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Tenismanii noștri au învins categoric 
în primele întîlniri ale Balcaniadei
R. P. Romină ~ Turcia 1-0 

R» P. Romină~ R. P. Bulgaria 5-0

BRAȘOV 25 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Terenurile 
de tenis de la poalele Tîmpei 
„trăiesc" zile de adevărată 
sărbătoare sportivă. De marți 
după-amiază. reprezentativele a 
cinci țări au început întrecerea 
în cea de a IlI-a ediție a Bal- 
(^atiâdei de tenis.

TWimif noștri adversari 
fost tenismanii turci. Prilej 
victorie categorică pentru

au 
de 
re-

KAUtGHEROPOULOS (Grecia) 
văzut de Neagu Rădulescu

RUGfiIȘTII DE LA STEAUA
JIVliGAÎflBI LA PRAGA

prezența unuiLa Praga, în 
numeros public, echipa de rugbi 
Steaua București a întâlnit in
tr-un meci amical selecționata 
armatei R.S. Cehoslovace. Rug- 
biștii romini au prestat — :— 
foarte bun, repurtînd 
eu scorul categoric de 
(3—3). Cel mai eficace 
al echipei Steaua a fost Pencki, 
oare a marcat 13 puncte. Cele
lalte puncte ale echipei romîne 
au fost realizate de Ciobănel 
(9), Cojocaru (6) și Chiriac (3). 
Pentru formația gazdă a 
scris Kraml (6). Meciul a fost 
arbitrat de cehoslovacii 
tuHsky.

un joc 
victoria 

31—6 
jucător

Slmbâtd scara

prezentativa țării noastre: 
R. P. Romină — Turcia 3—0. 
In meciul de deschidere, cam
pionul romin Ion Țiriac a ser
vit puternic și eficace, a venit 
decis la fileu și n-a dat spe
ranțe, nici în loviturile lungi, 
adversarului său Engin Balas, 
care n-a reușit să-și adjudece 
decît un singur ghem ! Țiriac 
cîștigă cu 6—1, 6—0, 6—0.

Mai echilibrat a început al 
doilea meci de i' , ' " '
G. Bosch (R.P.R.) si Z. Orenly 
(Turcia). Jucătorul turc posedă 
un stil spectaculos, servește cu 
efect și reușește să ia conduce
rea în primul set (1—0 și 
2—1). Imediat, Insă, Bosch res
tabilește rezultatul real de for
țe și cu jocul său precis și 
solid trece înainte pe tabela 
de punctaj, ciștigînd și el foar
te net; 6—3, 6—2, 6—2.

Intîlnirea de dublu (Năstase, 
Măr murea nu — Balas, Daș) 
n-a putut fi disputată în după- 
amiaza de marți din cauza unei 
ploi torențiale. S-a jucat a| 
doua zi dimineața cînd cuplu!) 
romîn s-a impus 
ușurință (6—1,
pecetluind victoria 
noastre la 3—0.

In cealaltă întilnire inaugu
rală, R. P. Bulgaria a între
cut R.PJ7. Iugoslavia eu 2—1. 
De notat forma bună ă cam
pionului bulgar N. Ciuparov, 
care a întrecut pe primul echi-

Adunarea tineretului din Capitală
Miercuri seara, in prezența a peste 2.000 de 

tineri din întreprinderi, instituții, studenți și 
elevi, a avut loc la teatrul de vară „Nicolae 
Bălcescu" din București o adunare a tineretului 
din Capitală, organizată de C.C. al U.T.M., Co
mitetul național de pregătire în vederea par
ticipării tineretului din R. P. Romină la cel 
de-al Vlll-lea Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților și Comitetul orășenesc București 
al U.T.M., consacrată apropiatului Festival 
Mondial al Tineretului de la Helsinki.

Adunarea a fost deschisă de tovarășul Dumi
tru Olteanu, secretar al Comitetului Orășenesc 
București al U.T.M.

A luat apoi cuvintul tovarășul Virgil Trofin, 
prim-secretar al C.C. al U.TJW., care a vorbit 
despre pregătirile ce se desfășoară m țara noa
stră. ca și in lumea întreagă. în vederea Festi
valului de la Helsinki. Vorbitorul a arătat că 
festivalurile mondiale ale tineretului și studen-

simplu dintre

31 iulie și 1 august 
I. și 2 august lupte.

gata de 
din oa- 

Mondial al

JH A
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cu destulă
6-1, 6—lj£ 
echipei țării

flRIAC (R.P. Romini) 
pier iugoslav. S. Nicdici. 
6—2, 6—1. 6—h Meciul dintre 
reprezentanții secunzi ai celor 
două țări, S. Mici (R-.PP. 
Iugoslavia) — R. Rangheiov 
(R. P. Bulgaria), a prilejuit 
o. dispută foarte dirză și spec
taculoasă. întreruptă din cauza 
ploii după primul set ciștigatde

V. RADU

(Continuare în pag. * 4-a)

ților au devenit o tradiție scumpă generației 
tinere. Ele s-au născut din dorința tinerilor d« 
pretutindeni de a se cunoaște mai bine, de a 
se apropia, de a întări unitatea lor în lupta 
pentru pace, împotriva cercurilor imperialiste

Cel de-al VllI-lea Festival — a spus vorbi
torul — are Ioc in condițiile în care, mai moli 
decît oricând, au crescut și s-au :ntărit forțele 
care apără pacea, care luptă pentru zădărnici
rea uneltirilor imperialiste. Ideea dezarmării 
generale și totale pătrunde tot mai adine in 
conștiința omenirii.

Arătind că experiențele nucleare americane M 
mare altitudine reprezintă o sfidare la adresa d« 
rinței de pace a sutelor de milioane de oameni d< 
pretutindeni, vorbitorul a spus: Rațiunii și drop, 
tații nu i s-a dat ascultare la Washington. De acej 
ea guvernul sovietic a luat hotărîrea de a expert!

(Contimware în pag. a 2-a)

,______ , totleci
stivai Jtondial al3âtti*eMu  
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Sportivii romini sînt gata pentru întreceri
Sportivii noștri sint 

start pentru întrecerile 
drid Festivalului 
Tineretului și Studenților de la 
Heisinki. Pină in ziua de 28 
iulie, cind vor incepe primeie 
concursuri de gimnastică, mem
brii loturilor noastre sportive 
fac ultimele retușuri în pre
gătirea lor tehnică. Publicăm 
astăzi programul întrecerilor la 
sporturile Ia care vom parti
cipa. Astfel, la concursurile de 
nivel mediu au fost stabilite 
de comisia de organizare zilele 
de 30 și 31 iulie pentru atle
tism, 30, 31 iulie șMt august

volei,
tație. . „ .
pentru tenis de masă zilele
2, 3 și 4 august

După cum se știe, anul

na- 
iar 
de

3- 

cesta la Festivalul de la Hel
sinki vor fi organizate con
cursuri la nivel înalt la cîteva 
discipline sportive. La acestea

iar întrecerile de natație vor 
avea loc în bazinul olimpic 
din aceeași localitate.

Telegramele primite din ca
pitala Finlandei rie vestesc deja- 
sosirea primelor grupuri de- 
sportivi din diferite colțuri ale 
lumii. Sînt așteptați să sosească 
în aceste zile la Helsinki și

Turneul balcanic de fotbal

Steagul roșu — Olimpiakos Pireu
ia 1 august

limpiakos să mai susțtnă^un 
țara noastră Jnuî sâtt*43ouă-  
meciuri 
roșu a
partida oficială cu formația din. 
Pireu.

du-Ca urmare 3 tratativelor 
se. echipele Steagul roșu și 

-Olimpiakos Pireu (Grecia) au 
căzut de acord ca returul par
tidei disputate în februarie, să 
aibă loc la Brașov în ziua de 
1 august Este posibil ca O-

amicale, așa.- curm St 
jucat în Grecia gupăt

în-

Foto: H. Cristea

nisip, iată ce oferi Mamaia celor aflați aid la 
odihnă.

Mamaia — una dintre perlele litoralului 
Mării Negre. Policromie ji croială măiastră in 
beton și sticlă, plajă pudrată... cu cel mai fin

După cum am anunțat, sim
bătă seara, echipa reprezentati
vă de box — juniori a țării 
noastre va întîlni pe Stadionul 
Republicii, de la ora 19,30, se
lecționata R.P. Ungare. întâl
nirile dintre tinerii pugiliști 
romini și maghiari au devenit 
tradiționale. Se știe că anul 
trecut, la Budapesta, reprezen
tanții noștri au obținut victo
ria cu scorul de 6—5.

Din Budapesta am fost în
științați că juniorii maghiari 
vor sosi azi dimineață în Ca
pitală. Formația oaspeților este 
pregătită de antrenorii Szigeti 
și Horvath și cuprinde pe 
următorii boxeri: Junghaus, 
Papp. Berkes, Magyar, Sârosi, 
Tauser, Beviz, Kiss, Pa ta Id, 
Dobo și Kosa. Boxerii Jung
haus, Snrosi, Dobo și Kosa sînt 
campioni ai R.P. Ungare.

In mod unanim a fost remar
cată valoarea scrimei noastre

Aseară, cu avionul de Pans, 
Olga Szabo a revenit în Ca
pitală. Au întâmpina t-o rude, pe plan mondial. 
prieteni, numeroși sportivi. Au 
îmbrățișat-o, i-au înmînat flori, 
i-au adresat calde felicitări. Au 
rugat-o apoi să-și împărtășeas
că pe scurt impresiile de la 
manea confruntare 
lor care a avut loc 
Argentinei.

— Sînt atîtea de 
ceput Olga sa-și depene firul, 
amintirilor, că nici nu știu cu 
ce să încep...

— Cum a fost apreciată a- 
eeastă victorie? i-a pus cineva 
întrebarea.

— Deosebit de elogios. Ziare
le, radioul au fost foarte dar-, 
nici in ...superlative.

a scrimeri- 
în Capitala

spus, a în-

Am întrebat-o pe Olga cum 
a reușit să depășească momen
tul psihologic 
nale...

— Cind am 
bui să particip 
baraj, cu Gorohova și Juhăsz, 
pentru locul I, am avut citeva 
momente de dezorientare. Ps 
Gorohova, este adevărat, o în
trecusem initial, dar ea este 
una dintre cele mai tenace tră
gătoare din lume. Juhăsz, de 
asemenea, este o floretistă al 
cărei stil mă incomodează. 
Mi-am spus insă câ dacă am

al întrecerii fi-

auzit că va tre
ia un turneu de

■»

reușit să ajung pină aici, tre
buie să fac totul pentru a ter
mina cu bine și barajul...

Lingă Olga, cealaltă flore
tistă a noastră prezentă la Bue
nos Aires, Maria Vied asculta 
tăcută. în scurta noastră discu
ție, campioana mondială 
uită să sublinieze 
fapt :

— Mara n-a tras 
potrivă. Ea a fost
fiecare asalt, a acționat curajos, 
dar, in seria ei, juriul a fost 
foarte părtinitor.

Părăsim aeroportul oprind 
aici discuția noastră. Fiindcă 
proaspăta campioană mondială 
mai avea de răspuns la multe 
aHe întrebări.

nu
următorul

slab. Dlm- 
atentă in

Echipa la tn-de velei fete a țării
trecerile de

noastre care va participa 
la Helsinki

-vor Tua 
,nume 
gara noastră va participa la 
turneul de volei din zilele de 
2, 3 și 4 august alături de 
echipele Uniunii Sovietice, Fin
landei și Cehoslovaciei. De a- 
semenea, la această categorie 
vom mai concura la atletism 
și gimnastică.

Organizatorii au asigurat fie
cărei delegații sportive terenuri 
de antena ment in aer liber 
sau în sală. Probele de atle
tism se vor desfășura pe Sta
dionul Olimpic din Helsinki,

stariul sportivi cu re- 
european și mondial.

un grup de sportivi din 
înainte de a încheia 

rînduri, trebuie să 
cititorilor noștri că echipa de 
volei fete a țării noastre care 
va participa la turneu! de ni
vel mediu, va întîlni azi după- 
amiază, cu începere de la ora 
18, pe terenul Progresul din 
str. dr. Staicovici selecționata 
clubului Vasutas Budapesta.

T. ROI BL!

Cuba, 
aceste 

amintim

Delegația de sportivi romîflf 
pleacă la Helsinki simbătă di
mineața, pe calea aerului.

In cadrul triunghiularului echipelor 
feminine ale R. P, Ungare, Italiei și 
R. P. Romîne, desfășurat duminică la 
Miskolc, trei atlete romîne și-au îndepli
nit norma, fixată de F.R.A., pentru par
ticiparea la Campionatele europene de 
la Belgrad. Este vorba de Iolanda Balaș 
(1,85 m la înălțime), Maria Diaconescu 
(55,30 m la suliță) și Ana Sălăgean (15,95 
m la greutate), în timp ce Elisabetei 
Teodorof îi mai sint necesare doar 0,3 
sec. pentru a îndeplini și ea norma pre
văzută la proba de 300 m.

Cu rezultatul obținut duminică, Maria 
Diaconescu a mai săltat cu un loc în 
ierarhia mondială, aflîndu-se astăzi a 
treia în clasamentul mondial. Sintem 
totuși convinși că forma ei sportivă nu 
a atins încă plafonul maxim. De aceea 
putem nădăjdui într-o comportare re
marcabilă a Măriei Diaconescu în între
cerea cu cele mai bune aruncătoare de 
suliță din Europa, programată la Bel
grad, la 14 septembrie. Pînă atunci va
loroasa noastră atletă va mai participa
la concursul din cadrul Festivalului de la Helsinki și la meciul cu 
atletele bulgare de la București.

Iată situația la zi a clasamentului celor mai bune sulitașe din 
lume. Cifrele de pe ultimele coloane indică performanțele realizate 
anul trecut de atletele respective și locul ocupat de ele în statistic» 
mondială

58.33
56.33 
55,30 
55,04 
54,65 
53,48 
52,96 
52,81 
52,43 
51,94

din 1961.
Elvira Ozolina (URSS)
Virve Pîldsam (URSS)
MARIA DIACONESCU (R.P.R.)
Alexandra Prasolova (URSS)
Anneliese Gerhards (RFG)
Elena Gorceakova (URSS)
Alevtina Sastitko (URSS)
Maria Anta! (RPU)
Ludmila Kuznețova (URSS)) .
Mara Saulite (URSS) .J*'

58,46—1
50,88—32
56,64—2
49,25—41
52.77— U
54,38—8 
55 03—4 
52.79—13 
54.50—6
48.77— 49
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Achitarea cu regularitate
Adunarea

(Urmare din pag. 1)

a cotizațiilor—o datorie de cinste
plăti la timp cotizația UCFS 
indatorire elementară a fiecărui

A 
e o 
membru al organizației noastre. A te 
ocupa atent, cu grijă, a controla mo
dul cum sint realizate fondurile ce 
revin mișcării sportive (și in primul 
rind cotizațiile), cum sint înregistrate 
și contabilizate, cum se folosesc in 
interesul întăririi și 
tivității sportive, iată 
o altă sarcină care 
nită cu o deosebită

An de an mișcarea 
s-a dezvoltat necontenit ajungînj —• 
in prezent — așa cum se sublinia și 
in Salutul C.C. al P.M.R.. Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Miniștri 
la Conferința pe țară a UCFS. o 
largă organizație de mase. Activita
tea de zi cu zi a acesteia, volumul 
tot mai mare de competiții pe plan 
central și local, acțiunile sportive de 
mase inițiate de cluburile și aso
ciațiile sportive, de diferite comisii
voluntare, toate acestea cer — in pri
mul rind 
la timp a tuturor 
ce revin UCFS. 
gospodărirea lor 
cu chibzuință, 
lată de ce marea 
majoritate a con- 
siliilor asociațiilor 
și cluburilor noastre, a consiliilor ra
ionale și regionale UCFS urmăresc 
eu atenție modul «im se desîășoară 
muma de încasare a cotizațiilor, duc 
la rindul lor o susținută muncă po
litică și organizatorică pe linia re
zolvării acestei orobteme.

Sini, de piMă. foarte numeroase 
cluburi și asociații sportive (C.S.O. 
Sibiu. Grivița Roșie C. S. Progresul, 
Dinamo Brașov. Metalul București) 
care ocupmdu-se îndeaproape de pro- 
bema încasării la 'imp a cotizațiilor 
UCFS au putut să realizeze asticL 
biruind use și pe celelalte miteace 
bănești încasate, un buget echilibrat 
și să des Ușoare o vie activitate spor
tivă. E firesc acest lucru Munca de 
calitate aduce după sine rezultate 
bune.

Cu toată 
torică dusă, cu 
de Consiliul 
linsa încasării 
găsesc încă o 
cluburi sportive, 
care înțeleg greșit această problemă, 
care manifestă o totală lipsă de in
teres in direcția stringerii cotiza
țiilor. Echipele de îndrumare și con
trol care 
rieadă de 
gionale și 
slalat pe 
diverse 
consilii, de unit activiști ai organiza
ției noastre. Astfel, in 
ceava. in luna martie, 
de asociații sportive 
cotizațiile de membru 
tunde martie-aprihe clubul 
Farul a încasat cotizații abia la patru 
asociații sportive din ceie 83 exis
tente. deși in cadrul clubului lucrau 
peste 10 salariați. Nu lipsită de sem
nificație e atitudinea consiliilor clu- 
buritor sportive orășenești Brăila și 
Baia 
rHor 
casat 
M și 
perlă 
organizații sportive...
înțeles ele să contribuie Ia întărirea 
și dezvoltarea mișcării sportive, 
asigurarea mi Hoace-or bănești 
oare activității organizației 
tr<! Cum poate fi socotită, de 
atitudinea C.S.O. Galați care, 
dind o totală lipsă de preocupare, nu 
a realizai nimic. nici un leu cotiza
ție ? Arest lucru constituie o netnde- 
plinire a prevederilor statutare ale 
«ganizației noastre, și el reSeetă o 
serioasă doză de iipsâ de simț de 
răspundere in muncă. Un mod ori
ginal de a rezolva 
gerii cotizațiilor l-a 
asociației .Muscelul 
ges) care a pfattt 
ndai de educație fizică D-aaiitru Po
pescu in._ timbre UCFS, și astfel 
profesor»; in cauză s-a trezit, așa din 
senin, nu cu bani pentru munca pres
tată. ci cu cotizația achitată pină în 
anuL. 21141? Ne punem, firesc. în
trebarea : consiliul asociației spor
tive cunoaște Statutul UCFS ? Desi
gur că cei care au procedat astfel 
dovedesc cu prisosință că n-au in

dezvoltării ac- 
in același timp 
trebuie îndepli- 
răspundere. 
noastră sportivă

urmărirea și încasarea 
mijloacelor bănești

tineretului din Capitala
Educat de partid în spiritul învăță

turii marxist-leniniste, al internaționa
lismului socialist, al solidarității cu 
tinerii din lumea întreagă, care luptă 
pentru apărarea păcii, tineretul romîn 
întîmpină cu multă căldură apropiatul 
festival de la Helsinki.

Tinerii din industrie, antrenați în 
întrecerea socialistă, luptă cu perseve
rență pentru îndeplinirea planului la 
toți indicii, pentru îmbunătățirea con
tinuă a calității, produselor, pentru 
îmbogățirea permanentă a cunoștin
țelor profesionale. Tinerii colectiviști 
contribuie cu toate forțele ia întărirea 
economico-organizatorică a G.A.G.-uri- 
lor, la obținerea unor producții mari 
vegetale și animale. Tineretul studios 
se pregătește pentru apropiata înce
pere a noului ăn de învățămînt.

în întreaga țară s-au desfășurat 
numeroase manifestări și acțiuni cul
tural-sportive în cinstea Festivalului, 
în organizațiile U..T.M. din întreprin
deri, instituții s-au ținut conferințe 
despre importanța festivalurilor mon
diale ale tineretului și studenților, 
despre politica de pace a partidului

și statului nostru. In numeroase orașe 
și centre muncitorești s-au organizat 
diferite programe artistice consacrate 
acestei mari reuniuni internaționale.

In adunări ale tinerilor ținute în 
întreaga țară a fost desemnată dele
gația tineretului la Festival, din care 
fac parte 350 Oe tineri.

. Delegația noastră va participa ac
tiv la toate manifestările Festivalului.

In încheiere, vorbitorul a spus: So
lii tinerei generații a Romîniei vor 
pleca la Helsinki cu dorința și hotă- 
rîrea de a contribui la succesul celui 
de-ail VlII-lea Festival al Tineretului 
și Studenților — grandioasă manifes
tare menită să ducă la întărirea prie-, 
teniei, la dezvoltarea colaborării tine
retului lumii în lupta pentru pace. 
Asigurăm Partidul Muncitoresc Ro-. 
mîn, Comitetul său Central în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorgfriu-Dej, 
asigurăm tineretul patriei noastre, îb- 
tregul popor că delegația Republicii 
Populare Romine la Festival va re- 
piezenta cu cinste, în mod demn, tine
retul țării noastre, va înfățișa rea
lizările poporului romîn în desăvâr
șirea construcției socialiste, va sus
ține ferm și consecvent politica re
gimului nostru democrat-popular, de 
înțelegere și prietenie între popoare.

In încheiere, a fost vizionat pro
gramul artistic pe care delegația 
retului din R. P. Romîrtă îl vajpre- 
zenta la Festivalul de la Helsinki. 
Programul s-a bucurat de un frumos 
succes.

menta cele mai noi tipuri de arme 
nucleare. Această ” “ .............. .

, , . .... . . « de grija tată de securitatea lagăruluițeles rolul educa iv și mobilizatoric Ssociali't fața de soarta onienirii. este 
ce il joacă cotizația de membru Iat.aCcoreSpGnza;oare intereselor păcii in 
de cei care fac parte din mișcarea > Stringindu-și rindurile, întărind
noastră sportiva. Se mai poate numi I unjta[ea ]or de luptă, oame-
această atitudine oare o achitare re-J njj cinstiți de pretutindeni pot să ba- 
gu'ata a co.izației de membru. O> reze drumul atitătorilor la război. La 
respectare a prevederilor statutare?/ '• . ■
Desigur că nu. Asemenea procedeeC aceaS a luptă, tineretu, trebuie 
duc, in ultimă instanță, la încălca- / aducă o contribuție importantă, 
rea grosolană a Statutului, a dis-V Atașele largi de tineret din
ciplinei organizației noastre. C țările lumii și-au manifestat

In Statutul UCFS la cap. 8 (Bu-l', . • . ... .
r.uri'e și mijloacele bănești ale UCFS) ^adeziune pentru marea jntilnire 
art 46 se arată că 11_. '.'272
se realizează din; a) taxele de în
scriere și cotizațiile membrilor: b)^ționale ale Festivalului, 
veniturile provenite din organizarea x permanentă de pregătire a stabilit 
manifestațiilor sportive, exploatarea (contacte cti 
bazelor sportive etc.“. Aceste fonduri/studenți din 134 țări. 1.400 de orga- 
nu pot fi încasate de la sine. Tre
buie dusă o susținută muncă poli
tică și organizatorică, trebuie folosite 
multiple forme și mijloace de edu
cație a membrilor noștri 
vadă in plata cotizației 
respectare a prevederilor 

și o 
cinste, 
numai 
țiile membrilor iși 
construiește mișca
rea sportivă sta

dioanele și terenurile sale, nu numai 
din cotizațiile UCFS se rezolvă o par
te din sarcina îndeplinirii calendarului 
competițional sau se pot organiza alte/țernațional, la care participă echipele 
acțiuni. .Aceasta o știe oricine, ^masculine Vortvărts Leipzig, Steaua
Regimul nostru democrat-popular a ^București, selecționata orașului Sibiu 
creat condiții optime de aetivitateXșj lotul de tineret al țării noastre, 
pentru Uniunea de Cultură Fizică șil Chiar din prima zi, cei peste 2.000 
Sport. Tocmai ca urmare a grijii pă- Ade spectatori au avut prilejul de a 
rintesti a partidului manifestată zi lasista la o partidă interesantă și ex- 
cu zi. a condițiilor create de statul / trem de disputată, între echipa locală 
nostru democrat-popular mișcarea Ași Vorwărts Leipzig. Conduși la pauză, 
sportivă a aiuns pe cele mai inalte^baschetbaliștii din Sibiu au luptat cu 
cuteai Plata la timp a cotizației insă 
este o datorie importantă a fiecărui 
membru UCFS. e o prevedere în
scrisă la locul ei de onoare la Capi- 
to.ml II din Statut: MEMBRII UCFS,
ÎNDATORIRILE Șl 
LOR. A respecta 
nu numai a lace 
activa in cadrul 
buiui respectiv, a 
din partea acestora, ci și a plăti la 
timp, cu regularitate, 
membru. Activiștii noștri sportivi, 
consiliile UCFS au datoria să urmă
rească 
linia achitării cu regularitate a co
tizațiilor, pentru că neindeplinirea la 
timp a acestei îndatoriri importante 
pentru fiecare membru duce la în
străinarea lui de organizație, la căl
carea prevederilor statutare. Și dacă 
mergem mai departe, raportat la un 
număr mai mare de asociații și clu
buri sportive, neplata la timp a co^ 
tizațiiior înseamnă, in același timp, 
neindeplinirea planului de venituri și 
cheltuieli și — drept consecință 
nerealizarea unui vohnvj mai mare 
competiții sportive.

Ținind 
cruri, să 
termenul 
cluburile 
manifestat lipsuri în munca de 
casare a cotizațiilor, să se pună 
punct, să ajungă la nivelul asocia
țiilor și cluburilor fruntașe, al acelora 
care muncind cu răspundere, incasind 
și urmărind cu atenție ca mijloacele 
bănești ale UCFS să intre la vreme 
in bugetul mișcării sportive, au pu
tut să realizeze o activitate conti
nuă. bine organizată, la nivelul ce- Vcul II vor juca pentru locurile 3—4 
rințeter aciuate. > ș.a.m.d.

măsură este dictată

să-și

toa'e 
calda 
a ti- 

,Veniturile UCFS^nereții de la Helsinki. în 73 de țări 
ale lumii au fost create comitete na- 

iar Comisia

organizații de tineret și

tineret, socia 1-demoerate, 
catolice, conser-

1l- - - - - - - “ ... < lDin viața organizației noastre

munca politiro-organiza- 
toate indicai iile date 
Generai UCFS pe 
cotizațiilor. se mai 

serie de asociata și 
ca și consilii UCFS

au ajutat, in ultima pe- 
timp. munca organelor re-, 
raionale UCFS au con- 
linia încasării cotizațiilor

abateri săvârșite de unele

regiunea Su- 
zeci și zeci 

n-au încasat 
UCFS. Pe 

sportiv

Mare care. în cadrul prevede- 
semestriale ale anului, au in- 
din cotizații — notați — primul 
al doilea 30 lei! lată cum res- 
Statutui UCFS unele organe și 

lată cum au

la 
nece- 
noas- 
ptldă, 
dove-

problema strid
den edit consiliul 

(regiunea Ar
sa lanul proieso-

nizații de
radicale, comuniste, 
valoare, liberale etc. și-au dat ade
ziunea la impunătoarea manifestare 

care să ( de la Helsinki.
nu numai o
statutare, ci 
datorie de 
Desigur, nu 
din cotiza-

Selecționata Sibiu-Vorwărts Leipzig 76-70 (34-38)
SIBIU 25 (prin telefon). Luni seara 

a inceput în localitate un turneu in-

DREPTURILE 
Statutul înseamnă 

sport, nu numai a 
asociației sau clu- 
primi însărcinările

|o deosebită însuflețire, obținind in 
final o prețioasă victorie cu scorul 
de 76—70 (34—38). Eehipa Steaua a 
primit din. part-ea totului de tineret o 
replică extrem de dîrză. La pauză 
campionii conduceau cu scorul de 31—

18, dar imediat după reluare, ca urma
re a unor acțiuni bine dirijate de 
Cimpoiași și finalizate in special de 
Țedula, reprezentativa de tineret reu
șește să egaleze: 35—35 (în min. 24), 
47—47 (în min. 30). Spre sfirșit, for
mația Steaua, mai experimentată a 
învins cu scorul de 63—56 (31—18).

în cea de a doua zi s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Lotul de ti
neret— Selecționata .Sibiu 105—82 (66 - 
46); Steaua—Worwărts 74—60 (42—34). 
Cei mai buni jucători în acest meci 
au fost Nedef 10, Nipulescu 12, Nosie- 
viei 12, Dem-ian 10 de la Steaua, 
Pleitz 25, Flau 15 de la Worwterts.

1. lONESCU-coresp.

Succes deplin juniorilor finaliști!
Marea întrecere a baschetbaliști- 

lor juniori începe azi în orașele Bra- 
cotizația de ’ șov și Galați, gazdele finalelor cam

pionatelor republicane. Șapte forma
ții feminine și opt masculine se vor 
întrece timp de patru zile într-o 

modul cum se muncește pe /competiție deosebit de pasionantă și, 
mai ales, edificatoare asupra perspec
tivelor baschetului de performanță 

(din țara noastră. Pasionantă prin ar
doarea cu care competitorii își vor 

disputa întâietatea, edificatoare prin 
faptul că vom avea prilejul să ne 
dăm seama de grija antrenorilor 
pentru asigurarea unei bune pregătiri 

I tehnice, tactice și fizice, precum și 
preocuparea lor pentru depistarea 
jși încurajarea elementelor cu talie 
înaltă, atît de necesare baschetului 
nostru.

La Brașov, pe terenul Tractorul, 
vor evolua echipele feminine Clubul 

de A sportiv școlar București (câștigătoarea 
/de anul trecut a campionatului). Pro- 

. \ greșul București, Luceafărul Brașov,
f Speranța Galați. SSE Gheorghieni, 

’nj Clubul sportiv școlar Cluj și SSE 
și ț Oradea, iar la Galați vor juca Clubul 

au l sportiv școlar București (a cărui echi- 
- r pă a cucerit în 1961 titlul de campioa- 
1 ’ lnă). SSE 1 București, Clubul sportiv 
la (școlar C5uj, Clubul sportiv școlar Ba- 

Inatui Timișoara, SSE Satu Mare, SSE 
I Piatra Neamț, SSE Ploiești și Uni- 
Jrea Mediaș. Atit la băieți, cit și la 
[fete. echipele vor fi împărțite in două 
I serii, in cadrul cărora se va juca sis- 
ttem turneu. Apoi, formațiile clasate 
'pe locul I în serii își vor disputa 
[Tocurile 1—2 în clasamentul general 
ral campionatului, cele clasate pe lo-

seama de toate aceste 
luăm toate măsurile ca 

cel mai scurt asociațiile 
noastre sportive, care

Turned „speranțelor olimpice" la a V-a ediție
Federația de lupte a tării noastre or

ganizează intre 28 și 29 iulie la Craio
va a V-a ediție a turneului „speranțelor 
olimpice- la lupte clasice.

După cum este cunoscut, la primele 
trei ediții, luptătorii romini au cucerit 
tecul 1 pe echipe, iar la ediția a IV-a 
a acestui turneu reprezentanții noștri 
an ocupat locul II, după valoroasa e- 
chipă a R. P. Ungare.

La acest turneu și-au anunțat parti
ciparea echipele de tineret din R. P. 
Ungară, R. P. Polonă și R.P.F. Iugo
slavia.

Echipa țării noastre va fi alcătuită 
din luptători tineri care în aceste zile 
se vor întrece într-un concurs de se
lecție. In vederile federației de specia
litate au intrat printre alții; C. Tur
turea, I. Aliortescu, S. Popescu, I. Ena- 
che, St. Tampa, 1. Popescu, St. Stîngu, 
C. Nistor, 1. Gabor, G. Mezincă.

Victoria reprezentanților noștri la 
turneul de lupte libere de la Gdansk 
trebuie să constituie pentru echipa de 
tineret de lupte clasice un imbold pen
tru noi victorii, pentru menținerea pres
tigiului de care se bucură sportul 
nostru pe plan mondial.

(Ager pees)

Zile de sport in tabără

acestor importante
Baschet și comisiile

în
de
Și 

or-

In vederea 
treceri, F. R. 
specialitate din orașele Brașov 
Galați au făcut intense pregătiri
ganizatorice pentru ca tinerii jucă
tori să aibă Ia dispoziție cele mai 
bune condiții de participare.

Cu prilejul finalelor campionatelor 
republicane pientru juniori și junioare, 
urăm tinerilor jucători deplin succes 
în această întrecere care înseamnă 
pentru ei un splendid prilej de afir
mare a talentului lor.

neuitat 5«
Sulina. In

Am 
tabăra 
preocupările noastre zilnice sportul o- 
cupă un loc de frunte. La mai multe 
ramuri sportive s-au organizat adevă
rate campionate. Cel mai popular 
sport a fost și în tabăra noastră fot
balul. Titlul de campioană a taberei 
la fotbal a revenit elevilor din școlile 
regiunii Oltenia, care au învins cu 
3—1 „reprezentativa Moldavei". Ea 
volei au ieșit pe primul oc școlarii 
din selecționata (Moldovei iar la 
oioă elevii regiunii Iași. Frumoase 
întreceri au avui loc la atletism. Cei 
mai buni au fost pionierii Elvira Ga- 
vriiescu (locul 1 la 50 m.), Victor 
Stoicea (locul 1 la 200, m). Elena 
Gheorghiu (locul I la 100 m) și 
stantin Jonescu (10 ani) cîștTgâror 
la înălțime cu 1.01 m. La șah, locul 
1 a revenit subsemnatei.

petrecut' 14 zile de 
de elevi de la

IRINEL POPESCU
elevă el. a IIl-a Șe. medie

Filiași

♦
După cum am anunțat echipa de 

tineret a țării noastre a repurtat un 
frunx» succes în compania haltercli- 
litar polonezi. Ea a obținut victoria 
cu 4—3. iar eîțiva dintre halterofi'.ii 
noștri au realizat performanțe valo
roase. Iată rezultatele pe categorii:

Simb-ata seara ia sala Floreasca

Steaua va intîlni
cunoscuta formație 

cehoslovacă Dekla Praga
La numai două săptămâni după 

dribla confruntare a halterofililor 
noștri fruntași cu cei polonezi, în 
programul întâlnirilor internaționale 
figurează o nouă reuoiune de haltere. 
Echipa Steaua București, campioana 
R.P. Romine, va întâlni pe campioana 
R.S. Cehoslovace, Dukla Praga. A- 
eeastă întrecere va pune față in față 
pe podium, cițiva dintre cei mai buni 
halterofili din cele două țări. Din for
mația cehoslovacă nu vor lipsi cu- 
noscuții recordmani și campioni ce
hoslovaci, PSENICKA (cat. mijlocie), 
SRSTKA (cat. grea), OTAHAL ș.a. în 
echipa Steaua vor evolua Lazăr Baro- 
ga, Silviu Cazan, Ion Pana it, record
manul mondial de juniori Fiți Balaș 
etc. Reuniunea aceasta, care suscită 
un interes deosebit fiind socotită ulti
ma mare întrecere a halterofililor 
noștri fruntași înaintea „mondialelor'*  
va începe sâmbătă, de la ora 18, în 
sala Floreasca.

Nicujescu Dragoș 270 kg — Richter 
270 kg (a ciștigat ulUmul fiind mai 
ușor) ; Alex. Toma — 292,5 kg—Procfc
282.5 kg; Niță Pană — 317,5 kg — Bra- 
zmski 297.5 kg; Emil Rațiu 345 kg— 
Tomazek 340 kg, 
kg— Petrozek 380 kg, Iosif
337.5 kg—Bziuk 342,5 kg ;
362.5 kg-Wusik 307,5 kg.

Alexandru Cosma unul 
norii echipei ne-a declarat următoa
rele : „Concursul a fost foarte bine 
organizat și a fost urmărit de un 
public numeros. După intilpire te-tm 
deplasat de la Szobat la Varșovia, 
unde am asistat la citeva antrena
mente ale halterofililor polonezi. An
trenorii polonezi lucrează în mod 
Științific. Fiecare halterofil posedă 
kilogramele ridicărilor sale și in plus 
antrenorii au filme cu ridicările efec
tuate de eterii lor. Astfel, după fie
care concurs halterofilii iși pot urmă
ri pe peliculă propriile greșeli. Stlnd 
de vorbă cu antrenorul Dzidzic, acesta 
mi-a spus că pentru obținerea rezul
tatelor mari la total este nevoie de 
îmbunătățirea 
și aruncat. In 
mărită forța 
lui“.

C. Kelemen 352,5 
Vlădăreanu 
Gh. Mincu

din antre-

rezultctetor la smuls 
această direcție trebuie 
picioarelor halterefilu-

Campionatal orașului 
București

Duminică au avut loc in Capitală 
două iatilniri în cadrul campjonsaftuitei 
oralului București. Dinamo Oboe a 
întrecut cu 5—2 Olimpia, iar Mătasea 
populară a dispus cu 4—3 de Sirena.



CÎND
R.

A O T U A i.
SE DISPUTĂ MECIURILE 
P. ROMÎNĂ—SPANIA

că în ,,Cupa Europe;” inter-Se știe
ări, reprezentativa țării noastre tre
mie să joace, tur-re!ur, cu Spania. In 
<ma tratativelor dintre cete două fe- 
ierații de specialitate, au fost stabi- 
ite datele de disputare a jocurilor: 
t noiembrie la Madrid și 25 noiem
brie la București.

PRIMELE JOCURI ÎN „CUPA DE 
VARĂ LOTO—PRONOSPORT”

Duminică va începe competiția de- 
jumită „Cupa de vară Loto-Prono-

i A T I Joi și vineri, meciuri internaționale 
în Capitală

sport". După cum am anunțat, cele 
12 echipe participante au lost îm
părțite in Trei grupe a 4. In Bucu
rești, duminică se vor disputa urmă
toarele partide:

Ora 16 : Dinamo Oboe—Steaua și 
Ora 17,45: Metalul—Rapid.
Intilnirfle vor forma un cuplaj care 

se va desfășura pe stadionul Giulești.
SELECȚIONATA ORAȘULUI LEIPZIG

ÎN R. P. R.
Ne vizitează o nouă echipă de fot

bal din R. D. Germană. Este vorba 
de selecționata orașului Leipzig, care 
a participat cu mult succes la cu-

noscuta competiție internațională 
„Cupa orașelor-tîrguri de mostre".

Fotbaliștii din Leipzig vor susține 
în țara noastră trei partide: Ja Bucu
rești, Iași și Constanța. Programul a 
fost ‘ "

8
«fl

it
14 

zig.

astfel alcătuit:
august: Rapid București—Leip

august: C.S31.S. Iași—Leipzig, 
august! Farul Constant2—Leip-

ÎNCEPE TURNEUL ECHIPE! WISMUT 
KARL MARX STADT

își începe turneul la noi e-

OSCZUT DE UN ANTRENOR ROMIN

Amarildo... în acțiune

Astăzi . _ _____  ___
chipa Wismut Karl Marx Stadt din 
R. D. Germană. Oaspeții evoluează la 
.Arad în compania formației locale 
U.T.A.

In continuare, Wismut va juca Ia 
Lupeni (29 iulie) și la Cimpia TurziiLupeni (29 iulie) și la 
(I august).

RAPID BUCUREȘTI LA VIENA

La invitația clubului Rapid Bucu
rești, a sosit in Capitală echipa fe
minină de volei VASUTAS BUDA
PESTA, care va susține două jocuri. 
Joi 26 iulie, echipa oaspe va întîlni 
Selecționata feminină de tineret a 
țării noastre. Meciul va avea loc pe 
terenul Progresul (str. Dr. Staicovici), 
de la ora 18. A doua partidă se va 
disputa vineri 27 iulie în 
formației Rapid București, 
teren și la aceeași oră.

compania
pe același

VASUTAS BUDAPESTA s-a clasat 
în ultimele două campionate ale 
R. P. Ungare pe locul patru. Din 
formația prezentă la București, fac 
parte nu mai puțin de cinci jucătoare 
din lotul național : Tatar Mihaline. 
Nagy Margit, Palinkas lldyko, Szabo 
Ana și Ujfalludi Eva. In selecționata 
de tineret a R. P. Romine vor juca 
printre altele Daniela Golimas, Ale
xandrina Berezeanu, Doina Popescu 
etc.

Clasamentele campionatului de calificare
Faza interregională a campionatului 

de calificare la volei, este in plină des
fășurare. In primele trei grupe întrece
rea este la jumătate, in cea de a patra, 
jocurile 1 
(trebuie să 
etape), iar 
încheiat.

Iată, mai
grupe :

masculine sint
i se mai dispute 

întrecerea feminină

pe terminate 
doar trei 

s-a și

jos, situația in cele patru

3.
4.

Ind. Sîrmei C. Turcii
Banca Tg. Mureș

Feminin
Sanitarul Tg. Mureș 
Partizanul roșu Brașov 
Voința 
Știința 
într-un 

Mureș —

3
3

1
1

3
2
1
0

2
2

8*  41
4:7 A

3
3
3
3 ____

Sanitarul Tg.

0 
1
2
3

9:5 «
8:3 5
4:6 4
2:9 3

După trei zile fără fotbal,iată-mă la 
ina del Mar, la partida Brazilia-Spania. 

’e brazilieni urma să-i văd jucînd pen
cil pria4fe>ară și aceasta intr-o partidă 
u caracte^ decisiv, pentru că — așa 
um se prezenta clasamentul grupei a 
11-a, in momentul acela — invingâtoarea 
ămînea mai departe in competiție, în 
mp ce învinsei ii era rezervată calea 
e... înapoiere acasă.
Cînd a venit ora de începere a pârti
ei, stadionul era aproape plin, ceea ce 
isemna un record în materie, răci la 
>ate celelalte meciuri disputate aci cam 
umătate din locuri rămăseseră goale.
Jocul a depășit așteptările. Am văzut 
echipă — Brazilia — care, condusă 

ind cu 1—0, n-a depus nici un «tort 
Hit-il, n-a făcut nimic altceva decit să 
epete acțiunile, pe scurt : să joace cum 
tie ea. Și știe să joace cum n-am văzut 
înă atunci. L’n fotbal de mare spevtacu- 
îzitate, chiar dacă era mai puțin eficace 
ecit s-ar fi cuvenit să fie.
Spaniolii, deciși nu numai să-și vindă 

Tarte scump pielea, dar dacă se poate 
î și-o păstreze, le-au dat serios de 

brazilienilor. Cu gelul înscris și

după atacuri. De fapt, numai acțiunile 
se multiplică, pentru <ă jucătorii bra
zilieni nu se precipită, joacă in același 
ritm foarte ridicat, care îți lasă totuși 
impresia că este... scăzut în cîrnp. Expli
cația: ei obțin acest ritm prin pase 
iuți, iară să alerge într-una. Sint ac
țiuni de comer unde nu vine nici un 
fundaș (mai înalt), nici un mijlocaș, ci 
rămin aceiași patru jueâtori din înain
tare: Garrincha — Vara — Amarildo — 
Zagalo. Apar lucruri noi, spre deosebire 
de prima repriză. Se vine la minge, se 
demarcă in cruciș, se driblează uluitor, 
se fentează și se protejează, se ia jocul 
pe cont propriu (Vava) pentru unele pă
trunderi. Se Iac o serie de combinații 
in 2—3 jucători, care incintă pe specta
tori, și in același timp, mărește vizibil 
potențialul brazilian. Acțiunile au totuși 
o direcție clară: poarta. ’

In revanșa meciului 
iunie la București, ____ ____ .
Admira a invitat la Viena pe Rapid 
București. Intîlnirea urmează să aibă 
loc la începutul lunii septembrie. Ca 
dată este proiectată ziua de 3 septem- 
bire.

disputat la 29 
echipa austriacă

104 JOCURI INTERNAȚIONALE...

Pină la ora actuală, fotbaliștii ro- 
tnini au susținut anul acesta — ca e- 
chipe de club sau asociație sportivă, 
din categoria A, B, regiune și juniori, 
ca selecționate regionale, divizionare 
sau naționale — 104 uitîlniri inter
naționale : 57 în țară și 47 peste ho
tare.

GRUPA I 
Masculin

1. C.S.O, Baia Mare
2. înainte Timișoara
3. Constructorul Hunedoara
4. Cooperatorul Șirnleu

Feminin 
Știința Timișoara 
Corvinul Deva 
Ș.S.E. Oradea 
C.S.O. Baia Mare

Joi 26 iulie se va disputa

3
3
3
3

2
2
2
0

1 7:4
1 7:4
1 6:5
3 2:9

5
5
5
3

3
3
2
2 

_ _ .. ___ Baia Mare
meciul C.S.O. — ș.S.E. Oradea.

GRUPA A IT-A
Masculin

1. Fulgerul Suceava
2. C.S.O. Brăila
3. Progresul Tg. Neamț
4. Rulmentul Birlad

Feminin
1. Chimia Suceava
2.

1. 
2.
3.
4.

1.
2.

la

3 0 8:2
1 2 4:6
1 1 4:3
0 2 0:6

3 3
3 1
3 1
3 1

0
2
2
2

6
4
4
4

C.S.O. Brăila
GRUPA A m-A 

Masculin
Știința Brașov 
Victoria Buzău

1
1

1 
0

2
2

1
1

1
1

3:1
1:3

2
1

5
5

ircă . ,,
U o serie de acțiuni, din care puțin a 
psit ’ ' ’
iolii cîștigaseră un plus de încredere, 
îtuiau victoria și calificarea lor. Dar 
leciul nu se terminase.
In jocul brazilienilor nimic nu mai 
ca în plus acum. Nici chiar la cornere 
u veneau „ajutoare” (cum aveau să facă 
smolii, mai tîrziu, cînd au fost con- 
fși cu 2—-1), însă se simțea vigurozita- 

■a și schimbarea construcției acțiunilor 
e la pase lungi la scurte, fente, driblin- 
ilri și apoi ...două goluri „ca la carte* 4... 
>cul merită să fie reamintit.

să mai înscrie și aite goluri, spa-

^. PRIMELE MINUTE...
...mingea s-a plimbat între jucătorii 
razilieni. Mai periculoși par însă să 

spaniolii care, deși vin foarte greu 
nă la poartă, trag de aproape. Repar- 
zarea jucătorilor pe teren demoe- 
rează ceea ce este specific acestei ediții 
? campionat și anume că apărările cn- 
-ind cite 5—6 jucători. înfruntările 
ntre 1—2—3 a ta cânți și un număr
iblu de apărători scad enorm din e*i-  
icitate, pe îîngă eă „duelurile44 sint 
egale.
Acțiuni mai spectaculoase fac brazslie- 
i pe partea dreaptă unde Garrincha 
iblează cu o dezinvoltură nemaiintîl- 
tă. Numai faptul că întîrzie, pentru a 
dribla de 2—3 ori, face ca acțiunile să 
j fie finalizate. La spanioli, replica 
ne din partea Iui Gento, deci tot pe 
(tremă, care ia balonul din terenul lui, 
„aruncă” pe lingă fundașul dreapta 

azil ia n Djalma Santos, și face cursă 
ipă cursă, paralel cu marginea terenu- 
i, fără ca fundașul advers să-1 poată 
»rs. in a doua jumătate a reprizei 
aniolii nu mai folosesc pasele • lungi, 
r luptă, ci încep să construiască mai 
uit prin pase scurte, ceea ce îi pune 
situații clare de a marca. Și inevita- 

rial se produce. Citeva combinații îl 
uc pe Rodriguez (inter dreapta) pe 
>ziție de inter stingă și in posesia 
ingii. Trage, pe jos, de la 16 metri. 
Imar plonjează tîrziu și primește un 
1 parabil.
încurajați de reușită, spaniolii pun 
tpînire pe joc și domină pînă la 
uză. In acest timp, brazilienii încearcă 
puncteze ca la box. Scot pase pe dia- 

naJă, intră in lupta directă în cîrnp 
ar sint deposedați regulat de minge) 
c execuții de dantelărie si, ca englezii, 
acă cu pase lungi dar fără să susțină 
aintărea. Didi nici n-ajunge la înain- 
pe4 (deși în formație figurează inter- 
eapta); mijlocașul' dreapta Zito na- 
inde uneori și trage. Acțiunile brâzi- 
milor par încă insuficient de sigure 
au aspect de joc lateral, de păstrarea 

ingii, deși scorul din acel mement 
aiă că sint eliminați din competiție.

DRUMUL ACȚIUNILOR — POARTA
tn repriza a doua spaniolii trag de 
aap, dar brazilienii forțează atacuri

AMARILDO A RĂSPUNS PREZENT !
Din minutul 72 ci marchează două go

luri și mai ratează alte două ocazii și 
mai mari. La primul dintre aeeste goluri 
mingea a porni: de la Vava, care se 
găsea pe poziție de „virf” (inter-dreapta). 
El )-a deschis lung pe stingă, într-un 
spațiu liber, pe Zagalo, care a condus 
balonul pînă la Jinia de fund. De acolo 
el a trimis în careul de 6 metri, la semi- 
înăJțime. In același interval de timp, A- 
marildo care-și făcea debutul în echipă 
ca înlocuitor al lui Fele, a fugit de pe 
poziția de inter stînga pe cea de inter- 
dreapta ca „vîrf“ de atac. Zagalo cen- 
trînd, Amarildo a sprintat din spate, în 
fața tuturor (chiar și a portarului spa
niol AraQU2stain) și a reluat din voie, 
marclad see, in ' colțul din stînga al 
porții. Golul al doilea al brazilienilor a 
fost urmarea tot a unei acțiuni „lucrate“ 
cu măiestrie și Amarildo a răspuns din 
nou prezent! Garrincha — aflat în colțul 
„careului*  de 16 m vrea să pătrundă 
dar nu poate, pentru că are mulți ad
versari în fată. Atunci, printr-o mane
vră de a desface apărarea adversă, se 
îndreaptă spre colțul din dreapta al te
renului, driblind și fentind pe cei ce-1 
urmăresc și de la margine trimite min
gea lung, în colțul opus al„careului“. 
In prima fază, Amarildo se afla lingă 
el. Vazînd direcția acțiunii, Vava — pînă 
atunci pe poziția de inter stingă „virf 
—• se du-ee spre Garrincha pentru a primi, 
eventual, o pasă scurtă in fața porții. 
Amarildo sprintează pe locul lui Vava. 
la marginea suprafeței de poartă, unde 
vine mingea trimisă de Garrincha, peste 
jucători. Se duce în întâmpinarea ei, se 
uită o fracțiune de secundă la colțul 
porții opus lui și cu o lovitură seacă 
cu capul pune mingea in... colțul celă
lalt: La ambele goluri, sincronizarea 
mișcărilor jucătorilor a fost excelent 
făcută, cu mare precizie. Așa l-am cu
noscut și pe Amarildo. jucătorul pentru 
care s-a făcut atita caz, pentru că-1 în- 
iocuxa pe Fele. El a arătat că are „stofa44 
marilor campioni, alături de care juca.

Prin jocul lăcut, brazilienii și-au de
monstrat clasa, au dovedit superioritatea, 
maturitatea și mai ales stăpînirea lor de 
sine. Mare echipă!

CONSTANTIN TEAȘCĂ

1X2X1X21

Campionatul republican pe echipe

Jocuri decisive
returul etapei a Il-a a fazeiIn 

interregionale a campionatului repu
blican de popice pe echipe, au avut 
loc simbătă și duminica trecută jocuri 
decisive. Campioana țării, Rapid Bucu
rești, învinsă In tur de formația fe
minină Cristalul Azuga, la o dife
rență de 55 p.d., a reușit nu numai 
să refacă handicapul, ci să-și creeze 
și un avantaj, calificîndu-se astfel 
în finala competiției. In schimb, cam
pioana țării la băieți, Voința Tg. Mu
reș, depășită categoric la Arad, cu 
toate că a învins în retur — a fost 
eliminată din cursa pentru cucerirea 
titlului pe anul 1961-1962. De aseme
nea, nici puternica formație Flacăra 
Cimpina nu a putut reface acasă 
tot handicapul, fiind astfel seoasâ din 
luptă. IOR București, întrecută la 
Sibiu doar cu citeva popice, nu nu
mai că nu a putut să reducă mica di
ferență, dar a fost învinsă pe teren 
propriu de Electrica.

Iată acum citeva rezultate: 
FEMININ: Voința Constanța - Ceta
tea Giurgiu 1974-1892, Voința Cluj - 
CSM Reșița 2418-2239. Constructorul 
Arad - Voința Tg. Mureș 2063-2192, 
Metrom Brașov - Unirea Buc. 2102- 
2135 ; MASCULIN : Olimpia Reșița - 
Ind. Sirmei C. Turzii 4953-4957 ; IOR 
Buc. - Electrica Sibiu 4923-5038 ; U- 
nirea F.Z. Roman - CSO Ploiești 
4961-5024 ; Flacăra Cimpina - Rapid

Buc. 5065-5021 ; Voința Tg. Mureș - 
Voința Arad 5115—5040.

Pentru finala campionatului s-au 
calificat pînă acum : Voința Constan
ța, Voința Tg. Mureș, Unirea Buc., 
Rapid Buc. (feminin), Olimpia Reșița. 
Electrica Sibiu, CSO Ploiești, Rapid 
Buc. și Voința Arad (masculin).

ION TRUICA
A încetat din viață, in urma unui 
xideiit, ion Truică^ antrenor secund 

echipei de lot bal-.'Petrolul Ploiești.
Prin Ion Troică, mișcarea sportivă 
pierdut un tinăr și entuziast acti- 

st, care-și pusese toate forțele și tot 
anul in slujba fotbalului nostru, pe 
ife î-a iubit cu pasiune și pentru 
ogresul căruia a muncit neobosit.

COLEGIUL CENTRAL DE AN
TRENORI DIN F.R.F,

Ploiești
Dej 
meci restanța ■
Voința Ploiești 3—1.

GRUPA A IV-A 
Masculin

Oțelul București 6
Stuful Tulcea 6
Metalul Collbași 5
Electroputere Craiova 5
Cetatea Giurgiu 6

O partidă restanță: Stuful
Metalul Colibașl 3—0

Feminin
1. Știința București 4 4 0 12: • S
2. Voința Constanța 4 2 2 6: 8 8
3. F. C. Argeșul C. de Argeș 4 0 4 2:12 4

1.
2.
3.
4.
5.

5
3
3
2
1

1 16: (
3 13:11
2 9: :
3 8:11
5 5:11

Tulcea

11
9
8
7
7

Steaua București participă
la turneul de la Budapesta

Handbaliștii de la Steaua București 
au părăsit Capitala îndreptindu-se 
spre Budapesta, unde vor participa 
la un interesant turneu internațional 
organizat de clubul Spartacus Bu
dapesta.

Ls această competiție, formația bu- 
cureșteană va întîlni echipe de bună 
valoare cum sînt Ferencvaros și 
Spartacus Budapesta, precum și cam
pioana R.P.F. Iugoslavia, Partizan 
B.jelovar.

Turneul începe mîine și se va dis
puta sistem turneu. în echipa noas
tră. care a făcut deplasarea, vor 
juca: Georgescu, Nodea, Telman, 
Schmidt. Bulgaru, Gruia, Oțetea ș.».

CARNET HIPIC
Recent a avut loc la Sf. Gheorghe 

un reușit concurs la care au luat 
parte călăreți de la Dinamo și Știin
ța București, CSM Sibiu Și A.S. Sibiu, 
întrecerile au fost urmărite cu un 
viu interes de un număr de peste 
5.000 de spectatori. Unul din cei mai 
buni concurenți s-a dovedit, și de 
această dată, dinamovistul Constan
tin Vlad care a cîștigat 3 din cele 
7 probe. Iată ciștigâtorii : Obstacole 
deschidere: 1. C. Vlad cu Peștera
0 p., Jimp 20,6 sec. ; Obstacole juniori: 
1. Edith Wermescher (CSM Sibiu) cu 
Luminiș 0 p., timp 43 sec. ; Obstaco
le ștafetă : 1. Dinamo București (C. 
Vlad și O. Recer cu Peștera și Mel
chior) după baraj 0 p., timp 24,7 sec. ; 
Obstacole echipe : 1. CSM Sibiu (W.

Fleischer cu Nonius, D. Roșea cu Ri
val și F. Feldioreanu cu Luminiș) du
pă baraj 0 p., timp 20,3 sec. : Obsta- 
cole-fete : 1. Eliza Nemțiu (A.S. Sibiu) 
cu Nor 0 p., -41,9 sec. ; Obstacole-for- 
ță: 1. C. Vlad cu Hala (după al IV- 
lea baraj) 10 p. bune, 1.80 m înălțime.

• Simbătă și duminică va avea 
loc la Cimpina un concurs la startul 
căruia vor fi prezenți călăreți de la 
cluburile Dinamo, Știința București 
și Petrolul Ploiești. Din program fac 
parte probe de obstacole pentru se
niori, juniori și fete.

XTjhetreceti
SFÎRSiTUL SAPTAMSNi: 

ÎN EXCURSIILE TURlSIlCE 
MlMASlVil MUNTOS! A: REvtUNll

IdJAklau f. ț i t

Meciuri din „Cupa Lofo-Pronosporf" în programul concursului Pronosport

I

în programul concursului PRONO- 
SPjORT nr. 30 de duminică 29 iulie a.c. 
figurează meciuri din cadrul 
LOTO-PRONOSPOIiT“ care se vor dis
puta între echipe de categorie A și B.

In afară de a-veste întîlniri mai figu
rează în program partide din „Cupa de 
Vară" a R.P. Ungarei precum și în- 
tîlnirea internațională die la Lupeni din
tre Minerul și S.K. Wismut Karl Marx 
Stadt.

Vă prezentăm programul complet al 
concursului Pronosport de duminică îm
preună <u pronosticurile date de „Pro
gramul Lolo-Pron-osport" :

I.
Karl

II.
TOȘtî

III. Poiana Cimpina — Metalul Tîr- 
goviște (Cupa Loto-Prono) 1, 2.

Minerul Lupeni — 
Marx Stadt 1, x.
Rapid București —
(Cupa Loto-Prono)

CîJPEl

S.K. Wismut

Metalul Bucu-
1.

IV. Prahova Ploiești — Carpați Si
naia (Cupa Loto-Prono) 1, x.

V. Vagonul Arad — CSO Crișana 
(Cupa Loto-Prono) x, 2.

VI. CSO Timișoara — U.T.A. (Cupa 
Loto-Prono) 2.

VII. Steaua — Dinamo Obor (Cupa 
Loto-Prono) 1, 2.

VIII. E.V.T.K. — Cegled (Cupa de 
Vară R.P.U.) 1.

IX. Budai Spartacus — Nyiregyhaza 
(Cupa de Vară R.P.U.) 1.

X. Ozd — Debrecen (Cupa de Vară 
R.P.U.) 2.

Dunaujvaros — B uda pești Elore 
de Vară R.P.U.) 1, 2.
Szekesfehervar — Egytertes (Cu- 
Vaiă R.P.U.) 1. x.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres nr. 30 din 
25 iulie 1962, au fost extrase din urnă, 
următoarele numere: 49, 38, 14, 47, 
28. 30. Numere de rezervă: 34, 35.

Extragerea suplimentară (5 numere 
din 49), 8 35, 6, 9, 22. Fond premii : 
536.701.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 1 august 1962, la Mangalia.

Rubrică redactată de Eoto-Pronosport.

X. DE LA I.E.B.S.

i

XI.
(Cupa

XII. 
pa de

Pentru intitnirea internațională de box 
dintre echipele R.P.R. și R.P.U. juniori 
ce se va desfășura pe Stadionul Repu
blicii, biletele s-au pus in vinzare la 
casele din str. Ion Vidu și Agenția Pro
nosport Calea Victoriei nr. 1,

facufacecp - &Sesr»s’sl-(Bfg&fa
DEVA VA AilOUM CONDU 11 
0 P ÎIm t ot cunm 

Șl H I? A N A
j Piliseși menii I.
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In „Cupa Galea“ Din sportul cubanez
R. P. Rommă—Luxemburg 3-0

AAiercuri au început la Szczecin 
(R. P. Polonă) întrecerile zonei a 
IV-a din cadrul competiției interna
ționale de tenis pentru tineret „Gupa 
Galea", la care participă reprezentati
vele R. P. Romine, Franței, R. P. 
Ungare, Luxemburgului și R. P. Po
lone. Echipa R. P. Romine conduce 
după prima zi în întîlnirgp -gp Luxem
burg cu scorul de 3—Q,
------------------- ----------

Astăzi începe 
turneul internațional 
de baschet feminin 
de la San Giorgio

La San Giorgio, ds Oftică localitate 
balneo-climaterică de pe malul mării 
Adriatice, începe astăzi un important 
turneu internațional de baschet fe
minin. După cum am fost anunțați, 
în afara echipei Rapid București, au 
mai fost trimise invitații la această 
competiție celor mai bune echipe din 
Italia, fomațiilor A.Z.S.A.W.F. Var
șovia — campioana R. P. Polone, Di
namo Moscova, unor echipe din Fran
ța și Danemarca.

Așadar, campioanele noastre vor 
avea prilejul să se întîlnească cu o 
serie de adversare puternice, foarte 
bine cotate în baschetul european. 
Este suficient să amintim că echipa 
A. Z. S. A. W, F. constituie scheletul 
reprezentativei R. P. Polone și că 
recent ea a întreprins un turneu în 
Uniunea Sovietică, unde din 3 jocuri 
a obținut tot atîtea victorii. Printre 
învinsele sale se află și formația Uni
versității din Tartu (61—45)( a doua 
reprezentantă a U.R.S.S., anul trecut, 
în „Cupa Campionilor Europeni". Cit 
privește pe Dinamo Moscova, fostă 
campioană unională, ea a jucat și în 
ultimii doi ani un rol de primă im
portanță in întrecerea celor mai bune 
echipe din . Uniunea Sovietică.

TENISMANII NOȘTRI AU ÎNVINS CATEGORIC 
IN PRIMELE ÎNTÎLNIRI ALE BALCANIADEI

(Urmare din pag. 1)

Jeliei. jocul a continuat miercuri și 
a revenit tenismanului iugoslav cu 
6-4. 6—4. 5—7, 6—1.

In meciul de dublu perechea bulgară 
Ciuparov, Ranghelov dispune cu 6—2,
6— 3, 6-2 de Jeliei, Djukici.

Ziua a doua a Balcaniadei de tenis 
a prilejuit o nouă victorie la scor re
prezentativei R. P. Romine, care a în
trecut echipa R. P. Bulgaria cu 3—0. 
Din nou jucătorii romîni n-au lăsat 
adversarilor nici un set: Țiriac—Ciu
parov 6—3. 6—1, 6—3; Bosch—Ran
ghelov 6—0, 6—2, 6—1; Țiriac, Măr- 
mureanu—Petrunov, Țolov 6—0, 6—0, 
6—1.

în meciul destășurat paralel, Grecia 
a învins Turcia cu 2—1, după o luptă 
aprigă: Kalogheropoulos—Balas 5—7,
7— 5. 1—6, 5—7; Kalivas—Orern'v 
6—4, 6—2. 6—2; Kalogheropoulos, 
Kanelopoulos—Balas, Orenly 3—6, 
6—1, 6—3, 6—2.

AU EXISTAT numeroase propuneri ca 
în cadrul unor competiții internaționale 
de tenis alături de amatori să poată 
concura și jucători profesioniști. Recent; 
Federația internațională de tenis a dis
cutat din nou aceste propuneri în cadrul 
unei ședințe care a avut loc la Paris. 
Cu toate că 120 voturi (față de 102 con
tra) s-au exprimat pentru includerea 
jucătorilor profesioniști, Federația inter
națională a hotărît să nu aprobe parti
ciparea profesioniștilor. Pentru aceasta 
ar fi fost necesară o majoritate de cel 
puțin două treimi din voturi.

ANTRENORUL reprezentativei de tenis 
a Canadei, Bob Fontana, care a partici
pat la turneul de la Wimbledon, a făcut 
jucătorilor săi o serioasă critică : „Luați 
exemplu de la jucătorii sovietici. Cu 
cîțiva ani în urmă nici nu se auzea de 
ei, iar astăzi dau de furcă celor mai 
buni jucători europeni. Dacă aș spune 
băieților din echipă să alerge la antre
nament 1000 de yarzi ei ar răspunde 
că aceasta este o... nebunie sau că eu 
sini... nebun. Așa e la noi în Canada”.

NUMAI OPT dintre cei 16 antrenori ai 
primei ligi de fotbal din campionatul 
Belgiei sînt... belgieni. Restul sînt fran
cezi, austriaci etc.

CUPA tarilor nordice la fotbal, compe
tiție la care au- participat formații din 
Danemarca, Suedia, Norvegia și Fin
landa, a ajuns în sfîrșit în faza finală.

Tineretul universitar din Cuba re
voluționară învață și. în același timp, 
practică sportul. Pină in prezent, in 
cele trei centre universitare ale țării 
peste 500 de tineri atleți-studenți 
au obținut clasificarea sportivă.

Jose Ramon Alberich, un renumit 
portar de fotbal din Cuba, lucrează 
in prezent ca antrenor, ocupîndu-se 
de tinerii fotbaliști.

In Cuba există astăzi peste 20 de 
asociații sportive nautice populare, 
create în scopul inițierii maselor in 
practicarea sportului. Asociația spor
tivă nautică muncitorescă poartă nu
mele eroului poporului congolez, Pa
trice Lumumba, iar una din cele mai 
cunoscute ambarcații, deținătoare a 
mai multor recorduri naționale, con
dusă de sportivii Miguel Oliva și Al- 
iredo Ișezalava, poartă numele cos
monautului sovietic Iuri Gagarin.

In tinărul sport cubanez s-au ridi
cat doi gimnațti de valoare mon
dială. Aceștia sînt Octavio Suarez și 
Felix Padron, participant la recentele 
campionate mondiale de la Praga.

Tmăra polisportivă cubaneză T. D. 
Almeida, trăgătoare, călăreață și vo- 

1 leibalistă fruntașă este o mifițiană

șahistăActivitatea
• In capitala R. P. Bulgaria a în

ceput un mare turneu internațional 
de șah cu participarea unor cunoscut 
mari maeștri și maeștri din U.R.S.S., 
R. P. Romînă, R. P. Ungară, Iugo
slavia, R. D. Germană, R. F. Ger
mană și R. P. Bulgaria. In prima 
rundă, campionul romîn Victor Ciocil- 
tea a remizat cu marele maestru- iu
goslav Bertok. Remiză s-a terminat 
de asemenea, partida Lilienthal—Klu- 
ger; Peev a cîștigat la Goltz și Po
pov Ia Orev. Restul partidelor s-au 
întrerupt. Mikenas, în partida cu Da- 
mianovici are calitatea pentru trei 
pioni.

Joi, echipa noastră are zi liberă. Se 
dispută meciurile R.P.F. Iugoslavia
— Grecia și R. P. Bulgaria — Tur
cia. Programul de vineri: R. P. Ro
mînă — Grecia și R.P.F. Iugoslavia
— Turcia. Sîmbătă, în ultima zi a 
turneului, echipa R. P. Romine în- 
tilnește pe cea a R.P.F. Iugoslavia.

DOI CICLIȘTI ROMÎNI
ÎN CONCURSUL

KAUNAS 25 (prin telefon). — Cei 
mai buni cicliști din R. P. Poloni, 
R. P. Romînă și U.R.S.S. și-au disputat 
azi întîietatea în cadrul unei curse de 
semifond pe un traseu în circuit fie 98 
km. Din plutonul masiv reușesc să se 
desprindă 10 rutieri printre care și aler
gătorii romîni Gabriel Moiceanu și G. 
Dumitrescu. Cei 10 „evada|i“ și-au dis
putat între ei sprinturile. Cele mai multe

In finală s-au calificat formațiile Hel
singfors (Finlanda) și Djurgarcit a (Sue
dia). De notat că primul joc din cadrul 
acestei competiții a avut loc în 1958.

A FOST desemnat totuși un golgeter 
al campionatului mondial de fotbal! 
După cum se știe un număr de 6 jucă
tori au înscris același număr de goluri: 
4. Cupa promisă de către F.I.F.A. tre
buia acordată însă unui singur jucător. 
Pentru a oferi acest trofeu s-a procedat 
la tragerea la sorți. „Norocosul44 dintre 
cei șase (Albert, Vava, Jerkovici, Gar- 
rincha, Ivanov și L. Sanchez) a fost 
brazilianul Garrincha.

LA 20 IULIE trei turiști cehoslovaci I. 
Brabenec, I. Jedlicika și dr. Potujnik 
au plecat din Praga într-o excursie pe 
motorete „Stadion S 22“ de construcție 
cehoslovacă pe ruta Praga — Cairo — 
Alexandria. 

bine instruită, care apără cu vigilență 
cuceririle revoluționare ale poporului 
cubanez.

Revista pariziană „Sport et Vie“ îl 
include pe cunoscutul atlet cubanez 
Enrique Figuerofa printre primii opt 
ași ai sportului la tino-a merican.

Enrique Rodriguez, Noriega, Bor
rego, Diaz, Torres, sînt doar cîțiva 
dintre tinerii cicliști ai Cubei revolu
ționare, cărora li se întrevăd perspec
tive strălucite.

Multi sportivi cubanezi sînt mun
citori ' fruntași la locurile lor de 
muncă. Cîteva exemple: campionii de 
box Roberto Perez și Osvaldo Riveri
— lucrători mecanici, Beningo Junco
— muncitor portuar, Jimenez și Wel
ter — muncitori agricoli, Waldo Saa- 
tiago, Licero și Aldama — muncitori 
ocnstruotori sînt cth toții stimați „ de 
tovarășii lor de muncă pentru felul 
cum lucrează în producție.

Un număr de peste 10.000 de copii 
din Cuba practică sportul.

In Cuba activează astăzi un mare 
număr de tineri halterofili (numai o- 
rașul Cardenas are peste 5001), cu 
toții sub virsta de 22 de ani. Din
tre aceștia se remarcă în mod deose
bit Sergio Oliva, distins cu premiul I, 
de Asociația națională de haltere.

internațională
In runda a doua, s-au terminat 

doar trei partide: Damianovici a cîș
tigat la Popov, Bertok a remizat cu 
Lehman și Golz cu Lilienthal. Ciocîl- 
tea a întrerupt cu avantaj la Tringov. 
In runda a treia Ciociltea a jucat cn 
negrele împotriva marelui maestru 
sovietic Lilienthal. Partida s-a termi
nat remiză. Același rezultat a fost în
registrat în partida Tringov—Bertok. 
Pîdev l-a învins pe Damianovici. Li
derul clasamentului este bulgarul 
Tringov cu 1,5 (1) puncte, urmat de 
Lilienthal și Bertok 1,5 puncte, Cio
ciltea — 1 punct și o partidă între
ruptă.

• După 14 runde, în turneul inter
național de șah de Ia Berlin „Memo
rialul Lasker" conduce Vasiukov 
(U.R.S.S.) cu 10 puncte și o partidă 
întreruptă, urmat de Stein (U.R.S.S.), 
Udovcic (Iugoslavia) 10 puncte fie
care. O’Kelly (Belgia) 8.5 puncte. In 
runda a 14-a Stein a cîștigat cu al
bele la șahistul romîn Drimer.

• După 12 runde, în turneul inter
național de șah de Ia Kecskemet pe 
primul loc în clasament se află șa
hiștii maghiari Honfi și Portisch cu 
cite 9 puncte fiecare. Urmează Szabo 
— 8,5 puncte și Holmov — 8 puncte. 
In runda a 12-a, maestrul romîn Ra
dovici a fost învins de marele maes
tru Szabo.

ÎN PRIMELE 10 LOCURI
OE LA KAUNAS

Sprinturi au revenit ciclistului sovietic 
Saidhnjin care — de altfel — a și cîș- 
tigat această cursă, fiind urmat în or
dine de Petrov, Kapitonov (U.R.S.S.), 
Gazda (K.P.P.), Varavas (U.R.S.S.), 
Kulibin (U.R.S.S.), Kudra R.P.P.), 
Moiceanu, Chteij (R.P.P.) și Dumitres
cu. Toți au fost cronometrați cu timpul 
de 2h39:27. Ardeleanu, Rădulescu, Cos- 
ma și Șetaru au sosit pe locurile 15, 
17. 27 și respectiv 28.

CU PRILEJUL Turului ciclist al Fran
ței din acest an, lingă vîrful Izoard a 
fost pusă o placă comemorativă în me
moria ciclistului italian Fausto Coppi, 
care a avut o comportare strălucită în 
Turul Franței.

LA CAMPIONATELE mondiale de 
canotaj care vor avea loc in Elveția 
între 6—9 octombrie vor participa peste 
600 de concurenți din 30 de țări. La Lu
cerna va avea loc și congresul F.I.S.A.

IUBITORII de tenis din capitala Uni
unii Sovietice au în aceste zile posibili
tatea să urmărească la lucru — pentru 
prima oară — jucătoare și jucători de 
tenis din Australia. Sportivii australieni, 
printre care R. Hewitt (a patra rachetă 
a Australiei), K. Fletcher (al cincilea 
jucător). D. Dawidson, T. Clayton, L. 
Turner, au sosit la Moscova, iar în zilele 
următoare vor evolua în compania ju
cătorilor de tenis sovietici.

Se apropie Festivalul
Din toate colțurile lumii se îndreaptă, in aceste zile, spre capital 

Finlandei tineri și tinere care vor participa la grandioasa sărbătoare.. 
păcii și prieteniei, Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților. Prinlî 
aceștia se află și numeroși sportivi, care se vor întrece prietenește pe terenu 
rile de sport ale orașelor finlandeze.
• Delegația sportivă a R. P.

Ungare va cuprinde aproximativ 40 
de sportivi, angajați în șapte disci
pline. La turneul de* * fotbal va parti
cipa echipa dg categoria A Tataba- 
nya, în rîndul iăreia*  vor juca și- cu- 
noscuții internaționali Gyula Grosics 
și înaintașul La jos Tichy. Celelalte 
loturi sînt alcătuite: din următorii 
sportivi: atletism: Yarju, Rozsa- 
volgyt, Kontsek, Szecsenyi; tenis de 
masă : Faludi, Hevesi, Fahazi, Rezsa; 
lupte: Varga, Holossi j natație:

• In cadrul unui concurs alted 
internațional, desfășurat ia Vieri 
austriacul Heinrich Thun a arunca 
ciocanul la 67,14 m. Berger a cîștiga 
proba de 100 m. plat în 10:4. La riti 
dul său, Kamler a egalat recordJ 
austriac în proba de 200 m plat q 
timpul de 21:4.

• Cel de-al 16-lea maraton interna 
țional de la Szeged a reunit la aq 
tuala ediție alergători din R. S. Ceiiq 
slovacă. Danemarca, Iugoslavia 1 
R. P. Ungară, Pe primul loc s-a clJ 
sat atletul maghiar Szalai care 
parcurs clasica distanță dc 42,195 kd 
în 2 h 34:22,2. El a fost urmat q 
Kun (R.P.U.) la 4:13 și Bartuna 
(R. S. Cehoslovacă) la 11:09.

• S-au încheiat campionatele iniei
naționale de tenis de cîmp ale R.H 
Ungare desfășurate la Budapesta. Ia! 
rezultatele înregistrate în finale: sin 
piu bărbați: javorski (R. S. Ceha 
slovacă) — Gulyas (R.P.U.) 5—1 
6—1, 6—4, 6—1 ; simplu femei] 
Kormoczv (R. P. U.) — Dmitoiev| 
(U.R.S.S.) 6—1, 4—6, 6—4; dubi 
bărbați: Lihaciov, Moser (U.R.S S 
— Gulyas, Szikszai (R.P.U.) 6—1 
3—6, 6—1. 6—4; dublu mixt: I.ihl 
ciov, Dmitrieva (U.R.S.S.) — Ja
vorski, Horcikova 6—4, 6—2, dubi] 
femei: Dmitrieva, Horcikova — Koq 
moczy, Bardoczi 3—6, 6—3.

• Meciul de handbal dintre seled 
ționatele masculine de .tineret ale R. tj 
Polone și R. D Germane, desfășura 
în orașul Wroclaw, s-a terminat c| 
scorul de 14—13 (6—8) în favoare 
handbaliștilor germani.

Madarasz II, Imola, Szall j gimnasti
că : Jolan Hideckuti, Rajmund Csa- 
nyi j haltere: Veres, Foldi, Maj’orita- 
tea‘ sportivilor maghiari vor lua parte 
la întrecerii^ deschise sportivilor con- 
sacrați, iajr ceilalți la Jocurile sporti
ve internaționale ale tineretului.

• „La Festivalul de la Helsinki 
iubitorii de sport vor avea posibilita
tea să vadă pe cei mai buni halte
rofili pe care i-a avut vreodată ome
nirea*  — iată cum caracterizează zia
rul finlandez „Kansan Uutiset" între
cerile de haltere. Și, într-adevăr, de 
la concurs nu vor lipsi Iuri Vlasov, 
Aleksandr Kurînov, Woldemar Baza- 
nowski. cunoscuți campioni și record
mani- mondiali. Acestora li se vor a-

Fotbalul rominesc intr-o nouă competiție

Petrolul Ploiești — Spartak Brno 
in „Cupa orașelor-tirguri"

Recent a ținut ședință la Bologna, 
în Italia, comitetul de organizare a 
,,Cupei orașelor-tirguri", pentru a 
stabili programul de disputare a e- 
diției 1962—63 a competiției. Comi
tetul a împărțit cele 32 echipe în 
8 grupe de cite 4 formații. Printre 
aceste echipe figurează Și Petrolul 
Ploiești, care face parte din grupa 
a VIII-a, împreună cu Spartak Bmo 
(R. S. Cehoslovacă). Voivodina Novi- 
sad (R.P.F. Iugoslavia) și selecționata

Campionatele mondiale de seri
HOTĂRlRI ALE CONGRESULUI E.I.S.

Proba de spadă din cadrul cam
pionatelor mondiale de scrimă de la 
Buenos Aires a fost dominată de spor
tivii maghiari. Titlul de campion 
mondial a revenit scrimerului Istvan 
Kausz. Pe locurile următoare s-au cla
sat in ordine: Gabor (R. P. Ungară), 
Dreyfus (Franța), Parulski (R. P. Po
lonă)'.

Sferturile de finală și semifinalele 
au fost marcate de cîteva mari sur
prize care au dus la eliminarea foș
tilor campioni mondiali Guittet (Fran
ța) și Habarov (U.R.S.S.). Campio
natele continuă cu disputarea probei 
de spadă pe echipe. Pină în prezent 
U.R.S.S. și R. P. Ungară au cucerit 
la actualele campionate mondiale cîte 
două titluri, iar R. P. Romînă un 
titlu, prin Olga Orban-Szabo.

Cu ocazia campionatelor mondiale, 
la Buenos Aires s-au desfășurat lu
crările Congresului Federației inter
naționale de scrimă. Congresul a ho- 
tărit ca viitoarele campionate mon
diale să se desfășoare între 14—28 
iulie 1963, in orașul Gdansk (R. P.

PENTRU prima oară un atlet din 
R. P. Chineză reușește să obțină la 
aruncarea greutății un rezultat de peste 
17 m. Performanța a fost realizată 
zilele trecute de campionul țării, He 
Iuii-sian, un atlet în greutate de 115 kg, 
cu rezultatul de 17,09 m.

24 DE ȚARI și-au anunțat oficial par
ticiparea la campionatele mondiale de 
haltere care se vor ține în luna sep
tembrie la Budapesta. Cu această oca
zie. în capitala Ungariei se va organiza 
o interesanta expoziție „Sportul haltere
lor de-a lungul' veacurilor”, iar poșta 
maghiară va scoate o emisiune de timbre 
specială.

NOI JUCĂTORI brazilieni au fost 
aduși în Italia pentru ediția 1962—1963 
a campionatului de fotbal. Astfel, Ger
mano și Viana Amaro de la Flamengo 
vor juca Ia Juventus, respectiv la Mi
lan, iar D’Almir de la Boca Juniors a 
fost introdus în echipa Fiorentina. 

Lupta dintre cluburile Juventus și To
rino pentru a avea în echipa lor pe 
brazilianul Amarildo, s-a soldat cu un 
eșec pentru ambele cluburi. Federația 
italiană a decis: Amarildo nu va primi 
drept de joc în nici o echipă italiană în 
viitorul campionat. 

dăuga alți sportivi de reputație eurn 
peană și mondială. întrecerile d 
haltere vor avea loc în patru oraș 
ale Finlandei: Helsinki, Turku, Tam 
pere și Lahti.

• Echipa de fotbal Nîmes și ui 
grup de numeroși tineri sportivi vo 
apăra la Festival culorile Franței. Dii 
delegația franceză fac parte 104 spor 
tivi.

• In întrecerile de baschet din ca 
drul Festivalului vor concura noua e 
chipe masculine și cinci feminine, dă 
Chile, Ecuador, R. S. Cehoslovacă 
Cuba, Franța, R. P. Ungară, Uni 
unea Sovietică etc.
• Festivalul nu a început încă, da 

el are deja eroii săi. Unul din a 
ceștia este austriacul Josef Fabian, ti 
vîrstă de 70 de ani, membru în Ca 
mitetul de apărare a păcii din Vieaa 
Iubitor al sportului, Josef Fabian i 
plecat din Austria spre Helsinki p 
bicicletă, parcurgînd zilnic cite 61 
km. In ziua de 27 iulie el va ajungi 
pe stadionul din Helsinki. Prin toai 
orașele unde a poposit vajnicul spoJ 
tiv austriac a povestit tinerilor des 
pre Festivalul tineretului de Ia Vie» 
despre dragostea de pace a tmeteW 
lui austriac.

Leipzig (R.D. Germană). Primele ir 
tîlniri se vor disputa între 15 septen 
brie și 15 octombrie și anume: Pi 
trolu-i Ploiești—Spartak Bmo și Vo 
vodina—Lepzig. Jocurile sînt tur-r. 
tur. Echipele învingătoare ale acest*  
două partide se vor întîlni pină 1 
15 noiembrie, tot tur-retur, pentr 
a desemna cîștigătoarea grupei cai 
se va califica pentru sferturi de f 
nală.

Polonă). In ce privește criUfc» mon 
dial al tineretului, acesla va avea kJ 
în ianuarie 1963, la Gând (Belgia] 
A fost primită ca membră a federa 
ției internaționale. Federația de ser] 
mă din Kenya. Congresul a aproba 
o serie de măsuri pentru propagare] 
scrimei în țările Asiei și Africii și 
discutat diferite probleme în legatar 
cu competițiile ce vor avea loc i| 
Jocurile Olimpice de la Tokio.

Pe scurt
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