregis
trarea a cîtorva elemente tehnico- 
tactice ale jocului de handbal în 7. 
(Datele au fost culese, cu ajutorul 
unei brigăzi de studenți de la I.C.F. 
la jocurile susținute la București).

Directorul Dispensarului central

Vasile, vicepreședintele Fede- 
romîne
expunere

sportiv, dr. Miron Georgescu și cola
boratorii au prezentat o lucrare pri
vind particularitățile morfo-funcționale 
a echipelor cercetate (R.P.R., R.P.P., 
R.P.U., R.S.C., Germania și Japonia)'. 
Pe baza celor înregistrate, autorul 
face o apreciere corelată a datelor 
antropometrice a explorării funcțio
nale și a calității fizice, ajungînd la 
concluzii interesante asupra potenția
lului de joc al echipelor confirmat 
de altfel și de clasamentul final.

Participanții au manifestat un viu 
interes față de problemele abordate 
de cercetătorii și specialiștii noștri, și 
au apreciat înaltul lor conținut ști
ințific.

CRAIOVA 18 (prin telefon). Astâ- 
sears este așteptată să sosească în 
localitate puternica echipă de box 
ta Bielsko-Biala care, la invitația cJB 
buluț sportiv orășenesc Craiova, va 
susține două întilniri, prima urtnînd 
să aibă loc mîine seară de la ora 
20.

Interesul amatorilor de box din 
Craiova pentru întilnirea cu pugiliș- 
tii polonezi este deosebit de mare 
datorită faptului că în formația 
oaspeților vor evolua renumitul Pie* 
trzykowski (învingătorul lui Negrea 
la campionatele europene de la Lu
cerna), de trei ori campion al Euro
pei și cîștlgător al medaliei de ar
gint fa J-O- de la Roma, precum și 
boxerii fruntași: Zgodal, Kucmierz 
șl Hubert (fost campiori al R.P. Po
lone), Anton Sokolowski (campion al 
Sileziei), Rudolf Hajek, Roman Po
lak ș.a.

Sparta Bielsko-Biala activează în 
prima ligă din campionatul R.P. 
lone.

Boxerii craioveni s-au pregătit 
tens în vederea acestei întilniri.
trenorul Luca Romano, care împreu
nă cu antrenorii Ciocan și Lungu, s-a 
ocupat de pregătirea echipei, ne-a 
declarat că va folosi următoarea for
mație : Vintilă, Marinescu, Goanță^rf 
Pătrașcu, Ion Marin, M. IonescCtjfci'.'.^f 
zatu, Deca, Zaharia.

Pînă la ora actuală antrenorii cra
ioveni nu s-u decis asupra titularu
lui la categoria semigrea.

Po-

tn-
An-

R. CALARAȘANU

de handbal, a făcut o 
a tematicii simpozio-

știinje Nicu Alexe a

SURPRIZE ÎN C\MPIOV\TELE MONDIALE OE SCRIMĂ
Sferturile de finală și semifinalele pro

bei de floretă bărbați din cadrul cam
pionatelor mondiale de scrimă ' 
Buenos Aires 
prize, care au__________________
mari favorițl. Printre el, campionul o- 
limpic Viktor Jdanovici (U.R.S.S.), ma-

de ia 
au fost marcate de sur- 
dus la eliminarea citorva

ghlarul Jeno Kamuty, italianul Carpane- 
da și americanul Axelrod. In turneul 
final s-au calificat doi scrimeri sovie
tici, Midler și Sveșnikov, doi polonezi, 
Parulskl și Wojda, doi francezi, Magnan 
și Barrabino, L. Kamuty (R.P. Ungară) 
și Brecht (R.F. Germană).

Campionatul mondial studențesc de șah
2. R.S. Cehoslovacă 11 puncte; 3. R.P.F. 
Iugoslavia 9,5 puncte; 4. R. P. Un
gară 9 puncte; 5—6, R. P. Romînă, 
R. P. Bulgaria 8,5 puncte; 7. R. D. 
Germană 8 puncte; 8. R. P. Polonă 7 
puncte; 9. R. P. Mongolă 4,5 puncte. 
Echipele U.R.S.S.,- R. P. Romîne, Iu
goslaviei și R. D. Germane au un meci 
mai puțin jucat.

In turul 5, selecționata studenților 
romîni a terminat la egalitate (2—2) 
cu R. P. Polonă.

După 5 ture, clasamentul turneului 
final al campionatului mondial studen
țesc de șah de la Marianske Lazne se 
prezintă astfel: 1 U.R.S.S. 14 puncte;

Luptătorii romîni la Kiev
KIEV (Agerpres). Selecționata de 

lupte libere a R. P. Romîne, aflată In 
turneu în U.R.S.S., a întîlnit la Kiev 
echipa R.S.S. Ucrainene. Victoria a fost 
repurtată de sportivii sovietici cu scorul 
de 6—2. Cel mai bun luptător al selec
ționatei romîne a fost Francisc Balo, 
care a cîștigat la puncte întîlnirea
Iakov Golștein. Crăciun a terminat la 
egalitate cu Litvin și Nicolae Pavel cu 
Vediapin.

cu

FILATELIȘTn sovietici vor fi In cu- 
rînd in posesia onor frumoase mărci 
poștale cu subiect sportiv. Este vorba 
de timbre care au ca tematică victoria 
schioarelor sovietice la Campionatele 
mondiale de la Zakopane, participarea 
fotbaliștilor sovietici la campionatul 
mondial din Chile, campionatele mon
diale de ciclism din Italia, campionatele 
mondiale de volei din U.R.S.S.. campio
natele mondiale de canotaj din Elveția, 
campionatul mondial de pentatlon mo
dern din Mexic.

ALPINIȘTII sovietici șl englezi se pre
gătesc împreună pentru a escalada cel 
mal înalt vîrf a
munismulul.

ECHIPA de 
antrenat timp_ __ __._________ __
in vederea Jocurilor asiatice care vor 
avea loc la Djakarta. Cicliștii indone
zieni vor fi însoțiți la această competi
ție de antrenorul Rolf Nitzsche, care 1-a 
pregătit.

INTRE 13 și 15 septembrie va avea loc 
la Madrid Congresul Federației Inter
naționale de handbal. Printre altele, la 
congres se va analiza și ediția a doua 
a campionatelor mondiale feminine de

din‘u.H.S.S. — Piscul co-

ciclism a Indoneziei s-a 
de 5 săptămini in R.D.G.

handbal în 7 încheiată recent la Bucu
rești.

ASOCIAȚIA internațională de box a- 
mator (AIBA) a hotărît ca de acum 
înainte să acorde în fiecare an celor 
mai buni arbitri de ring titlul onorific 
de „Honorary Judge" (Arbitru de o- 
noare).

CONDUCERILE cluburilor Atletico Ma
drid și Fiorentina au căzut de acord ca 
rejucarea finalei „Cupei echipelor cîștl- 
gătoare de cupe” să aibă loc la 5 sep
tembrie în orașul vest-german Stuttgart. 
După cum se știe, primul med dintre 
cele două formații disputat la Glasgow, 
s-a încheiat cu un rezultat nedecis : 1-1. 
Presa engleză a scris că în cursul pri
mului joc fotbaliștii italieni au făcut 
totul pentru a... nu obține victoria, în 
intenția de a rejuca meciul. Faptul este 
pus în legătură cu dificultățile finan- 
dare ale clubului Florentina.

„AI JUCAT excelent, tinere. Ai in 
față un viitor bun pe terenurile de te
nis 1“ — cu aceste cuvinte l-a întîmpi- 
nat renumitul fotbalist englez Stanley 
Mathews pe jucătorul de tenis sovietic 
Aleksandr Metreveli, Învingător in fi
nala juniorilor de la Wimbledon. Acea
sta, în ciuda faptului că tînărul jucă
tor de tenis din U.R.S.S. învinsese chiar 
pe fiul lui Stanley Matthews, care se a- 
firmă ca un real talent al „sportului 
alb”.

RENUMITUL fotbalist englez John 
Charles care a jucat mal mulți ani la 
Juventus Torino s-a reîntors în Anglia 
și va juca în echipa din liga a... n-a 
Leeds United.

„GARRINCHA ȘI AMARILDO stat ju
cători fără preț" — a spus Paulo Aze- 
red, președintele clubului Botafogo din 
Rio de Janeiro. Aceasta a fost o repli
că Ia propunerea clubului Juventus din 
Torino de a-i racola pe renumiții 
baliști brazilieni. Pentru Garrincha 
oferit fabuloasa sumă de 1.250.000 
lari, iar pentru Amarildo 400.000 de 
lari ! Paulo Azered s-a grăbit să 
pundă telegrafic in... patru 
„Nu sintem de acord*.

KARIN BALZER (R. 0. G):
10,6 sec pe 80 mg

BERLIN 18 (Agerpres). — Atleta 
Karin Balzer din R D. Germană a rea
lizat, intr-un concurs desfășurat Ia Ros
tock, cea mai bună performantă mon
dială a anului în proba de 80 m gar
duri : 10,6 sec.

fot- 
s-a 
do- 
do- 

răs- 
cuvinte :

A început turneul international 
de tenis de la Sopot

SOPOT 18 (prin telefon). Marți aa 
început la Sopot întrecerile din cadrul 
turneului internațional de tenis. Par
ticipă concurenți din R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană. Africa de 
sud. R. P. Polonă și R. P. Romînă. 
Iată cîteva rezultate, simplu bărbați, 
turul I: Boaghe (R.P.R.)—Gambrow- 
ski (R.P.P.) 1—6, 6—2, 6—0. Po-
povici (R.P.R.)—Hitenberg (R.P.P.) 
6—0, 6—3, Greyes (R.P.P.)—Dron 
(R.P.R.) 6—4, 6—4, turul II: Boaghe 
—Lizinski (R.P.P.) 6—2, 6—3, Ro-
winski (R.P.P.)—Popovici 7—5, 5—7, 
6—3.
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