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la floretă
N-am vrut să ne limităm la o simplă cronică. Am chemat 

Buenos Aires la telefon. Doream să cunoaștem primele impresii 
după marea victorie, împărtășite chiar de proaspăta noastră 
campioană mondială.
— A fost nespus de greu... 

Dovadă, barajul de 3 pentru 
primul loc, s-a auzit in receptor 
vocea Olgăi Szabo.

— Care au fost cele mai di
ficile adversare ?

date cele șapte finaliste. 
Performanțele lor anterioare le 
îndreptățeau să aspire la titlu.

— Și totuși...
— ...Da, am învins. In pri

mul rind, pentru că mi-am im
pus mult, foarte mult calm. 
Am tras relaxat, atentă la fie

care mișcare a adversarelor 
mele.

— Care a test momentul cul
minant al finalei ?

— Atunci cind egalată de 
Gorohova și Juhasz, m-am vă
zut in situația de a pierde în
trecerea. Mi-am adunat toate 
resursele pentru a le depăși.
- Și...
— ...Am reeditat victoria din 

finală, la Gorohova, de data 
aceasta mai categoric, cu 4—1 
și am intrecut-o ou același

scor și pe Juhasz, care in fi
nală mă învinsese.

— Cele mai frumoase asal
turi ?

— Cele din baraj, în care — 
după cum arată și scorul — 
fiecare lovitură mi-a mers in 
plin.

— Ce dorință aveți acum 
după acestă frumoasă victorie ?

— Aș vrea in primul rind 
să mulțumesc din tot sufletul 
pentru condițiile optime care 
mi-au fost create. Mă angajez 
să nu precupețesc nici un e- 
fort pentru ca și in viitor 
scrima rominească să înscrie 
noi și noi victorii de prestigiu.

Proba individuală de floretă 
femei din cadrul Campionate
lor mondiale de scrimă care 
au loc in capitala Argentinei 
a fost urmărită cu un deosebit 
interes. După primele asalturi, 
specialiștii erau înclinați să 
creadă că victoria va suride, 
fie trăgătoarelor sovietice, fie 
celor maghiare care luaseră un 
start foarte bun.

Cele două reprezentante ale 
țării noastre Olga Szabo și 
Maria Vicol s-au comportat di
ferit. Prima, cu multă stăpi- 
nire de sine a tras foarte sigu
ră în sferturi. Ea s-a calificat 
in semifinale unde a ocupat lo
cui 2. cucerind dreptul de a par
ticipa in turneul final. Maria 
Vicol a fost eliminată in sfer
turile de finală.

„Regata Snagov“- an criteriu pentru stabilirea 
valorii mondiale în caiac-canoe

în fața

— Un interviu cu Alciândr Silac», antrenorul reprezentativei E.RS.S. —

VICTORIE!

Avancronica „Regalei Sna- 
gov“ de caiac-canoe am cu
les-o sub formă de... interviu, 
parcurgind o distanță care nu 
figurează în regulamentele in
ternaționale. Vreo 6 kilometri... 
Drum de apă care separă cele 
două baze nautice, „gazdeie" 
loturilor participante la ma
rele concurs : U.R.S.S., R.P.
Ungară. R.S. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, R.P. Bulgaria 
și R.P. Romînă. Am traversat j 
Snagovul — in recunoaștere j 
printre zecile de ambarcațiuni | 
la antrenament — împreună i 
cu o veche cunoștință, faimo- ' 
sul canoist Alexandr Silaev. : 
acum antrenor al reprezentati- ș 
vei Uniunii Sovietice. Un bun 
prilej de aprecieri, în ajun de ' 
întreceri.

(Grohova, Prudțkova, 
și Rasnyjrotxi), două 

P. U ruj are (Juha&z și 
și alături de acestea, 

(Italia) și Olga 
Romînă).

Szabo

exce- 
mult

C-a-iaciștii sovietici Anatoli Griștn și Nifoofai Ciujikov iși 
pregătesc cu grijă barca pentru întrecerile regatei Snagov 

Foto: V. Bagea-c

Ștefan Kirev (R. P. B.) primul învingător 
în „Cupa Bucureștiului” la ciclism pe pistă

Astăzi se desfășoară finalele 
viteză, iar miine probele de 

italiană și semifondul.

la urmărire individuală șl 
urmărire pe echipe, cursa

și Rejtd). Cu același 
puncte au terminat 

trăgătoarea sovietică 
și maghiara Juhasz. 

campioanei 
necesar un 
trei.
pe sine și

Turneul final a adus 
planșei un număr de 8 trăgă
toare : patru reprezentante ale 
U.R.S.S.
Zobelino 
ale R.
Rejtd) 
Ftoyno 
(R. P.

Manifestând o tehnică 
lentă și acționind cu 
calm. Olga Szabo a reușit sâ 
realizeze 5 victorii. (A pierdut 
la Juhasz 
număr de 
concursul
Gorohova
Pentru desemnarea 
mondiale a fost 
turneu de baraj în

Din nou stăpinâ 
dezvoltind acțiuni fulgerătoare, 
de o rară spectaculozitate. 
Giga Szabo a reușit să obțină 
victoria in ambele asalturi din 
baraj, cu același rezultat : 4—1. 
EA A CUCERIT LOCUL I ȘI 
A DEVENIT ASTFEL CAM
PIOANA MONDIALA !
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Im|x>rtanta competiție ciclfstă 
de pistă „Cupa Bucureștiului", 
pe care o găzduiește velodro
mul Dinamo din Capitală a de
butat, ieri, cu întreceri de nivel 
ridicat. Singura probă care s-a 
încheiat este 1.000 m cu start 
de pe loc. Titlul de învingător 
în această probă a fost cucerit 
de sportivul bulgar Ștefan Ki
rev. cu un timp foarte bun: 
1:12,4. Kirev a parcurs primii 
700 m intr-un ritm extraordinar 
care anunța o performanță ex
cepțională (în jur de 1:10,0). 
Dar spre sfîrșit a slăbit mult a- 
lura și astfel l-a întrecut pe 
principalul său adversar, ma
ghiarul 1. Andristyak, doar cu 
o zecime de secundă... La mare 
dispută cu Sore și Stark, Dieter 
Huppke a reușit totuși să cuce
rească uri meritat și prețios loc 
III. Reprezentanții noștri Dumi
tru Stan și Eugen Bărbulescu 
au fost departe de valoarea oas
peților. lată acum clasamentul 
final al probei :

1. ȘTEFAN KIREV (R. P. 
BULGARIA) 1:12,4; 2. I. An-,

dristyak (R.P. Ungară) 1:12,5; 
3. Dieter Huppke (R. D. Ger
mană) 1:13.0; 4. J. Sore (R. P.

HR1STACHE NAUM

— Cum va fi Regata Sna- | 
gov ? Fără discuție. foarte ț 
tare — ne spune Silaev. Prin 
contramandarea campionatelor 
mondiale din R.F. Germană — | 
trebuie să înceteze o dată a- i 
ceasta discriminare între spor- ! 
tivi! — celelalte concursuri in- | 
ternaționale din acest an. prin- ' 
tre care Snagovul se situează j 
pe prim plan, capătă o imnor- 
tanță majoră. Ele constituie . 
criteriul pentru stabilirea va- j 
lorii in lumea maeștrilor pa- j 
delei și pagaiei. Si mă bucur, I 
de aceea, că se află aci o serie I 
întreagă de campioni olimpici, 
mondiali și europeni.

— Pe cine considerați 
favoriți ?

— Nu îndrăznesc să dau 
pronosticuri la un concurs de 
asemenea amploare. Cred că

(Continuare în pag. a 8-a)

B ncă nu s-au stins ecourile minunatei performanțe realizate 
■ de „faptele" feminin de handbal al țării noastre, și iată 

că de la Buenos Aires ne sosește vestea unui nou și strălucit 
succes romînesc: Olga Szabo a ciștigat titlul de campioană 
mondială la floretă femei.

Tînara noastră sportivă a obținut o răsunătoare victorie în 
confruntarea cu cele mai redutabile trăgătoare de pe glob, flo- 
retiste dm U.R.S.S., R.P. Ungară, Italia, Franța, Olanda, R.F. 
Germană etc. Ea a reușit să depășească adversare de mare va
loare cu care se mai înfîlnise în marile concursuri de scrimă 
din ultima vreme, începînd cu Roma (Jocurile Olimpice) și 
ferminînd cu Como și Paris (anul trecut).

Anul acesta Olga Szabo fiind bolnavă, n-a fost prezentă în 
principalele întreceri internaționale. Recent, participarea ei la 
meciul de verificare de |a București cu o selecționată a R.P. 
Ungare, n-a putut să ne formeze o imagine precisă a posibi
lităților sale reale. Olga Szabo pleca la marea întrecere din 
capitala Argentinei serios handicapată de o absență îndelun
gată de pe planșe.

Și totuși, printr-un excepțional efort de voință, dovedind 
o dragoste fierbinte față de culorile patriei, talentata spor
tivă a reușit să realizeze suprema performanță. O victorie 
splendidă, 
partidul și 
de cultură

Sportivii 
pe tînara 
și îi adresează din toată inima un călduros

un răspuns dat minunatelor condiții pe care 
guvernul le asigură necontenit mișcării noastre 
fizică.
și iubitorii sportului din fara noastră o felicită 
și talentata Horetistă pentru strălucitul ei succes 

„BRAVO OLGA T
► < 
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Cel de al8 dea
MtWal^HewaialalTOwdului

Mudențllops
Sportivii noștri se pregătesc

RADU NEAGOE

(Continuare în pag. a 8-a)

Helsinki, orașul celei de a XV-a 
Olimpiade de vară, va găzdui 
între 28 iulie și 5 august cel de 
al VII 1-lea Festival Mondial al 
tineretului și studenților.

în aceste zile, presa și radioul 
transmit tot mai multe vești des
pre ultimele pregătiri pe care 
tineretul lumii le face hi vederea 
grandioasei manifestări pentru 
pace și prietenie.

In capitala Finlandei vor sosi
(Continuare in pag. a 8-a)

De Ia stânga la dreapta : Dan Popovici, Dumitru Stan, Vasile Oprea, Ion Vasite. Petre Tache (R.P.R.), 
Stays și Pommerenke (R.D.G.), J. S6re, I. Andristyak, F. Tegez, R. Bicskai (R.P.U.), D. Nikolov, Gh. 

Tvetkov, Ștefan Kirev (R.P.B.) F. Duchon, J. Wolf, D. Skva renina (R.S.C.), 
văzuțt de NEAGU RADULESCU

delegați din toate cole cinci con
tinente.

Prezentă Ta cele șapte festiva
luri oare au avut loc pînă acum, 
țara noastră va fi reprezentată și 
în acest an print r-o delegație nu
meroasă de tineri muncitori, ță
rani, studenți și elevi. Din rîndu- 
rile delegaților noștri vor face 
j»arte desigur și sportivii. Repre
zentanții României vor lua parte 
la întrecerile de atletism, lupte, 
natație, tenis de masă și volei.

Printre cei care vor concura 
în capitala Finlandei se numără 
sportivi valoroși, capabili de re
zultate superioare. Fără îndoială 
că în fruntea lor se situează 
maestra emerită a sportului, re
cordmana mondială Iolanda Balaș, 
care, în același timp, participă 
la Festival și în calitate de mem
bră a comitetului internațional de 
pregătire. în întrecerile atletice 
alături de Iolanda vor lua startul 
Maria Diaconescu, Florica Greccs- 
cu, Zoltan Vamoș, Eugen Ducu,

Ana Beșuan. Olimpia Cataramă, 
Rodită Voroneanu. Din reprezen
tativele de volei nu vor lipsi Doi
na Popescu, Elisabeta Nodea, 
Dominica Costîc, Nicolau, Plocon. 
Drăgan, Fierarii. Corbeanu și
Coste. Proaspătul cîștigător al
Criteriului european de juniori. 
Dorin Giurgiucă, împreună cu
Adalbert Reti. Mariana Jandrescu 
și Eleonora Mihalca, vor lua parte 
la întrecerile de tenis de masă.

Pe acești sportivi, ca și pe 
componenții loturilor de lupte, 
gimnastică și natație i-am găsit 
în plină activitate de pregătire. 
Experiența competițională a unora 
dintre ei se va împleti cu elanul 
și dorința de afirmare a celor 
mai tineri astfel că la Festivalul 
de la Helsinki, în întrecerile cu 
sportivi de valoare din lumea în
treagă prestigiul sportiv al pa
triei noastre să crească și mai 
mult !

CONSTANTIN TEODOR

C.S.O. Baia Mare-Metropol Brazilia 3-1 (2-1)
BAIA MARE 20 (prin telefon). 

Cei peste 10.000 de spectatori au 
fost încântați de factura jocului 
dintre echipa locală și formația 
brazilian! Metropol. Fotbaliștii 
celor două echipe au creat faze 
foarte frumoaso.

Victoria a revenit echipei C.S.O. 
cu 3—1 (2—1) prin golurile mar
cate de Tritu (min. 22), Fischer 
(min. 35) și Origan (min. 71 din- 
tr-un unghi dificil) respectiv 
Milso (min. 25).

V. SĂSARANU — coresp.



„Cupa Agriculturii” j Duminică la Arad

Cîteva date despre organizare O mare excursie cicloturistică
8-a dat startul în „Cupa Agricultu

rii", tradiționala competiție de mase 
organizată de Consiliul General UCFS 
și Comitetul Central al U.T.M. De cu- 
rînd ziarul nostru a publicat date ge
nerale privind această importantă com
petiție și rolul întrecerilor în mobili
zarea întregului tineret de la sate în- 
tr-o activitate sportivă continuă și or
ganizată, in selecționarea de noi ele
mente talentate pentru sportul de per
formanță, în constituirea de noi aso
ciații sportive și dezvoltarea bazei ma
teriale a mișcării sportive. In numă
rul de azi continuăm să publicăm noi 
date despre această importantă com

Vești din asociațiile sportive

• Asociația sportivă Voința Lăpuș- 
nic —- raionul Lugoj — este una din 
cele mai active din raion. Recent au 
luat ființă aci trei secții pe ramură 
de sport: volei, șah și trintă.

In fiecare duminică sportivii din a- 
ceste secții se întrec în interesante 
competiții care se bucură de mult 
succes.

I. Leș-coresp.

• în pitorescul oraș minier Baia 
6prie, funcționează pe lîngă întreprin
derea minieră și o întreprindere de 
producție prelucrări lemn. In primă
vara acestui an a fost introdusă aci 
gimnastica în producție. La început au 
participat doar 70 de muncitoare din 
sectorul lăzi. In scurt timp această 
utilă activitate a fost introdusă și în 
alte două sectoare.

1 osii Da nko-coresp.

Spartachiada de vară a tineretului în plină desfășurare
Corespondenții ziarului nostru ne 

trimit mereu noi vești în legătură cu 
entuziasta participare a tineretului la 
întrecerile Spartachiadei de vară. 
Zeci de mii de tineri și tinere își 
dispută cu ardoare șansele de califi
care în fazele superioare ale acestei 
frumoase competiții de mase. Publi
căm citeva din veștile primite la re
dacție in ultimele zile.

PUBLIC NUMEROS Șl ENTUZIAST

In comuna Pomi a avut loc faza 
intercomunală a Spartachiadei de 
vară organizată cu sprijinul consiliu
lui raional UCFS Șomcuta Mare. La 
întreceri a asistat un public numeros 
?i entuziast care a aplaudat cu căl
dură pe cei mai buni dintre partici
panta la competiții. Iată cîștigătorii 
întrecerilor;

Fotbal : „Sticla" Poiana Codrului; 
volei : „Viitorul' Pomi; ciclism : Vic
tor Ghertan (corn. Crucișori); atle
tism (concurenți calificați) : Franclsc 
Sefler tom. Pomi), Mircea Cosma 
(Valea Vinului), Petrie Gratian (Cru
cișori); trintă: Gh. Goia, Aurel Pe
trie, G. Petric.

VIOREL BUDA — coresp.

APROAPE 5.000 DE PARTICIPANT! 
LA ATLETISM

In raionul Dorohoi întrecerile din 
cadrul Spartachiadei de vară s-au bu
curat de o largă participare. Peste 
13.000 de tineri și tinere au luat star
tul in întrecerile etapei I. Cea mai 
numeroasă participare a fost înre
gistrată in concursurile atletice. Bine 
organizate și bine popularizate, com
petițiile de atletism au atras aproape 
5.000 de concurenți. In acest fel mii 
de tineri și tinere au îndrăgit atle-

-1-

-Z-

petiție, ocupîndu-ne de organizarea în
trecerilor „Cupei Agriculturii" care se 
desfășoară intre 15 iulie și 14 octom
brie 1962.

„Cupa Agriculturii" se organizează 
la următoarele ramuri de sport: atle
tism. gimnastică, volei, handbal in 7, 
popice, ciclism (băieți și fete: cu eta
pă raională), trintă. oină, fotbal (bă
ieți; cu etapă finală), handbal in II, 
fir (băieți și fete: cu etapă raională), 
haltere (băieți; cu etapă raională) și 
natație (băieți și fete; interasociații). 
Întrecerile sînt eșalonate in 5 etape:

Etapa I, pe asociații sportive și eta
pa a Il-a interasociații pe centre de 
comune, se desfășoară între 15 iulie și 
2 septembrie. înaintea începerii primei 
etape, ca și în timpul desfășurării ei, 
asociațiile sportive împreună cu orga
nizațiile U.T.M. și sindicale au datoria 
să ia cele mai eficiente măsuri tehni- 
co-organizatorice și de propagandă, 
mobilizind cît mai mulți tineri și oa
meni ai muncii la concursuri, chiar 
dacă unii din aceștia nu sînt membri 
UCFS. De remarcat că tot în această 
etapă asociațiile sportive pot organiza 
întreceri și la alte ramuri sportive care 
nu sînt prevăzute în regulament

Pentru desfășurarea etapei a II-a 
consiliile raionale UCFS și comitetele 
raionale UTM vor stabili centrele de 
comune (4—6 centre pe fiecare raion) 
și repartizarea asociațiilor sportive pe 
centre.

Etapa a IlI-a raională și interraio- 
nală va avea loc între 9 și 23 septem
brie. Și ea vă fi organizată la toate 
ramurile de sport (mai puțin natația) 
cu cîștigătorii etapei a 11-a (interaso
ciații): iar etapa interraională numai 
la gimnastică, handbal în 7, oină, vo
lei și fotbal, cu cîștigătorii etapei ra
ionale.

Etapa a IV-a regională se desfășoa
ră la 30 septembrie cu cîștigătorii e- 

tismul. Este de datoria consiliilor a- 
sociațiilor sportive și a consiliului ra
ional UCFS să organizeze in conti
nuare întreceri de atletism pentru a 
oferi posibilitatea celor ce au îndră
git cu ocazia Spartachiadei o probă 
sau alta să se întreacă din nou.

M. CRIȘAN — coresp.

INTERES DEOSEBIT = 
REZULTATE FRUMOASE

îndrumarea permanentă și concretă 
pe care consiliul raional UCFS Mizil 
a acordat-o consiliilor asociațiilor 
sportive a dat roade. La întrecerile 
Spartachiadei de vară au pa :ipat 
10.570 de tineri ji tinere din 54 de 
asociații sportive. Printre asociațiile 
care s-au evidențiat in organizarea a- 
cestor întreceri sportive de maze se 
numără și Viitorul Ulmeni, care a 
angrenat 250 de ti—ri și tinzre din 
care 47 la atletism, 35 la handbal, 108 
la gimnastică etc.

Gimnastica de înviorare
Programul nr. 17

Ex. 1. — Alergare pe loc, in ritm 
din ce în ce mai rapid, cu ridicarea 
genunchilor și cu mișcarea energică 
a brațelor.

Ex. 2. — Stînd depărtat: ducerea 
brațelor prin înainte in sus (1-2). apoi 
coborirea lor prin înapoi in jos (3-4). 
Rotarea brațelor se execută amplu din 
umeri, repetindu-se de 8-12 ori in ritm 
lent.

Ex. 3. — Stînd pe genunchiul sting, 
dreptul îndoit înainte, brațele îndoite 
cu pumnii la piept: aplecarea trun
chiului înainte, întinderea brațelor în 
față (1-2), apoi îndreptarea corpu
lui cu ducerea miinilor la piept (3-4), 
îmitînd vîslitul la canoe. Se execută 
de 10-12 ori spre stingă și dreapta.

Ex. 4. — Culcat cu fața în jos, bra
țele întinse deasupra capului: ducerea 
brațelor prin lateral deasupra solului

tapei raionale pentru sporturile indi
viduale (atletism, trintă. ciclism și po
pice) și cîștigătorii etapei interraio- 
nale la gimnastică, handbal, oină, 
fotbal și volei.

Prima etapă va fi organizată de 
către asociațiile sportive și organiza
țiile U.T.M., iar etapele inter-aso- 
ciații. raionale, interraionale și re
gionale de organele UCFS și 
U.T.M.. raionale și regionale.

Etapa a V-a interregională are loc 
între 12—14 octombrie și se organi
zează de consiliile regionale UCFS și 
comitetele regionale (J T.M. din regiu
nile: Iași, Dobrogea, Argeș și Banat, 
la care vor participa cîștigătorii eta
pei regionale după cum urmează: la 
regiunea lași — Suceava, Mureș-Au- 
tonomă Maghiară și Bacău, la regiu
nea Dobrogea — Ploiești, Brașov și 
Galați, la regiunea Argeș — Hune
doara, București și Olterjja : la regiu
nea Banat — Ăfaramițpș. Cluj și 
Crișana.

Desfășurarea concursurilor va fi 
precedată de festivități in cadrul cărora 
vor avea loc serbări cultural-artistice, 
demonstrații de gimnastică, jocuri dis
tractive, la care vor fi antrenați cît 
mai mulți oameni ai muncii, tineri de 
la sate.

în aceste frumoase zile de vară 
tot mai numeroși sint oamenii mun
cii care se îndreaptă spre masivele 
patriei noastre, vestite prin pito
rescul lor. In cadrul incintător al 
coamelor împădurite ei petrec neui
tate zile de odihnă. In fotografia 
noastră vă prezentăm cabana Mun- ( 
tele Roșu, din masivul Ciucaș.

Succesele repurtate cu ocazia des
fășurării Spartachiadei de vară a ti
neretului au stimulat asociațiile 
sportive di raionul Mizil pentru or
ganizarea unei și mai puternice ac
tivități competitionale de mase in 
care să fie angrenat întreg tineretul 
din raion.

ȘTEFAN CONSTANTIN, coresp.

ÎNTRECERI PASIONANTE

La Sinaia s-a desfășurat zilele tre
cute faza pe centru a Spartachiadei 
de vară a tineretului. Cei 260 de 
concurenți calificați la această fază 
au oferit spectatorilor dispute pasio
nante, încheiate uneori cu rezultate 
remarcabile. Iată acum cîștigătorii: 

Handbal (fete): Știința Sinaia; vo
lei: Caraimanul Bușteni: fotbal: Car- 
pați Sinaia; popice: Vulturul Comar
nic; ciclism — semicurse: Florian 
Moldoveanu și H. Gheorghe (Unirea 
Azuga).

I. SL’DITU și M. BOTA — 
coresp.

pină lingă corp (1). apoi ridicarea bra
țelor și ducerea lor in față (2), imi- 
tind înotul fluture, apoi o scurtă pauză 
(3-4) in poziția întins.

Se execufă de 6-10 ori.
Ex. 5 — Șezînd cu genunchii ușor 

îndoiți, brațele îndoite la unghi drept: 
răsucirea trunchiului spre stingă o dată 
cu legănarea brațelor prin jos înapoi 
spre stingă (1), imitind vîslitul la ca
iac, apoi aceeași spre dreapta (2). 
Se execută de 16-20 ori.

Ex. 6. — Stînd cu picioarele foarte 
puțin depărtate, trunchiul aplecat în 
față, brațele duse înapoi: săritură înal
tă in sus cu întinderea completă a 
corpului. Se execută 4-6 sărituri.

-5-

ARAD, 20 (prin telefon de la tri
misul nostru). Din 5 în 5 minute 
telefonul Clubului Sportiv Orășenesc 
țîrîie prelung. La celălalt capăt al fi
rului se anunță: „Alo, aici asociația 
sportivă Strungul. Pină în momentul 
de față s-au înscris 500 de partici- 
panți la excursia cicloturistică. Aso
ciația sportivă este ajutată atît de 
organizația U.T.M., cît și de comi
tetul sindical. Aș vrea să știu cum 
va fi vremea duminică ?“

Activistul Ion Panaciu, secretarul 
organizatoric al C.S.O. Arad, stă o 
clipă pe gînduri, apoi fără să ezite 
răspunde: „Să sperăm că fără ploaie 
și cu mult soare".

Asemenea convorbiri au loc și cu 
alte întreprinderi i Tricoul roșu. Li
bertatea, I.C.A.S., U.T.A., IPROFIL, 
l.S. Victoria. Notăm angajamentul 
luat de comisia de femei a orașului 
Arad care și-a propus să mobilizeze 
500 de femei din cartierele orașului. 
Comisia de organizare a pus la 
punct programul cultural sportiv. El OTTO BENKO

Cursurile de instructori sportivi pentru sate, 
o acțiune care se bucură de mult interes!,

In lumina holăririi Conferinței pe 
. țară a UCFS, în întreaga țară au fost 
I inițiate cursuri pentru formarea de 
i noi instructori sportivi. O deosebită 

grijă s-a acordat organizării de 
cursuri cu participarea tinerilor din 

| gospodăriile agricole colective și de 
stat. Aceasta in scopul stimulării ne
contenite a activității sportive de la 
sate.

Primul curs de acest fel s-a ținut 
în februarie, la Tușnad, cu participa
rea a 61 de tineri reprezentind G.A.C. 
și GA S. din raioanele regiunii Mu- 
reș-Autonomă Maghiară. In conti
nuare, au fost organizate cursuri simi
lare la Medgidia — pentru reg. Do
brogea și Făurei — pentru reg. Ga
lați. Pretutindeni, interesul pentru 
aceste cursuri s-a făcut simțit din 
plin. Cursanții s-au arătat dornici 
să-și îmbogățească cunoștințele în do
meniul muncii ‘ sportive, pentru ca la 
înapoiere în satele și comunele unde 
lucrează să desfășoare o activitate 
vie și pe acest important tărim.

Această acțiune de organizare a 
cursurilor de instructori sportivi a 
început să fie generalizată. Astfel, 
recent, s-au încheiat alte patru cursuri: 
la Tîrgoviște — pentru reg. Ploiești 
(149 participanți), Birlad — pentru 
reg. Iași (96). Lipova — pentru reg. 
Banat (83) și Roman — pentru reg. 
Bacău (52). In legătură cu toate a- 
ceste cursuri, o singură subliniere: 
sprijinul larg acordat de organele lo
cale de partid și de stat, de condu
cerile G.A C. și G.A.S. Practic, aceas
ta a însemnat o bună organizare, con
diții optime de școlarizare (înzestrarea 
cursurilor cu material didactic și spor
tiv adecvat, repartizarea unor cadre 
de specialitate competente și cu o bo
gată experiență pedagogică), care vor 
duce fără îndoială la reușita lor, la 
îndeplinirea sarcinilor propuse.

Fiecare curs durează 14 zile. In a- 
cest interval, cursanților li se predau 
noțiuni generale in legătură cu o serie 
de discipline sportive in măsură să 
fie practicate în asociațiile sportive 

a fost difuzat în întreprinderi și l-am 
văzut în multe locuri alături de 
afișele care anunțau excursia și de
taliile programului.

Pină în prezent un ajutor deosebit 
în organizare l-au acordat tovarășii i 
G. Maldia de la Tricoul roșu, profe
sorul de educație fizică I. Csedlî, se
cretar al comisiei de turism, Nagy 
Zoltan, Remus Mohar de la Deva, 
Aurel Crișan de la Strungul etc.

O serie de asociații sportive și or
ganizații U.T.M. au cerut ca alături 
de participarea cicliștilor în această 
excursie să fie admisă și participa
rea motocicliștilor. Comisia a aprobat 
acest lucru deoarece Aradul este re
numit nu numai prin numărul mare 
de biciclete, dar, în ultima vreme, 
și prin numărul mare de motociclete. 
Pe străzile din Arad se aud în ulti
mele zile des aceste cuvinte: „Du
minică vii, nu ?“ Răspunsul este în
totdeauna același: „Se poate să nu 
viul Ne întîlnim la Udvinișl" 

sătești, cum ar fi atletismul, hand
balul, gimnastica, voleiul, fotbalul și 
sportul nostru național, oină. Lecțiile 
teoretice simt urmate de ore practice, 
în cadrul cărora cursanții, organizați 
în echipe, iau parte la concursuri și 
competiții, unele din ele și cu parti
ciparea altor formații cuprinse în sis
temul competițional. Aceste lecții prac
tice sub. formă de întîlniri sportive au 
darul de a-i face pe cursanți să stă- 
pînească și mai bine elementele teore
tice predate. Tot în cadrul cursurilor, 
cei prezenți sînt inițiați în problemele 
de organizare a competițiilor sportive 
de mase (spartachiade, campionate pe 
asociație), sau unele acțiuni specifice 
satelor (duminicile sportive). Paralel 
cu cele arătate, cursanții primesc in
dicații asupra modului cum pot fi 
amenajate baze sportive simple prin 
folosirea mijloacelor locale.

In cursul lunii curente, un curs ase
mănător va avea loc în regiunea Cluj. 
In august alte două: la Giurgiu — 
pentru reg. București și probabil la 
Oradea pentru reg. Crișana. Expe
riența dobindită pină în prezent va 
trebui folosită cm acest prilej.

In încheiere se impun două obser
vații. Prima, așa cum există mult 
interes pentru selecționarea cursanți
lor, să existe grijă și pentru atrage
rea intr-o proporție mai mare a ele
mentului feminin. Cite șase fete pentru 
regiunile Ploiești și lași și nici una 
în celelalte regiuni reprezintă un pro
cent nesațisfăcător. A doua observație 
este de fapt o recomandație: ca ab
solvenții acestor cursuri să fie spri
jiniți, să fie stimulați în activitatea 
lor, pentru ca sportul în satele patriei 
noastre să se dezvolte pe măsura mi
nunatelor condiții create de regimul 
democrat-popular tineretului de a 
munci, de a face sport.

prof. MARIA LOGIN 
responsabila sect, de pregătire și per
fecționare a cadrelor din Consiliul 

General UCFS



WIMBLEDON 1962
Giurgiucă „urcă” și Rethi „coboară”

„Tinărui sportiv romin Dorin Giur
giucă are cel mai dificil joc de pe con
tinent", declara înaintea începerii „Cri
teriului european de juniori" cunoscu
tul antrenor maghiar Juhos. Și, într-a- 
devăr, la Bled, reprezentantul nostru 
s-a arătat la înălțimea așteptărilor, 
cucerind primul loc la proba de simplu 
băieți. El nu a pierdut vreun meci nici 
în proba pe echipe. Forța lut de joc 
a constat în marea putere de luptă și 
de concentrare, în deosebita îndemî- 
nare și precizie cu care a executat și 
a folosit loviturile de topspin. In plus, 
Giurgiucă a câștigat multe puncte prin 
numeroase și felurite servicii false, cu 
efecte derutante. Cu aceste procedee 
tehnice bine însușite, Giurgiucă a reu
șit să iasă victorios în fața unor ad
versari cunoscuți și din competițiile 
pentru seniori cum sînt iugoslavii Kor- 
pa și Vecko sau cehoslovacul Stepa- 
nek. Primul are de altfel printre în
vinși pe renumitul jucător suedez Tonni 
Larsson. La Korpa, Giurgiucă a cîști- 
gat în întîlnirea pe echipe și l-a elimi
nat apoi in semifinala de simplu bă
ieți, după ce cu două tururi mai îna
inte obținuse victoria și la Stepanek.

Performanța realizată de Giurgiucă 
este, așa cum s-a mai spus, deosebit 
de valoroasă și ea ne bucură foarte 
mult ținînd seama că a fost obținută 
de un junior, deci un sportiv aflat la 
primii pași în activitatea competițio- 
nală și de pregătire. Succesul lui 
Giurgiucă nu este întîmplător. El re- 

condițiile bune de pregătire pe 
care le creează sportivilor regimul nos
tru democrat-popul ar, aTată rezulta
tele la care se poate ajunge cînd se 
lucrează metodic, cu perseverentă și 
pasiune. Și în această privință un me
rit revine fără îndoială și antrenorului 
emerit F. Paneth, care după Gh. Co- 
birzan (1958) și R. Negulescu (1959)

a ridicat un alt sportiv în fruntea ti
nerei generații de jucători nu numai 
de la noi dar chiar în Europa. Desigur 
că Giurgiucă și alți tineri ca el mai 
au multe de învățat pentru a urca 
noi trepte pe scara ierarhiei celor mai 
bune valori continentale sau mondiale. 
Dar cu modestie și muncă neobosită 
roadele nu vor întîrzia să apară.

Rezultate promițătoare au înregis
trat și Iudit Krezsek (a eliminat-o pe 
cîștigătoarea de anul trecut a Crite
riului, sovietica Rudnova, pierzînd a- 
poi, greu, la finalista Papp), Eleonora 
Mihalca (a ajuns în sferturi de finală 
unde a fost învinsă la mare luptă de 
Luzova), Mariana, Jandrescu și Ma
rius Bod ea.

In afara probelor pe echipe și sim
plu, în cele de dublu, sportivii romîni 
au avut comportări foarte frumoase, 
calificîndu-se în toate trei finalele.

Cel de la care se aștepta mai mult 
și care nu a dat satisfacție a fost Adal
bert Rethi. Acest tînăr care joacă de 
mai multă vreme a avut pînă acum 
cîtva timp o ascensiune promițătoare. 
De vreun an însă Rethi nu mai reu
șește decît să acumuleze înfrîngeri peste 
înFrkigeri. Explicația? Rethi nu ma-i 
se antrenează cu aceeași seriozitate, 
lipsește nemotivat de la pregătire, joacă 
plictisit, nu mai ascultă de îndrumă
rile antrenorului său (F. Paneth). Și 
rezultatele acestor manifestări se văd. 
Oare cîtă vreme trebuie să treacă pînă 
ce Rethi își va da seama că drumul 
pe care a apucat este greșit ? Rethi 
este un element cu perspective și care 
poate să ne aducă încă multe satis
facții. Este necesar să-și schimbe ati
tudinea și împreună cu colegii de sport 
să se pregătească temeinic și perma
nent

C. COMARNISCHI

„CUPA OVIDIU”
De curînd a avut loc la Constanța 

un concurs de scrimă dotat cu „Cupa 
Oviditi“ la care au participat sportivii 
de la clubul Farul din localitate și ju
niorii floretiști ai asociației sportive 
S.P.C. din București. In clasamentul 
individual locul 1 a revenit lui Eva 
Wasserstrom (SPC) cu trei victorii ur
mată în ordine de Nieulae Dumitrescu 
(Farul) și Victoria Petrișor (SPC). 
Cel mai frumos asalt l-a oferit între
cerea dintre N. Dumitrescu și Eva Was- 
serstrom în care primul a reușit să 
învingă pe cîștigătoarea concursului cu 
5—4.

I>a echipe, S.P.C. (antrenor Ion Istrate) 
a dispus cu 9—7 de Farul (antrenor 
Ion Popescu). Victoriile au fost reali
zate astfel : pentru S.P.C. : Wasserstrom 
3 v., Petrișor 3 v., Sebeșteanu 2 v., 
Aurel Ștefan 1 v. ; pentru Farul: Dumi
trescu 3 v., Gheorghe 2 v., Urechescu 
2 victorii.

Acțiunea de ridicare a tinerilor scri- 
meri inițiată dc clubul Farul din Con
stanța și asociația sportivă S.P.C. din 
București poate fi urmată și de alte clu
buri și asociații sportive.

Trebuie să mărturisesc că plecînd îm
preună cu Ion Tiriac spre Wimbledon, 
eram oarecum emoționat. De-a lungul 
anilor am susținut zeci și zeci de par
tide pe numeroase terenuri din țară și 
de peste hotare. De data aceasta mi 
se oferea însă pentru prima oară pri
lejul să urmăresc întrecerile vestitelor 
campionate internaționale de tenis de la 
Wimbledon, considerate un campionat 
mondial neoficial, a cărui primă edi
ție datează din anul... 1877! Aici la Wim
bledon au evoluat in decursul atîtor 
ani cele mai renumite „rachete* ale 
lumii : Tilden, Borotra, Cochet, Fred 
Perry, Donald Budge, Kramer, Gon
zales, Hood, Fraser. Cine urma să 
cucerească această ediție ? La aceas
ta mă gîndeam cînd, fiind deasupra 
Londrei, am avut primul „contact” vi
zual cu terenurile de tenis de La Wim
bledon. Apoi, imediat după sosirea și in
stalarea noastră la hotel, primul drum 
l-am făcut la terenuri. In număr de 16, 
ele sînt acoperite cu o iarbă tunsa scurt. 
Jocul pe aceste terenuri se deosebește 
radical de cel practicat pe terenurile 
bătute. Jocul pe iarbă este mult mai 
rapid, alunecarea este aproape imposi
bilă, de aceea sportivii trebuie să aler
ge cu pași mărunți și repezi. De ase
menea și săritura mingii este cu totul 
alta. De aceasta m-am convins in zilele 
cit am urmărit turneul de la Wimble
don. Tot cu acest prilej am constatat 
că fără a cunoaște principiile tenisului 
modem, nu este posibil să faci față in 
arena internațională.

Despre ce este vorba ? Și Rod Laver, 
ciștigătorul actualei ediții, și Emerson. 
Neale și John Fraser, Mulligan, Karen 
Susman, V’era Sukova, Margaret Smith, 
Ann Haydon au servicii puternice, cu
nosc retururile, voleul, smeciul, lovitu
rile liftate, „tăiate* sau plate, pe care 
le combină cu o deosebită indemînare. 
Urmărind evoluția celor mai bune jucă
toare, aveam uneori impresia că asist 
la partide desfășurate intre bărbați. Atît 
de puternice erau loviturile folosite !

. Trecind la concursul propriu-zis, voi 
j arăta că tenismanii australieni, ameri- 
i câni și englezi s-au dovedit superiori 

celorlalți. Cauza ? Obișnuința pe care o 
au de a juca pe terenuri cu iarbă, spre 
deosebire de jucătorii europeni care 
nu au această posibilitate. Pe continent 
nu există astfel de terenuri. Cum spu
neam, jocul este foarte rapid datorită 
și tendinței majorității protagoniștilor de 
a încheia acțiunile cu lovituri decisive, 
la fileu. Nu am văzut mai mult de 5—6 
schimburi de mingi. La noi, deseori, 
Bosch. C. Năstase. Mărmureanu, Po- 

povici fac peste 20—25 de schimburi. Te
nisul modem presupune cunoașterea și 
stăpinirea perfectă a tuturor procedeelor 
tehnice dublate de o pregătire fizică mul
tilaterală temeinică. Atenție deci, Ti
riac !

O frumoasă comportare au avut repre
zentanții U.R.S.S. Tinerii -jucători sovie- 

i tici Levus și Lihaciov au trecut primul 
tur. iar in proba de consolare, Levus a 

' ocupat locul 5. Jucătoarea Dmitrieva a 
fost eliminată cu multă dificultate (2-1) 

I' de semifinalista probei, renumita tenis- 
mană braziliană Maria Bueno, ciștigă- 
toare a două ediții a Wimbledonului. Ju
niorii Bakșeeva și Metreveli s-au clasat 
in finalele probelor de juniori, Bakșeeva 
obținînd victoria și in finală. Tenisma
nii sovietici au cules aprecierile unanime 
ale cunoscătorilor in materie, demon- 
strind că tenisul din U.R.S.S. se află 
intr-un evident progres și va avea de 
spus un cuvint greu in viitoarele între
ceri internaționale. Menționez că sporti
vii sovietici au făcut timp de două săp- 
tămîni antrenamente pe terenurile cu 
iarbă din Anglia și s-au pregătit și acasă 
pe un teren de fotbal cu gazon.

O puternică impresie a făcut ceho
slovaca Vera Sukova, finalista probei de 
simplu femei. Ea a eliminat pe rînd ju
cătoare renumite ca australianca Leha
ne, englezoaica Mortimer (cîștigătoarea 
ediției 1961), braziliancă Bueno, Darlene

Hard (S.U.A.), pierzînd foarte greu în 
finală Ia Karen Susman (S.U.A.). Nu a 
lipsit mult ca Sukova să cîstige și ulti
ma partidă, însă un accident stupid (cu 
o seară înainte ea a alunecat pe scă
rile hotelului și a suferit o entorsă) a 
împiedicat-o să-și apere șansele la va
loarea ei reală. Totuși, Sukova, făcînd 
un mare efort de voință a reușit să o- 
pună o rezistență dîrză și să piardă foar
te greu. De altfel, Vera Sukova a fost 
deseori aplaudată pentru frumoasa sa 
comportare.

Wimbledon 1962 a oferit și o serie de 
surprize. Așa bunăoară, Margaret Smith 
(Australia) socotită ca cea mai bună ju
cătoare din lume și favorita probei de 
simplu femei a fost eliminată din pri
mul tur de Moffit (S.U.A.), după ce a

însemnări
condus cu 5-2 și a avut trei meciboluri 
în setul decisiv. De asemenea, america
nul Mc. Kinley a fost infrînt de al șap
telea jucător din Anglia, iar italianul 
Pietrangeli a fost scos din cursă de en
glezul Mills. Pietrangeli a avut 2-1 la 
seturi, 5-2 și 40-13 în următorul.

Am lăsat special la urmă aprecierile 
privind comportarea campionului nos
tru Ion Tiriac, eliminat după cum se 
știe, in turul I de germanul Bungert, 
cu care se intîlnise și in Cupa Davis. 
Se poate spune că față de ultimele lui 
evoluții de la Roland Garros și Hanovra, 
Tiriac a jucat ceva mai bine la Wim
bledon. Totuși, nici pe departe nu pu
tem fi mulțumiți de comportarea lui. El 
este încă deficitar la loviturile de ser
viciu, returul de serviciu, voleurile. Tot
odată, Tiriac nu folosește intr-o măsură

mat mare efectele, o gamă de lovituri 
mai variată. Urmărind executarea proce
deelor tehnice de către cele mai cunos
cute „rachete* prezente la Wimbledon 
mi-am dat seama că jucătorii noștri frun
tași au încă multe lipsuri în ceea ce 
privește tehnica loviturilor de servid, 
la retururi, voleuri, smeciuri. De aceea 
va trebui ca antrenorii și jucătorii să 
lucreze cu eforturi sporite, mai metodic 
și cu seriozitate, pentru a aduce îmbu
nătățirile necesare și o dată cu ele și 
progresul tenisului romînesc să fie mâi 
evident. Numai cîte un rezultat favora
bil izolat nu poate rezolva problema ri
dicării acestui sport la nivelul celor mai 
avansate, la cerințele tenisului interna
țional.

In încheiere aș vrea să relev cîteva 
aspecte, caracteristice sportului capita
list. Este adevărat, de pildă, că jocu
rile au fost urmărite de numeroși spec
tatori : 25.000 pe zi. Numărul amatorilor 
de tenis și deci al prezumptivilor spec
tatori este însă mult mai mare, dar pre
țurile de intrare, de-a dreptul exorbi
tante, de 5 lire biletul, au limitat ac
cesul.

Printre spectatorii Wimbledonului s-a 
găsit și binecunoscutul proprietar al cir
cului care îi poartă și numele, Jack 
Kramer. Deși spunea că a venit doar 
pentru a comenta jocurile, el s-a ocupat 
mai mult cu racolarea de noi „numere*’ 
pentru circul său. Astfel, el a oferit 
lui Rod Laver, suma de 25.000 de lire 
sterline ca să treacă la profesionism. 
Laver a refuzat insă. Poate că socotea 
suma prea mică...

GH. VIZIRU
maestru emerit al sportului 

secretar general al F.R.T.
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Săptămîna viitoare, finalele juniorilor 
și junioarelor

Săptămîna viitoare, cele mai valo
roase echipe de juniori și junioare ale 
țării iși dispută titlurile de campioane 
ale țării. Fără îndoială, un eveniment 
deosebit, așteptat cu multă nerăbdare 
de tinerii baschetba 1 iști atlați în în
trecere încă din primăvară. Formațiile 
care s-au dovedit cele mai bune in 
etapele anterioare și care vor avea 
cinstea să se întreacă pentru cuce
rirea campionatului republican, slot 
următoarele : BĂIEȚI : Clubul spor
tiv școlar Cluj, Clubul sportiv școlar 
Banatul Timișoara, Clubul sportiv șco
lar București, S.S E. Satu Mare, 
S.S.E. Piatra Neamț, S.S.E. Ploiești, 
S.S.E. 1 București și Unirea Mediaș;

FETE : Clubul sportiv școlar Lucea
fărul Brașov, Clubul sportiv școlar 
București, Speranța Galați, S. S. E. 
Cirteorțjhieni, Clubul sportiv școlar 
Cluj, S.S E. Oradea și Progresul 
București.

Finalele se vor desfășura între 
26—29 iulie la Galați (băieții) și la 
Brașov (felele), după următorul sis
tem : cele opt echipe sînt împărțite 
în două grupe de cîte patru, care 
joacă între ele sistem turneu (numai 
tur). Apoi, formațiile clasate pe locu
rile întîi în scrii își dispută locurile 
1—2 în clasamentul treneral, cele cla
sate pe locurile doi în serii se întrec 
pentru locurile 3—4 ș.a.m.d.

Vorwârts Leipzig—selecționata Tg. Mureș: 47-46 (24-23)

„La balul de simbătă seara”
...Zn iarna lui 1957 sportivii din Ro

man primeau un dar pe care orice iubi
tor al sportului nu-l poate primi decît 
cu mare bucurie. Se dâdea în folosință 
o cochetă sală de sport. Am putea 
spune, o „F lovească* în miniatură. O 
sală de sport cu vestiare și cabine 
pentru echipament, cu un parchet nou- 
nouț unde se putea juca de acum hand
bal, baschet și volei. Atleții, popicarii 
sau fotbaliștii aveau unde să-și desă- 
vîrșească pregătirea în zilele friguroase 
de iarnă. Și cum e și firesc, in ase
menea împrejurări, fiecare își făurea 
vise. Unii poate că se gîndeau la per
formanțele concetățenilor lor, atleții 
fruntași. Rodica V oroneanu și Va sile 
Florea. pe care le și vedeau întrecute. 
Alții erau cu gîndul la popicari, cu 
cițiva ani în urmă campioni republicani, 
sau la tinerii care făceau primii pași 
spre măiestria sportivă. Aveau deacum 
condiții optime de pregătire și deci pu
teau visa la cele mai mari succese.

Numai că alții au visat cu totul alt
ceva. „Sala de sport e tocmai potrivită 
pentru baluri*, și-au spus ei. Au visai 
probabil că în sală în loc de micile hal
tere pentru pregătirea fizică să fie (t- 
duse baterii cu „Cotnar*, că pe par
chetul lucios în loc să alerge spre 
coșuri baschetbaliștii, e mai nimerit să 
alerge spre mese ospătarul cu tava 
încărcată cu mititei. Și aceste vise, din 
păcate, 'au devenit realitate ! ! Au în
ceput... balurile. Au fost stabilite de 
atunci și recorduri. Dar nu la 3000 m 
obstacole sau la aruncarea discului. 
Ci la becuri și geamuri sparte. Anroape 
toate ușile sînt fără clanțe și broaște,

parchetul e rupt sau putrezit de a ti tea 
hore, sirbe și... baterii de vin.

La 11 iulie sala de sport din Roman 
se transformase în... centru de desfa
cere a vinului. Din „motive tehnice* 
se amintise balul din simbătă prece
dentă și marfa trebuia vîndutâ. La 24 
de ore de la epuizarea ultimei picături 
de vin, în holul de la intrare mirosul 
de băutură persista. Aveam impresia 
că ne aflăm la vreo cramă și nu în

sala de sport a Sfatului popular al ora
șului Roman.

Oare să se fi uitat la Roman scopul pen
tru care a fost construită sala? Cînd s-a 
dat în folosință această construcție care 
costă sute de mii de lei s-a întocmit 
chiar un regulament de folosire. Au 
semnat Sfatul popular și consiliul UCFS 
Roman. Acest regulament l-am găsit pe 
jos, în vestiare, călcat în picioare. Era 
călcat precum conținutul lui în care 
se avusese grijă să se treacă cîndva : 
„sala să fie folosită pentru antrena
mente și competiții sportive*, „se in
terzice organizarea altor acțiuni*, „nu 
este permisă intrarea cu pantofi de stra
dă pe parchet* etc. Vise...

Vise ? Poate ! Și totuși cineva tre
buie readus Ia... realitate. în primul 
rînd secția de gospodărie a K »» 
popular. Fiindcă ce am văzui - : i
de sport în nici un caz nu-i. 
dărie.

C ALEXE

TG. MUREȘ 19 (>m telefon). Con- 
tinuîndu-și turneul în tara noastră, e- 
chipa campioană a R.D. Germane, P or- 
wărts Leipzig, a evoluat joi în locali
tate, în compania unei selecționate a 
orașului. Meciul a plăcut, ambele e- 
chipe prestînd un joc rapid și specta
culos. Victoria a revenit la limită echi
pei germane cu scorul de 47—46 
(24—23). Baschetbaliștii de la Vorwârts 
au dovedit mai multă precizie în arun
cările de la semidistanță, remareîndu-se 
în mod special Flau și Pleitz. De reținut

că în repriza secundă jucătorii mureșeni 
au condus la un moment dat cu 9 
puncte, dar au fost egalați și întrecuti 
în final.

în partida de juniori, victoria a re
venit de asemenea echipei Vorwârts, care 
a învins selecționata locală cu scorul 
de 51—37 (16—14). Simbătă, Vorwârts 
va susține un nou joc în compania ©- 
chipei Știința Tg. Mureș.

V. RADAR, coresp.

srvi !

Noi prieteni ai drumeției

fatâ-searii
IN SALA DE

SPORT
ARE LOC UN

MARE
BAL

Bine, de ce în sala de spart 1 Ce legătură are sportul cu balul î
— Cum n-are ? Păi, handBAL, fot BAL, lit

în dorința de a da posibilitate unui 
număr cât mai mare de tineri și virst- 
nici să-și petrească timpul liber in 
mod plăcut și util, consiliul asociației 
sportive Sănătatea Câmpulung Mus
cel a căutat să organizeze diferite 
excursii. Surprinzător însă, nu se ivea 
nici un amator. Astfel că Ia 10 
excursii au participat doar cîte doi 
oameni. Și aceștia erau... aceiași: doc
torii Victor Popa și Gabriel Plopeanu. 
în zadar au încercat cei doi pasio
nați excursioniști să-i convingă și pe 
alți salairiați să vină să „guste" ae
rul proaspăt al munților. Lor li s-au 
mai adăugat doar 3—4 dintre... mem
brii lor de familie. Consiliul asociației 
și cei doi pasionați turiști nu s-au 
descurajat. Au discutat cu fiecare cm 
în parte. Toți se gîndeau la excursii, 
însă nimeni nu se încumeta să por
nească la drum.

lată însă că celor doi medici le-a 
venit o idee. Dr. Gabriel Plopeanu 
a.re o bogată colecție de diafilme co
lorate reprezentînd locurile pitorești 
din țară și din împrejurimile orașului. 
„Ce-ar fi să prezentăm salar ia ți lor 
noștri, sub formă de proiecție, ima
ginile care redau frumusețile patriei 
noastre?" Și iată-â pe cei doi medici 
lucrînd la materialul ce urma să-l ex
pună în fața tovarășilor lor de muncă. 
După ce au selecționat diafilmele, au,

afișat anunțuri la intrarea in spital 
și la policlinică : „în sala de ședințe 
a policlinicii de adulți va avea loc o 
conferință pe tema „Să ne cunoaștem 
orașul și împrejurimile", urmată de 
proiecții". Peisajele prezentate, ca și 
explicațiile date de dr. Popa au fă
cut ca mulți dintre auditori să nu mai 
stea pe gînduri și să meargă perso
nal să vadă frumusețile proiectate pe 
micul ecran. După conferință, 25 de 
persoane s-au prezentat la dr. Popa 
și i-ati propus o excursie pe munte, 
care de altfel a și fost organizată 
imediat. Drumul pe munte a fost des
tul de lung, dar nimeni nu s-a plîrts 
de oboseală. Dimpotrivă, tuturor le-a 
făcut plăcere, le-a creat bună dispo
ziție. în zilele următoare excursioniștii 
povesteau cu pasiune despre peripe
țiile drumului, arătau colegilor lor 
fotografiile făcute pe munte. Și ast
fel alți tineri și virstnici au fost atrași 
în excursii. De unde pînă acum consi
liul asociației nu știa ce metodă să 
mai folosească pentru a mobiliza sa- 
lariații în excursii, acum are o altă 
problemă de rezolvat: cum să gă
sească cit mai multe mijloace de trans
port pentru marele număr de sala- 
riați care vor să meargă în diferitele 
excursii săptămlnale.

VIOREL POPESCU. — coresp,



Astăzi și miine, Campionatul republican pe echipe

[A BUCUREȘTI: concurs internațional de înot și sărituri 
LA ARAD: turneu de polo cu participarea reprezentativelor R. P. Ungare,

«. D. și II. P. Romîne

Lotul înotătorilor maghiari

I. R. P. Ungară, 2. R. P. Romînă, 3. 
R. D. Germană, 4. Suedia, 5. R. S. Ceho
slovacă. Separat, jucătorii noștri au mai 
jucat după aceea cu R. D. Germană 
(iunie, la Belgrad) și au pierdut cu 
3—4, și cu R. P. Ungară (iunie, Bucu
rești) cînd, de asemenea, au cedat la 
mare luptă (2—3) în cele două întîlniri 
susținute.

Na încape îndoială că, înaintea cam
pionatelor europene, jucătorii noștri vor 
să tranșeze în favoarea lor rivalitatea 
sportivă cu poliștii din R. D. Germană. 
Este un fapt pe deplin realizabil dacă 
între timp ei au reușit să elimine lip
surile semnalate în întilnirile anterioare 
Deși meciul cu echipa R. P. Ungare se 
anunță mai dificil, apreciem, totuși, că 
formația noastră își poate apropia victo
ria. A demonstrat-o de altfel și cea de 
a doua întîlnire cu R.P.U., recent des
fășurată la București, cînd jucătorii 
noștri au condus cu 1—0 și apoi cu 
2—1.

La 
va fi
cea Ștefănescu. Petre Chețan (portari). 
Aurel Zahan, Alexandru Bădiță, Nieo- 
lae Firoiu, Iosif Culineac, Alexandru 
Szabo. Anatolie Grințescu. Ștefan Kro
ner, Traian Fleșeriu și C. Mărculescu.

Iată programul jocurilor: astăzi, ora 
20.30 : R. P. Romînă—-R. D. Germană. 
Miine, ora II : R. P. Ungară—R. D. 
Germană, ora 19,30 : R. P. Romînă 
(tineret)—Selecționata Arad, ora 20,30: 
R. P. Romînă — R. P. Ungară.

GHEORGHE NICOLAESCU

acest turneu echipa tării noastre 
alcătuită din următorul lot : Mir-

Un nume nou pe
Vasile Nicolescu

tabloul recordmanilor:
(C. S. 0. Ploiești)

A rămas mai puțin de o lună pînă 
la campionatele europene de natație. In 
•ceastă perioadă, înotători, săritori de 
pe trambulină și turn, jucători de polo 
se pregătesc asiduu cu gîndul și speran
țele la marea întrecere, verifieîndu-și 
forma sportivă în compania viitorilor 
lor adversari.

Desigur, nici sportivii noștri nu fac 
„opinie separată44 și iată-i, astăzi și 
mîine, angrenați în importante întreceri: 
înotătorii și săritorii, la București, 
jucătorii de polo, la Arad.

în Capitală, tinerii reprezentanți ai 
natației noastre vor concura alături de 
înotători și înotătoare din R, P. Un
gară, R. D. Germană și R. P. Polonă. 
Printre sportivii din cele trei țări prie
tene, care au făcut deplasarea la Bucu
rești, se află talente cu mari perspective 
de dezvoltare, detașîndu-se din rîndurile 
lor, deocamdată, brasista Grimmer, au
toarea unui valoros 2:51.0 pe 200 m. 
In compania înotătoarei din R. D. Ger
mană, reprezentantele noastre Sanda 
Jordan și Zoe Reznicenco pot ameliora 
recordurile pe care le dețin. Noi salturi 
calitative sînt de așteptat și din partea 
celorlalți juniori și junioare care re
prezintă culorile țării noastre în această 
importantă competiție și, în special, din 
partea lui Cornel Georgescu, Mircea Că- 
prărescu, Cristina Balaban, Anca Tro- 
hani, Măriuca Rotaru și Ingrid Ungur.

Cu viu interes va fi urmărită evolu
ția seniorilor și senioarelor care vor lua 
startul astăzi și mîine la ștrandul Tine
retului, în afară de concurs. în plină 
pregătire pentru confruntarea de la Leip
zig (18—25 august), Al. Popescu, Du
mitru Caminschi, Al. Schmaltzer, Emil 
Voicu, Nicoleta Gordin etc. se vor stră
dui să depășească ceea ce au realizat 
pînă acum. Și, cum mulți dintre ei, 
pînă la 
mulțumiți cu ceea ce au 
■derăm că sarcina lor poate 
îndeplinire.

în întrecerile de sărituri 
seniorilor), Gheorghe Banu 
mon Decuseară vor evolua 
sportivi valoroși din R. 
Din listele concurenților 
bele de înot fac parte < 
nan, Schmisch, Koehlitz 
sich, Weinrich, Schanz, Winkler 
din R. D. Germană), Maria 
Erika Csorgei, Eva Olt. Sandor Nagy, 
Gabor Somlai, Tanias Martonfy, Peter 
Gyertyan/y (R. P. Ungară), 
Razczynialska, Danuta Rozak, 
Czerwinska. Andrej Adamouski 
Raspopin, Goniula Zlugniew (R. P. Po
lonă).

Programul concursului : astăzi (ștran
dul Tineretului) ora 10 : sărituri 
de la trambulină ; ora 17,30 : 
libere de la trambulină, ora 19 : 
tatea de deschidere și, în continuare, 
desfășurarea următoarelor probe de 
înot: 100 m spate (in), 100 m bras 
(m), 100 m spate (f), 100 in fluture 
(m), 100 m liber (ni), 200 in bras (f), 
400 m liber (f), 4x100 m mixt (m). 
Mîine (ștrandul Tineretului), ora 10: 
sărituri impuse de la platformă ; ora 
17,30: sărituri libere de la platformă; 
ora 19: probele de înot: 100 m fluture 
(f), 200 m spate (m), 100 m liber
(f), 200 m bras (hi). 100 m bras (f), 
200 m fluture (m), 400 m liber (m), 
4x100 m mixt (f).

★

Arădanii. după jocurile selecționatelor 
de tineret la care au asistat săplămîna

trecută, vor putea urmări astăzi și mîine 
un spectacol de polo cum n-au mal 
văzut : turneul care reunește puternicele 
reprezentative ale R. P. Ungare, R. D. 
Germane șr R. P. Romine. Aceste trei 
formații s-au mai întîlnit anul acesta; 
în luna mai, la turneul de la Magdeburg, 
care a d*t la sfîrșit următoarea ordine:

— Azi și miine au loc ultimele
Performerii turului etapei a doua 

a fazei interregionale a campionatu
lui republican de popice pe echipe 
au fost sportivii ploieșteni. Alcătu
ind o formație omogenă, ei au învins 
detașat pe fosta campioană a țării 
Unirea F. Z. Roman, realizînd un 
scor deosebit de valoros: 5264 p.d. 
Unul dintre ei și-a înscris numele 
pe tabloul recordmanilor țării. Aceas
tă frumoasă performanță a reușit-o 
talentatul jucător Vasile Nicolescu 
care a doborît din 200 bile mixte 938 
popice, corectînd astfel cu 6 p. 
recordul deținut de Ion Micoroiu 
(2.XI.1961). Noul recordman al țării 
a realizat în cele opt manșe urmă
toarele rezultate; izolate—62, 70, 88 
și 98; plin - 160, 151, 150, 159. 
remarcat că de 18 ori a doborît 
te popicele cu o singură bilă.

O mare precizie în lansarea 
au dovedit-o și coechipierii 
Cristu Vinătoru și Victor Ivan. Și a- 
ceștia au depășit granița celor 900 
p.d. Primul a fost marcat cu 906 p.d. 
iar al doilea cu 905 p.d. Amîndoi au 
avut cîte 13 „nouare". De asemenea 
merită să subliniem și comportarea 
jucătoarelor Reghina Gencher, Eca- 
terina Damo II, Margareta Szemany 
(Voința Tg. Mureș), Ecaterina Badea, 
Elena N-iță (Cetatea Giurgiu), Ana 
Rosznai, Ileana Gyarfas (Voința Cluj) 
precum și a jucătorilor Dumitru C. 
Dumitru (C.S.O. Ploiești), P. Buhăes- 
cu (Unirea F. Z. Roman), V. Felszegi 
(Electrica Sibiu), Alex. Mayer (Olim-

întreceri ale fazei interregionale —
care au atins și de- 
400 p.d. și respectiv

pia Reșița) ș.a. 
pășit cifra de 
de 850 p.d.

Azi și mîine
le întreceri ale fazei interregionale 
după următorul program: FEMININ : 
Chimistul Baia Mare-Voința Oradea, 
Voința Constanța—Cetatea Giurgiu, 
Metrom Brașov—Unirea Buc., Voința 
Cluj—C.S.M. Reșița, Constructorul A- 
rad—Voința Tg. Mureș. Rapid Buc- 
Cristalul Azuga. MASCULIN : C.S.O. 
Crișana—Ind. Loc. Baia Mare, Unirea 
Roman—C.S.O. Ploiești, I.O.R. Buc.— 
Electrica Sibiu, Olimpia Reșița—Ind. 
Sirmei C. Turzii, Voința Tg. Mureș- 
Voința Arad, Flacăra Cîmpina—Rapid

se desfășoară ultime-

Fliinc, la București:

Intîlnîrea masculină 
Oțelul-Cetatea Giurgiu 
Un singur joc găzduiește Cap 

în cadrul etapei a șasea din taxa 
interregională a campionatelor de ca
lificare. Este vorba de intîlnîrea din
tre echipele masculine Oțelul Bucu
rești și Cetatea Giurgiu, care se 
va desfășura mîine dimineață, cu în
cepere de la ora 8,30, pe terenul 
Progresul din sir. Dr. Staicovici.

Pregătirea multilaterală
iată secretul victoriei echipei R.P.Romine

Handbalistele japoneze in
prin țară

turneu

In locali- 
feminină

Și, 
ora actuală, nu se pot declara 

reușit, consi- 
fi dusă la

(rezervate 
și I’anteli- 
alături de 

D. Germană, 
oaspeți în pro- 
Grhnmer, Kiel- 
(feminin), Ăo- 

(toți 
Perinde,

Danuta
Jozefa
Janus

impuse 
sărituri 
festivi-

SPORTUL POPULAR
a 4-a hk. 4069

Excelentul rezultat obținut de hand
balistele noastre intregește șirul vic
toriilor realizate de handbalul romi- 
nesc in marile confruntări interna
ționale. Astfel, cel de-al treilea titlu 
mondial la handbal (din patru posi
bile) a fost cucerit de tara noastră, 
care astăzi poate fi socotită pe drept 
cuvint principala forță in handbalul 
mondial. Este un fapt cu care miș
carea noastră sportivă se mindrește, 
este o confirmare a dezvoltării mereu 
crescânde a activității sportive din 
R. P. Romînă.

Urmărind evoluția handbalistelor 
noastre in această mare competiție 
internațională am aplaudat cu toții 
frumoasa victorie obținută in partida 
finală, care a venit să încununeze 
eforturile depuse de jucătoarele din 
selecționata țării de-a lungul 
trecerii. Pentru că — și acest 
cru trebuie spus de la bun început 
cîșiigarea titlului de campioană a

un lucru ușor, in toate 
disputate (in care ni 

infringerea), reprezen- 
Romîne au trebuit să

după care a urmat evoluția reconfor
tantă și victoria comodă din intijnirea 
cu selecționata R. S. Cehoslovace, 
fostă campioană a lumii. Atunci am 
ințeles că echipa și-a găsit cadența 
și. că se îndreaptă cu pași siguri spre 
marea victorie, care ne-a încălzit ini
mile în partida de neuitat de dumi
nică seara.

In acest joc, handbalistele romîne 
au dat o adevărată lecție de handbal.

Concluzii
în- 
lu-

lu-
mii nu a fost 
cele 5 partide 
au cunoscut 
fantele R. P.
depună eforturi serioase, să facă do
vada unei excelente și multilaterale 
pregătiri, ceea ce le-a permis in cele 
din urmă să-și impună superioritatea. 
Să nu uităm că la această ediție a 
campionatului au fost prezente cel pu
țin 5 formații care em’teau justificate 
pretenții la ocuparea primului loc. 
Acest lucru a făcut ca întrecerea re
cent încheiată la noi in țară să se 
situeze la un nivel mult superior ce
lei precedente, atît sub raportul luptei 
pentru intîiefate. cit și sub aspectul 
progresului handbalului feminin in 7.

Cu alte cuvinte, se poate spune că 
victoria selecționatei noastre este mult 
mai valoroasă, pentru realizarea ei 
fiind necesar să se pună in valoare 
toate calitățile și posibilitățile de care 
dispune o echipă. Cine a reușit acest 
lucru a ieșit învingător! Și aceasta 
a fost reprezentativa țării noastre, 
care a demonstrat de-a lungul cam
pionatului 
din punct 
fizic.

Deși la 
tele noastre ne-au dat multe emoții, 
din cauza unei nervozități excesive, 
pentru toți cei care cunoșteau posibi
litățile echipei era clar că ea va reuși 
în cele din urmă să se regăsească 
și să evolueze ta adevărata ei va
loare. Primul semn de revenire l-am 
avut in partida cu R. P. Ungară,

că este excelent pregătită 
de vedere tehnic, tactic și

primele meciuri handballs-

Ceea ce a piăcut mai mult, și nu nu
mai in acest meci, a fost orientarea 
tactică atrt in apărare ctt și în atac. 
Am putea spune, fără teama de a 
greși, că din acest punct de vedere 
jucătoarele noastre au fost cu o cla
să superioare celorlalte handbaliste 
participante. Cind acționau in apă
rare sau in atac, in jocul reprezen
tantelor R. P. Romine puteai să vezi 
clar o idee, un scop pentru care min
gea circula și pentru care jucătoarele 
se deplasau. De foarte multe ori iți 
dădeai seama că acțiunile echipei 
noastre nu sint intimplătoare și că ele 
urmăresc punerea în valoare a tutu
ror mijloacelor necesare obținerii vic
toriei. Așa se exolică faptul că in 
apărare echipa noastră a fost de ne
trecut (primind, de altfel, cele mai 
puține goluri in acest campionat), iar 
in atac a realizat goluri din cele 
mai diferite situații : prin șuturi de la 
distanță, prin angajarea pivoți’or și 
de pe extremă

Acest lucru a fost Înlesnit de faptul 
că acțiunile ofensive se desfășurau 
larg, cu pase rapide și precise care 
surprindeau adesea apărările adverse. 
Este cert că dacă nu ar fi existat mo- 
mente'e de emoție de la începutul 
competiției, cind echipa noastră a rea
lizat un joc bun, dar a ratat enorm 
de mult, victoria s-ar fi conturat încă 
de la nrime’e partide. Tot la capitolul 
pregătirii tactice trebuie spus și ceva 
despre jocul in apărare. Acoperirea 
permanentă a spațiului porții, oprirea 
Ia timp a fiecărei acțiuni a adversa
rului prin folosirea unor mijloace teh
nice, regulamentare și, mai ales, omo
genitatea în momentele decisive ale 
atacului advers au fost elemente ho- 
tăritoare, care au contribuit foarte 
mult ca selecționata țării noastre să 
se impună in fața unor echipe de va-

loare cum au fost cele ale R. S. 
Cehoslovace și Danemarcei.

Un element determinant in realizarea 
victoriilor l-a constituit excelenta pre
gătire fizică a handbalistelor noastre. 
Ele au avut viteză, ceea ce le-a per
mis să se deplaseze rapid, să ajungă 
mai iute la minge, să accelereze rit
mul de joc in faza de finalizare a 
acțiunilor, fri plus, selecționata R. P. 
Romine a dat dovadă că a fost pre
gătită să reziste unui joc în regim de 
viteză sporită, care le-a ajutat să nu 
aibă momente de scădere de-a lungul 
aceleiași partide.

Ceea ce a impresionat pe mulți din
tre oaspeții noștri a fost buna pregă
tire tehnică a jucătoarelor routine. 
Majoritatea specialiștilor prezenți ia 
București au fost de acord că echipa 
R. P. Romîne a fost cel puțin egală 
din acest punct de vedere cu repre
zentativa Danemarcei, cunoscută pe 
plan mondial prin multiplele sale po
sibilități tehnice. Handbalistele noas
tre au arătat o gamă variată de pro
cedee tehnice. Un lucru interesant 
este acela că printre procedeele de 
aruncare la poartă este și cel denumit 
„prin întoarcere", specific handbalului 
celioslovac. Ei bine, în cadrul campio
natului mondial handbalistele ceho
slovace nu au reușit să înscrie vreun 
gol prin acest procedeu, pentru că... 
nici nu au încercat. In schimb, hand
balistele noastre au realizat două 
goluri de toată frumusețea, unul din
tre ele chiar în jocul cu R. S. Ceho
slovacă. folosind acest 
Este un exemplu care 
despre multi laterala 
chipei noastre.

Nu putem încheia 
fără a scoate în evidență și 
adresa sincere fJ—..... ™. 
de antrenori, care bine secondat de 
dr. Constantin Serpe, a reușit să asi
gure handbalistelor noastre o pregă
tire excelentă. Meritele antrenorilor 
noștri — și cind spunem acest lucru 
ne gîndim și la tehnicienii care au 
pregătit jucătoarele la echipele lor — 
sint de necontestat și nu am avea de 
adăugat decît că ar fi foarte folosi
tor ca ei să împărtășească 
riența lor antrenoriloi ma> 
așa fel incit să se asigure 
calitativă a procesului de

SIBIU (prin telefon). 
tate s-a desfășurat întâlnirea 
de handbal în 7 dintre selecționatele 
orașelor Sibiu și Tokio. Victoria a re
venit echipei gazde cu scorul de 18—17 
(10—7). Jocul, de o factură tehnică 
ridicată, a plăcut celor 2.500 de spec
tatori. In mare merit în realizare» a- 
cestui dinamic meci revenind echipei 
japoneze.

Punctele au fost înscrise de: Birihtl- 
mer (5), TheiU (5), Kilscht (3), ÎSait- 
zer (2), Reipp (2) și Dandler pentru 
Sibiu, respectiv de Nishimura (6). Sa- 
wada (5), Keiko Ui, Tsukahara, Kirro- 
kawa, Tamura, Isobe, Aoki. A arbitrat 
corect V. l’elenghian (București).

ILIE IONESCU 
corespondent

SIGHIȘOARA 19 (prin telefon). — 
Continuîndu-și turneul în țara noas
tră, selecționata feminină de hand
bal în 7 a orașului Tokio a întîlnit 
joi după amiază formația Faianța Si
ghișoara. La capătul unui joc viu 
disputat, la care au asistat 3.500 de 
spectatori, victoria a revenit echipei 
oaspe cu scorul de 7—5 (3—1).

ION TURJAN — coresp.

vorbește 
pregătire

procedeu. 
grăitor 

a e-

aceste rinduri
_____ ._ fără a 

felicitări colectivului

din expe- 
tincrl, în 

o creștere 
instruire- 

autrenamerst la toate echipele noastre. 
Numai așa vom reuși să consolidăm 
minunatele succese realizate pină în 
prezent de handbalul rominesc.

CĂLIN ANTONESCU 
ADRIAN VASIL1U

„Capa Păcii"
Din inițiativa federației noastre de 

handbal, recent au fost organizate 
două competiții de handbal în 7 — 
„Cupa Păcii" — rezervate echipelor de 
seniori și juniori din București. La fie
care competiție au participat cîte pa
tru echipe, ale căror întîlniri (tur-re- 
tur) s-au încheiat cu 
zultate;

wrmătoarele re-

Steaua—Rapid
Steaua—C.S.S.
Rapid—C.S.S.

Seniori
25—15
28—15
35-17 și 16-19

si 19—19 
și 29—10

1. Steaua
2. Rapid
3. C.S.S.

Clasamentul
4 3 10

4 112
4 10 3

Juniori
2—S.S.E. nr. 1 16-8 și 18-17

101:59 
85: 80 
61:108

7
3
2

S.S.E. nr.
S.S.E. nr. 2—Voința 21-9 și 24-20 
Voința—S.S.E. nr. 1 20-14

Clasamentul
nr. 2

și 20-18

4 4
4 2
4 0

cele două

0
0
0

0 79:54
2 69:77
4 57:74

8
4
0

competiții

1. S.S.E.
2. Voința
3. S.S.E.

Cum se vede, 
au fost dominate de echipele Steaua 
și.S.S.E. nr. 2, care au terminat jocu
rile neînvinse. Toate întilnirile s-au 
disputat în deschidere la jocurile din 
cadrul campionatului mondial feminin.
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Mîine, ultima etapă în turneul de calificare pentru categoria B
' Miercuri și joi s-au desfășurat la 
R. Vîlcea, Piatra Neamț și Mediaș 
jocurile din cadrul penultimei etape 
a turneului de calificare pentru cate
goria B la fotbal. Unele dintre re
zultate au clarificat într-o măsură si
tuație în cele trei grupe, altele în 
schimb au făcut ca abia mîine, o dată 
cu ultimele jocuri, să putem cunoaște 
echipele oare în sezonul următor vor 
activa în categoria B. Indiferent de 
rezultatele jocurilor de mîine, și-au asi
gurat de pe acum calificarea IMU 
Medgidia (seria I) și A.S. Cugir (se
ria a III-a).

însă Rulmentul s-a 
și a atacat deseori 
scris: Clinciu (min. 
mentul ți Costache 
echipa bucureșteană.
Gh. Ianeseu (Galați).

apărat mai bine 
periculos. Au în- 
36) pentru Ru/I- 

(min. 53) pentru
A arbitrat bine:

orădeană a exasperat prin ratări de 
ocazii clare. In schimb, 
arătat mai eficace.

Unirea s-a

SERIA 1 (RM. VÎLCEA)
IMU MEDGIDIA — MOLDOVA 

IAȘI 5—1 (2—1). IMUM a muncit 
mult pentru victorie, prin care și-a 
asigurat calificarea în categoria B. 
Au înscris: Călin (min. 10 și 66), Latif 
(min. 16 și 71), Bașchir (min. 81), 
pentru învingători și Creangă (min. 
•43), pentru învinși. A arbitrat cu com
petență B. Gristescu (Ploiești).

RAPID REG. PLOIEȘTI — PRO
GRESUL ALEXANDRIA 0—2 (0-1). 
Joc viu disputat, în oare Progresul a 
impresionat plăcut prin claritatea ac
țiunilor. înaintașii săi au tras mult 
la poartă. Cele două goluri ale meciu
lui au fost înscrise de Răducu (min. 
21) și Bălan (min. 54). Arbitrul A- 
lexandru Cornel (Iași) a condus sa
tisfăcător.

CORNEL NEMȚEANU-coresp.
CLASAMENT

1. Progresul 4 3 0 1 8:4 6
2. Rulmentul 4 2 1 1 4:3 5
3. Filaret 4 2 1 1 7:6 5
4. Metalul 4 2 0 2 6:5 4
5. Drubeta 4 2 0 2 4:4 4
6. Rapid 4 0 0 4 0:7 0

Pitești —

CERAMICA
Cu toate că 
majoritatea

AVINTUL REGHIN — 
JIMBOLIA 1—1 (1—1).
Ceramica a dominat 
timpului (raport de cornere 10—4), 
nu a realizat decît un meci nul. Au 
înscris: Pozsonyi (min. 34) pentru 
Avîntul Reghin și Frantzen (min. 43) 
pentru Ceramica Jimbolia. Arbitrul Gh. 
Dulea-București a condus slab.

A.S. CUGIR — MINERUL BAIA 
SPRIE 3—0 (1—0). Angrenindu-se în 
jocul dezorganizat al echipei Minerul, 
A.S. Cugir a desfășurat cea mai slabă 
partidă de pînă acum. Au marcat: 
Boitoș (min. 11) și Mihai (min. 
și 84). In min. 86 Minerul a ratat 
lovitură de la 11 m, prin Tyentyes. 
condus arbitrul A. Bentu-București.

57 
o 
A

DAN VINTILÂ-corespondent

VAZUT DE UN ANTRENQR ROMÎNI

CIND CENTRUL-ATACANT SE ACCIDENTEAZĂ...
SA NU FIE PIERDUT DIN VEDERE

TEXTILA BUHUȘI — FLAMURA 
ROȘIE TECUCI 3-0 (2-0). Rezul
tatul reflectă situația de pe teren. Tex- 
tiliștii, dornici să încheie turneul cu 
o victorie, au dominat majoritatea 
timpului. Au marcat: Dumitran (min. 
20 și 28) și Nicolov (min. 74 din 11 
m). In minutul 78 Constant inescu, 
portarul echipei Flamura roșie Tecuci, 
•a***'- eliminat pentru lovirea adversa
rului. A condus bine arbitrul E. Mar
tin (București).

DRAGOMIR ROȘIANU-corespondent

mi ine: Metalul
Ploiești; Rulmentul Bra-

Etapa de
Rapid reg.
șov — Progresul Alexandria; Drubeta 
Tr. Severin Fi-laret București.

CLASAMENT

SERIA A III-A (MEDIAȘ) 
DEJ—VOINȚA ORADEAUNIREA

3—1 (2—0). Ambele formații au jucat 
nervos. Din această cauză, meciul n-a 
avut un nivel tehnic bun. Formația

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A.S. Cugir 
Unirea 
Ceramica 
Voința 
Avintul 
Minerul

4
4
4
4
4
4

3
2
1
1
1
0

1
2
2
1
1
1

0 
0
1
2
2
3

12:
9:
3:
6
3:

3
4
7
6
5

4:12

7
6
4
3
3
1

A.S.Etapa de miine: Unirea Dej
Cugir; Ceramica Jimbolia — Minerul 
Baia Sprie; Voința Oradea — Avintul 
Reghin.

începe „Cupa de vară Loto-Pronosport"

In tribunele stadionului de la Vina del 
Mar, unde mă aflu din nou ca să vi
zionez partida Spania — Mexic, soarele 
e puternic și temperatura e de peste 
20 de grade (Și peste cîteva zile, cum 
este stabilit calendaristic, va începe iar
na chiliană...). Timpul frumos și terenul 
excepțional au avut partea lor de con
tribuție la calitatea jocului ce s-a des
fășurat.

Cele două echipe au luptat cu înver
șunare pentru victorie și fiecare a tre
cut pe lingă ea. Totuși, pînă în minutul 
89 scorul nu fusese incă deschis. Deznodă- 
mîntul — cu totul neașteptat — a venit 
în ultimele 50 de secunde de joc și in 
condiții dramatice. O 
lui atacant Fernandez 
corner. Momentul e 
spanioli. Lov tura de 
extremul dreapta Del _ 
interceptată de interul spaniol Del Sol, 
care se plasase la marginea careului de 
16 metri. Acesta avansează cițiva pași 
și trece mingea lui Gento, extrema 
dreaptă, de asemenea repliat în apărare; 
acesta deschide lung pe Peiro, centrul 
atacant care se accidentase și trecuse 
pe extremă. Lăsat nemarcat, pentru că 
șchiopăta, Peiro s-a îndreptat spre 
poarta mexicană intr-un suprem efort 
și a marcat, după ce 89 de minute por
tarii și in special mexicanul Carbajal, 
apăraseră cu succes șuturi năpraznice.

In timp ce Carbajal se trîntea la pă- 
mint, pradă furiei și lacrimilor, spanio
lii nu mai conteneau cu îmbrățișările 
pentru că această victorie le mai dă
dea speranțe de calificare in sferturile 
de finală. Să ciștigi sau să pierzi cu 
50 de secunde înainte de fluierul final 
e, fără îndoială, o „lovitură de teatru”. 
Dar dacă jocul durează 90 de minute, 
e firesc ca și ultimele secunde să fie dis
putate cu toată înverșunarea. Iată o în
vățătură universal valabilă, pe care a 
confirmat-o și această partidă, de alt
minteri ca și alte două din aceeași com
petiție: U.R.S.S. — Uruguay (2—1) și 
Chile — Iugoslavia (1—0).

După meciul Spania — Mexic presa a 
scris că spaniolii nu meritau să cîști- 
ge. Ziarul „La Nacion" din Santiago a 
scris in titlul unuia din comentarii : 
„Spaniolii au ciștigat un meci pe care 
mexicanii n-au meritat să-1 piardă*. 
Este adevărat că in ultimele 10 minute 
mexicanii au ratat două ocazii mari, 
la una din ele centrul atacant Hernan
dez ridicînd — de la 5 metri — balonul 
peste poarta lui Carmelo Sedrun. Insă, 
față de fizionomia partidei, în care 
spaniolii au dominat 70 de minute, con
sider normal rezultatul final.

rea mexicană — bine dirijată si susți
nută de portarul echipei, Carbâjal. Ba 
mai mult, cind ies din această „priză**, 
spaniolii nu pot să se mai apere cu 
claritate și permit mexicanilor să de
vină periculoși.

ANTRENORUL HELENIO HERRERA 
ȘI SPANIOLII

acțiune a centru- 
se termină cu un 

periculos pentru 
colț, executată de 
Agnilla, este insă

Victoria dobîndită in ultimele secunde 
prelungit „agonia“ Spaniei, care avea 

Ia Vina del Mar, antrenorul spaniolilor’ 
Helenio Herrera de cum s-a dezmeticit 
din miracolul care i-a fost dat să-l tră
iască s-a grăbit să facă declarații pline 
de emfază, caracteristice lui: „echipa 
Spaniei este cea mai bună din acest 
tă grupă și din întreg campionatul și 
joacă cel mai bun fotbal”. EI va repeta 
această afirmație și după victoria Bra
ziliei din jocul cu Spania, care a pus 
capăt participării spaniolilor la ediția 
1962 a campionatului mondial. Numai 
că după această ultimă declarație, un 
ziar chilian a scris: „Spaniolii, credem, 
s-ar fi bucurat ca echipa lor să fi ju
cat mai puțin bine decît afirmă Helenio 
Herrera și în schimb să fi ocupat un 
loc mai bun în clasament**. Pentru că 
victoria neașteptată a Mexicului asupra 
Cehoslovaciei a făcut ca Spania să ră- 
mînă ultima in clasamentul grupei, la 
golaveraj !...

Pe Helenio Herrera nu-1 necăjea eșecul 
în sine spre care mergea echipa Spaniei 
în acest campionat, ci faptul că rezul
tatele ei nu-i vor putea susține reputa
ția lui de „magician”, la care se pare, 
ține cel mai mult s-o aibă. E greu de 
spus pentru moment in ce măsură in
succesul Spaniei în Chile va afecta re
putația Iui de „magician” (In orice caz, 
în Italia se spune că federația italiană 
de fotbal ar fi hotărîtă să se opună la 
o eventuală revenire a lui Herrera la 
Internazionale... Privind însă la jocul e- 
chipei Spaniei mi-am adus aminte de 
o discuție avută în 1957 Ia San Sebas
tian, în Spania (cu prilejul turneului 
U.E.F.A.), cu un basc pe nume Jose 
Elizondo, cu care mă împrietenisem in 
timpul șederii. El mi-a spus atunci : 
„Spaniolii doresc un fotbal jucat de fot
baliști spanioli, care să facă fală și 
echipei naționale — așa cum ea a 
avut-o o dată... Din păcate, în Spania 
astăzi nu e loc pentru jucătorii spa
nioli. Să nu vă mire câ reprezentativa 
Spaniei va înregistra rezultate necores
punzătoare, ci să vă amintiți de ceea 
ce un adevărat spaniol v-o spune astăzi: 
cu spanioli făcuți cetățeni pentru că 
știu să joace bine fotbal, dar care nu 
simt nimic pentru* această țară, nu se 
va putea alcătui niciodată o adevărată 
națională.

In seara aceea, cind am revenit la 
Santiago, nu acestea erau însă proble
mele la „ordinea zilei**, ci gravele inci
dente din jocul Chile — Italia, „rușinea 
campionatului mondial “ cum a scris o 
revistă franceză de specialitate, sau „ho
ția de la Santiago** cum o numesc ita
lienii. Această partidă a corespuns 
eliminarea din campionat a unei alte 
chipe europene, care venise în Chile 
nunțînd că va cîștiga competiția, 
acest scop fiind prevăzută organizarea 
la intoarecerea „eroilor**, a unui carna
val de proporții uriașe, la Milano. Dar, 
despre acest joc, ca și despre unele 
„dedesubturi” ale lui, în numărul viitor...

CONSTANTIN TEAȘCA

a _ ___ ___ __________________
să mai dureze încă un joc. Atunci insK

Echipa câștigătoare în fiecare. 3 seric
Cupa de vară Loto-Pro-

Iubitorii fotbalului nu vor avea de 1 
așteptat prea mult reapariția echipe- va primi _ 
lor pe terenuri. Lucrul acesta se va nosport'. In caz de egalitate de punc- 
produce foarte curînd, la sfîrșitul a- te, departajarea se va face prin go-

CLASAMENT
I.M.U. Medgidia
FI. roșie Tecuci 
Unirea
Textila
Moldova

3
3
3
4
3

Etapa de mîitie: Flamura 
cuci
Moldova Iași.

L 
2.
3.
4.
5.

0 
0 
0
0
0

o
1
2
3
2

11:3 
6:5
4:4
4:8
4:9

6
4
2
2
2

te, departajarea se va face prin go-

3
2
1
1
1
roșie Te-

IMUM; Unirea Botoșani

SERIA A II-A (P. NEAMȚ)
METALUL PITEȘTI — DRUBETA 

TR. SEVERIN 3—1 (1—0). Metalul a 
produs o nouă surpriză dispunînd de 
data aceasta de Drubeta, la o dife
rență concludentă. Metalul a meritat 
victoria; a desfășurat un joc colectiv 
mai bun și a avut o linie de atac mai 
sigură.

FILARET BUCUREȘTI—RULMEN
TUL BRAȘOV 1—1 '
Filaret a acționat mai 
și a avut mai mult timp inițiativa,

(0—1). Echipa 
legat în cîmp

ȘTIRI a
• După cum am anunțat, echipa 

Științei 
neii în 
are loc 
echipei 
miercuri 
pe jucătorii : Curcan, Urziceanu, Geor
gescu, Răcelescu, Petescu, Tănase, Bo- 
tesou, Ig.na, R. Lazăr, Manolache, Le- 
reter, Mițaru, Hîrșova, Popa și 
venii.

Timișoara întreprinde un tur- 
R. D. Germană. Primul joc 
azi cu Dynamo Berlin. Lotul 
timișorene, care a plecat 
seară spre Berlin, cuprinde

Cer-

Me-
CU

• Miercuri, echipa braziliană 
tropol a jucat la Satu Mare 
A.S M.D. Deși timpul a fost ploios, 
iar terenul acoperit cu apă, totuși jo
cul a fost frumos, plăcînd spectatori
lor care au asistat în număr mare. 
Victoria a revenit brazilienilor cu 
scorul de 1—0 (0—0). Duminică, Me
tropol joacă la Sibiu cu C.S.M.

• Steagul roșu și-a reluat de 
miercuri pregătirile, în vederea noului 
campionat și a jocurilor din cadrul 
turneului bailcanic. înaintea primului 
antrenament, antrenorul S. Ploeșteanu 
a expus jucătorilor obiectivele viito
rului sezon și planul de pregătire. La 
antrenament au luat parte jucătorii: 
Ghiță, Haidu, Zaharia, hlagy, Szigeti, 
Campo, Hașoti, Fusulan, David, Ivă- 
nescu, Necula etc. Antrenamentele vor 
avea loc zilnic. Săptămîna viitoare se 
va face analiza comportării echipei în 
campionatul 1961—62. (C. GRUIA,
eoresp. reg.)

• După cum am mai anunțat,, e- 
chipa S.C. Karl Marx-Stadt din R.D. 
Germană va întreprinde un turneu de 
trei meciuri în țara noastră. Pro
gramul anunțat inițial a fost însă 
modificat după cum urmează: la 27 iulie 
la Arad eu U.T.A., la 29 iulie la 
Lupeni cu Minerul și la 1 august 
la Cîmpia Turzii cu formația locală 
Industria Sirmei.

PE SCURT DESPRE JOC ȘI ECHIPE

Aspect din meciul Rapid—Metalul București disputat anul trecut im cadrul 
revenit cu 3—1 echipei RapidCupei R.P.R., cind victoria a

cestei luni, ca o avanpremieră la 
campionat. Intr-adevăr, între 29 iulie 
și 12 august, o serie de echipe din 
categoria A și B vor putea fi văzute 
la lucru în cadrul unei competiții — 
„Cupa de vară Loto-Pronosport“. A- 
ceastă întrecere are drept scop să dea 
posibilitate echipelor participante de 
a susține meciuri de verificare intr-un 
mod organizat și de a încerca în 
jocuri noi elemente în vederea cam
pionatului pe anul 1962—63. La a- 
ceastă competiție vor participa urmă
toarele echipe: Rapid București,

Steaua București, U.T.A., .Crișana 
Oradea, CSO Timișoara, Vagonul A- 
rad, Dinamo Obor București, Metalul 
București, Poiana Cimpina, Metalul 
Tîrgoviște, Carpați Sinaia și Prahova 
Ploiești. Aceste echipe au fost împăr
țite în trei 
juca după

29 iulie:

laveraj, iar dacă echipele sînt egale 
și ca golaveraj va conta numărul de 
victorii. In cazul când egalitatea se 
va menține, atunci se va juca un meci 
suplimentar între cele 2 echipe (numai 
dacă este vorba de stabilirea echipei 
clasate pe locul 1).

Spaniolii au construit o serie de ac
țiuni bune, dar n-au înscris goluri (deși 
au multe ocazii) fiindcă fiecare a „lu
crat” pe cont propriu. Calmul a domnit 
numai pe linia de fund a echipei Spa
niei (Rodriguez — Santamaria — Gra
cia) care a inițiat acțiuni cu răbdare 
și și-a marcat adversarul foarte strict, 
fundașii ajungînd să se ducă după ex
tremele adverse pînă în careul opus. In 
ultimele minute ale reprizei, mexicanii
— prin mișcarea continuă a atacanților, 
care au jucat cu pase scurte, protejate
— au reușit să scoată din dispozitiv pe 
apărătorii spanioli, care au făcut greu 
față acestor hărțuieli continue. Repriza 
secundă începe prin atacuri repetate 
spaniole. Totuși scorul nu este deschis, 
căci în acest „duel” jocul individual al 
spaniolilor nu poate străpunge apăra-

cu
e-
a-
în

grupe de cite patru și vor 
următorul program:

Rapid București — Metalul
Dinamo Obor.

Seria I:
București și Steaua

Seria a îl-a: Poiana Cîmpina—Me
talul Tîrgoviște și Prahova Ploiești— 
Carpați Sinaia. .

Seria a III-a: Vagonul Arad — Cri- 
sarra Oradea și CSO Timișoara — 
U.T.A.

și

5 august
Seria I: Rapid Buc. — Dînamo Obor 
Steaua Buc. — Metalul Buc.

Seria a Il-a: Metalul Tîrgovîțte —
Prahova Ploiești și Carpați Sinaia — 
Poiana Cîmpina.

Seria a III-a: Crișana Oradea—CSO 
Timișoara și U.T.A. — Vagonul Arad.

12 august
Seria 1: Metalul Buc.

Obor și Steaua Buc. —
Seria

Poiana
Metalul

Seria 
gonul Arad și Crișana Oradea 
U.T.A.

— Dînamo 
Rapid Buc. 

Prahova Ploiești —a Il-a:
Cîmpina și Carpați Sinaia — 
Tîrgoviște.

a III-a: CSO Timișoara—Va-

Trageri Pronoexpres și Loto-Central pe litoral
Concursul Pronosport nr. 29 (etapa 

din 22 iulie) cuprinde două meciuri din 
campionatul de fotbal al Uniunii So
vietice, șase meciuri din turneul de 
baraj din țara noastră pentru calificare 
In categoria B. și patru meciuri din 
Cupa de Vară" din R.P. Ungară.
In dorința de a-1 ajuta pe participanți 

la întocmirea buletinelor, am cerut tele
fonic de la „Toto" din Budapesta să ne 
dea pronosticurile pentru meciurile din 
Cupa de Vară din R.P.U. De aceea re
dăm programul acestui concurs cu ur
mătoarele pronosticuri: de la meciul I 
la meciul Vin inclusiv cu pronosticu
rile „Programului Loto-Pronosport” iar 
de la meciurile Vin-Xn cu pronosticu
rile de la „Toto” din Budapesta.

1. Ț.S.K.A. Moscova — Kairat Alma-
Ata (URSS) 1

2. Pahtakor Tașkent — Dinamo Moscova
(URSS) ’ —

3. Voința Oradea —
(baraj)

4. Drubeta T. Severin
rești (baraj)

1, X 
Reghin 

1 
Filaret Bucu- 

v____ „ 1, X
5. Fl?~roșie Tecuci — I.M.U. Medgidia

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

raj) 2
7. Metalul Pitești — Rapid Ploiești (ba

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

10. Nyiregyhaza
11. Budapesti '

(RPU)
12. Budapesti

Avântul

Ozd (RPU) x 2
Elore — Szekeslehervar 

1 X 
(RPU)lSpartacus — Cegled

acestui concurs vor 
duminică

fi cu- 
seara,

Rezultatele 
noscute în întregime 
după ora 21. Deci, în mod excepțional, 
transnvlterea rezultatelor în țară se va 
face după această oră.

★
In ultimele zile trei cîștigători s-au 

prezentat la sediul Direcției generale 
Loto-Pronosport pentru a ridica autotu
rismele „Moskvici" pe care le-au obți-

și Loto-Central: Za- 
din Cluj (tragerea

nut la Pronoexpres 
harovici Samoilă _
Loto-Central din 29 iunie), Ion Dumi
trescu din Costești — regiunea Argeș 
(concursul Pronoexpres din 4 iulie a.c.) 
și Burza Ion (concursul Pronoexpres din 
11. VII a.c.). Miercuri 25 iulie are loc 
ultimul concurs Pronoexpres din luna 
iulie a.c. Ia care se atribuie, în afara 
premiilor obișnuite, și un autoturism 
„Moskvici”.

Tragerea concursului Pronoexpres din 
25 iulie a.c. are loc la Eforie J ” 
mătoarele trageri au loc tot 
după cum urmează:

Se atrage atenția participanților că 
meciul VII de pe fluturașii și afișele de 
etapă (Budapesti Spartacus — Szegedi 
V.S.E. (Cupa de vară R.P.U.) a fost 
înlocuit cu meciul Steaua București — 
Dinamo Obor (Cupa Loto-Pronosport).

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 24 DIN 15 IULIE 1962

Nord. Ur- 
pe litoral

27 iulie a.c. (Loto-Central) 
Sud.

1 august 
galia.

3. august 
stanța.

la Eforie

Categoria a Il-a 11 variante a 1.885 lei 
fiecare. Categoria a III-a 101 variante a 
306 lei fiecare, Categoria a IV-a 696 va
riante a 74 lei flecare. Fond de premii : 
lei 103.713.

a.c.

a.c.

(Pronoexpres) la Man-

(Loto-central) la Con-

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 30 

(ETAPA DIN 29 IULIE 1962)
Minerul Lupeni — S.K. Karl Marxî.

Stadt (R.D.G.).
2. Rapid București — Metalul 

rești (Cupa Loto-Pronosport).
3. Poiana Cimpina — Metalul 

viște (Cupa Loto-Pronosport).
4. Prahova Ploiești — Carpați 

(Cupa Loto-Pronosport).
5. Vagonul Arad —

(Cupa Loto-Pronosport).
6. C.S.O. Timișoara — U.T.A. 

Loto-Pronosport).
7. Steaua București — Dînamo 

(Cupa Loto-Pronosport).
8. E.V.T.K.—Agled (Cupa de

R.P.U.).
9. Budai Spartacus 

(Cupa de Vară R.P.U.).
10. Ozd—Debrecen (Cupa de 

R.P.U.).
11. Dunanjvaros — Budapesti 

(Cupa de Vară R.P.U.).
12. Szekesfehervar — Egyetertes 

de Vară R.P.U.).

C.S.O.

Bucu-

Tîrgo-

Sinaia

Crișana

(Cupa

Obor

Vară

Nyiregyhaza

Vară

El ore

(Cupa

LOTO CENTRAL

La tragerea specială Loto Central din 
seara zilei de 20 iulie 1962 au fost extra
se din urnă următoarele numere :

Premii
47 26 38

Premii
C 87 26

Premii
Faza 
Faza 
45 47 
Faza 
89 60

obișnuite în bani: 87 
14 27 23.
speciale : A 76 47 38, B
49.

76 15 49

27 23 14,

suplimentare în obiecte
37 25

III-a : 13 56 14 42 17; Faza
5 89

I : 86 6 51! Faza II-a :
Și bani : 

14 81; 
IV-a : 
54 56;9 24 2; Faza V-a : 61

Vl-a : 56 36 51 21 68 ; Faza Vil-a : 
39 2 68. Fond de premii ; 1.592.435.

Tragerea următoare va avea loc la
27 iulie a.c. pe litoral la Eforie Sud.

redactată de Loto-Prono-Rubrică 
sport.
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Concursul republican
pe echipe reprezentative

ITIETBSIMI [

Xii și milnc pc Stadionul Republicii

Finalele campionatelor juniorilor
de regiuni

vor desfa- 
concursu- 

pe echipe

comisiile regionale de atle- 
conducerea și îndrumarea 
regionale ale UCFS, se va 
pe cinci zone: I-LA BA-

După cum am mai anunțait, în luna 
octombrie a acestui an se 
șura întrecerile din cadrul 
lui republican de atletism 
reprezentative de regiiuni.

La acest important concurs, cane va 
oglindi cu exactitate stadiul de dez
voltare a atletismului în fiecare re
giune a țării, vor participa echipe al
cătuite in mod obligatoriu cin cite 
2 atleți la fiecare probă. Atleții care 
intră in componența echipelor trebuie 
să fie legitimați la un club sau o aso
ciație sportivă de pe teritoriul re
giunii respective sau la una din șco
lile sportive din regiune.

Concursul se va desfășura la urmă
toarele probe : BARBATI : 100 ”1.
200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m. 
10.000 m, 110 mg, 3.000 m obstacole, 
4X.100 m, lungime, triplu, înălțime, 
prăjină, greutate (7,257 kg), disc (2 kg), 
sulifă (800 gr), ciocan (7,257 kg), 10 km 
marș; FEMEI : 100 m. 200 m, 400 m. 
800 m, 80 mg, 4^(100 m, lungime, 
hnălțime, greutate (4 kg), disc (1 kg), 
suliță (600 gr).

întrecerile se vor desfășura in ca
drul a două etape. Prima etapă, orga
nizată de 
tiara sub 
consiliilor 
desfășura 
CAU: Bacău, Galați, Iași, Suceava; 
II-LA CONSTANTA : Brașov, Bucu
rești, Dobrogea. Ploiești ; III-LA TI
MIȘOARA: Argeș. Banat. Hunedoara, 
Oltenia ; IV-LA CLUJ : Cluj, Crișana, 
Maramureș. Mureș-Autonomă Maghia
ră ; V-LA BUCUREȘTI : echipele re
prezentative ale celor 8 raioane.

Prima etapă a fost programată în 
zilele de 6 și 7 octombrie. După o 
săptăminâ (13—14 octombrie), la Bucu
rești, vor avea loc finalele, organizate 
de FRA. în etapa a Il-a a competi
ției vor participa echipele regiunilor 
clasate pe primul loc în zonele res
pective și echipa raionului ciștigătoare 
a întrecerilor din Capitală.

Timpul care a mai rămas pînă la 
startul primei etape trebuie folosit 
cit mai bine. în această privință cre
dem că e bine să fie organizate cit 
maj multe concursuri loca'e, pe baza 
cărora să se poată alcătui cea ma: 
bună echipă a regiunii respective și 
să se ia măsurile 
din punct de vedere 
nizatoric.

corespunzâtoare 
tehnic și orga-

In întrecere cu atletele maghiare și italiene
Meciul R. P. Romină — R. P. Bulgaria ta area loc la București

Echipa reprezenta Ovă feminină de 
atletism a R.P. Romine va evolua 
duminică după-amiază pe stadionul 
din Miskolcz, in compania formațiilor 
R.P. Ungare și Italiei. Tn perspectivă 
o întîlnire interesantă in care prima 
șansă o au atletele maghiare, care 
au obținut in acest sezon o serie de 
rezultate remarcabile

A făcut deplasarea următorul lot: 
Crista Maksai. Ana Beșuan. Ioana 
Petrescu, Gabriela Luță (100 m. 
200 m, 4x100 m). Florica Greeescu. 
Elisabeta Teodorof (800 m). Maria 
Budan. Aurelia Sirbu (80 mg). Vio
rica Belmega. Maria Pândele (lun-

99 Păcii” a fost cîștigată
de atleții din Cluj, Iași și Moinești

In urmă cu citeva săptămini s-a 
desfășurat in mai multe orașe din 
țară concursul prin corespondență do
tat cu „CUPA PĂCII". Din rapoartele 
primite de FRA reiese că această 
competiție s-a bucurat de un frumos 
succes, angrenind sute și sute de ti
neri. in majoritate începători.

Iată acum clasamentele definitive : 
GRUPA A: 1. Cluj 79 p.; 2. Bucu
rești 77 p. ; 3. Brașov 67 p.; 4—5 Cons
tanța și Timișoara 53 p.; 6. Oradea 
37 p. După cum se vede victoria a 
revenit, in mod surprinzător, echipei 
Clujului. Aceasta se datorește faptu
lui că la fete clujenii au realizat un 
punctaj cu mult superior atletelor 
din Capitală.

GRUPA B : 1. Iași 142 p.; 2. Cim- 
pulung Muscel 125 p.; 3. Reșița 122 p; 
4. Bacău 117 p.; 5. Turda 112 p.; 6. 
Ploiești 108 P-; 7. Sibiu 102 p. ; 8.
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Zile de sărbătoare atletică pe sta
dionul Republicii din Capitală. Astăzi 
și mîine, aproape 700 de tineri și 
tinere, din toate regiunile țării, cei 
mai buni atleți din actuala generație, 
vor lua parte la întrecerile finale ale 
campionatelor republicane ale juniori
lor de categ. I sau la concursul re
publican ai juniorilor de categ. a 
Il-a.

Este un excelent prilej de a vedea, 
la startul aceluiași concurs, pe spe
ranțele atletismului nostru, de a în
registra o nouă creștere a rezultate
lor lor sportive, noi recorduri ale 
țârii. Acum se va putea vedea, mai

Nicolae Toader și Ion Mesaroș—campioni republicani 
la 50 km marș și, respectiv, la decatlon

la

la

Miercuri și joi s-au desfășurat 
Galați întrecerile pentru cucerirea ti
tlurilor de campioni republicani 
decatlon și 50 km marș.

La startul probei de marș s-au ali
niat 25 de concurenți. După parcurge
rea a 10 km pe primul loc se afla 
liie Popa cu un avans de 4 minute 
asupra grosului plutonului. Avansul 
lui crește la 8 min. (km 20) și la 
9 min. (km 25. punctul de întoarcere). 
Dar Ia înapoiere la km. 36, Popa

I.
După titlul de campion la 400 mg. 
Mesaroș l-a cucerit, la Galați, ți pe 

cei de la decatlon.
Foto: R. Vilara

gitne), lolanda Balaș. Rodiea V'oro- 
neanu (inălținie). Ana Sălăgean, Anca 
Gurău (greutate). Lia Manoliu. Olim
pia Cataramă (disc), Maria Diaco- 
nescu, Olimpia Cataramă (suliță).

★

In zilele de 11—12 august va avea 
loc cea de a treia ediție a intilnirii 
bilaterale dintre echipele de băieți și 
fete ale R.P. Romine și R.P. Bulgaria, 
întrecerile 
turnă, pe 
Capitală.

se vor desfășura in noc- 
stadionul Republicii din

95 p. ; 9. Mediaș 92 p. ;Baia Mare
10. Hunedoara 66 p. ; 11. Arad 63 p. 

GRUPA C : 1. Moinești 200 p. ;
P-;
P-

142
114
93

2—3 
: 4. 
; 6.
p- ; 
p- ; 
p- ; 
p-;

Lugoj și Piatra Neamț 192 
Brăila 183 p.; 5. Făgăraș 166 
Petroșeni 156 p.; 7. Rm. Vilcea 
8. Focșani 129 p. ; 9. Tirgoviște 
10. Beiuș 101 p.; 11. Pitești
12. Alba lulia 84 p. ; 13 Cimpina 83 
14—15 Cimpulung Moldovenesc și Tir- 
năveni 61 p. ; 16 Caransebeș 60 p.

Din aceste clasamente lipsesc însă 
o serie de orașe (Tg. Mureș, Craiova, 
Galați. Roman, Satu Mare, Deva, Si
ghișoara, Cugir, Blaj, Tr. Severin, 
Tg. Jiu, Alexandria, Giurgiu, Rm. 
Sărat, Buzău, Tecuci, Huși și Rădăuți) 
ale căror comisii de atletism sau con
silii UCFS n-au înțeles să organizeze 
aceste întreceri, sau dacă au făcut-o 
totuși, nici pînă la această dată ele 
n-au trimis federației foile oficiale cu 
rezultatele concursurilor, 
tuație foarte 
FRA trebuie 
seriozitatea și

Este o si- 
gravă pe care biroul 

s-o analizeze cu toată 
să ia măsurile cuvenite.

bine ca în oricare altă ocazie, rodul 
muncii antrenorilor noștri, preocupa
rea lor pentru descoperirea și for
marea de noi și noi elemente talen
tate, iar clasamentele generale (clu- 
buri-asociații și regiuni) vor oglindi 
însăși activitatea desfășurată în do
meniul atletismului. »

Concursurile încep astăzi dimineață, 
de la ora 8, și continuă după amiază 
de la ora 16,00. Duminică probele 
skit programate de la ora 8,30 și de 
la ora 17.00. Așa cum am mai anun
țat întrecerile din cadru} probelor 
iriatlon și pentatlon vor avea loc 
miercuri și joi după-amiază.

de

I. Barbu (Olimpia) 5.05:20.0;
Baboie (P.T.T.) 5.13:28.0; 4.. . 5

3.
I.

D.

acuză serioase dureri musculare și 
este nevoit să abandoneze. Sesiztnd 
această situație. Nicolae Toader se 
desprinde din pluton, forțează puțin 
și ciștigă cursa, devenind pentru 
prima oară campion al țării.

Iată rezultatele primilor clasați:
1. N. Toader (Olimpia Buc.) 5.02:52 0;
2. ' ~ * * ---- ‘ ----------

De cttva timp, iubitorii boxului din 
Capitală asistă cu regularitate la în- 
tilnirile din cadrul „Cupei Eliberării". 
Boxerii angrenați în această compe
tiție au reușit de multe ori să furni
zeze meciuri de bună calitate, deși 
o parte dintre ei sint tineri despre 
care nu s-au auzit prea multe lu
cruri.

Pe de altă parte insă, am constatat 
chiar de la început unele aspecte 
negative care au umbrit organizarea 
competiției.

Despre ce este vorba ? Se 
știe că regulamentul F.R. Box nu 
permite intilniri intre boxerii juniori 
și seniori, intre boxerii cu greutate 
sau clasificări diferite. Cu toate a- 
cestea. comisia orășenească a pro
gramat, cu de la sine putere, și ast
fel de intilniri. Așa se face că talen
tatul junior Ștefan Constantin de ia 
„Semănătoarea" a luptat cu boxerul 
senior Traian Cocoran (Progresul)? 
intr-o partidă în care deși a învins. 
Șt. Constantin a suportat lovituri 
extrem de puternice. Dar, organiza
torilor. precum 
Zamfirescu nu 
acest meci și 
Șt. Constantin 
mai mult, nici
Alexandru Bariciu, boxer cu mare ex
periență a ringului I Normal tinărul 
de la Semănătoarea a pierdut, dar 
în ce condiții I El a recepționat lo
vituri dure care l-au trimis la podea 
în prima repriză, pentru ca în cea 
de a doua, văzînd că antrenorul nu-i 
aruncă prosopul, să abandoneze din 
proprie inițiativă.

Un caz similar s-a petrecut și în 
partida dintre Gh. Dinu (Voința)' 
și V. Marinescu (Timpuri Noi)'. Pri
mul, boxer cu îndelungată activitate 
competițională l-a întrecut prin „aut" 
în repriza a doua pe începătorul V. 
Marinescu.

Se pune întrebarea : cui servește 
programarea unor astfel de intilniri 
in care există o evidentă disproporție 
din toate punctele de vedere? Iată 
de ce considerăm că F.R. Box tre
buie să tragă la răspundere pe cei 
care au încălcat prevederile regula
mentului.

I.
Rusnac (Olimpia) 5.21:56.0; 
Paraschivescu (Olimpia) 5.25:41,0. Pe 
echipe întrecerea a fost cîștigată de 
formația clubului Olimpia.

Proba... probelor, decatlonul, a pri
lejuit o întrecere frumoasă, la capă
tul căreia timișoreanul Ion Mesaroș 
a cucerit, pentru a doua oară conse
cutiv, titlul de campion republican. 
Performanțele tnregislrate: I. I.
Mesaroș 6 213 p (11,4 — 6 58 — 
10,85 — 1,82 — 51,0; 15.6 — 32,77 
— 3,40 — 54,35 — 4:27,7) ț 2. K. 
Sokol (Știinta Cluj) 6.024 p (11,4 _ 527j 

53,57 —
— 6,43 — 12,86 — 1,79
15,9 — 43,18 — 2,60 —
4:35,5) i 3. V. Cincă (Știința Buc.)' ;
4. V. Pop (Crișana); 5. AL Dincă 
(CSM Cluj) ; 6. R. Capțan (IMS 
Roman).

NICOLAE D. NICOLAE-coresp.

Dc cc nu sc respectă regulamentul?

și antrenorului Gh. 
le-a fost suficient 

au decis ca tinărul 
să-l întîlnească nici 
mai puțin, decît pe...

- R C. -

întrecerile internaționale de radio
amatori desfășurate în sezonul 1961 — 
1962 au constituit un nou prilej de 
afirmare a sportivilor noștri. Speciti- 
cul concursurilor de radioamatori insă, 
a făcut ca rezultatele acestor în
treceri să fie omologate însă după o 
perioadă destul de îndelungată, timp 
in care a avut loc verificarea fișelor 
tuturor participanților.

Comunicarea oficială a clasamente
lor ne situează pe primele locuri în 
ierarhia mondială a radioamatorismu
lui. La concursul HA (organizat de 
Radioclubul central din Budapesta), in 
clasamentul pe țări am obținut "locul
II. Este meritul celor 57 stații YO 
care au participat în acest concurs în 
condiții grele de propagare radio!

Demnă de laudă este și performanța 
stației YO2KAC — Palatul Pionieri
lor din Timișoara (operatori Gh. Dră- 
gulescu și Mircea Candid) — care in 
clasamentul general al stațiilor co
lective a obținut locul...............
ții participante, iar 
general al stațiilor de 
YO5—3741 (operator 
YO8—504 (operatori 
Ion lonescu) s-au clasat pe locul H 
și, respectiv, III. Aceleași stații ocupă 
și primul loc pe țară, iar stația 
YO3RI (operator Ion Pantea) s-a cla
sat pe locul I la stațiile individuale 
de emisie-recepție cu 1988 pct., urmat 
de YO8CF (operator Ion lacob) cu 
1744 pct și YO6AL (operator Mircea 
Dobrin) cu 1605 pct

Zilele acestea, sportivul Liviu Ma- 
coveanu, participind ca delegat al fe
derației de specialitate in colegiul de 

III din 107 sta
in clasamentul 
recepție, stațiile 
Emil Pop) și 
Adolf Leher și

Campionatul republican de poliatlon radio
Tncepind de azi sportivii radioama

tori vor participa la prima ediție a 
campionatului republican de poliatlon 
radio. întrecerile au loc Ia sediul Ra- 
dioclubului central al R.P.R. și în îm
prejurimile orașului București, la ur
mătoarele probe: 1. transmiterea si

pe

mătoarele probe: 1. transmiterea 
recepția radiogramelor la diferite vi
teze : 2. marș în teren necunoscut 
azimut; 3. lucrul la stații de mică 
putere în rețea circulară.

Campionatul republican de poliatlon 
radio la care participă echipele repre
zentative ale sportivilor radioamatori 
din regiunile Banat, Dobrogea, Bra
șov, Or. București, Bacău etc. durea-

• Duminică dimineața, de la ora 
10, va avea loc pe stadionul Dinamo 
prima reuniune din cadrul competi
ției rezervată boxerilor juniori din 
Capitală. A doua gală va avea loc 
luni, de la ora 18, tot pe stadionul 
Dinamo. Asociația sportivă care va 
Întruni cel mai 
va primi cu 
DINAMO".

mare număr de puncte 
acest prilej „CUPA

arena 
„Cupei

• Astă-seară 
găzdui finala 
vor disputa, printre altele, următoa
rele partide: Gh. Barbure — A. 
Ciucă, Gh. Simionescu — P. Anghel, 
A. Gănescu — Șt Comaroni, E. 
Schnap — M. Constantin, V. Netea— 
N. Blejan. Reuniunea va începe la 
ora 19,30.

Progresul va 
Eliberării". Se

Turiști 1 Folosifi timpul liber în excursii pe munte. — Vizitați cabanele: 
Poiana Stînii, Cofa 1500, Vîrful cu Dor, Babele, Peștera, Padina, Caraimanul, 
Căminul Alpin, Muntele Roșu, Cheia.

Cabanele sini utilate și aprovizionate de către:

stafia 
„ Unirea" 
operator

redus de 
amploare

arbitri al concursului internațional 
OK-DX — organizat de Radioclubul 
Central din Praga — a avut bucuria, 
alături de noi, să constate că a obți
nut locul II în clasamentul general al 
concursului la care au participat p«4* e 
500 de sportivi d:n 41 de țări! in pri’ș 
mele 10 locuri se mai află două stații 
YO și anume : YO3RI, operator Ion 
Pantea (locul 7) și YO6AW, operator 
Victor Demiainovschi (locul 10). De 
asemenea, Andrei Giurgea — YO3AC 
— s-a clasat pe locul 10 in clasamen
tul stațiilor lucrind numai in banda 
de 3,5MHz. In același clasament al 
stațiilor pe 7 MHz., pe locurile 6 și 7 
se găsesc stațiile YO6KBA — 
colectivă a școlii medii 
din Brașov — și YO8MG, 
Ion lonescu din Iași.

Participind cu un număr 
stații la un concuss de mare 
(32 stații) sportivii radioamatori din 
R.P.R. au reeditat și in acest an suc
cesul din 1960, obținînd in cadrul u- 
nui clasament neoficial pe țări, lo
cul II !

Pentru rezultatele obținute, un bra
vo acestor entuziaști sportivi ai un
delor radio I

Rezultatele de mai sus constituie 
rodul unei minuțioase și îndelungale 
pregătiri. Pe această bază este nece
sar ca și in viitoarele concursuri spor
tivii radioamatori să se prezinte ou • 
inaltă pregătire tehnică și tactică pen
tru a stabili recorduri din ceie mai ri
dicate in întrecerile cu sportivii de pe 
tot globul.

I PAOLAZZO — YCMJP^*

ză trei 
lej de 
amatori înaintea concursului interna
țional de la Moscova din 23—27 au
gust

zile, și constituie un bun p3- 
veriticare a sportivilor radio-

O nouă excursie
mototuristică

La sfîrșitul săptămtnii trecute, secția 
de motociclism a asociației sportive 
Combinatul Poligrafic București a 
organizat o excursie mototuristică pe 
ruta București — Urziceni — Slobozia
— Vadul Oii — Ovidiu — Constanța
— Mamaia și retur. Această inițiativa 
s-a bucurat de un larg răsunet in 
rindurile muncitorilor și tehnicieni 16? 
Combinatului Poligrafic București. 
Dintre aceștia 30 de motocicliști au 
luat parte la excursie.

In dorința de a asigura ceKBmi 
bune condițiuni de participare ». da
torilor de mototurism, consiliul aso
ciației sportive a întocmit din vreme 
un regulament în care se punea un 
deosebit accent pe respectarea cu 
strictețe a traseului și, în special, pe 
respectarea regulilor de circulație. 
Excursia s-a desfășurat în bune con- 
dițiuni, motocicliștii avînd posibili
tatea să viziteze o serie de locuri in
teresante, printre care și minunatele 
stațiuni de pe litoral. Succesul de care 
s-a bucurat excursia a determinat 
consiliul asociației sportive să-și pro
pună organizarea unor astfel de ac
țiuni turistice și în viitor.

Printre cei care au participat la 
această excursie putem enumera pe 
dispecerul șef Gabriel Danciu, maestrul 
electrician Ion Chivu, mecanicul 
Ion Vulpe, mașinistul de la mașini 
plane Ion Firică.

NICOLAE TOKACEK-coresp.

ÎNTREPRINDEREA 
REGIONALA A STAȚIUNILOR 

BALNEOCLIMATERICE



Hazena felicită... handbalul în 7!...
Era în timpul festivi

tății de premiere a repre
zentativei R. P. Romîne, 
campioană mondială Ia 
handbal feminin în 7. Ura- 
lele nu mai conteneau. Pe 
stadionul Republicii dom
nea o atmosferă de caldă 
sărbătoare, de mare entu
ziasm, de legitimă bucurie.

...Undeva, pierdută prin
tre cei care urmăriseră 
cu sufletul la gură drumul 
et^ei noastre spre titlul 
mondial și. acum, la... epi
log, cu chipul radiind de 
fericire, o spectatoare trăia 
din plin triumful fetelor 
noastre, dar era încercată 
și de alte simțăminte. D« 

v acele sentimente pe care 
ți le trezește amintirea unui 
trecut îndepărtat. A amin
tirilor din epoca „eroică* 
a sportului nostru feminin, 
cînd fetele în tricou și 
cliiloți de sport nu numai 
că erau o raritate, dar — 
după mentalitatea burghe
ză — constituiau aproape 
un „atentat* la... bunaeu- 
viință... Numele spectatoa
rei ? Elena 11 or val-Du mi- 
triu, o fostă sportivă. 
Numele poate să trezească 
unele amintiri doar specta
torilor cu vechi ștate d« 
serviciu, care mai întreză 

. resc în negura trecutului 
urmele unui sport aproape 
uitat azi, dar care este... 
strămoșul handbalului în 
7: hazena. Acești spectatori 
îș'ÎB^L amintesc poate de 
gruparea muncitorească 
Stăruința din București, de 
echipa sa feminină de ha- 
zenă, prima din București, 
și de un trio de surori 
(Elena-Florica-Mela), care 
alcătuia atacul formației.

0 reprezentantă a haze
nei și a primei echipe fe
minine din București gusta 
acum din plin succesul 
reprezentativei noastre și 
felicita handbalul în 7.

Pe dinaintea ochilor ei 
se desfășurau ca înîr-un 

film imagini din trecut. 
Acum 30 de ani, hazena 
abia își croia drum, iar 
echipa feminină a Stăruin
ței cu greu își ducea «cti- 
vitatea. Sportivele, tinere 
muncitoare, își cumpărau 
din mizerul lor salariu e- 
chipament, ba mai contri
buiau și la alte cheltuieli 
necesitate de diferite de
plasări. Antrenamente ? 
Cînd și unde apucau. După 
orele de muncă istovitoare 
și pe terenuri de multe ori 
improprii.

Asta — ieri. Dar astăzi ? 
Imaginea pe care i-o dă 

finalul... finalei campiona
tului mondial este expre
sia condițiilor minunate 
pe care le are azi tineretul 
patriei noastre pentru prac
ticarea sportului. Dar să-i 
dăm cuvîntul;

— „Grație condițiilor 
create de partidul și gu
vernul nostru mișcării spor

CEL MAI ÎNALT 
OM DIN LUME
Suleiman Aii Nasnush 

este cel mai înalt om din 
lume. El măsoară 2,47 m 
și este originar din Tripo
lis. Recent „marțianul* a 
fost supus unei operații de 
apendicită, într-un spital 
din Roma, unde managerii 
echipelor italiene de bas
chet l-au și „asaltat* pro- 
punîndu-i să Joace baschet. 
Nu știm dacă tînărul în 
vîrstă de numai 19 ani a 
dat un răspuns afirmativ, 
dar în cazul cînd Sulei
man va apare pe un teren 
de baschet' va da de lu
cru... scorerului. Este bine 
de știut că mina ridicată 
de Suleiman deasupra ca
pului atinge înălțimea de 
3,30 m, în timp ce cercul 
panoului de baschet este 
la 3,05 m. 

tive, handbalul — urmașul 
hazenei — nu numai că 
a pătruns în masele largi 
ale tineretului, dar a făcui 
și un salt enorm calitativ. 
Un exemplu viu ll consti
tuie handbalistele, care 
priiitr-o serioasă și temei
nică pregătire au obținut 
succese însemnate, culmi- 
nînd cu cucerirea titlului 
de campioane mondiale. 
Le felicit călduros si le 
urez noi și noi succese, 
lor și sportului pe care 
l-au îndrăgit, handbalul**

Felicitările hazenei...

P- g-

„Asul“...
Gore fotbalistul este
— După estimări modeste— 
Un talent fenomenal.
Mare internațional, 
E-un tactician teribil, 
Acroșeur irezistibil 
Cu alură agresivă, 
Cu detentă explozivă ;
Cel mai de temut șuteur, 
Cel mai derutant dribleur, 
Face pase magistrale, 
Combinații... epocale, 
Este inepuizabil, 
Imbatabil... incasabil !

!
Azi întregul stadion 
Freamătă la unison 
Este ultimul minut
Și — la fel ca la-nceput —
Scorul e imaculat.
Gore n-a prea excelat... 
...Iată însă că primește 
Un balon și depășește 
Adversarul său direct, 
Trece mingea cu efect, 
Derutează apărarea, 
își continuă-alerg ar ea, 
Se îndreaptă spre portar, 
îl driblează, trage, dar... 
Dar șutind la poarta goală, 
Peste bara transversală, 
A marcat
Neașteptat
In delirul general
Un nou drum... interastral.

Gore este-un jucător 
Cu o forță renumită, 
Are-un șut necruțător 
Și plasat, dar... pe orbită !

AL. COTROB1

postii MBCHZiH»posta magazin «poște nwcbzim
V. MAZAREAM', G.A.C. 

„1 MAI”, aOMIRTAN- 
ZAMUSTEA. — 1) Da: an
trenorul echipei de fotbal 
Steaua, Gică Popescu, este 
fosta aripă stingă a echi
pei divizionare A Sportul 
Studențesc. El are astăzi 
43 de ani. A jucat de 6 
ori în reprezentativa de 
fotbal a țării. Cînd a îm
brăcat pentru prima oară 
tricoul echipei naționale 
— intr-un meci cu Belgia 
în care ani avut următoa
rea linie de atac : Beke, 
Covaci, Baratki, Bodola, 
Gică Popescu — n-avea 
încă... 17 ani ! 2) Arbitrul 
Vasile Drug, cu care spu
neți că ați fost coleg de 
promoție in ale arbitraju
lui, conduce de multă vre
me și meciuri de catego
ria Ă. Ne surprinde că nu 
ați reținut acest lucru. 
Măcar din cronicile în 
care a fost... criticat ?

GHEORGHE ANDREI, 
BUCUREȘTI. — Fotbalis
tul Mircea Bibere de la 
Farul are 27 de ani și e 
băcăoan de origine. A ju
cat cîteva luni la Steaua, 
de unde a trecut Ia Poia
na Cîmpina și — în 1959 — 
la Farul.

IOAN DRISSLER, CO
MUNA ORTIȘOARA. — De
mult nu mai are Didi... 26
de ani ! 
în 1958, 
mondial 
Suedia, 
lăsăm să 
coteala !

El avea 29 de ani, 
la campionatul 
de fotbal din 

Mai departe, vă 
faceți singur so

PETRE FRIGIOIU, GA
LAȚI. — Cine a marcat 
din partea noastră în me
ciul de fotbal de Ia Bucu
rești, cu Iugoslavia, din 
preliminariile campionatu
lui mondial din 1958, Ene 
II sau Ene I ? De fapt, au 
marcat... amindoi. Arbi
trul Grill a acordat însă
numai golul lui Ene I din 
minutul 78, anulind punc

tul înscris cu 18 minute 
înainte de Ene II, pe mo
tiv că Ozon „purtase” 
mingea în faza premergă
toare marcării golului. In 
felul acesta, partida s-a 
terminat cu scorul de 1-1. 
Fără acel gol anulat, 
ne-am fi calificat pentru 
turneul final al C.M. din 
Suedia.

P. DUMITRU, GALAȚI.— 
1) Boxerul Șerbu Neacșu 
s-a retras din activitatea 
competițională. La 33 de 
ani te simți mai bine in 
afara ringului decît între 
corzile lui ! 2) Arbitrul C. 
Mitran mai activează încă 
în sport : conduce meciuri 
de fotbal din campionatul 
regional. 3) Noua promo
vată in categoria A, Cri- 
șana Oradea, este antre
nată de fostul internațio
nal Fr. Ronai.

ZAHARIA ȘTEFAN,
BUCUREȘTI. — 1) Intr-una 
din semifinalele campio
natului mondial de fotbal 
din 1958, Suedia a învins 
R.F. Germană cu 3-1. 2) 
Didi și cei doi Santos sînt 
singurii fotbaliști brazi
lieni care au făcut parte 
din echipa țării lor la 
toate cele trei ediții din 
urmă ale campionatului 
mondial : 1954, 1958 si
1962.

IOAN PÎRVU, CÎMPU- 
LUNG MOLDOVENESC. — 
Portarul Farului, Horia 
Ghibănescu, are 26 de ani. 
înainte de a juca la Farul 
a fost legitimat la Știinta 
Iași (în 1957).

MIHAI AROTARIȚII, TI
MIȘOARA. — Garrincha 
este mulatru. In momen
tul actual, specialiștii îl 
consideră cea mai bună 
arină din lume.

S. VASILE, BAIA MARE. 
— .,11 metri. Jucătorii se 
înșiră în afara careului de 
16 metri, iar mingea se 
află pe punctul de 11

€c Dine c 
să iii pescar 

sportiv
Poate că, uneori, cînd 

s-a întors de la pescuit, 
Ștefan Balaș, un pasionat 
pescar sportiv din Brașov, 
a spus multe... povești în 
legătură cu performanțele 
sale sportive. Se știe doar 
că, din acest punct de ve
dere, pescarii sportivi fac 
totul ca să nu ramină In 
urma... vinăt orilor.

De data aceasta însă, 
trebuie să ne dăm bătufi: 
cu prilejul unei „escapade** 
la Olt, Ștefan Balaș a 
pescuit un pește de 14,500 
kilograme !

Peștele îl va mi nea, dar 
fotografia o va păstra ca... 
document. Să poftească 
cineva să-i conteste iscu
sința în ale pescuitului !

metri. Arbitrul fluieră exe
cutarea penalti-ului. Jucă
torul care trebuia să exe
cute lovitura s-a repezit 
la minge, dar în loc să 
șuteze, s-a aplecat, a po
trivit mingea și fără să 
aștepte din nou fluierul 
arbitrului, a șutat înscriind 
gol. Punctul e valabil
Da ! Situația aceasta nu 
poate fi echivalată cu a- 
ceea cînd un jucător a- 
juns în fața mingii la 
executarea unei lovituri 
de la 11 metri, nu trage, 
ci trece întîi piciorul pe 
deasupra mingii, în sco
pul de a-1 deruta pe por
tar. In cazul acesta, se 
consideră că avem de-a 
face cu o atitudine ne
sportivă si nu numai că 
NU SE REPETA LOVITU
RA DE LA 11 METRI, dar 
se dă lovitură liberă indi
rectă împotriva jucătoru
lui vinovat. Cit despre e- 
xecutarea penaltiului în 
condițiile descrise de dv., 
jucătorul avea drept să se 
oprească și să potrivească 
mingea dacă observase că 
ea nu se afla exact pe 
punctul de 11 metri. A 
greșit însă și arbitrul., rare 
trebuia să observe, înain
te de a fluiera executarea 
loviturii, dacă toate con
dițiile cerute de regula

ment sînt îndeplinite. Dar, 
repetăm, punctul e per
fect valabil.

GHEORGHE FLORESCU, 
BUCUREȘTI. — Meciul 
dintre Petre Brătescu și 
Lucian Popescu, disputat 
în anul 1947 pe fostul sta
dion Venus, s-a încheiat 
cu victoria prin abandon, 
în repriza a VIII-a, a pri
mului boxer. Lucian Po
pescu avea însă atunci 35 
de ani.

ION POȘTAȘU

De IGOR TER-OVANESîAN
maestru emerit al sportului din U.R.S.S.

Era tîrzîu și concursul se apropia de sfîrșlt. Dar ni chinul 
Sin cei 17.000 de spectatori nu părăsea stadionul Madison Square 
iarden. S-au stins puternicele lămpi cu mercur. In sală se făcu 
ntuneric. A rămas luminată doar fîșia Îngustă a pistei de lemn 
pentru elan. Atenția tuturor era ațintită asupra unui singur om. 
naltul și uscățivul negru Ralph Boston. Nu avea șansă. Se ter- 
ninase cea de a cincea încercare și el tot mai era pe locul doi 
5trăduindu-se zadarnic să mă întreacă, Ralph părea că se îm
păcase cu ideea înfrîngerii. Și atunci, cînd înaintea ultimei în
cercări, el ședea pe bancă, cu capul plecat, pe neașteptate s-a 
irodus un eveniment care a hotărît soarta medaliei de aur.

Liniștea a fost întreruptă de vocea crainicului. Cu o însu
flețire deosebită, subliniind parcă fiecare cuvînt, el anunță : „...b* 
America aceste concursuri se desfășoară pentru a șaptezeci și 
3atra oară. De șaptezeci și trei de ori săritura in lungime a fost 
Bîștigată de sportivii americani. Și de data aceasta, campionul 
olimpic și recordmanul mondial Ralph Boston trebuie să conti- 
îue tradiția. El trebuie să cîștige. Acest lucru îl doresc toți cei 
arezenți în sală. Acest lucru îl vrea întreaga Americă!..."

Animația aprobativă a tuturor celor 17.000 a fost răspunsul 
a aceste cuvinte. Apoi din nou se făcu liniște. Boston se ri
dică de pe locul său și începu să se dezbrace. Mișcările sale mai 
erau încă încete, dar în ochi se aprindea acea licărire, pe care 
am mai văzut-o înaintea victoriei sale la Olimpiada de la Roma.

Iată-1 deja în cniloțî și maieu cu emblema colegiului său, stîud 
aplecat spre podea și sprijinindu-se cu mîinile pe genunchii pi
cioarelor puțin îndoiți. De faptul dacă va ști să se „coneentre- 
ee“, depinde totul. Sala a amuțit, Se aude doar țăcănitul apara
telor foto.

Sub picioare — panglica de lemn a pistei inundată de lumi
nă. Deocamdată stă nemișcată. Dar peste cîteva clipe, va porni 
cu viteză amețitoare înapoi sub picioarele alergătorului. Cu fle-

2 IN ULTIMA ÎNCERCARE ÎN ULTIMA ÎNCERCARE 3 !

am coborit de pe podium și, cedind rugăminților coresponden- ■ 
ților. îmbrățișindu-ne toți trei, ne-am fotografiat.

Pe atunci încă nu știam că peste cinci luni ne așteaptă o 
nouă ihtilnire.

...Iată că a mai rămas ultima săritură —- cea de a șasea 
încercare a mea. îmi scot treningul. — „Good luck (N. trad. : 
„noroc !“) — îmi spune cineva. Cînd deodată mă cuprinde un 
simțămit de singurătate in această sală zgomotoasă și atît de i 
străină. Am dorit nespus de mult să mă trezesc pe pămîntul * 
natal, printre ai mei. Dar trebuie să sar ! La o parte cu neîn
crederea. Cîteva inspirații profunde, o relaxare completă și să 
încep. Trebuie să sar mai departe. Neapărat mai departe ! Apoi 
nu am mai simțit nimic — auzeam doar ciocănitul neobișnuit 
al pantofilor pe seîndurile pistei de elan.

In această fază, un săritor în lungime este ca un fitil bick- 
ford, la capătul căruia se află dinamita — pragul. Cu cit te a- 
propii de ea — cu atît este mai mare încordarea. Și deodată 
pragul — explozia ! Săritorul s-a înălțat in aer și... „aleargă** 
ultimii săi metri. Picioarele sînt avîntate înainte, aterizarea... 
Mai departe, sau nu ?

Zarva și strigătele spectatorilor acoperă totul. Groapa este 
înconjurată de concurenți, corespondenți. Mă uit înapoi. II văd 
pe Leonid Sergheevici Homenkov aiătînd arbitrului locul de 
unde m-am desprins. Acela dă din cap. Totuși — „este" sau 
»nu’ ?

Toți s-au aplecat asupra pistei pe care este trasată linia 
albă a pragului de bătaie. Dar contrar regulamentului, nu e- 
xistă nici un strat de nisip sau de plastilină care să fixeze „de
pășirea". Arbitrul susține că săritura a fost depășită. Nicidecum 
nu vreau să-1 învinuiesc de neobiectivItate, dar o derogare de 
la regulamentul de concurs a fost.

Intre timp spectatorii au început să scandeze „Mă-su-rați" !
In momentul aterizării m-am lovit la călcii și, șchio

pătând ies afară din groapă. Boston este alături. El mă bate a- 
mical pe umăr : — Grozav !

Dar săritura nu este omologată !
Toți au început să se împrăștie. Stau jos și îmi aranjez lu

crurile în sac. Deodată simt pe umăr mina cuiva. Mă 
întorc : Boston îmi întinde ceva. Iau medalia.

— Foarte frumoasă medalie — îi spun eu și i-o dau înapoi.
— Te felicit încăodată pentru victorie.

— Nu, asta pentru tine — răspunde el.
— Cum pentru mine ? Asemenea obiecte nu se dăruiesc, ele 

se cuceresc. Iți aparține pe drept — ii spun și încerc să-i res
titui medalia.

Dar Ralph este neînduplecat :
— Nu, eu am văzut, tu ai sărit mai departe, la-o, așa vreau 

eu.
N-am știut ce să-i răspund. Pînă astăzi păstrez, această me

dalie — singura pe care n-am cucerit-o eu...

Traducere de L. NICHIT1N

care pas tot mai iute. Și doar pragul alb de bătaie — cel mai 
sever arbitru — va opri brusc această alergare impetuoasă.

Din corpul încălzit ies aburi. îmi este cunoscută această sen
zație, cînd picioarele încep să se răcească, iar in locul căldurii 
care dispare, mușchii se umplu cu elan neastimpărat și devin 
neobișnuit de ușori. Stau intr-o parte și imi privesc adversarul. 
El s-a strins „în ghem" la capătul pistei de elan. De sub frunte 
— ochii. Doi ochi mari de negru. In ei nu mai vezi îndoială. Se 
pare că voința majorității oamenilor din această sală — în
vinge ! — i s-a transmis.

La start stătea un vinător. Pentru moment mi s-a părut, 
că acțiunea se petrece nu la New York — în sala Madison Squa
re Garden, nu Ia campionatul A.A.U. pe anul 1961, ci in acele 
timpuri străvechi, cind viața omului depinde de priceperea sa 
de a sări mai departe sau de a alerga mai iute. Boston se pre
gătea pentru ultima sa încercare la fel cum s-ax pregăti pentru 
aceasta strămoșul său îndepărtat, cînd încă nu existau pantofi 
cu cuie iar în loc de groapa cu nisip pentru aterizare, era șan
țul adine. Atunci, cea mai mică imprecizie nu era sancționată 
prin cuvintele neplăcute ale arbitrului — „depășit”, imprecizia 
putea să fie ultima greșeală comisă. Toate acestea le-am văzut 
în ochii lui. Toate au durat cîteva clipe.

Am înțeles că va sări mai departe.
...Cînd picioarele sale au atins nisipul, tribunele au explodat. 

Din acest moment cea mai bună performanță pe teren acoperit 
a devenit egală cu 8 metri și 8 centimetri.

Pentru prima dată ne-am întîlnit cu Boston la Roma, cu 
ocazia Jocurilor Olimpice. Ralph era deja recordman mondial. 
La concursul de selecție din America, el a îmbunătățit recordul 
lui Jesse Owens, vechi de 25 de ani. După aceea la Moscova, 
cu ocazia meciului U.R.S.S.—S.U.A., Ralph a înălțat recordul 
pînă la 8 metri 28 centimetri.

Am fost prezentați unul altuia într-una din zile, în ajunul 
săriturilor. De-abia am intrat pe stadionul de antrenament, cind 
în față apăru vechea mea cunoștință, corespondentul ziarului 
„l’Equipe". Uitînd chiar să dea bună ziua, el spuse intr-un su
flet „Pe teren este Boston, să mergem mai repede să vă fac 
cunoștință”. Eu însumi ardeam de nerăbdare sâ-1 văd pe noul 
recordman mondial.

Și iată-1 venind în întîmpinare, cu brațele întinse, zîmbind 
larg,... Apoi ne-am mai intilnit încăodată — în timpul încălzirii, 
înaintea finalei. Organizatorii Olimpiadei nu au calculat bine 
timpul, și săriturile noastre au fost decalate cu o oră. Mulți 
concurenți nu au fost informați despre acest lucru și au început 
încălzirea mai devreme. Printre aceștia era și Boston. Eu l-am 
avertizat de modificarea survenită în program.

Lupta în finală a fost foarte aprigă. Pentru prima dată în is
torie, patru săritori la același concurs, au depășit limita celor 
8 metri. îmi aduc aminte cum stăteam pe podium. Pe treapta 
cea mai înaltă — Boston. La dreapta sa, pe locul doi — ame
ricanul Irvin Roberson și la stingă, pe locul trei — eu. Fericiți,



Ultimele pregătiri înaintea 
Balcaniadei de tenis

Un succes al halterofililor romi ni

Echipa de tineret a R. P. Romine învingătoare in R. P. Polonă
Echipa R. P. R. pe locul l 

în cursa ciclistă
Zilele acestea, pe terenurile de tenis 

de la Brașov și București se desfă
șoară o activitate febrilă. Pe terenu
rile de sub Tîmpa, Țiriac, C. Nasța- 
se, Mărmureanu, Bosch și D. Viziru 
se antrenează de zor. Fiindcă luni în
cep primele întreceri din cadrul celei 
de a treia ediții a Balcaniadei. într-o 
formă bună se arată pină acum Mâr- 
mureanu. Cu ultimele îmbunătățiri a- 
duse, sperăm ca tenismanii noștri să 
aibă o comportare frumoasă în impor
tantul concurs de săptămîna viitoare.

Ieri dimineață în parcul Progresul 
din Capitală am avut prilejul să ur
mărim la antrenament pe jucătorii 
greci sosiți de miercuri. O impresie 
deosebită prin loviturile puternice și 
rapide, face campionul Greciei, Kato- 
gheropoolos un tînăr de 17 ani care 
studiază în... Costarica. El a partici
pat la o serie de competiții în S.U.A. 
și Mexic, fiind cotat ca un jucător 
talentat și cu aptitudini. De curînd la 
un turneu disputat la Ankara, el a 
învins în patru seturi pe campionul 
Israelului, Davidman, cunoscut pu
blicului nostru.

Din lotul grec mai fac parte Kaly- 
vas, fost cinci ani consecutiv campion 
al țării, Kanelopoulos și Pourpouras.

Azi și mîine In capitala R. P. Ungare

Budapesta — București 
la gimnastică tineret
BUDAPESTA 20 (prin telefon). E- 

chipele de gimnastică (tineret) ale 
orașului București, care simbătă ți 
duminică vor întiloi in capitala R. P. 
Ungare selecționatele respective ale 
Budapestei se află de joi aici, așteptind 
6tartul. întîkiirea tinerilor gimnaști 
și gimnaste din Budapesta și București 
stirnește un viu interes în capitala 
Ungariei, ambele formații prezecrtitid 
sportivi care peste puțin timp pot 
figura în loturile reprezentative ale 
celor două țări. Echipele orașului 
București vor fi alcătuite din urmă
toarele loturi: feminin: Constanța Ma
rinescu, Despina Gruiev, Cornelia 
Savu, Nicutina Glieorghe. Elena Tu- 
tan. C. Doboșan ; masculin : Gh. Con- 
dovici, N. Barcă. Levente Gagyi, Ion 
Cristache, C. Bălan și Victor Neagu. 
în selecționatele Budapestei vor e- 
volua, probabil. Kalocsi Dorotya, Ga- 
ramszegi Irma, Tanagi Katatm, Szat- 
mari Ilona. Kriegjau Agnes, Oroszi 
Margit (femxiki) și Borș Jeno, Derzsi 
Bela, Kiss Tibor. Kovacs Gyula. Ma- 
tekovits Borsa, Bordan Dezsd (mas
cul in).

Clasamentul întîlnirii se va alcătui 
pe echipe, individual și pe aparate. 
Duminică Ia prinz vor fi cunoscuți în
vingătorii întîlnirii prietenești dintre 
selecționatele de gimnastică (tineret) 
ale orașelor Budapesta și București.

„Regata Snagov" — un criteriu pentru stabilirea
valorii mondiale în caiac-canoe

(Urmare din pag ])

nu vor exista învingători distanțați, 
aproape la nici o specialitate. Poate 
doar la femei, unde consider că spor
tivele sovietice, printre care campioa
nele mondiale și europene Ludmila 
Hvedosiuc și Nina Gruzințeva au cele 
mai mari șanse.

— Dar la băieți ?
— Lupta promite să fie foarte e- 

chilibrată. E drept, noi sovieticii avem 
speranțe Am deplasat ta Snagov pe 
cei mai buni canotori, o adevărată 
garnitură de campionat mondial Dar 
știu prea bine că intilnim acum, din 
nou. adversari redutabili, aș zice tra
diționali. Iată, de pildă, în reprezen
tativa maghiară figurează campionii 
olimpici și europeni de caiac Szolldsi, 
Fabian, Kiss, sini prezenți. de ase
menea valoroșii canotori din R. D. 
Germană. Krause și Lange, cel mai 
bun simplist de caiac al Cehoslovaciei. 
Plaier, canoistul bulgar Bogdan Iva- 
tiov, cel care în preajma ultimei 
Olimpiade se anunța invincibil și — 
aș vrea să insist — puternica forma
ție a R P. Romine cîștigătoare a trei 
locuri I la ultima ediție a europene
lor, clasată pe locul secund la re
centul concurs internațional de la 
Pskov, in Uniunea Sovietică.

— Vorbiți-ne despre reprezenta
tiva sovietică...

— Citeva nume vă sint bine cu
noscute. Caiacistul Ibrahim Hasanov 
este triplu campion unional și a pro
gresat mult de la „europene", unde 
a fost al treilea. Colegul său Valen
tin Naumov, fost deținător a trei 
titluri europene, este si el in formă. 
A ciștigat proba de 1.000 m la Pskov. 

Ultimul are 17 ani. Dintre cei patru 
tenismani greci, doar Kalyvas a mai 
fost în țara noastră în 1957 cînd a 
participat la campionatele internațio
nale. Anul trecut la Nisa, Kalyvas a 
pierdut la limită (1-2) la prima „ra
chetă" suedeză. Lundquist, după ce 
în setdl II a avut 5-3 și 30-15. Cu 
ocazia vizitei ia noi. l-am rugat pe 
Kalyvas să ne spună citeva cuvinte.

„Sîntem impresionați de primirea 
frumoasă care ni s-a iăcut Ne-au in- 
cintat clădirile noi pe care le-am vă
zut, parcurile pline de verdeață ale ca
pitalei Rominiei. Cit privește Balcania
da, sperăm intr-un loc trei. Cred că 
echipa țării dv. va ciștiga competiția" 
și-a încheiat Kalyvas scurta sa decla
rație.

Aseară tîrzîu au sosit jucătorii titrc-i. 
Echipele R.P. Bulgaria și R.P.F. Iu
goslavia și-au anunțat sosirea simbătă.

(CT. C.)

Echipa de rugbi Steaua București 
a plecat in R. S. Cehoslovacă

I_a invitația Federației de rugbi a 
R.S. Cehoslovace, echipa -Steaua va 
susține m turneu de două jocuri 
în compania formației Dukla. Prunul 
meci va avea loc astăzi după-amiază 
fa Pardubice. Revanșa inUlnrit este 
programată luni la Praga.

In vederea acestui turneu, rug- 
bîștii de la Steaua au părăsit Ca
pitala cu avionul în cursul zdei de 
ieri.

„Cupa Bucureștiului”
(Urmare din pag. 1)

Ungară) 1:13,1 ; 5. Karel Stark (R. S. 
Cehoslovacă) 1:13,2; 6. Z. Zaprianov 
(R. P. Bulgaria) 1:13,5; 7. Dumitru 
Stan 1:15,0; 8. E. Bărbulescu 1:16,0.

Proba de viteză, cu care de altfel 
s-a început prima zi a concursului, 
ne-a adus la primele dispute satisfac
ții. Stan Dumitru a reușit să-l „păcă
lească" pe maghiarul Andristyak (a 
rupt la 300 m cînd adversarul se afla 
departe de el) și a ciștigat prima se
rie. C. Voicu a făcut o cursă inteli
gentă și l-a depășit pe Luckmarwi 
(R.D.G). Dan Popovici a fost clar 
mai bun decit Țvetkov (R.P.B.), iar 
Tache Petre l-a depășit net pe Stark 
(R.S.C.). Din serii s-au mai calificat 
Bicskai (R.P.U.) — învingătorul lui 
Doicev (R.P.B.) și Skvarenina 
S.S.C.) — ciștigător în seria cu V.

rea. Seriile de recalificare au fost 
cîț-tigate de Doicev și Stark. Sfertu
rile de finală ne-au spulberat însă 
speranțele. Doar Petre Tache a reușit 
să se califice pentru semifinale, învin-

Dublul Kalisto-Pisarev — medalii de 
argint la Melbourne și campioni eu
ropeni — concurează de asemenea 
cu șanse. Dar vă semnalez un echipaj 
mai puțin cunoscut, format din ti
nerii Grișin și Ciujikov, care au fost 
revelația ultimelor concursuri din 
U.R.S.S. La canoe, remarc dublul 
Geistor-Makarenko I aureați olimpici 
la Roma și. bineînțeles, pe campionul 
european Andrei Himici, care însă a 
reluat abia de curînd antrenamentele 
după o gripă. Evident, toți aceștia 
aspiră la primul loc. Cu condiția însă 
să treacă de „barajul" celorlalți con- 
curenți, al rominilor în primul rînd...

— Cum caracterizați pe con- 
curenții romîni ?

— Buni tehnicieni, dinamici, mari 
specialiști în probele de viteză. Ca
notorii romini au rezistență deosebită 
în sprint, calitate pe care aș vrea 
s-o imprim in cea mai mare măsură 
și elevilor mei. Caiaciști ca Nicoară, 
Vernescu, Artimov, Conțolenco, ca- 
noiștii Rotman, Ismailciuc, lacovici 
sau Sidorov sînt exemple în această 
privință. Le cunosc bine și dîrzenia. 
Am verificat-o personal în 1956 cind 
de două ori nu m-am putut ține de 
Rotman chiar aci pe pista de la 
Snagov...

La capătul interviului nostru, am 
înțeles de ce antrenorul Alexandr 
Silaev n-a vrut să dea pronosticuri 
pentru astăzi și mîine după-amiază, 
cînd au loc finalele Regatei Snagov.

★
Concursul internațional de pe lacul 

Snagov se desfășoară simbătă de 
la ora 9 și 16, duminică de la ora 
9 și 16,30.

Recent s-a desfășurat în orașul So
net) intîlnirea de haltere dintre echi
pele de tineret ale R. P. Române și 
R. P. Polone. Tinerii halterofili ro
mini au cîștigat cu 4—3. Victoriile 
echipei noastre au fost cucerite de 
Alexandru Tema, Niță Pană, Rațiu 
Emil și Gheorghe Mincu. Un rezultat 
bun a obținui Alexandru Toma (cat. 
pana) 292,5 kg., iar Cornel Kelemen 
a realizat un nou record republican 
de juniori (110 kg la împins — cat. 
mijlocie). De asemenea, Emil Rațiu

„Meciul giganților"
în însorita localitate Palo Alto din 

California se desfășoară astăzi și mîine 
unul dintre cel mai însemnate evenimente 
atletice ale sezonului sportiv 1962 : me
ciul S.U.A.—U.R.S.S.

Palo Alto se bucură în atletismul 
mondial de o faimă puțin obișnuită. 
De-a lungul anilor au fost doborîte 
aici, pe pista stadionului, zeci și zeci 
de recorduri mondiale. Cu trei decenii 
în urmă Jesse Owens își începea în oră
șelul californian gloriosul său drum de 
succes. Rînd pe rînd s-au perindat la 
Palo Alto mari recordmani și campioni 
ai atletismului, lată că acum alții le-au 
luat locul.

Doi dintre ei, Igor Ter-Ovancsian și

la ciclism pe pistă
gîndti-1 pe ultimii metri — într-o dis
pută foarte frumoasă — pe maghiarii 
Bicskai. In rest Doicev l-a învins pe 
D. Stan, Stark pe C. Voicu și Skva
renina pe Dan Popovici (păcat că a- 
cești doi tineri și ta lenta ți viteziști 
s-au irvtîlni.t chiar din sferturi de fi
nală I). Astfel că pentru semifinale și 
finala care vor avea loc astăzi s-au 
calificat: Doicev (R.P.B.), Stark 
(R.S.C.), Petre Tache (R.P.R.) și 
Skvarenina (R.S.C.).

Urmărirea individuală (4.000 m) a 
plăcut mai ales prin performanțele 
din ce in ce mai bune obținute de o 
serie de alergători și in special de 
Staps (R.D.G.), care in sferturi de fi
nală a realizat excelentul timp de 
5:08,7. Din proba eliminatorie a căzut 
numai Silviu Duță (5:24,7). Iată a- 
cum rezultatele din sferturi de finală i

Staps (R.D.G.) 5:08,7 — V. Voloșin 
(a fost prins cu un tur); DitcJion 
(R.S.C.) 5:10,8 — Tegez (R.P.U.)
5:24,4; Wolf (R.S.C.) 5:f4,0 — Pom- 
merenke (R.D.G.) 5:19,9; Nikolov
(R.P.B.) 5:15,1 — Sore (R.P.U.)
5:25,5. S-au calificat pentru semifina
lele și finala care vor avea loc astăzi: 
Staps, Duchon, Wolf și Nikolov.

întrecerile continuă astăzi și mîine 
pe velodromul Dinamo cu începere de 
la ora 16,30 după următorul program: 
simbătă — urmărire echipe, urmărire 
individuală. viteză, eliminare; dumi
nică — urmărire echipe (finală), 
cursa italiană, viteză (revanșă), semi- 
fond pe 100 de ture cu sprint fa fie
care trei ture.

Olga Szabo, campioană a lumii
(Urmaire din pag. 1)

Pe locul 2 s-a situat Gorobovc, 
care a întrecut-o în baraj, cu 4—3 pe 
Jubasz. Iată și clasamentul finaf: 1. 
OLGA SZABO (R. P. Romînă) 5 V. 
(d. b.) ; 2. Gorohova (U.R.S.S.) 5 v. 
(d. b.) ; 3. Juhasz (R.P.U.) 5 v. (d. b.); 
4. Prudțkova (U. R. S. S.) 4 v.; 5. 
Rejto (R.P.U.) 3 v. ; 6. Ragno (Italia) 
3 v. ; 7. Zabelina (U.R.S.S.) 2 v. ; 8. 
Rastvordva (U.R.S.S.) 1 v.

★

Victoria reprezentantei noastre a 
produs o puternică impresie la Bue
nos Aires. „Olga Szabo a dovedit o 
uimitoare agilitate și o tehnică desă- 
virșită" — transmitea corespondentul 
agenției United Press.

în cronica sa dedicată finalei femi
nine de floretă, ziarul argentinian 
„LA PRENSA" consemna :

„Publicai Si~a dat tot sprijinul ro- 
mincei Olga, a cărei comportare a 
fost totdeauna corectă. ...Ciștigătoarea 
este o floretistă cu un fizic și un 
antrenament excelent, oare posedă un 
atac bine coordonat, deși in gardă 
prezintă floreta cu virful prea ridi
cat. Are un excelent spirit de luptă. 
A înfruntat toate alternativele con

a smuls 115 fag în cadrul categoriei 
samimijlocie, performanța care ac 
constitui un nou record de juniori, 
dar ca nu poate fi omologată din 
cauză că a fost obținută la a cincea 
Încercare.

Victoria halterofililor romîni în 
R. P. Polonă este deosebit de pre
țioasă ea fiind obținută în fața unor 
halterofili valoroși, care s-au afirmat 
în ultima vreme pe plan interna
țional.

la a patra ediție...
Ralph Boston, actualul și fost-ul deți
nător al recordului lumii la săritura în 
lungime, urinează să tranșeze acum una 
din reprizele pasionantei lor confruntări. 
Laolaltă cu ei, Trușenev și Oerter, Con- 
uoly și Boltovskî, Brumei și Thomas. 
Șcelkanova și White vor oferi pasionan
te dueluri sportive. Iar recordurile lumii 
în aceste probe... atîrnă evident de un 
fir de păr.

Ca totdeauna interesul iubitorilor de 
atletism fa fă de această competiție este 
imens. Zeci de mii de bilete au fost 
epuizate într-un timp record. Ambele 
echipe s-au pregătit cu maximum de 
intensitate și dețin cea mai bună formă. 
Americanii sînt, firește, dornici să ob
țină o revanșă după trei înfrîngeri con
secutive, în timp ce atleții sovietici nu 
vor să cedeze nici un pas din suprema
ția cucerită în întrecere directă, cu spor
tivii din S.U.A.

„Meciul giganților" atletismului mon
dial se anunfă mai interesant ca orieînd.

Delegația sportivă sovietică la Festivalul de la Heîsin
Este bogată și reprezentativă lista 

sportivilor sovietici care vor evolua în 
cadrul întrecerilor Festivalului din acest 
an.

Se pune, firește, întrebarea : care va 
fi componența delegației sportive sovie
tice ? în întrecerile din cadrul Festiva
lului vor concura printre altele echipa 
feminină de baschet „In jdorstroi“ din 
Chișinău, tineri luptători din Minsk. 
Alma Ata, Tbilisi, atleți-studenți ai aso
ciației Burevestnik. Leonid Meșkov, 
sportiv cunoscut în trecut, va fi la 
Festival antrenorul înotătorilor sovietici. 
Un grup de elevi și studenți vor alcătui 
echipa sovietică de tenis de masă. Nu
mele unor tineri maeștri ai micii rache-

Campionatul mondial de acrobație 
la ibor cu motor

Intre 19 și 29 iulie, Budapesta va 
găzdui ediția 1962 a campionatului 
mondial de acrobație la zbor Cu mo
tor.

Sportul aviatic din țara noastră 
va fi reprezentat prin maestrul spor
tului Ștefan Calotă și llie Criștnaru. 
Cei doi pi'loți romîni vor evolua la 
exercițiile impuse și liber alese pe 
avioane Zi in — 226 trener.

cursului cu multă energie și această 
condiție primordială i-a adus victoria 
in baraj. CMga Szabo și-a îmbunătățit 
locul obținut ba Torino avînd un vii
tor strălucit in scrima modernă pe 
care a asimblat-o cu cea mai mare 
eficacitate, așa cum arată și rezulta
tul obținut“.

Sub titlul „O strălucită învingătoare 
— floretistă romînă Olga Szabou, 
ziarul „LA NACION“ arată că „proas
păta campioană este o figură care se 
bucură de un renume excepțional. 
Ea este elastică, rapidă, vibrantă, ju
decă foarte iute situațiile tactice, ceea 
ce o face să imprime acțiunilor sale 
o siguranță uimitoare".

Sveșnikov (II. R. S. S.) învingător la floretă bărbați
BUENOS AIRES 19 (Agerpres). - 

Prima medalie de aur la campiona
tele mondiale de scrimă de la Buenos 
Aires a fost cîștigată de sportivul so
vietic Gherman Sveșnikov. Noul cam
pion al lumii la proba de floretă, în 
vîrstă de 23 de ani, a reușit să în
vingă pe cei mai puternici floretiști, 
în frunte cu fostul campion mondial 
Parulski. Sveșnikov a obținut in tur
neul fina! 6 victorii, pierzind o sin
gură întîlnire la maghiarul L. Ka-

de la Kaunas
KAUNAS, 20 (prin telefon). — tn 

localitate s-a desfășurat azi o com
petiție ciolistă de-a lungul a 98 km, 
contratimp pe echipe. Cursa a fost 
cîștigată de echipa U.R.S.S. I (Ka
pitonov, Klevțov, Melihov, Petrov) cu 
2h 20:25. Pe locul secund s-a clasat 
echipa R. P. Romine (1. Cosma, G. 
Moiceanu, C. Dumitrescu, A. Șelaru) 
2h 21:09, pe locul III R. P. Polonă] 
— același timp; IV. U.R.S.S. II 2li 
22:12 ; V. R.D.G. 2h 25:09.

CAMPIONATUL MONDIAL
STUDENȚESC DE ȘAH j

în turneul final al campionatului 
mondial studențesc de șah de la Ma-1 
rianske Lazne continuă să conducă] 
echipa U.R.S.S. cu 17,5 puncte, ur-l 
mată de R. S. Cehoslovacă — II 
puncte, R.P.F. Iugoslavia 12,5 pundej 
R. P. Pomină — 10,5 puncte (I). R l’J 
Bulgaria — 9,5 puncte (1), RP U<j 
gară — 9,5 puncte, R. D. Germa ;iă ^ 
9 puncte, R. P. Polonă — 7 puncta 
și R. P. Mongolă — 4,5 .piruete.

In cea de-a șasea rundă
lui final, șahiștii romini cond&c cd 
2—1 în meciul cu echipa R. P. BitlJ 
garia. Georgescu a ciștigat cu negretd 
la Bogdanov, Gheorghiu a făcut re-J 
miză cu Radulov și Ungureanu cd 
Spiridonov. S-a întrerupt partida din-l 
tre Gunsberger și Radev. In cdelaltJ 
întîl-n-irî s-au înregistrat rezultatele 1 
U.R.S.S—R. P. Ungară 3'/2—*/ 2; lu-l 
goslavia — R.D.G. 3—1. I

• * Redacția și administrația; sir. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05, interurban 72, nr. 1—2. întreprinderea Poligrafică Nr. 2, stc. Brezoiauu 23—25

te sînt cunoscute nu numai în țara noas
tră, dar și peste hotare: Laima Balai- 
șite și Zoia Rudnova, Nikolai Novikov 
și Chenadi Averin.

în întrecerile demonstrative va parti
cipa. probabil, populara echipă de fotbal 
Spartak Moscova, echipa de volei Burei 
vestnik din capitala Uniunii Sovietice 
Delegații și oaspeții Ia Festival vor aved 
prilejul să vadă pe învingătorii recentul 
lui campionat mondial de gimnastică .le 
la Praga. campionii mondiali absoluu 
1 .ari sa Latînina și Iuri Titov, pe tinerii 
dar deja ciinoscuții maeștri Voii
cețkaia și luri Țapenko. La'tQfneursul 
de haltere vor fi prezenți sportivi cal 
Serghci Lopatin, Leonid Jabotinski . ș al

Numeroși atleți cu renume mondial 
se pregătesc să-și verifice pregătirea în 
cadrul întrecerilor din capitala Finlan] 
dei. îri acest sens și sportivii sovietici 
Valeri Brumei, Tatiana Șcelkanova] 
Piotr Bolotnikov, Tamara și Irina Press] 
Igor Ter-Ovanesian, Vladimir Trusen J 
ș.a. sînt gala de a concura în cadrul 
Festivalului. ]

Jocurile sportive internaționale all 
Festivalului, precum și întrecerile del 
monstrative ale unor sportivi renuinițl 
pe plan mondial vor oferi, desigur] 
multe satisfacții tinerilor luptători pen] 
tru pace din întreaga lume prezenți 11 
Festival. (A.P.N.). I

Elogiind victoria sportivei noastre 
ziarul „CLAR1N" scrie sub titlul | 
„Olga Szabo — regina floretei“ : |

„Rominca s-a impus drept cea mal 
bună, fiind aceea care a avut m.al 
mult curaj, concepție rapidă, decizia 
și inteligență. Cu atacurile sale în 
adincime și cu tehnica sa generala 
superioară, ea a demonstrat că na 
trebuie să-și irosească toate rcsurschl 
pentru a-și impune stilul. Marea înl 
cingătoare a campionatului, romincă 
Olga Szabo, a dobindit titlul mondial 
pe merit deoarece a demonstrat ea 
este cea mai bună“. I

muti. Pe Richard1 Parulski l-a înviru 
cu 5—2.

Iată clasamentul final: 1. G. Sveș 
nikov (U.R.S.S.) 6 victorii ; 2. Wojd] 
(R.P.P.) 5 victorii ; 3. Brecht (R.F.G. 
4 victorii ; 4. Parulski (R.P.P.) 3 vie 
torji; 5. Magnan (Franța) 3 victorii 
6. L. Kamuti (R.P.U.) 3 victorii ; d 
Barrabfno (Franța) 2 victorii ; 8. Mid 
dler (U.R.S.S.) 2 victorii. La victori 
egale, locurile au fost decise de nul 
mărul tușelor.


