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Ieri a plecat la Helsinki delegația tineretului din R. P. Romină, care va participa la Festi
valul Mondial al Tineretului și Studenților. Printre cei 350 de membri ai delegației noastre 
sa» numără și un grup numeros de sportivi și sportive. Ei vor lua parte la întrecerile prietenești 
organizate in capitala Finlandei, in zilele marii sărbători a prieteniei și păcii.

Iată un grup de sportivi romini in fața avionului, cu citeva minute înaintea decolării. 
Foto : P. Romoșan

Printre sportivii care au pără
sit ieri Capitala, indreotindu-se 
către orașul Festivalului se află 
maestra emerită a sportului și 
recordmana lumii la săritura in 
înălțime, Iolanda Balaș, aipre- 
ciații atleți, soții Grecescu, Ma
ria Diți-Diaconescu, Zoitan Va- 
moș, cunoscutele gimnaste Sonia 
lovau și Emilia Liță, talentatul 
jucător de tenis de masă. Do
rin Giurgiucă, câștigătorul Cri
teriului european pentru juniori, 
împreună cu Adalbert Rethi și 
Mariana Jandrescu. Din delega
ția sportivilor noștri fac parte, 
de asemenea, luptătorii Nicolae 
Martineseu șl Marin Gristea, ti
nerele voleibaliste Doina Popes
cu, Domnica Costic și Elisabeta 
Nodea etc.

Solii tineretului nostru au ple
cat la Helsinki cu dorința fier
binte de a contribui la îndepli
nirea mărețelor țeluri pe care 
și le propune această grandioa
să întrunire din capitala Fin
landei, lupta unită a. tineretu
lui din întreaga lume, a tuturor 
popoarelor, pentru pace și prie
tenie.

URĂM SUCCES DEPLIN 
CELEI DE A VIII-A EDIȚII 
A FESTIVALULUI MONDIAL 
ĂL TINERETULUI SI STU
DENȚILOR DE LA HELSINKI!

SPORTUL POPULAR

Helsinki, capitala țării cu 
cele o mie de lacuri, Finlanda, 
este în aceste zile locul către 
care se îndreaptă zeci de mii 
de tineri de pe toate meridia
nele globului. Pitorescul oraș de 
pe țărmurile golfului Finic ca 
și întreg tineretul finlandez pri
mește cu brațele deschise pe 
solii păcii și prieteniei intre 
popoare.

Tradiționala intilnire a tinere
tului lumii are și de data a- 
ceasta o deosebită semnificație. 
Ea are loc la scurt timp după 
marele Forum de la Moscova, 
Congresul mondial pentru de
zarmare generală și pace sub 
imboldul căruia tinăra generație 
este liotărită mal mult ca ori- 
cind să-si facă auzit glasul, 

tPACE și PRIETENIE! Este și 
firesc. Pentru că 
pate, îndrăznețe 
Ise pot înfăptui 
climat de pace, 

nitre popoare.
Și tineretul patriei noastre și-a 

trimis reprezentanți la acest al 
IVIII-lea Festival Mondial 
[Tineretului și Studenților, 
păcii și prieteniei. Ei duc 
iHelsinki salutul fierbinte al po-

visurile înari- 
ale tineretului 
numai intr-un 
de bună con-

al 
al 
la

porului rorniu adresat acestei 
întilniri mondiale a tineretului. 
Ei vor împărtăși participa nților 
la Festival aspecte din viața 
nouă a tineretului din Romînia 
socialistă, vor face cunoscute 
minunatele condiții in care tră
iește, invață, muncește, se bucu
ră de viață tineretul din Repu
blica Populară Romină. Repre
zentanții țării noastre la Festi
valul de la Helsinki vor face 
cunoscută arta, cuitura, 
tea poporului nostru 
frumos.

Vor fi prezenți la Helsinki 
studentul 
mi aoristul 
rul colectivist de pe plaiuri e 
mănoase ale Dobrogei și mode- 
listul din Brăila, învățătorul din 
Țara Oașului și tinărul con
structor de pe marile șantiere 
ale Capitalei. Nu vor lipsi din 
delegația țării noastre la Fes
tival, nici sportivii. La întreceri
le sportive prietenești din cadrul 
Festivalului, vor fi prezenți — 
ca și la edițiile precedente — 
tineri și tinere care iși vor de
monstra măiestria sportivă in 
zeci și zeci de concursuri. Spor
tivii romini vor participa ații la 
întrecerile de nivel înalt, cît și 
ia cele de nivel mediu și vor 
demonstra gradul de dezvoltare 
la care a ajuns sportul în pa
tria noastră.

dragos- 
pentru

din București și la- 
din Hunedoara, tină-

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R.P. Romînă
Î
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Reprezentativa de tenis a R. P. Romine 
virtuală campioană balcanică

Victorie netă și în meciul cu Grecia: 5-0
27 (prin telefon de 

nostru). — Cu o zi 
încheierea intrece- 

de acum cunoșcuți 
frumosului trofeu

BRAȘOV 
la trimisul 
înainte de 
rîlor slut 
deținătorii
expus pe podiumul drapat cu 
fanioane în centrul terenurilor 
cu zgură roșie ale bazei spor
tive Olimpia. înscriind numai 
victorii la scor, reprezentativa 
de tenis a R. P. Romine este 
virtuala campioană balcanică, 
indiferent de rezultatul ultimei 
intîlniri pe care O mai are de 
susținut cu echipa R.P.F. Iu
goslavia.

După o zi de pauză, echipa 
romină a reintrat in compe
tiție vineri inanifestind ace
eași formă bună a tuturor 
componențelor eif In fața Gre
ciei, neînvinsă pîhă atunci, 
formația noastră s-a impus ca
tegoric și a cîștigat cu 3—0.

în cel mai frumos joc de 
piuă acum, Țiriac s-a arătat su
perior campionului grec Kalo- 
gheroprxilos, în special la capi
tolul tactică. în afara unei 
singure perioade de șovăială — 
în setul al 11-lea — campionul 
nostru a dominat net și și-a 
adjudecat partida cu 6—1, 
4—6, 6—2, 6—2. Meciul secun
zilor, mai mult dîrz și mai pu
țin spectaculos, a prilejuit, vic
toria lui Bosch asupra lui Kali- 
vas : 7—5, 7—5, 6—0. La du
blu, Țiriac și Mărmureanu, și-au 
impus jocul in forță în fa'ța cu
plului grec Katielopoulos, Pur
puras : 6—3. 6—1, 6—2.

Cu acest rezultat echipa ’ 
R. P. Romine și-a asigurat lo
cul întii în clasamentul celei 
de a Ill-a Balcaniade de tenis. 
Primele felicitări pentru victo
rie le-au primit tenismanii ro
mini chiar de la învinșii lor

care au îmbrățișat prietenește 
pe noii campioni balcanici.

Tot vineri s-a jucat intilnirea 
R.P.F. Iugoslavia — Turcia, 
ciștigată de iugoslavi cu 2—1. 
Iată rezultatele tehnice: Nico- 
lici — Balaș 6—8.
Jelici 
4—6, 
6—0, 
sici, Jelici 
las, • ~ 
6—4,

Joi 
detă" 
dintre 
R. P. 
via. Jucătorii greci 
au confirmat im
presia bună lăsată 
la deschidere, dis- 
ipunind de adver
sari cu scorul de 
2—1. Tinărul cam
pion Kaloghero- 
poulos a cîștigat 
cu 6—0, 6—0,
6—0 la Nicolici, 
acesta din urmă 
res:mțindu-se insă 
in urma unei în
tinderi musculare. 
A urmat un ver 
tabil maraton î 
oare Kalivas' I- 
întrecut cu 3—6, 
6—1, 6—4, 6—8,
6— 4 pe Jelici, du
pă o luptă de aproape trei ore! 
De notat că tenismanul iugo
slav a condus în ultimul set 
cu 4—1... Dublul a oferit un 
spectacol deosebit, încheiridu-se, 
după întrerupere, cu rezultatul: 
Jaksici, Djukici — Kaloghero- 
poulos, Kanelopoulos 12—14.
7— 9. 8-6. 7—5. 6-^.

în celălalt meci.de joi, R.P.! 
Bulgaria a întrecut Turcia cu '. 
3—0, după dificultăți numai de ; 
moment: Ciuparov — Balaș

— Orerrly 
4—6. 6—0, 
6—0; Jak-

Ba-
6—3,
6—72. 
„ve-

Daș 
2—6, 

meciul 
a fost cel 
Grecia și

F. lugosla-

(Continuare in pag. a 8-a)3—6. 0—6;

Campionul țării noastre, Ion Țiriac, .în acțiune.

Astăzi $i mîine, la Varșovia

ACTUALITĂȚI
FOTBALISTICE

— Mîine începe „Cupa de vară 
Loto-Pronosport" — 

In Giulești : Rapid — Metalul 
și Steaua (tineret) — 

Dinamo Obor

Florefisfa Olga Szabo a primit 
titlul de maestre emerită 

a sportului
Joi la prinz a avut loc la 

sediul Consiliului General al 
UCFS festivitatea de rfecer- 
îare a titlului de maestră e- 
perită a sportului ■ floretistei 
noastre fruntașe Giga Szabo, 
tampioahă mondială la floreta 
ele.
Echipa de pplo . a 
Lteaua

Tinerii boxeri romini și maghiari
se intiinesc astă-seară

R. P. Polonă-R. P. Romînă,
la natație

clubului 
la turneu! He Io Seva

stopol
Mîine începe la Sevastopol 

in turneu internaționali de polo 
e apă organizat de Comitetul 
iportiv al Armatelor Prietene. 
»a această competiție participă 
elecționatele cluburilor 
Lre din U.R.S.S., R.

mili- 
Ro- 

lînă, R.P. Ungară, R. S. Ce- 
și R.D.

P.

kxalovacă. R.P. Polonă . 
termană. Țara noastră este re- 
reaentată de echipa 
are, in momentul de ... ... 
tirșitul turului campionatului 
epublican se află pe primul 
pc 'în clasament. Au făcut de- 
Itasarea, printre alții, Cuiineac,: 
pabo. Firoiu, Chețan.
p Cfaiova : turneul „Speranțe- 
Lr olimpice" la lupte clasice
I Craiova găzduiește astăzi și 
niiiie a ,Vv» ediție a turneului 
Speranțelor, olimpice" la lupte 
Bășice. La întrecere participă' 
Lprezeîitativefe ‘de tineret ale 
r. P.-,. Ungare, R. P. Polone, 
I.ICF.Iugoslavia și R. P. Ro
biile. .
I După' cuin este cunoscut,' 
portivii romini au cîștigat pri
itele : trei red ițU; iar ultima a 
even it luptătorilor maghiari.. 
Iperăin că tinerii noștri luptă- 
Iri vot. recuceri'. trofeul cofn- 
ttlției. b - ** ■'

Steaua, 
față, la

Speranțele boxului idmtnesc- și tontul nostru. Ieri, antrenorul Lu- 
maghiar se intiinesc aStă-Searn, 
de la ora 19,30, pă Kngîtl Stadio
nului Republicii, intr-o partidă 
care se Onunfă deosebit di intere
santă. Delegafia boxerilor ma
ghiari a sosit joi dimineața in 
Capitală și cuprinde, cum e nor
mal, pe cei mai in formă pagi- tu reă’ de la Timișoara va oficia 
liști din fora prietenă.

De cițiva ani, tritilnîrtle dintre 
tinerii boxeri romini și maghiari 
se dispută cu regularitate: în 
1953, la Budapesta, rtpreibntanțji 
noștri au cîștigat clar cu Scorul 
de 11—8, iar după un an. in 
tntilnirea de ta Constanță, a fPst 
rîndul oaspefilor să termine vie-' 
torioși: scor 6—5. Reprezentativa 
noastră a ierniinat învingătoare 
și tu tntilnirea disputată 
trecut cu scorul de 6—5.

Deci, pină in present, 
noștri boxeri s-au: dovedit 
rjori. Cine va.- învinge tn cea, de 
a 4-a confruntare ? In orice caz, 
ințilriirea din seara această pro
mite dispute dirze, finind imnul 
îndeosebi de faptul că oaspeții 
vor, să-și ia revanșa: Va fi inte
resantă de-urmărit, printre altele', 
partida dintre Crudu și Berkeș, 
anul trecut pugilislul maghiar 
reușind să-l invingă pe reprezen-

Vian Popescu ne-a declarat că a 
dat formă definitiva echipei: Bu-. 
zuluc, Iliescu, Crîidu, Moldovan, 
Spătarii, NiculescH, Cliivă'r, Bog
dan, Szentanai, Trandafir și Ba- 
sarab. Ca arbitru neutru,, atit in 
tntilnirea de la București, cit. și.

bulgarul Stolcev,

Astăzi și mîine șe desfășoară 
la Varșovia iiiijlhirea' de nata
ție (înot, i șațituri, polo) îrtțre 
reprezentativele R. P. Romine 
și R. P. Polone. , întrecerea 
dintre sportivii.' celor două țări 
prietene suscita un' .'viu interes, 
dat' fiinid ;fa'pjtil Că îri această 
periopdă' ca,re.\ precede cam
pionatele europene, de la Leip
zig cele două echipe cuprind 
în rîndurile lor o serie de 
concurenți de valoare. Ne re
ferim la Alexandru Popescu, 
Sanda Iordan, Salamon, Boze- 
na Cedro, Krieze (înot), Za-

anul

tinerii 
supe-

la a 15-a ediție
etapa a IV-a : Bacău — Adjud 
— Onești — Brașov; 19 au
gust — etapa a V-a : Brașov — 
Predeal — București.

Pregătirile sportivilor noștri 
in vederea' ediției - din acest an 
a „Cursei Scinteii" au început.

han. Kroner, Grințescu, Ștefă- 
nescu (polo).

Pentru meciul cu selecționata 
R. P. Polone ' lotul nostru a 
părăsit Capitala' iefi. pe calea 
aerului, in următoarea alcătu
ire: I NOT-masculin : Voicii,
Fiilop, Șt. -lonescu, Georgescu 
(probele de liber). Al. Popescu, 
Medianii (fluture), ^Zaminschi, 
Daroczi (spate), 
Condiescu (bras).
Balaban, Trohani. Ungur. Nagy 
(liber), Gordin lurciuc, Langer 

Trohani
Ram- 
Ștefă- 

Kroner, 
Mihă- 

Novac, 
Decu- 
Negu-

Schm.-iltzer,
Feminin :

(îluture), Țincoca, 
(spate), Iorda-n, Klosz 
bosec (bras). POLO; 
nescu, Zahaiv, Bădiță, 
Grințescu, Mărculescu, 
ilescu, Fleseriu, Gruia 
Lengyel. SĂRITURI : 
seară, Ganea, Emilia 
lescu, Maria Lixandru.

Scurta vacanță fotbalistică — 
pentru spectatori, bineînțeles, 
deoarece - pentru- jucători: ea a 
avut, cum e și normal, un ca
racter de odihnă activă — a 
luat sfîrșit. De mîine, iubitorii 
fotbalului vor avea -■ din nou 
prilejul să ia drumul stadioa
nelor și să 
parte dintre 
tegdria A și 
interesante 
de vară

în București, 
ciuri se dispută mîine pe sta
dionul din Ciulești, după ur
mătorul program :

Ora 16: Steaua (tineret) — 
Dinamo Obor. arb. V. Roșu.

Ora 17.45 : Metalul — Ra
pid, arb. V. Toma.

Iptilnirile se anunță inte
resante și chiar echilibrate, da
că ne rererim la prima (la 
deschiderea cuplajului de mîi- 
ne); in care Steaua va alinia 
formația de tineret,' ciștigătoa- 
rea campionatului respectiv pe 
1961-62.

revadă la lucru ,o 
echipele din ca

ld, îri cadrul uiiei 
competiții „Cupa 

Loto-Pronosport". 
primele me-

(Continuare in pag. 4-5) ;

Azi, in sala Florcasca,

„Cursa Scinteii11
La jumătatea lunii . viitoare 

va • începe ' trâdiționa lg compeți- 
ție de lung kilometraj, „Cursa 
Scinteii". Ajunsă la cea de a 
15-a ediție, această importantă 

’întrecere va reuni pe cei mai 
buni fondiști, care timp de
cinci- zile iși vor disputa intiie- După obișnuitele concursuri" dj- 
tatea pe șoselele regiunilor minicale.: cicliștii, fruntași iși 
București, Galați, Bacău, Bra- vor verifica pregătirea mîine și 
șov-și Ploiești. Traseul- de etrea lunrln cădruF firrăfetbr-camplo'- 
900 km este împărțit in cinci e- nâtelor ""republicane individuale 
tape ciiijiă ciim urinează: 15, cbrttr-a- timp și fond. .La șfirși- 

.ațigust' —; etapa I: București— .-tui săptămînji viitoare : ei vor 
Buzău — GalațitO- august’ — face' ultima ■" repetiție ; înaintea- 
etapa-a H-a: Galați — Tecuci ’’„Cursei Scinteii", participind la 
— Bacău; 17 august — etapa întreceri care, vor avpa loc pe 
a Ill-a: Bacău — Piatra
Neatnl — Bacău; 18 august — p 1 ■

o șosea din imprejuricnde Ca-

STEAUA—DUKLA FRAGA, LA HALTERE
.Azi. cu ince^re de 1a ora 18iMv(390 kg la cat. mijlocie^ Joi 

in sala FUreasca. se intiinesc seara, la sosire» delegai iei crlio- 
CiJiipele campioane "de haltere ale slovace, antrenorul echipei. Josef 
II. S. Cehoslovaci (DhU’a Prag-a) Srobir, ne-a declarat urmatoarerc: 
și l».P. Komme (Steaua -;BucfU< ^.Cunosc hibe valoarea Itaihero- 
rești). Campioanele celor două fi Iilor\ romini, de la cainpioiia" 
țări prezintă echipe puternice dj/i... tele mondiale, de Ia „Cupa Dtt- 

și de la „Cupa ora^tilui 
Mxyscova“. Șa'nsele? Iii actest îneci 
srnl' de partea sportivilor'’foment, 
dar principalul î» acea st 3 în tîlnire 
îi constituie verificarea hă'.tero. 
fililor inaintea .Spart a eh iadei “ar*

lări prezintă ecfiipe puternice dip, 
rîndiit cărora ’ fac parte multi 
campioni* și reeordincni ! Din for» 
mat‘a; Steaua amintim pe Fiți 
Balaș. I.arăr Baroga. Ion l’anait. 
Silviu Cazan iar de lă oaspeți pe 
campionii ZJenek. Otabal (370 kg

meci.de


Marea excursie cicloturistică de la Arad
6000 de oameni pe biciclete

Duminică 22 iulie ziarul „Sportul popular”, consi
liul regional UCFS Banat șt Clubul sportiv orășenesc 
Arad au organizat — în colaborare — pentru oamenii 
muncii din acest oraș o excursie cicloturistică la pă
durea Utviniș. Datorită muncii neobosite pe dare a 
depus-o comisia de ,organîțare, ajutată îndeaproape 
de asociaji'le sportive, organizațiile de tineret și co
mitetele sindicale dîn' instituțiile și întreprinderile o- 
rașuiui Arad, la excursie au participat peste 6.000 de

oameni ai muncii. Bogatul program cultural-sporfiv, 
numeroasele distracfii oferite participanfilor eu făcut 
ca aceștia să se simtă minunat, să petreacă o zi ne
spus de plăcută. De dimineață și pînă seara tîrziu, 
pădurea a răsunat de cîntece și rîseie, de voie buna.

Tn această pagină redăm cîteva din aspectele a- 
cestei manifestații sportive de mase și totodată cîteva 
păreri ale celor care și-au petrecut atît de bine ziua 
liberă in mijlocul naturii.

A fost 0 duminică minunată Nu ne-am străduit, zadarnic
anunțat ei se a 

pe 
na 
ai

La început, cînd s a 
va organiza o excursie cîclo-turistică In 
pădurea Utviniș, numărul celor care s-au 
înscris nu a fost prea mare. Apoi, a- 
pariția afișelor, a panourilor din centrul 
orașului cit și a materialelor din presă, 
«are prezentau 
gram 
itesui 
de la

Ia
de vagoane, organizația de partid a spri
jinit înd re aproape munca de mobilizare

excursioniștilor. Sîntem bucuroși ci 
lingă cei 750 de participant! din uzi- 
noastră au venit și numeroși membri 
familiilor lor, astfel că numărul ex

cursioniștilor de la U.V.A. a 
fra de 1.200.

Ne-am simțit bine, a fost 
minunată și ne reîntoarcem 
cu puteri sporite.

bogatul și variatul. pro- 
cultural-sportiv, au făeut ci înțe
penim această excursie să crească 
o zi Ia alta.

secția în care lucres ea, la Uzina

depășit ei-

o duminică
Ia muncă

, ION SELEJEAN 
secretarul organizației de paritd 

secția boghiuri U.V.A.

Nimeni n-a rămas acasă!
Dacă vreo cunoștință de a familie» 

»e-ar fi căutat duminică pe acasă 
n-ar figăsit pe nimeni. Nici la cum
natul meu Mihai, tinichigiu la l.LX_A. 
n-ar fi găsit pe nimeni acasă. Eram 
cu toții plecați în excursia de ia Ut
viniș. Cu noi mai erau și rudele 
noastre de ta Seghedin (R P. Ungară), 
care-și petrec concediul in R.P.R. In 
total ne trebuiau 11 biciclete. Și să 
ne credeți că a fost destul de greu să 
strîngesn biciclete in plus de la vecini 
«au de ta prieteni, deoarece pe cine 
întrebam dacă are vreuna liberă imi 
răspundea: „Plecăm și noi in ex
cursia cicloturistică!“

Programul cultural, care a început, 
la ora 9 dimineața și a durat pînă 
tirziu, a satisfăcut și cele mai exi
gente gusturi in materie. Pentru fiicele 
mele Maria și Elena, nepoata mea 
At*a și nepoții tosif șî Gheorghe în
trecerile sportive au fost atrăgătoare. 
Băieților le-au plăcut întilnirile de 
box șî judo, iar fetelor demonstrația

de gimnastică. Nouă, celor mai 
virstă, 
trenori 
aminte

Pină 
fel de
și cu familia vom fi primii care ne 
vom înscrie.

în 
întilnirile de fotbal dintre an- 

și arbitri ne-au mai adus 
de anii tinereții noastre, 
acum nu am participat la ast- 
excursii. De acum înainte eu1

Privesc furnicarul de oameni din pă
durea Utvinișului cu o vădită satisfac
ție. O serie de activiști obștești au de
pus, timp de trei săptămini de sile, o 
vie activitate pentru o cit mai reușită 
mobilizare. Acum, cfnd se poate vedea, 
rodul strădaniilor noastre, ne declarăm 
cu toții mulțumiți. Peste fr.000 de exr 
cursioniși pe biciclete !

fște o realizare care ne dovedește ca 
atunci cină se muncește temeinic și slut 
mobilizați toți factorii competenți se pot 
obține ' rezultate frumoase. Oamenii 
muncii din orașul Arad au putut să 
asiste .la interesante întreceri sportive 
de volei,' fotbal, gimnastică, boz, judo 
fi altele. De o mare participare s-au 
bucurat jocurile distractive: fuga In 
sac, concursul de biciclete ,,ciue merge 
mai tncet“, trasul la frtnghie etc.
■ Dirt expirienfa însușită cu acest pri
lej vom ști pe viitor Să organizăm exț 
cursă cu o participare fi mai numeroasă, 
cu r« program și mai bogat și mai ar . 
tractiv.

LĂuii joacă șah.

ALEXANDRU VEREȘ 
frezor ta întreprinderea Libertatea

Am 67
In ultimele săptămini. împreună cu 

colectiviștii din Șofronea, am avut 
mult de lucru. Am strins roadele de 
pe ogoare. Așa că termirrindu-De trea
ba. am venit și noi ta această ex
cursie. Eu mi-s om bătrin. Am 67 de 
aui. Dac n-am mai văzut o serbare 
cimpenească și o excursie pe biciclete

Demonstrațiile de gimnastică s-uit bucurat de • inullă apreciere.

TEODOR BORDAȘ
secretar C.S.O. Arad

de ani
așa de mare ca asta. Toată pădurea 
e plină de oameni. de biciclete, de mo
tociclete și consoane. N-ai un' să 
scapi un ac pe jos ? Toți oamenii 
sint veseti, programul ctrflura! e bogat. 
Inii place că s-au cântat raufte cintece 
despre colectivă.

Ehei, mi-aduc aminte cum îsi pe 
treceau oamenii înainte timpul liber — 
dacă aveau ! Se făcea cite o horă, 
de obicei in fața circiumii și era mare 
rpipune. dacă nu se îitiinipla 
o bătaie care dădea de lucru 
for. Cită deosebire intre ieri

și cite 
doc tori- 
Și azi.

IOAN MI HO
colectivist din Șofronea

Poftă bună 1 familia, destul de numeroasă. se pregătește să ie masa, din ai 
cărei meniu nu lipsește nici berea.

Nu m-a lăsat inima
Luerex ca filatoare rntr-o întreprinde

re textilă. Cînd s-an făeut listele de în
scriere pentru excursia cicloturistică am 
răspuns organizatorului sindical că nu 
pot participa deoarece, nu am bicicletă. 
Și: totuși' nu m'-a lăsat mîma să stau a- 
c.asă, mai ales că fiul meu Gheorghe, 

. în ^yîrșlă de 14 ani, și fu.ca mea Elo- 
rica, de 17 ani, au plecat cu bicicletele. 
Am plecat și fcu.'împreună cu prietenele 
melc Elena Saalto șî Terezia Ciorduș. 
Noi însă am făcut deplasarea cu trenul.

sa nu merg și eu
Ce ne-a plăcut mai mult 2 E greu de 

dat un răspuns exaet. Programul a fost 
bogat și variat, astfel 
simțit nespus de bine.

Este prima noastră 
cest an și credem eă
începutul vizitării împrejurimii orașului 
nostru, .

că toți ne-am

excursie din a- 
e» va constitui

ROZALIA ROTARIU
filatoare la Teba

INSTANTANEE
Pe terenul din fața Școlii medii 

nr. 1 din Arad s-au adunat cei mai 
.nerăbdători" excursioniști. Peste 20<). 
Din clipă în clipă so6esc alții, din ce 
ia ce mai multi. Un organizator se 
întreabă totuși neliniștit:

— Ciți vor veni oare ?i
★

Răspunsul l-am primit pe șoseaua 
f ce duce de la Arad spre Utviniș. Un 
. lanț nesfirșit de cicliști, un lanț ce 
1 pare lără de început ți fără de sfîr- 
i șit In majoritatea cazurilor grupuri 
. de cite 4—5. Probabil familii, rude 
I sau pur și simplu cunoștințe eeazib- 
: nale. Din loc în loc, grupuri taaaside.

Era cite un ciclist eu un aparat de 
radio cu tranzistore și în jurul său 
amatorii de muzică.

★

E ora 8 și jumătate și soarele se 
anunță necruțător. Ce bine că stotern 
intr-o pădure răcoroasă ! Organizato
rii care-și făcuseră griji că mobiliza
rea nu va fî reușită exclamară mi
rați .-

— Așa devreme și pădwea-i plină ! 
Intr-adevăr la ora aceea erau cel 

puțin 1.500 de excursioniști prezențt

★

Ne întoarcem la intrarea în pă
dure. Oprim un grup de zece per-

tunitate, tineri. Ptir.ett» e întrebare t
— Ați obosit 2 Aii avat, de străbă- ■ 

tut peste 10 km. , .
Ne răspunde Gheorghe Cojocaru, 

maistru la secția de montaj sudură 
de ia U.V.A. :

— Nici gind! Putea să lie drumul 
ți dublu, Merita !

Intr-o poiană un puști de vreo 
pafru anișor* ,se ghinuie cu o minge 
mai mare ca el, s-o lovească măcar 
o dată, ! s-o... mișiie din " loc, cel 
puțin. După strădanii apreciabile; 
reușește și se întoarce fericit, spre 
un. grup.: ... . . , •' '

— Mamă, ai văzut ? Am lovit-o ea . 
Sdsu f "

Tatăl, controlor tehnic la U.T.A., 
susținător înfocat al echipei1 sale, zîm- 
bește, fericit. Mai ales că, cu puțin 
timp în urmă, a reușit să se claseze 
pe locul TI la fuga în sac. Șl n-a fost 
o performanță ușoară, deoarece a a- 
vuț multi adversari.

★
O familie. Zice, tatăl :

— Sa mergem la fotbal, c-o-nceput 
să jodc» antrenorii cu arbitrii; să-i 
mai vedem o dată pe iurtă, Vass, 
Dusan, Mercea, Reinhardt și pe cei
lalți.

Cei doi tineri, un flăcău înalt și 
blond și o fetișcană de vreo 18 ani 
au o clipă de îndoială :

— Nu crezi tată că ar fi mai bine

Tatăl ii-a ‘zis ilimic. Și-a luat soția 
de braț și s-au îndreptat spre terenul 
de fotbal, iar cei doi au zbughit-o 
fericiți spre poiana unde fanfara U- 
zinelor de vagoane cînta de zor.

★
O voce anunță la microfon : „Pâr

tiei panții la excursie sînl rugați să-ți 
ridice biletele pentru tragerea la 
tombolă a bicicletei oferite partiei- 
panțikw-" de- către ziarul „Sportn 
populai’". în deeure de 40 de minuts 
s-au epuizat toate biletele. Se for
mează de urgență o comisie tfin par
tea mai multor întreprinderi și insti
tuții'’din Arad. La microfon se anun
ță r „Dacă numărul strigat nu se pre; 
zintă în termen de 5 minute, va fi 
traș altul".

O tovarășă de la Uzinele textile 
,i><i Decembrie" extrage un bilet. G 
clipă de tăcere. Apoi, vocea anunță 
„Numărul 1.600“. Fiecare-și consulta 
biletuL Trece un. minut, trec două 
trei. Nu se prezintă oare crștigătorut 1 
Cineva strigă din marginea pocnii

— Aici siht! Aici silit 1
Cîștigătorul- este muncitorul loan 

Culcear. de ia Uzinele de vag.oanJ 
din Arad.

E aproape oră 21. Umbrele liliachii 
ale înserării învăluie peisajul Col 
Ioana celor cares se îndreaptă sprd 
oraș pare interminabilă. Și multi nd 
se îndură încă să plece...
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T n orașe ale țării, la Sibiu, Timișoara și Safu 
>9 I Mare au avut ioc săptămîna trecută finalele
S *** campionatelor republicane ale școlilor sportive
[6 de elevi la gimnastică, volei, handbal și baschet. 
9 Aceste întreceri, la care se vor adăuga cele de atle- 
Z tism (Oradea — 28—29 iulie), au prilejuit 
o sărbătoare a sportului școlar, 
y La a doua edifie a sa, această ,,Mică 
K a școlan’or noștri a adus la s-tartul celor 
o amintite sute de elevi și eleve dtn cele 
y de școli sportive.
2 Despre atmosfera în care s-au desfășurat aceste fi- 
o nale, despre valoarea și perspectivele campionatelor

o adevărată

Olirnpiadăw 
patru finale 
aproape 50

școlare se pof spune, în general, lucruri frumoase. Z- 
Cu acest prilej s-au relevat multe elemente talentate, << 
capabile să urce în scurt timp pe treptele măiestriei 61 
sportive. învingătorilor li s-au atribuit medalii, cupe. 7/ 
Dar mai important decît acestea este schimbul de 
experiență realizat și care va contribui cu siguranță 61 
ia dezvoltarea activității sportive în rîndul elevilor Zj 
școlilor sportive, adevărate pepiniere ale sportului de 
performanță.

în rîndurile care urmează, vom relata pe scurf des
pre principalele aspecte oglindite de cele patru 
finale...

Tinerii handbaliști au trecut cu succes un nou examen!

Un titlu de campioană
și un buchet de flori...

spectatorii 
partide de 
De altfel, 

turneul de 
aceste zile

A doua finală organizată de orașul 
Sibiu a fost cea de volei. Cinci zile de 
întreceri interesante fn care 
au avut ce vedea. Au fost 
bun nivel tehnic, echilibrate, 
mulți dintre participanții la 
la Sibiu și-au dat intîlnire în
la Alba lulia unde își dispută titlul de 
campioni ai țării la juniori.

Dacă victoria voleibalistelor din Bucu 
rești, (S.S.E. bir. 2) era oarecum scon
tată, in schimb la băieți clasarea pe 
locul 1 a școlarilor din Bacău a însem
nat o adevărată surpriză. Elevii băcâoani 
dînd dovadă de o remarcabilă voință și 
avînd o bună pregătire fizică au reușit 
să facă față cu succes acestui turneu 
final — un veritabil maraton voleibalis
te. Succesul tinerilor din orașul de pe 
Bistrița este cu atit mai valoros, cu 
cît ei s-au prezentat la Sibiu serios han
dicapați prin absența antrenorului care 
îi pregătise pentru finală, prof. Gh Si- 
mioneșcu.
Sirnionescu 
echipa. Și 
din Bacău 
finalei

Și totuși 
fost singuri, 
conducător de joc pe prof. Gh. Bodes
cu, antrenorul echipei feminine a Școlii 
sportive de elevi din Sibiu. Gestul prof. 
Bodescu care nici nu-i cunoscuse pînă 
atunci pe băieții din Bacău i-a stimulat 
pe aceștia, le-a dat aripi. Pregătirea lor 
conștiincioasă, seriozitatea și moralul 
ridicat s-au împletit cu indicațiile pre
țioase ale prof. Bodescu, au dus echipa 
din Bacău din victorie în victorie. Și 
astfel, elevii prof. Sirnionescu au avut 
marea satisfacție de a urca pe treapta 
cea mai înaltă a podiumului. Erau feri
ciți împreună cu prof. Gh. Bodescu 
L-au îmbrățișat, i-au sirius mîinile, i au 
mulțumit călduros. Im festivitatea de 
închidere a finalei, pe piepturile volei
baliștilor din Bacău au strălucit meda
liile de învingători, iar profesorului Bo
descu, campionii, recunoscători, i-au ofe
rit un frumos buchet de flori.

Am ținut să relatăm acest crimpei din 
filmul finalei de volei, pentru că ni s-a 
părut cel mai semnificativ. El reda ceva 
din atmosfera întrecerilor școlărești care 
nu înseamnă numai rezultate, ci, înainte 
de toate, un bun prilej de desfășurare 
a unei rodnice munci educative.

Din motive obiective, prof, 
nu a putut să-și însoțească 
iată-i pe tinerii voleibaliști 
ol erați singuri spre orașul

la îibiu, elevii băcâoani n-au 
L-au avut ca antrenor și

ÎNTRECEREA
BASCHETBAL1ȘTI LOR

La Sata Marc s-au 
întîlnit baschetba- 
liștii. Competiția a 
stîmit un interes 
deosebit în rîndurile 
iubitorilor acestui 
sport, relativ tînăr 
în această regiune a 
tării. In fiecare zi 
de întreceri, în jurul 
terenurilor s-au aflat 
de fiecare dată nu-

- 7—800 în medie, 
și la unele meciuri de

celor care au urmărit

meroșt spectatori 
cifră record chiar 
categoria A.

Spre satisfacția 
turneul final, meciurile au fost de un
nivel tehnic destul de bun, care au scos 
în relief valoarea apropiată a echipelor 
masculine din Satu Mare (cîștigătoare i 
competiției) și București 1 și 2, iar la 
fete echilibrul dintre formațiile din Con
stanța (clasată pe locul 1), Satu Marc, 
Deva și Gheorghieni. S-a văzut la ma
joritatea echipelor preocuparea pentru 
folosirea unui bagaj cît mai larg de pro
cedee tehnice (în special trasul la coș 
din săritură și de la sAmidistanță) Dar 
lucrul cel c»ai îmbucurător îl constituie 
grija profesorilor care au răspuns de 
pregătirea echipelor finaliste 
ția selecției. La Satu Mare 
în general basc.hetbaliști cu 
(media la băieți 1,83 m iar 
două, trei jucătoare înalte 
echipă).

Fără 
final o 
(băieți 
pentru 
reușit să cucerească titlul de campioană, 
deși a fost urmărită îndeaproape de 
cele două reprezentante ale Bucureștiu- 
lui, formații cu tradiție în jocul cu min
gea la coș. Scorurile strînse cu care s-au 
terminat meciurile dintre aceste trei e- 
chipe denotă pe lingă valoarea forma
țiilor respective și dîrzenia care s- 
manifestat din plin la toți jucătorii.

Baschetbalistele din Constanța și-au 
înscris numele pe lista învingătoarelor, 
ca urmare a'unei pregătiri sîrguincioase, 
perseverente. In

campioană a dovedit o pregătire fizici 
bună, care i-a permis si cîștige chiar 
pe... linia de sosire, întrecerea cu spor
tivele din Satu Mare, Deva și Gheor
ghieni. Fapt surprinzător, din primele 
6 echipe lipsește o reprezentantă a 
Bucureștiului, de la care, desigur, am 
fi așteptat o comportare mult mai bună.

Superior ca valoare față de fete, tur
neul final al băieților a scos la iveală 
o serie de elemente deosebit de talentate, 
care promit să se afirme cît de cuiind. 
Din rîndul acestora am alcătuit o echipă 
a turneului care, cu siguranță, ar face 
față chiar și unei echipe de categoria 
A. Iat-o: Molin (București). Andreescu 
(București), Chiciu (Gheorghieni), Bai 
(Satu Mare), Szell (București).

Desfășurată într-o atmosferă de săr
bătoare (organizatorii merită evidențiați 
pentru condițiile tehnice optime pe care 
le-au asigurat) competiția a însemnat nu 
numai un prilej de întreceri sportive ci 
și o minunată ocazie de a lega noi prie
tenii, de a face un rodnic schimb 
experiență. Iată de ce apreciez că 
ceastă competiție și-a atins scopul și 
trebuie permanentizată.

de
a-
ea

în direc- 
8ii evoluat 
talie mare 
la fete — 
în fiecare

îndoială că revelații 
constituie echipele din 
și fete) ambele prezente în lupta 
titlu. La băieți, echipa gazdă a

plus, proaspăta echipă

Gimnaștii au rămas datori...
Orașul Sibiu a 

fost o gazdă deose
bit de 
pentru 
fruntași 
sportive 
Organele 
locale ca și Secțiu
nea de învățămînt a 
orașului Sibiu (prin 
S.S.E.) au făcut to
tul pentru reușita 

săli corespunză- 
și îngri jindu-se

concursului. Spre 
prezenți la între-
s-a ridicat la nivelul 

excepții (gimnaștii

primitoare 
gimnaștii 

din școlile 
de elevi, 

sportive

finalei, asigurînd 
toare și arbitri 
de popularizarea 
regretul celor 
ceri, finala nu 
așteptat. Cu mici o 
din Sibiu și Lugoj), loturile participante 
s-au prezentat descompletate sau fără o 
pregătire corespunzătoare, deși compo
nenței lor se află în plină vacanță. Ar
gumentele aduse de către unii responsa
bili de loturi că o serie de gimnaști de 
valoare au preferat taberele școlare or
ganizate în aceeași perioadă, nu scuză 
cu nimic, ci dimpotrivă aceasta dove
dește o planificare greșită în organiza
rea activității elevilor. Ceva mai mult, 
de la finală au lipsit și unii profesori 
de specialitate a căror prezență ar fi pu
tut aduce o contribuție însemnată la buna 
evoluție a participanților.

Pe viitor se impune să se acorde 
mai multă grijă acestui ultim act al

prof. MIRCEA STÂNCULESCU

Cinci zile de întreceri sportive plă
cute, îrrtre 12 echipe cu peste 130 de 
tineri handbaliști, interes deosebii d:n 
partea spectatorilor timișoreni și mi 

victoria — meritată — a echi
pelor S.S.E. Timișoara la fete și 
S.S.E. Sibiu h băieți. Acesta este, 
pe scurt, bilanțul campiana<tflui re
publican al școlilor sportive de elevi 
la handbal în 7. A fost o întrecere 
pasionathă pentru că — mai ales |a 
băieți — ordinea echipelor în clasa
mentul final a fost decisă abia în ulti
mele partide, ținând astfel mereu treaz 
interesul spectatorilor.

De fapt, turneul handbaliștilor a fost 
mult mai interesant, mai palpitant, 
mai spectaculos. De ia început el s-a 
desfășura* sub semnul unui „trio' 
favoriți: S S.E. Sibiu, S.S.E. nr. 2 
București și S.S.E. Timișoara și, în 
principal, meciurile dintre ele au decis 
lupta pentru primul loc. Echipe echi
librate cu un joc tehnic, plin de fan
tezie și eficace (au marcat cele mai 
multe goluri și eu primit cele mai 
puține), ele s-au impus în fața spec
tatorilor, 
tabil că 
Sibiu și 
rund de 
tile. In 
echipa mai calmă, cu un joc mai bine 
organizat tactic și mai eficace, adică 
formația sibiană. Timișorenii au con
stituit o surpriză plăcută, meritind pe 
deplin locul 3. Cu frumoase perspec
tive se anunță S.S.E. nr. 1 București, 
ai cărei jucători — în majoritate năs- 
cuți în 1945 și 1946 — a-u o pregă
tire tehnxă și tactică remarcabilă De 
asemenea, S.S.E. Craiova a demon
stra* reale calități tehnice, un joc des
tul de bine organizat, dar pregătirea 
fizică insuficientă a împiedicat-o să 
ocupe un loc mai bun. Formația din 
Cluj s-a prezentat mai slab decît ce
lelalte echipe, de al-tfeJ ca și la fete 
• In întrecerea fetelor, cele mai bune 
au fost echipele din Timișoara și 
Ploiești, două... vechi cunoștințe din 
„Cupa Sportul popular". Ambele au 
arătat mai multă maturitate în joc, au

de

Dxitre aceste echipe indiscu- 
cele mai bune s-au dovedit 
București II, ambele dispu- 
loturi valoroase, bine pregă- 
meciul dintre ele a ciștigat

turneului 
Satu Ma re

Echipa feminină a Școlii sportive de elevi din Timișoara, câștigătoarea campio
natului republican pe 1962.

Foto: Mircea Oprea — Timișoara

practioait un handbal mai complet.' 
Echipa p'oieșteană ni s-a părut însă 
mai echilibrată, cu mai multă finețe 
în teiinică Reved a tore a fast copipor-* 
tarea formației S S.E. nr. 2 Bucu
rești, care — față de alte competiții' 
anterioare — a marcat un însemnat 
progres tehnic și are mari pers|>ecfive.' 
S.S.E. nr. 1 București și S.S.E. Tg.| 
Jiu s-au comportat modest sub raport> 
tehnic Nu au încă pregătirea și ea-' 
periența necesară dar au dovedit une-! 
le calități și posibilități de a deveni; 
echipe valoroase

In concluzie, un campionat de uni 
nivel telmic superior față de alte com-i 
petiții aie tinerilor handbaliști. Multo: 
jocuri (Sibiu-București II, S:biu-Ti-ț 
mișoara, București I-Sibiu, București II»-! 
Timișoara, de pildă) s-au ridicat hr.‘ 
valoarea unor imtîlniri de orimă ca
tegorie CONCLUZIILE ACESȚUI1 
CAMPIONAT SUBLINIAZĂ, IN PRI
MUL RlND ROLUL ȘI CONTRIBU-, 
ȚIA ÎNSEMNATA A ȘCOLILOR- 
SPORTIVE DE ELEVI IN POPULARI-, 
ZAREA Șl PROGRESUL HANDBA
LULUI IN 7. Esife un merit incon-, 
testabil al acestor școli, al antrenorilor- 
profesori care merită fe iertări pentr» 
entuziasmul, perseverența și pricepe
rea cu care-și îndrumă elevii, dînd' 
astfel handbalului in 7 nu numai cadre 
tot mai numeroase (contribuție deose
bită ta lărgirea bazei de mase a a— 
cestui spectacrdos sport), ci și ele-- 
mente talentate, bine pregătite, ca» 
miri perspective care au și o situație 
bună la învățătură.

Urmărind meciurile campionatului am 
făcut citeva constatări îmbucurătoare: 
1. mulți jucători și o serie de jucă
toare au o tehnică bună. Pentru aț, 
mînuirea balonului, procedeele tehnice 
nu mai constituie o problemă, nu Ie
rnai cer efort și astfel își pot concen
tra atenția asupra tactica", asupra jo
cului : 2 campionatul a coufirmat șl 
consacrat jimtori și junioare afirmate 
anul trecut sau in „Cupa Sportul 
popular"; 3. în echipe și-au făcut apa
riția jucători — așa-ziși „de 9 m“ •— 
cu talie înaltă, cu o bună tehnică șl 
multă forță in aruncări (Bratiloveariu- 
S.S.E. rar. 1, Hollinger-Timișoara, 
Bica-Sibiu etc.) ; 4. comportarea spor
tivilor a fost foarte disciplinată; 5. 
arbitrajele bune, au contribuit la cali
tatea partidelor. Ele au fost asigurate 
la centru de un colectiv alcătuit din. 
Gh. Popescu, M. Petrescu și D. Raco- 
veanu din București, C. Lache și 
Codrean-u din Timișoara.

In același timp însă, sistemul 
disputare a campionatului, a atras
tenția asupra umui mare ioconvetwetii. 
Cinci meciuri în cinci zile consecutive 
este prea mult pentru juniori, îi supun 
la prea mari eforturi, ducînd la obo
seală, oum s-a și 
considerăm că în 
rii acestui sistem 
pune intercalarea 
intre primele trei j 
ciuri.

Al.

de
a-

întâmplat. De aceea 
i condițiile memține- 
de disputare se im
unei zile 

și ultimele
de pauză 
două me-

deosebit de importanteunei competiții 
pentru promovarea de noi cadre de giin- 
naști din marca masă a elevilor.

Fără îndoială că la finala de la Si
biu au fost și aspecte demne de relevat. 
Mai întîi lupta sportivă care s-a dat în 
întrecerea băieților. Au cîștigat sîbienii, 
dar în urma lor, la diferențe foarte mici 
au „sosit" nu mai puțin de patru echi
pe (Lugoj, Ploiești, Oradea și Bucu
rești II) care foarte bine s-ar fi putut 
clasa pe locul I. întrecerea, desfășurată 
sub semnul echilibrului, a evidențiat in
teresul acestor gimnaști pentru compe
tiție, pentru un loc cît mai bun în cla
sament. Este un aspect pozitiv spre deo
sebire de concursul fetelor, unde lupta 
pentru întîietate — ca și pentru locul 
2 — era practic încheiată cu mult îna
inte de evoluția la ultimul aparat. Vic
toria a revenit echipei S.S.E. Nr. 2 Bucu
rești 
cu și Aurelia Bunea) la o diferență de 
peste 6 puncte !

încheiem aceste scurte însemnări pe 
marginea finalei de Ia Sibiu prin 
videnția pe cîțiva dintre cei mai 
gimnaști : V. Coșariu (Lugoj), FI. 
(București), Doina Ambudean (Oradea), 
Julie-ta Popescu (București).

(antrcnoare, prof. Geta Dumitres-

a e- 
buni 

Rusu

prof. N1COLAE CULDA *

(6—5), Cluj 16—4 (8—3).
4. S.S.E. nr. 1 BUCUREȘTI 

5—1—2—2—58:69 4. Cu: Craiova 
(8—6).

5. S.S.E. CRAIOVA (antrenor:
59:72 2. Cu: Cluj ~ ‘

6. S.S.E. CLUJ
12—8 (8—4).
(antrenor: D. Ol teams) 5—0—1—4—36:83 1

VOLEI
Băieți: 1. Bacău (Gh. Verzan, St. Va- 

I. Norac, D. Griinberg, F. Szdke, M. 
“ "«el, E. Weisman—antrenor, prof. 

Buzău (prof. N. Dumitrescu); 3. 
’ ’ “ ‘ 6. Cra-

CLASAMENTE, 
siliu, F. Robinson, 
Protopopescu, S. Rafael, 
Gh. Sirnionescu); 2. Buzău (prof. N. 
Brașov (prof. I. Rczenberg); 4. Tg. Jiu; 5. Blaj; 
iova. Fete: 1. București 2 (Mihaela Bodea, Cristina Cea- 
muriari, Petronia Ghioarcă. Alexandra Grigore. Teodora 
Taloș, Alexandra Gros (antrenor, prof. N. Humă); 2. 
P. Neamț (prof. Maria Săvinescu); 3. Ploiești (prof. 
Doina Cerviș); 4. Oradea; 5. Sibiu; 6. Tg. Jiu.

(antrenor: P. Simion)

GAȚU

BASCHET

Baraj :
S.S.E. nr. 1 București — Botoșani 17—3 (6—0).
Turneul final

1. S.S.E. TIMIȘOARA (antrenor: Angela Zamfirache) 
5—5—0—0—46:29 10. Cu: București II 12—10 (7—7), Ploiești 
9—6 (4—3). București I 11—8 (5—4), Cluj 8—5 (3—2), Tg. 
Jiu 10—7 (5—4) — acest joc a fost omologat însă cu 6—0 

pentru timișorence, deoarece echipa din Tg. Jiu a folosit 
■> sportivă fără drept de joc.

2. S.S.E. PLOIEȘTI (antrenor: A. Hoffman) 5—4—0—

Clasamente. BĂIEȚI : 1. Satu Mare (antrenor, prof. 
Gh. Ghiurcan); 2. București I (prof. Stela Rusu): 3. Bucu
rești II (prof. S. Mircea): 4. Gheorghieni; 5. Cluj; 6. Rîm- 
nicu Vîlcea. FETE: 1. Constanța (prof. Gh. Benone); 2. 
Satu Mare (prof. Irina Both): 3. Deva (prof. Mihai 
Bănulescu), 4. Gheorghieni; 5. Cluj; 6. Craiova.

GIMNASTICĂ
REZULTATE TEHNICE. BĂIEȚI. Echipe: 1. Sibiu (Mi

hai, Gheorghiu, Marin, Ticulescu-antrenor, prof. H. 
Stoltz) 207,80 p.; 2. Lugoj 205,05 p.; 3. Ploiești 205 p.; 
FETE: 1. București 2 (Valeria Marinescu, Ana Toporan, 
Julieta Popescu, Elena Gheorghe) 133,40 p.: 2. Sibiu 
127,10 p.; 3. Lugoj 124,60 p. Individual compus. BĂIEȚI. 
Cat. I seniori; 1. V. Coșariu (Lugoj) 52,95 p.; 2. G.
Nicolescu (Buc. 2) 47,25 p.; 3. L. Hatnaghi (Buc. 1) 42,95 
p. Cat. a II-a seniori: 1. F. Ghenadie (Lugoj) 53,10 p.; 
2. M. Todor (Sibiu) 53 p.; 3. T. Costache (Ploiești) 52,50 
p. Cat. I juniori: 1. FI. Rusu (Buc. 2) 53,95 p.; 2. L. 
Ticulescu (Sibiu) 53 p.; 3—4. C. Pană și C. Grigoriu 
(Buc. 1) 52,75 p. FETE. Cat. maestre: 1. Ileana Grigo- 
rescu (C-ța) 29,70 p.; 2. Elena Cătălin (C-ța) 22,05 p. Cat. 
I senioare: Rodica Farcașiu (Sibiu), Despina Galopo- 
reanu (Craiova), Paula Naciu (București 2), Mariana 
Stef (Craiova). Cat. I junioare: 1. Ana Toporan (Buc. 
2) 34 p.; 2. Julieta Popescu (Buc. 2) 33.65 p.; 3. Elena
Gheorghe (Buc. 2) 33,55 p.

HANDBAL
TURNEUL FETELOR

1— 45:16 8. Cu: Cluj 11—1 (6—1), București II. 7—3 (0—8). 
Tg. Jiu 10—1 (3—1), București I 11—2 (7—1).

3. S.S.E. nr. 2 BUCUREȘTI ' “ ~ -
5—3—0—2—61:38 6. Cu: Tg. Jiu 19—7 (7—4). București I 16—9 
(9—4), Cluj 13—3 (6—0).

4. S.S.B. nr. 1 BUCUREȘTI (antrenor: I. Căliman) 
5—1—0—4—36:55 2. Cu : Cluj 8—9 (2—4), Tg. Jiu 9—8 (7—4).

5. S.S.E. CLUJ (antrenor: D. Olteanu) 5—1—0—4—22:45 2. 
Cu Tg. Jiu 4—5 (1—1).

6. S.S.E. Tg. JIU (antrenor: M. Pecingină) 5—1—0—4— 
21:48 2.
TURNEUL BĂIEȚILOR
Baraj :

S.S.E. nr. 1 București — S.S.E. Botoșani 19—14 (8—9). 
Turneu] final

1. S.S.E. SIBIU (antrenor: I. Schuster) 5—4—1—0—66:43
9. Cu: Cluj 16—4 (6—1), Craiova 17—11 (9—5), București
I 11—11 (8—5), București II 11—7 (4—4), Timișoara 11—10 
(9-6).

2. S.S.E. nr. 2 BUCUREȘTI (antrenor: Fr. Spier)
5—4—0—1—84:48 8. Cu: București I 20—6 (13—3), Cluj
26—7 (10—4), Timișoara 11—9 (6—3), Craiova 20—15 (12—7).

3. S.S.E. TIMIȘOARA (antrenor: A. Fischer) 5—3—0—
2— 61:49 6. Cu: Craiova 12—10 (5—7), București I 14—13

(antrenor: V. Gogîltan) 
15—11 (10—8), Cluj 13—13

C. Chimoiu) 5—1—0—4-



Clasamentele spun totul! La încheierea sezonului competition al de fotbal (I)

0 dată cu desfășurarea întrecerilor 
finale ale campionatelor republica
ne ale seniorilor și ale juniorilor, se 
poate face bilanțul primei părți a 
sezonului competițional intern al a- 
nului 1962. Este cit se poate de clar 
că aceste campionate republicane, 
prin diferitele lor etape, alcătuiesc 
osatura calendarului nostru competi
țional la atletism. In felul acesta, 
timp de mai multe luni, preocupările 
au fost îndreptate sau ar fi trebuit 
si fie îndreptate, spre pregătirea fi 
organizarea întrecerilor preliminarii, 
spre popularizarea competițiilor și a- 
tragerea unui număr cit mai mare de 
tineri și tinere in practicarea organi
zată a atletismului.

In această privință, incă de la în
ceputul acestui an, planul de măsuri 
elaborat de consfătuirea pe țari a 
atletismului, organizată de Consiliul 
General al VCFS, a stabilit sarcini 
concrete pentru desfășurarea cam
pionatelor din 1962, punindu-se un ac
cent deosebit pe pregătirea și orga
nizarea primei etape (asociație - club). 
Această etapă a fost și rămine foarte 
importantă, dat fiind caracterul ei de 
mase.

Cele trei concursuri din această 
etapă urmau să asigure o activitate 
ți mai susținută unui număr c't mal 
mare de tineri, mai ales începători. 
Din rîndurile acestora, antrenorii și 
profesorii noștri de educație fizică ar 
fi avut posibilitatea să depisteze cu 
mai multă ușurință elementele cele, 
mai bine dotate, capabile ca printr-o 
pregătire superioară să înregistreze 
un însemnat progres.

Din informațiile pe care le deți
nem, reiese că secțiile de atletism 
din cluburi și asociații sportive, că
rora le revenea sarcina organizării 
acestor trei concursuri din prima eta
pă, n-au acordat decit in mult prea 
puține cazuri importanța cuvenită u- 
nei asemenea probleme. Din acest 
motiv, ți în acest an, au fost înregis
trate aspecte de organizare formali 
a concursurilor din cadrul primei eta
pe a campionatelor republicane, mult 
mai pregnantă in întrecerile senio
rilor.

In această privință, s-ar fi cuvenit 
ca consiliile regionale și raionale ale 
VCFS, ale cluburilor sportive orășe
nești să fi analizat cu mai mult simț 
de răspundere și să fi luat măsurile 
care se impuneau pentru îndreptarea 
acestei situații; Dar cele mai multe 
dintre acestea n-au acordat nici ele 
toată atenția desfășurării întrecerilor 
de atletism, îndeplinirii sarcinilor 
care le-au fost trasate. De altfel, 
preocuparea pentru atletism a consi
liilor regionale ale V.CFS reiese, în 
linii mari chiar din înseși clasamente
le generale ale întrecerilor finale 

ale acestor campionate.
Pe baza celor trei clasamente (se

niori, juniori cat. I și juniori cat. a 
Il-a) am întocmit noi un al patrulea

Sorin Ioan (Steaua) a cucerit anul acesta
.clasament care cuprinde, de fapt, 
situația actuală o atletismului din 
toate regiunile țării:
1. Oraș București 2.825 (23*3,5+292,5 + 169)
2. Banat 460 (265+425+10)
3. Cluj 384 (344+28 + 12)
4. Brașov 290,5 (185+15,5+ 30)
5. Dobrogea 166 (103+ 39 124)
6. Bacău 158 (132 114 + 12)
1. Crișana 125,5 (51,5 + 40 + 34)
8. Ploiești 80,5 (13+6,5+1)
9. Argeș 10 (52+18 + 0)

10. las) 50 (41,5+2,5 + 6)
11. Oltenia 45 (21+23 + 1)
12. Galați 41 (29+4 + 8)
13. Mureș-Autonomă M. 35 (0+15+20)
14. Hunedoara 13 (13+0+0)
15. Regiunea București 12 (1 + 5+0)
16. Suceava 2 (0 + 2+0)
11. Maramureș 0

«Ionii titluri ile campion republican
Ce părere au cele mal multe din

tre consiliile regionale ale VCFS 
despre acest clasament 2 Sini mulțu
mite oare de calitatea muncii presta
te in scopul ridicării nivelului atletis
mului din țara noastră ? Noi sintem 
convinși că nu ! Tocmai de aceea, se 
impune ca in săptămânile următoare 
să se desfășoare o muncă foarte se
rioasă in vederea participării la în
trecerile, din luna octombrie, la con
cursul republican pe echipe reprezen
tative de regiuni!...

ROMEO VILARA '

Sanda Iordan și Alex. Popescu 
s-au apropiat de plutonul fruntaș

Dintre Înotătorii noștri, care au evo
luat la sfirșitul săptămînii trecute în 
concursul internațional de la Bucu
rești, doar două nume ne rețin atenția 
in mod deosebit: Alexandru Popescu 
și Sanda Iordan. Amindoi și-au în
cheiat probele favorite cu noi recorduri 
republicane, apropiindu-se și mai mult 
de plutonul fruntaș al specialiștilor 
celor două probe (200 m fluture și res
pectiv 200 m bras), care aspiră la un 
loc in finala „europenelor" de la 
Leipzig.

Cu trei săptămîni înaintea acestei 
importante confruntări continentale, 
cei doi recordmani ai țării au demon
strat o bună formă sportivă, care le-a 
permis noul salt calitativ reflectat în 
cele două performanțe: Alexandru Po
pescu, 2:24,0, iar Sanda Iordan, 
2:57,0. După modul în care fiecare a 
acoperit — la acest concurs — cele 
patru lungimi de bazin, se poate apre
cia că printr-o mai judicioasă dozare 
a eforturilor, atit Al. Popescu, cit și

Sanda Iordan mai pot aduce amelio
rări celor două recorduri in răstimpul 
care ne mai desparte de campionatele 
europene. Sînt elocvenți în acest sens 
timpii intermediari realizați de cei doi 
campioni în probele respective : 
Alexandru Popescu 1:06,7 și 1:17,3
Sanda Iordan 1:25,4 și 1:31,6

După cum se poate observa, dife
rența de timpi între cele două părți ale 
cursei este mai mare la AI. Popescu, 
care are și scuza de a fi dus proba 
„de unul singur", avînd ca singur ad
versar doar... cronometru!. Este și mo
tivul pentru care noi apreciem că Al. 
Popescu — în condițiile unei curse 
mai susținute, cu parteneri care să-l 
„întindă", — mai posedă rezerve. O 
primă ocazie de a demonstra acest 
lucru i se va ivi atît lui, cît și Sandei

COMPETIȚII... REZULTATE...

Considerațiuni generale asupra campionatului categoriei A
In momentul în 

care ultima com
petiție oficială a 
sezonului 1961—
1962. turneul de 
calificare pentru

Au fost înregistrate unele progrese
• Pentru

promovarea in categoria B, lua sîîrșît, 
începeau în întreaga țară pregătirile 
pentru sezonul fotbalistic 1962—63. 
In prezent, aceste pregătiri intră într-o 
fază tot mai avansată și sintem con
vinși că ele se desfășoară după un 
plan care are la bază concluziile ana
lizei campionatului precedent, pentru 
fiecare echipă în parte și în lumina 
obiectivelor și sarcinilor generale ale 
fotbalului nostru, prevăzute în planul 
de măsuri elaborat de Consiliul Gene
ral al UCFS. De aceea, socotim că în 
această perioadă este util să discutăm 
în coloanele ziarului nostru cîteva din 
cele mai importante aspecte și pro
bleme ridicate de campionatul catego
riei A pe anul 1961—62.

Și acest campionat, ca și cele pre
cedente, a fost așteptat cu mult in
teres de masele de iubitori ai fotba
lului. Faptul este explicabil. Fotba
lul este o disciplină mult îndrăgită, 
cu largă popularitate și oamenii mun
cii vor să vadă lichidată răminerea 
in urină a acestei discipline sportive, 
doresc din toată inima ca ea să se 
ridice la nivelul acelor sporturi care 
fac cinste mișcării de cultură fizică 
și sport din țara noastră și contribuie 
prin performanțe valoroase la crește
rea prestigiului patriei pe plan inter
național.

Cum a răspuns campionatul cate
goriei A la acest deziderat?

Fără îndoială că au fost înregis
trate unele progrese de ordin tehnic, 
ceea ce a făcut ca o serie de jocuri 
cum au fost Progresul—Steaua (4—3), 
Dinamo București — Progresul (2—2), 
Rapid—U.T.A. (3—5), Știința Cluj — 
Dinamo București (2—2), Știința Ti
mișoara — Petrolul (3—3) etc. să sa
tisfacă in bună măsură exigențele 
spectatorilor și, în același timp, să 
imprime întrecerii un nivel tehnic mai 
ridicat. De asemenea, campionatul a 
avut in general o desfășurare mai 
bună din punct de vedere al regu
larității sale, a| respectării progra
mării etapelor. Se știe că acest lucru 
joacă un rol important în desfășura
rea procesului de instruire și in ni
velul general al unui campionat. Au 
fost insă c.iteva excepții, unele justi
ficate, altele nu.

Cu toate acestea, desfășurarea cam
pionatului recent încheiat ne-a arătat 
că în fotbalul nostru mai sînt multe 
de făcut, din punct de vedere al pre
gătirii jucătorilor, al educației lor, al 
pregătirii profesionale a .antrenorilor, 
a! muncii in secțiile de fotbal, ca și 
al felului cum federația îndrumă și 
controlează întreaga activitate de in
struire și competițională. Existența 
unor asemenea tinsuri a făcut ca ac
tivitatea fotbalistică să nu se ridice 
încă la nivelul condițiilor create, la 
nivelul cerințelor ' acestui sport pe 
plan internațional.

utrenor

de ordin tehnic • Prea multă goană după puncte cu orice preț 
un sistem de retrogradare mai echitabil

retrospectivăAruncînd o privire 
asupra felului cum s-a desfășurat 
campionatul, constatăm că atit în tur, 
cît și în retur cele mai multe echipe 
au avut un început slab, pentru ca in 
partea a doua să intre treptat In 
formă și să furnizeze îritîlniri de o 
mai bună calitate. Giuzele se cunosc, 
pentru că ele au mai fost semnalate 
și în alte ocazii și, în general, ele 
reprezintă probleme vechi, rezolvate 
doar parțial. Aceste cauze însă, lucru 
curios poate, nu ati fost aceleași în 
tur ca și 
rate însă 
dere, de

în retur. Ele au fost 
de aceeași lipsă de 
exigență manifestată

getie- 
preve- 
atit de

mare parte din echipe și că s-au făcut 
unele greșeli metodice neadrnisibile 
(vacanță totală prelungită, nerespec- 
tarea indicațiilor federației privind 
antrenaincutele, reducerea nejustificată 
a .duratei și intensității antrenamente
lor, încurajarea jucătorilor refractari 
la un volum mărit de muncă in an
trenament etc.). In primăvară, fede
rația a luat din timp măsuri atit pen
tru o mai bună îndrumare a secțiilor 
și antrenorilor privind începerea pre
gătitor,. cît și pentru exercitarea unul 
control 
asupra 
pe. Pe

mai sistematic și mai eficace 
procesului de instruire la edlii- 
de altă parte, durata perioadei

„duel" pentru minge. Voinea (Progresul) 
— dreapta — l.ji dispută corect balonul, 
mingea. (Fază din

Un spectaculos
Sere? (U.T.A.) 
este de a juca 
în toamnă).

conducerile secțiilor de fotbal, cît 
de antrenori, la care s-a adăugat 
o insuficientă muncă de control și — 
mai ales — lipsa de măsuri corespun
zătoare la un moment dat din partea 
federației.

In sezonul de toamnă, faptul că 
primele etape s-au desfășurat la un 
nivel slab, necorespunzător și că abia 
în partea a doua s-a constatat o 
îmbunătățire s-a datorat — așa cum 
s-a mai scris în ziarul nostru — fap
tului că perioada pregătitoare nu a 
fost folosită in mod judicios de o

stingă ți

De aceea, VIAȚA 
SPORTIVA, ODIH
NA, AU ACEEAȘI 
IMPORTANȚA CA 
Șl ANTRENA
MENTUL PRO- 

această privință jucă-PRIU-ZIS. în 
torii noștri au serioase lipsuri, iar 
antrenorii și conducerile secțiilor de 
fotbal au maniîestat indulgență și to
leranță.

lată de ce, campionatul, pe întreaga 
lui desfășurare, n-a avut o linie va
lorică constantă și deci n-a 
atinge nivelul tehnic așteptat, 
constituit pasul înainte față de 
pionatul anterior.

Au fost însă și alte două 
care au împiedicat ca tendința de în
viorare a activității fotbalistice 
raport calitativ să fie continuă. Una 
dintre ele este mentalitatea care 
dăinuie în rîndul

putut 
n-a 

cam-

cauze

sub

mai 
unor echipe care 

merg pe linia dăunătoare a goanei 
după puncte cu orice preț. A doua 
derivă din sistemul de retrogradare 
aplicat la noi și care a avut efecte 
negative, impietînd asupra acțiunii 
de îmbunătățire a calității jocului. Nu
mărul de trei echipe care retrogradea
ză (dintr-un total de 14 participante)' 
constituie un procehtaj mult prea 
mare. Din această cauză, în special 
în retur, au fost angrenate în „bă
tălia" pentru evitarea zonei retrogra
dării cile 6, 7 și chiar 8 echipe I De
sigur că în asemenea condițiuni aten
ția echipelor s-a deplasat de la preo
cuparea pentru un joc de calitate la 
preocuparea pentru cucerirea de punc
te și, deci, de evitare a zonei retro
gradării. Mai mult încă, jocurile 
luînd un caracter de luptă, cu accent 
pe apărări ermetice, pe fel de fel de 
tactici speciale, chiar echipele nea
menințate de retrogradare au fost 
stînjenite în mod evident în practi
carea unui fotbal tehnic, spectaculos. 
Acest sistem de promovare-retrogra- 
dare duce la o circulație de echipe și 
de jucători prea mare -între categoria 
A și B. Practica a arătat că — cu 
uneie excepții — echipele care promo
vează de la B nu sînt mai bune de- 
cît cele care retrogradează din A. De 
aceea socotim că ar fi bine să se 
studieze posibilitatea aplicării unui 
sistem de retrogradare mai echitabil. 

Așadar, nivelul 
natului categoriei 
ne-a mulțumit și 
vinovate echipele 
cele fruntașe care 
treaga contribuție.

Din cele de mai
— o muncă de 

și în perspectivă,
— o mare cantitate de 

antrenamente,
— respectarea de către . 

principiilor unei vieți sportive,
— o muncă educativă vie, susținută, 

care să urmărească ridicarea simțului 
de răspundere al antrenorilor și jucă
torilor și întărirea disciplinei in an
trenament,

— măsuri organizatorice care să 
acțiunea de îmbunătățirea ca- 
a activității fotbalistice, 
îndrumare și un control per
și eficient din partea fede-

general al campio- 
A pe 1961—62 nu 
de acest lucru sînt 
și în primul rind 
nu și-au adus in-

-- -
Singura lor intenție 

meciul Progresul — U.T.A. 1—2, disputat 
Foto: P. Romoșan

pregătitoare a fost mai mare și antre
namentele au început mai devreme. 
Mai mult chiar, unele echipe au be
neficiat în această perioadă de con
diții speciale de pregătire, prin per
fectarea unor turnee peste hotare (Pe
trolul, Steaua, Dinamo București etc.). 
Cu toate acestea,- în primele etape, 
meciurile au lăsat de dorit din punct 
de vedere tehriic. ,La cele mai multe 
dintre echipe, acest lucru se explică 
pe de o parte prin faptul că tirnpu! 
a fost ' nefavorabil+n etapa în care 
accentul 
țirea și 
de altă 
principii 
cer ca

și
Și

sus a rezultat că: 
instruire temeinică

muncă în

(urători a

Atitudini
sau botăus?

trebuia să cadă pe îmbunătă- 
perfecționarea tehnicii, iar pe 
parte prin nerespecțarea unor 
elementare de pregătire, care 

__ antrenamentul să fie dublat 
de o alimentație rațională și un regim 
de odihnă obligatoriu pentru sportivii 
de performanță. Este un lucru știin-

susțină
litaiivă

— o
manent 
rației,

toate
mod hotăritor la realizarea unui cam
pionat republicata de un nivel tehnici 
ridicat și. totodată. la realizarea obiec-

acestea pot contribui in
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GRUPA I : Con

structorul Hunedoara 
— Cooperatorul Șim- 
leu, C.S.O. Baia Ma
re — înainte Timișoa
ra ; feminin: Corvinul

U.J.v mana — nu- 
greșul Tg. Neamț, Rul
mentul Birlad — Ful
gerul Suceava ; femi
nin: C.SO. Brăila — 
Chimia Suceava; GRU
PA A III-A: Ind Sir-

x/v | — ramxduui iu?u 
Brașov, Sanitarul Tg. 
Mureș — Voința' Plo
iești; GRUPA A IV- 
A: Metalul Colibași 
— Oțelul București, 
Cetatea Giurgiu —E- 
lectroputere Craiova.

CANOTAJ ACADEMIC
Capitala și-a desemnat reprezentanții

Recent a avut loc in centrele nautice din țară etapa orășenească a 
campionatului republican de juniori la canotaj academic. In concursul des
fășurat in Capitală pe lacul Herăstrău și care s-a bucurat, in general, de 
succes, au fost obținute următoarele rezultate : BĂIEȚI: S. 1 1. C. isăcescu 
(Rapid) 3:21,8, 2. A. Petrenco (S.S.E.l) 3:32,3, 3. A. Ciuraru (C.S.S.) 3:44,8,
4. M. Băncilă (Voința) 3:52,6, 5. L. Dumitrescu (Rapid) 3:55,8 ; S 2 vîsle:
1. Olimpia (Ciocoi, Engelmeyer) 3:08,3, 2. S.S.E.l (Gonda, Căpățîneanu) 3:32,3, 
3. Metalul (Rofoc, Istrate) 3:33,3, 4. C.S.S. 3:56,9, 5. C.S.S. ; S 4-J-l : 1. Vo
ința (Ca'omfirescu, Cristea, Ardeleana, Năstăsescu 4- Guist) 2:59,2 (!), 2. 
S.S.E.l (Duncan, Zegrea, Avramescu, Raț 4- Mareș) 3:04,2, 3. Știința (Ovi- 
denie, Petrache, Măgură, Amăriuței 4- lalomițeanu) 3:06,3, 4. C.S.S. 3:18,2,
5. Olimpia 3:24,2, 6. Rapid 3:46,2; S 8 4- 1 : 1. S.S.E.l (Buzică, P. Giurgiu,
Hilcu, lanoși, Lehrer, Fusariu, Sta.ncu, V. Giurgiu 4" Popescu) 2:42,0, 2.
Metalul (Bloss, Covaci, Coroiu, Avrămoiu, Sandu, Gheorghiu, Greți, Mirea-R 
Bunceanu) 2:42,8, 3. Olimpia 2:49,8, 4. Rapid 2:53,9, 5. Metalul 2:57,2, 6. C.S.S. 
3:05,8, 7. Metalul 3:14,8. FETE: S 1 : 1. Luminița Golgoțiu (Știința) 3:56,0,
2. Buteică (S.S.E I.) 4:08,2, 3. Paraschivescu 4:24,0, 4. Cristescu 4:46,3; S 2 
vîsle : 1. S.S.E.l (Doina Călin, Gabriela Lucaci) 4:07,7, 2, C.S.S. (Liliana 
Levi, Monica Radulescu) 4:38,8; S 4 4- 1 vîsle: 1. Metalul (Viorica Ignat), 
Maria Vlanga, Cornelia Călin, Mariana Uzunov 4- Ana Barcani) 3:29,2, 
2 S.S.E.l (Doina Pescaru, Ecaterina Coca, Ivonne Covalevschi, Anemarie 
Miess 4- Elisabeta Slrbu) 3:33,0, 3. Metalul 3:43,2, 4. Rapid 4:13,0, 5. C.S.S. 
4:14,2, 6. Rapid 4:37,1 ; S 4 4-1 rame : 1. C.S.S. (Monica Ganea, Ruth Donici, 
Florica Petrescu, Victoria Baccela 4- Ileana Vasile) 3:27,7, 2. S.S.E.l (Geor- 
geta Zaharia, Marieta Sorinescu, Magdalena David, Stela Tudor 4" Paula 
Teohari) 3:33,4, 3. Metalul 4:02,8, 4. Rapid 4:10,4. S-au calificat pentru fi
nalele care se vor desfășura in zilele de 4 șl 5 august la Snagov echipajele 
clasate pe primul loc (in caz de minimum trei echipe participante intr-o 
probă) sau primele două echipaje (cind startul a fost luat de minimum șase 
ambarcații). Asupra desfășurării concursului și a unor aspecte ridicate de 
întreceri vom reveni intr-unui din numerele noastre viitoare.

SANDA IORDAN

Iordan la slirșitul acestei săptămînii 
cind ei vor reprezenta alături de cei
lalți componenți ai naționalei natația 
noastră în întîlnirea cu selecționata 
R. P. Polone. Tabelele de mai Jos, ilus
trează ierarhia europeană, la ora ac
tuală, în cele două probe:

200 m fluture bărbați

/«uuțce uucu. r-rm munca nuasira, crea ca șt noi, cerce lucrăm ypentru a 
le asigura condiții bune de antrenament și concurs, c'ontribuim la obținerea 
acestor succese.

Prin această scrisoare vreau să vă relatez insă un fapt care pur 
și simplu indignează pe fiecare. Vă scriu nu pentru că e vorba despre 
mine, ci pentru a arăta — și o fac cu părere de rău, - că mai sint antre
nori care au atitudini huliganice, apucături străine sportivului și antreno
rului de tip nou.

In după-amiaza zilei de 26 iunie am intrat în vestiarul echipei de 
fotbal C.S.M.S. pentru a aduce la cunoștință antrenorului Remus Ghiurițan 
că in acea zi echipa nu poate face antrenament pe terenul central datorită 
stării gazonului. Acesta a intrat in reparație după ultimul meci susținut de 
către C.S.M.S. acasă. Cind l-am anunțat că antrenamentul va trebui să se 
facă pe terenul cu zgură din apropierea stadionului, Ghiurițan a început 
să mă insulte.

L-am rugat să nu mă insulte, spunîndu-l totodată că voi aduce la 
cunoștință șefului meu de serviciu cele petrecute. Ca răspuns Ghiurițan 
m-a lovit. Cum e și firesc i-am cerut socoteală pentru aceasta. El a găsit 
cu cale să mă lovească din nou. La aceste penibile scene au fost de față 
toți fotbaliștii, elevii acestui înrăit antrenor, care nu au intervenit, lăstndu-l 
pe „maestru" să se dezlănțuie.

Am relatat pe scurt această neplăcută Intimplare in speranța că se 
vor lua măsuri pentru curmarea atitudinilor huliganice ale antrenorului 
Ghiurițan, pentru a-l ajuta să-și schimbe comportarea față de cei cu care 
lucrează

.. . diu CM£e>
VXZUT DE UN ANTRENOR ROMIN
t  ..... ii -         ~ C

O lecție braziliană de fotbal

NATAȚIE „CUPA ORAȘELOR”
Astăzi și mîine sint programate în

trecerile etapei a IV-a din cadrul 
„Cupei orașelor" prin coresponden
ță. La această etapă participă numai 
înotători neclasificați și, în afară de 
concurs, cei cu categoria a III-a de 
clasificare. In Capitală concursul se 
desfășoară la ștrandul Tineretului, as
tăzi, de la ora 18 și miine, de la 
ora 10.

★

Mîine se desfășoară prima etapă 
a returului în campionatul de califi
care la polo pe apă. Iată programul 
jocurilor : Cimpina : Petrolul - C.S.M, 
Cluj ; Lugoj : A.S.M. Lugoj - Voința 
Tg. Mureș ; Cluj: Voința - Voința 
Oradea. Meciul C.S.O. Timișoara - 
Clubul sportiv școlar București a fost 
aminat.

Deoarece la federația de speciali
tate nu se cunosc încă toate rezulta
tele meciurilor desfășurate în ultime
le două etape, clasamentul competi
ției a fost alcătuit numai eu jocurile 
desfășurate pînă în etapa a V-a in
clusiv. Iată-1:

astfel: 1. Progresul 8 p. (golaveraj 
53:11), 2. Steaua 8 p. (49:7), 3. Ra
pid 8 p. (28:17), 4. Știința 4 p. (20:42), 
5. Dinamo 0 p. (10:31), Clubul spor
tiv școlar 0 p. (5;56).

★

Cursurile seriei a IV-a la centrul 
de învățare a inotului pentru copii, 
de la ștrandul Tineretului, încep la 
6 august. înscrieri pentru această 
serie (sint admiși copii între 5—15 
ani) se primesc zilnic. Intre orele 9— 
12 și 16—18, la secretariatul centru
lui (ștrandul Tineretului).

1. Kuzmin (V.R.S.S.) 2:17.2
2. Jenkins (Anglia) 2:19,3
3. KUppers (R.F.G.) 2:20,2
4. Denerlein (Italia) 2:20.8
5. Hopka (R. S. Ceh.) 2:21.9
6. Kiselev (U R.S.S.) 2:22.3
7. Black (Anglia) 2:22.8
9. Pazdlrek (R.S.C.) 2:22 8
9. Symonds (Anglia) 2:23.1

10. Bengtsson (Suedia) 2:23.3
11. Gregor (R.D.G.) 2:23.5
12. Krleze (R.P.P ) 2:23.6
13. Blyth (Anglia) 2:23.8
14. Glenville (Anglia) 2:23,9
13. AL. POPESCU (R.P.R.) 2:24.9
16. Stankiewicz (R.P.P.) 2:24,5

200 ni bras femei
1. tongsbrough (Anglia) 2:49.8
2. Kupper (R.D.G.) 2:50,2
3. Beyer (R.D.G.) 2:50,6
4. GObel (R.DG.) 2:52.6
3. Itrifleici (Anglia) 2:52.8
8. Ursellmann (R.F.G.) 2:53.5
7. B. Grimmer (R.D.G.) 2:53,8
8. Egorova (U.R.S.S.) 2:54.6
9. Den Haan (Olanda) 2:53.6

10. Kroon (Olanda) 2:55.7
11. Feuerstack (R.F.G.) 2:56,3
12. Marcellnl (Italia) 2:56,8
13. Blank (R.D.G.) 2:56.8
14. S. IORDAN (R.P.R.) 2:57,0
18. Klllcrnmnn (R.P.U.) 2:57.3
10. S. Grimmer (R.D.G.) 2:57.4

Așadar Sanda Iordan și Al. Popescu 
se află pe kx'urile 14 și respectiv 15 
în cele două liste. Cunoscut fiind însă 
faptul că l.i campionatele europene, 
conform regulamentului, participă (la 
o probă) numai doi înotători de fiecare 
țară, ca șt faptul că ei iși mai pot 
îmbunătăți noile recorduri, sint sufi
ciente speranțe ca Sanda Iordan și Al. 
Popescu să se claseze printre finaliștii 
celor două probe, la campionatele eu
ropene.

Fapte de necrezut și totuși reale. 
Sportivii noștri, educați ih spiritul 
dragostei față de tovarășii de muncă 
și de sport, obțin succese de seamă. 
Sint numeroși sportivi și antrenori, 
fruntași la locurile lor de muncă, a- 
preciați și stimați pentru comportarea 
lor demnă. Dar iată că din cind in 
cind mai apar asemenea ieșiri nesă
nătoase, răbufniri ale unor apucături 
vechi. Ele trebuie condamnate cu tă
rie. Nimic nu poate scuza atitudinea 
antrenorului Ghiurițan.

In procesul verbal încheiat la 29 
iunie in ședința biroului comisiei re
gionale de fotbal, R. Ghiurițan a in
vocat fel de fel de motive penfru a 
justifica ieșirea Iul nesăbuită. „Nn a- 
veni apă caldă după antrenament". 
„Nu putem face pregătire in cotidi- 
țiuni bune". Acestea sint atirrnații'e 
antrenorului. Cele constatate de noi 
insă demonstrează netemeinicia lor. 
La lași, la stadionul „23 August* am 
văzut condiții de pregătire cum nu 
sint in multe orașe din țară. Această 
construcție nouă oferă tin deosebit 
confort jucătorilor. Și chiar dacă ar 
fi existat deficiențele arătate, cine ii 
dă dreptul lui Ghiurițan să rezolve a- 
ceste lucruri prin bălaie ? Și este cu 
atit mai grav că Remus Ghiurițan 
incă n-a reușit să-și dea seama de 
gravitatea actului comis. Recunoaște 
că a avut o ieșire necontrolală, de
clară că îi pare rău, dar, in aceeași

ION CIȘLARU

ședință pretinde că Ion Cî.șlaru, cul
mea, adică cel insultat și lovit, sâ-i 
ceară scuze, că altlel îl va bate unde 
il va găsi. Cum îndrăznește acest an
trenor să facă asemenea aHrțtiații ?

Faptul că R. Ghiurițan și-â permis 
să amenințe in ședință, cind se ana
liza cazul său, dovedește că biroul 
comisiei regionale de fotbal, conduce
rea clufxiltii sportiv și consiliul re
gional UCFS lași l-au lăsat să-și 
facă de cap. Nu l-au tras la răspim- 
dere penlrti comportarea sa. însăși 
faptul că comisia regională a holărit 
să dea numai un... avertisment antre
norului Ghiurițan și că a ajuns la 
concluzia că amindol au aceeași parte 
de vină, demonstrează superficialitate, 
lipsă de liolărire și de Intransigență 
față de cei pe care vremea i-a lăsat 
de mult In urmă. Credem că de data 
aceasta e cazul să se pună piciorul 
in prag, să se ia cele mai severe mă
suri. Antrenori cu asemenea metode 
învechite, care fac abuz de forja lor 
fizică nu au ce căuta in rindtirile ce
lor care trebuie să facă educație spor
tivilor noștri.

De pe urma unor astfel de anlre- 
nori sportul nit are nimic de clștlgat. 
Dimpotrivă. Noi vrem să creștem 
sportivi valoroși dar și cetățeni de 
nădejde. Iar antrenorului ii revine un 
important rol in această direcție. Dar, 
pentru a convinge pe alții trebuie să 
tie el insnși un exemplu, un om cu o 
educație sănătoasă.

1. Clubul sportiv
școlar București 5 5 0 0 49: 7 10

2. Voința Oradea 5 4 1 0 38: 9 9
3. Voința Cluj 5 3 1 1 41: 8 7
4. C.S.M. Cluj 5221 30:11 6
5. A.S.M. Lugoj 5212 22:26 5
6 C.S.O. Timișoara 5014 11:42 1
7. Petrolul Cimpina 5014 7:57 1
8. Voința Tg. Mureș

★
5014 6:44 1

In întrecerea echipelor de juniori 
doar la o singură zonă (București) 
s-au epuizat toate partidele din ca
drul turului. Clasamentul se prezintă

Actualități
(Urmare din pag. 1)

• Tn țară au loc, în cadrul aceleiași 
competiții, partidele: Poiana Cimpi
na — Metalul Tirgoviște, Prahova 
Ploiești — Carpați Sinaia (seria 
a Il-a). Vagonul Arad — Crișana 
Oradea și C.S.O. Timișoara — UTA 
(seria a III-a).

INTILNIRI INTERNAȚIONALE

• Partida St. roșu — Olimpiakos 
Pireu (la I august, la Brașov, în 
cadrul turneului balcanic) va fi ar
bitrată de S. Hotherja (R. P. Albania).

• Echipa poloneză Gwardia Var
șovia va susține trei jocuri în țara 
noastră, între 24 septembrie și 5 oc
tombrie.

• Wismut Karl Marx Stadt joacă 
miine la Lupeni cu Minerul,

fotbalistice
• Meciuri amicale: Farul Con

stanța — Progresul București 2—2 
(1—1). Carpați Sinaia — Caraima- 
nul Bucegi 4—1 (1—0), Dinamo Bar
za — Dinamo Oraș Dr. Petru Groza 
3-1 (0-1).
• A fost perfectat un meci între 

reprezentativele de juniori ale R. P. 
Romine și R. P. Polone. Meciul va 
avea loc la 1 noiembrie în R.P.R.

MECI INTERNAȚIONAL LA ARAD

ARAD 27 (prin telefon). Jocul Interna
țional programat pentru joi, s-a dispu
tat azi, la cererea oaspeților. Aceștia 
au deplasat In realitate o puternică se
lecționată formată din jucători de la 
Wismut și Motor Karl Marx Stadt, Dy
namo Dresda și Motor Zwickau. Parte
nera formației din R.D.G. a fost U.T.A. 
La capătul unei partide Interesante oas
peții au Învins cu scorul de 2—1 (0—1). 
Au marcat Zink, Steimann, respectiv 
Selymesi, (Șt. iacob, coresp.).

Rapidiștii și-au continuat pregătirile cu regularitate săptămâna aceasta. In 
fotografie, un aspect de la antrenamentul de ieri din Gtulești; se exersează 

jocul cu capul.

Cînd îți propui să analizezi jocul bra
zilienilor trebuie să începi cu factorul 
tactic, pentru că la el el joacă rolul pri
mordial. Aceasta mi-a arătat-o și partida 
Brazilia—Spania. Așezarea echipei Bra
ziliei era, in marea majoritate a timpu
lui, 1—4—3—3. înaintașii Garrincha—Vava 
—Amarildo erau deplasați spre dreapta, 
iar cei trei jucători din mijloc — Zito— 
Didi—Zagalo — spre stingă, venind ca 
un front din spate. Uneori putea fi ob
servată o eșalonare In scară a apărării, 
care lua forma unor culoare, Intre care 
era foarte greu de pătruns.

La acțiunile de atae participă patru 
Jucători (Garrincha—Vava—Amarildo— 
Zagalo) șt cinci cind conduce atacul 
mijlocașul dreapta Zito. Interul dreapta, 
Didi, nu pătrunde in careul de 16 me
tri advers. EI pasează, rondure șt scoate 
jucătorii adverși din dispozitiv.
ACOLO UNDE GARRINCHA MAI ESTE 

O EXCEPȚIE
Echipa Braziliei joacă un fotbal bun, 

colectiv, In care se Iu cadrează toți ju
cătorii, cu excepția Iul Garrincha. Indivi
dualitățile mari ale echipei se subordo
nează interesului colectivului, eliminînd 
complet Jocul personal, ce reiese din 
următoarele aspecte :

1) Deși mai sînt Jucători cu un rol 
preponderent de atacanți, se subordo
nează șl depun eforturi considerabile do 
a veni înapoi și a se duce înainte (Za
galo) sau alții — apărători — de a se 
dure înainte ca atacanți, pentru a reveni 
după atfiiiur, proaapofl (Zito).

2. Jucătorii se demarcă, urmăresc ac
țiunile și se sprijină in atac, formînd 
cupluri pe acțiuni sau în permanență 
(Amarildo—Vava, Garrincha—Vava, Didi 
—Amarildo etc.).

3) Atacă adversarul pînă la epuizare, 
urmăresc continuu jocul, se spri jină re
ciproc, ajungind pină la 8 jucători în 
fața porții proprii.

4) Nu-și ies din „tiparul*' lor, nu-șl 
far reproșuri pentru acțiuni pierdute 
sint uniți permanent, se simt, se anti
cipează, sînt o echipă, un tot omogen, 
subordonat scopului : clștigarea meciu
lui.

Prima linie de apărare (portarul Gil- 
rnar șl doi stoperi, Mauro și Zozismo, 
unul dintre mijlocași) este strict defen
sivă. uneori, fundașii pleacă în joc după 
acțiune, dar niciodată nu caută să in
tre In faza a doua șl a treia (construcția 
și finalizarea). Fundașii de margine, 
DJalma Santos și Nilton Santos își mar
chează strict adversarii. Numai mijloca
șul dreapta, Zito, joacă ofensiv.

In schimb, aportul atacanților In apă
rare este substanțial : a) prima dată în
cep lupta în locul unde au pierdut min
gea; b) jenează șl hărțuiesc continuu 
adversarul, de unde au pierdut balonul 
pini unde il recîștigă, sau unde adver
sarul l-a pasat unui coechipier (se re
ped asupra lor ca ulii asupra prăzii); 
ci vin în ajutor la faze și acțiuni cri
tice; în schimb apărătorii nu vin la 
înaintare la lovituri speciale, probabil 
ca să elimine posibilitatea unei nepre- 
gătiri la un contraatac, în asemenea 
împrejurări, sau să nu înghesuie jocul.

Majoritatea atacurilor se fac pe mar
ginea terenului. Chiar dacă „vîrfurile” 
sînt plasate în prima fază pe centru, 
mingea se aruncă direct în spațiul li
ber de joc și pe partea unde poate 
avea loc continuarea în condițiunl libe
re. Trebuie reținut că continuarea pa- 
sei o dictează inițial cel eare are min
gea, prin direcția ce o imprimă pasei.

Dacă atacurile încep pe margine (si 
nu atacă mereu pe un front larg, pen
tru că atacă în 3—4 jucători, rar în 5, 
iar în 6... aproape niciodată) finalizarea 
o fac în centru, însă pasa n-o dau la 
picior, ci la „Intîlnire", ceea ce obligă 
coechipierul sâ sprinteze, să fie deci în 
plină mișcare cînd joacă în această 
zonă. Cînd dau însă pasa la picior, au
tomat înseamnă că ea trebuie retumată 
sau continuată (1-2 triunghi etc.). A- 
ceste aspecte de construcție de acțiuni 
sînt legi la jucătorii brazilieni.

FORȚA FIZICA SAU JOC 
COLECTIV ?

Ar mai fi de lămurit tot aici încă o 
problemă. La echipa braziliană primea
ză forța fizică sau jocul colectiv ? Răs
punsul e fără echivocuri. Și una și alta 
sînt folosite, dar nu la noțiunea strictă 
a cerințelor. Apărarea dispune de forță 
fizică, însă o folosește puțin, deoarece 
anticipează acțiunile atacanților. Apără
torii țîșnesc mai devreme și caută să fie 
primii la balon. La înaintare, atacanți! 
Vava (în special) și Amarildo sînt com
bativi, „obraznici” chiar. Ceilalți jucă
tori nu sînt puși pe „luptă" directă, în 
schimb sînt foarte subtili.

Caracteristica brazilienilor rămîne Jo
cul colectiv. Intr-adevăr foarte puține 
pase pleacă „undeva". Există o mișcare 
din afară înăuntru în acțiuni de apă
rare (ca puii lîngă cloșcă) și o mișcare 
din centru spre margini — se resfiră ca 
un evantai — atunci cînd pleacă în a- 
tac. Există această mișcare continuă de 
apropiere și depărtare, indiferent unde 
este acțiunea (mingea) îneît această „di
namică” le-a devenit joc. Cred că și ac
țiunile individuale repetate, ale unora 
ca Garrincha (in special), Amarildo etc. 
fac parte din joc — pentru că de cele 
mai multe ori insistînd în situații vizi
bil de nepătruns cu asemenea manevre 
pierd balonul și totuși nimeni nu le re
proșează ceva. Spun cred pentru că bra
zilienii produc atîta spaimă șl dezordi
ne în rîndul adversarilor, îneît psiholo
gic șl tehnic aceștia sînt puși în infe
rioritate. Meciul cu Spania a arătat-o 
practic. Spaniolii au trebuit să întăreas
că partea stingă a echipei lor în încer
carea de a contracara presiunea brazi
liană ce se exercita mai mult pe partea 
dreaptă. Aceasta s-a făcut în detrimen
tul celeilalte părți și astfel pe locul li
ber se infiltra un jucător brazilian (în 
speță Amarildo) care a marcat și două 
goluri. Deci trebuie admise și aceste ac
țiuni psihologice individuale ca făcînd 
parte din caracteristicile jocului colec
tiv — dacă ele sînt susținute de coechi
pieri și sînt luate din planul tactic al 
echipei. Condiția : numărul celor ce le 
execută — într-un joc — să fie limitat 
(și în zone nepericuloase pentru poarta 
proprie) iar jucătorii respectivi să fie 
stăpîni pe acest arsenal de „execuții 
psihologice".

Toate aceste „puncte" șl altele ce Ie 
omitem voit — din pricina spațiului — 
fac din Brazilia o echipă instruită îm
preună, științific, ani și ani și nu o 
mixtură, o improvizație. Este mai de
grabă o echipă de club în care fiecare 
jucător cunoaște anroape totul de la 
ceilalți. De ajuns să fie simțite mișcă
rile și puține sînt greșelile de anticipare.

Ceva trebuie spus despre ritmul de joc 
al brazilienilor. Se poate constata o 
uniformitate apăsătoare. Acțiunile deși 
erau variate — și se pasa de 3—4 ori, 
fără oprire, între aceiași coechipieri — 
nu aveau „ruperi" si „zvîcniri”. Se lucra 
după un tipar, răbdător. Chiar atunci 
cînd scorul le-a fost defavorabil bra
zilienii jucau de parcă conduceau ei cu 
un avans de 2—3 goluri. Au folosit un 
ritm „relaxat", să-i spunem așa, care 
nu cerea consum nici fizic — fiindcă 
nu se folosea viteza prelungită — și 
nici psihic, pentru că nu se intra în 
lupta de uzură, de pătrundere, de șocuri 
puternice. In schimb, în apropierea min
gii șî, mai ales, la finalizare, demarau 
puternic și scurt pentru „a lua fata" ad
versarului și a șuta nestingheriți. Vi
teza de reacție, de anticipare, prompti
tudinea cu care executau, si mai ales 
înțelegerea tactică și execuția tehnică 
duceau la ridicarea ritmului în aceste 
situații — de așa manieră îneît adver
sarul nu putea schița nici un gest, 
rămînea pironit locului. In concluzie, 
brazilienii n-aa apelat Ia ritmul euro
pean (englez, german, italian) care este 
fizic, ci au promovat si impus unul tac
tic — psihologic — tehnic.

Lecția braziliană de fotbal nu se ter
mină aici, unde facem doar o întreru
pere. O vom continua în numărul viitor.

CONSTANTIN TEAȘCĂ



Spa.rtachia.da. de vară 
a tineretului

Marți după-amiază stadionul Olimpia 
din Capitală a cunoscut animația obiș
nuită a popularelor întreceri sportive de 
mase. Tineri și tinere, membri ai aso
ciațiilor sportive din cadrul raionului 
Tudor Vladimirescu, veniseră aci să-și 
dispute întîietalea în cadrul etapei raio
nale a Spartachiadei de vară a tinere
tului.

După defilarea concurenților, care au

de atletism au fost înregistrate rezul
tate mulțumitoare, dacă ținem seama 
de faptul că concurenții erau la al doi
lea sau al treilea concurs din viața lor. 
In această direcție vom scoate în evi
dență rezultatele obținute de Elisabeta 
Milo? (Recolta) 14.1 și Elena Pescaru 
(Școala N. Crețulescu) 14,2 Ia 100 m ; 
Mihaela Naghi (Recolta) 4,41 m la 
lungime; Radu Dop (Recolta) 6,05 m 

Binișoară (Re
colta) 8,69 in la greutate; Marin Un- 
gureanu (Timpuri Noi) 9,53 la greutate. 

Tot în această după-amiază s-au dis
putat șî întreceri de ciclism* fotbal, vo
lei (băieți și fete), handbal (băieți

fost primiți cu vii aplauze de un nu- la lungime; Teodora
ni e ros public, tovarășul D. Popescu, se
cretar al comitetului raional U.T.M. Tu
dor Vladimirescu, a rostit cuvîntul de 
deschidere ară tind importanța acestei 
competiții de mase și urmd tinerilor

=====
întreceri echilibrate in finalele

campionatelor republicane de juniori

participant! deplin succes în întreceri.
Spectatorii au putut să urmărească 

după aceea o serie de frumoase con
cursuri în cadrul cărora s-au evidențiat 
prin buna lor pregătire o serie de spor
tivi începători. De pildă, la întrecerile

și fete). Iată rezultatele înregistrate : 
ciclism 10 km: Ion Lică ( Ancora) 
26:03.0 ; fotbal : Spartac-Construcția
3—1 ; volei fete : Biscuitul-Spartac
2—0; volei băieți : Spartac-Biscuitul
2—0 ; handbal fete : Bumbacul-Flamura 
roșie 6—0; handbal băieți : Unirea-Re- 
colta 7—3. Ca și la atletism printre cei 
care au luat parte la întrecerile de ci
clism, fotbal, volei sau handbal au fost 
mulți tineri care au făcut dovada unor

ULTIMA ETAPĂ A COMPETIȚIEI 

„CUPA CELOR 7 ORAȘE"
Miine are loc la Sibiu ultima etapă 

a competiției „Cupa celor 7 orașe” la 
dirt-track și obstacole. După cum se 
știe, acest concurs angrenează aler
gători fruntași din orașele Timișoara, 
Arad. Reșița, Oradea, Lipova, Hune-

j reale calități și care bine îndrumați în 
viitor vor obține rezultate și mai bune. 
In acest sens o sarcină principală re
vine clubului sportiv raional Olimpia, 
care are datoria să se ocupe mai intens 
de pregătirea și promovarea tinerelor 
talente remarcate cu prilejul marilor în
treceri sportive de mase.

BRAȘOV 27 (■prin telefon de la tri
misul nostru). Pasionantă a fost dis
puta dintre tinerele baschetbaliste 
de la C.S.Ș. Luceafărul Brașov și 
Progresul București, desfășurată în 
prima zi a finalelor campionatului 
republican de junioare. Deși la un 
moment dat brașovencele, folosind 
la maximum calitățile jucătoarei Ka
to Vogel, se distanțează la 10 puncte 
(min. 25 : 29-19 și min. 28 : 33-23), 
bucureștenceie luptă cu mult curaj 
și, insistind asupra acțiunilor co
lective, egalează (min. 37 : 38-38) și 
iau chiar conducerea la o diferență mi
nimă. Emoția inerentă vîrstei fragede 
își spune insă cuvîntul. Ambele echipe 
ratează foarte mult, iar jucătoarele 
care au greșit mâi puțin, au fost cele 
de la Luceafărul. Ele au reușit să 
egaleze în ultimele secunde. In pre
lungiri, eliminarea unor jucătoare de 
bază de la Progresul a decis partida 
și, astfel, Luceafărul Brașov a obți
nut o victorie prețioasă; Echipa bra- 
șoveană se află pe primul loc în se
ria a doua, unde mai joacă și S.S.E. 
Gheorghieni.

In prima serie, C.S.Ș. București a 
obținut două victorii, anunțindu-se — 
prin comportarea generală — princi-

București — Speranța Galați 63—19 
(36-10) ; C.S.Ș. Cluj - S.S.E. Oradea 
28-36 (18-18). S.S.E. Gheorghieni - 
Progresul București 32—36 (19—15) — 
seria a Il-a.

D. STANCULESCU

GALAȚI 27 (prin telefon). Joi du
pă-amiază au început în localitate, 
pe terenul clubului sportiv orășenesc, 
finalele campionatului republican de 
juniori. In urma tragerii la sorți, cele 
opt echipe au fost împărțite în două 
serii după cum urmează : SERIA I: 
C.S.Ș. București, S.S.E. Ploiești, C.S.Ș. 
Banatul Timișoara și Unirea Mediaș ; 
SERIA a Il-a : S.S.E. nr. 1 București, 
S.S.E, Piatra Neamț, S.S.E. Satu Mare 
și C.S.Ș. Cluj.

După primele întreceri, cele două 
reprezentante ale Capitalei precum și 
echipa din Ploiești se anunță princi
pale favorite în lupta pentru titlu. 
Dominînd categoric lupta sub pa
nou, C.S.Ș. București a întrecut mai

clar decît arată scorul pe Unirea Me.\ 
diaș cu 47-42 (36-17). Cea de a doua 
echipă bucureșteană, S.S.E. nr. 1, a 
întîlnit joi formația S.S.E. Piatra 
Neamf, de care a dispus cu scocul de 
63-56 (36-27).

Cu un rezultat surprinzător s-a ter
minat partida S.S.E. Satu Mare - 
C.S.Ș. Cluj. Baschetbaliștii clujeni au 
avut aproape în permanență iniția
tiva, conducind uneori și cu zece 
puncte diferență (35-25). Cu 3 minute 
înainte de sfîrșit, echipa clujeană este 
nevoită să joace fără trei jucători 
de bază (Kuhn, Bogdan și Prie), eli
minați pentru cinci greșeli personale, 
fapt care permite formației din Satu 
Mare să egaleze și să cîștige la limită : 
36-35 (14-19). In ultimul joc al zilei, 
S.S.E. Ploiești a întrecut categoric <s- 
chipa timișoreană C.S.S. Banatul cu 
scorul de 71-47 (45-21).

pala favorită a campionatului, cu șan
se mari de a reedita performanța de 
anul trecut. Plăcut au impresionat 
pînă acum și tinerele baschetbaliste 
din Cluj și Oradea. Iată rezultatele 
înregistrate în primele două zile : 
SERIA I : C.S.Ș. București - S.S.E.
Oradea 48-32 (30-21), C.S.Ș. Cluj -
Speranța Galați 62-21 (23-13), C.S.Ș.

A. SCHENKMAN coresp.

Campionatele individuale 
de viteză, contra timp și ion

doara și Sibiu.
Inițiativa organizării acestei impor

tante competiții — începută in luna 
iunie — a fost binevenită, intrucît 
alergătorii au putut face un prețios 
schimb de experiență de-a lungul 
celor șase etape desfășurate pină a- 
cum. fapt constatat prin comportarea 
și rezu.'tatele obținute de ei, din ce 
in ce mai bune de la o etapă la alta.’

Campionatele de volei 
ale cooperației meșteșugărești
Pe stadionul Voința (capătul tram

vaiului 5 la Pipera) se vor desfășura, 
astăzi și miine, finalele pe țară la I 
volei ale campionatelor Cooperației [ 
meșteșugărești, organizate de clubul! 
Voința. La întreceri participă echipe 
din: Brăila, Bistrița. București și Ti
mișoara (băieți). Brăila, Constanța, 
București și Sighet (fete).

Meciurile încep astăzi dimineață 
la ora 9.

FR. TEMPLER — coresp.

Campionatul republican pe anul 1961 -1962

Se cunosc echipele finaliste
Așadar, după mai brrigf de o lună 

de zile de ir.treceri dirze intre cele 
mai bane formații ale regiunilor 
noastre, iată că se cunosc finalistele 
campionatului republican pe anul 
1961 —1962. Șase echipe feminine și 
tot atitea masculine, care s-au dove
dit a fi cele mai bine pregătite din 
punct de vedere fizic, tehnic și tactic 
au reușit să se califice, în urma unor 
jocuri viu disputate, în ultimul act al 
acestei importante competiții, lată-le i 
FEMININt Rapid Buc., Unirea Buc., 
Voința Cluj, Vomta Tg. Mures, Voința 
C-ța, Voința Oradea. MASCULIN r 
Rapid Buc., C.S.O Ploiești, Ind. Loc. 
B. Mare, Olin.pia Reșița, Voința Arad, 
Electrica Sibiu.

C.S.O Ploiești. Electrica Sibiu. Ra
pid Buc., Flacăra Cimpioa și Voința 
Tg. Mureș au reușit în returul penul
timei etape a campionatului să depă

șească granița celor 5000 p.d. Ultimele 
două însă nu au putut reface tot han
dicapul din tur și astfel au fost 
scoase din cursa pentru titlu. Perfor
mera retorului la fete a fost Voința 
Cluj: 2418 p.d. Individual cele mai 
mari rezultate au fost obținute de 
Irina Deneș (Voința Cluj) in virstă 
de 17 ani: 423 p.d. și Tr. Enea 
(Unirea Roman) 908 p.d.

CONCURS DE VERIFICARE A 
LOTURILOR REPUBLICANE

Pe arena cu patru piste din Zăr- 
nești (reg. Brașov) are loc între 
2—5 august un nou concurs de verifi
care a sportivilor vizați pentru echi
pele care ne vor reprezenta fa „mon
dialele” din septembrie. Se va juca 
la probele clasice de 100 bile mixte 
(femei) și 200 bile mixte (bărbați).

La sflrșitul acestei săptămîni și în
ceputul celeilalte au loc în Capitală și 
pe șoselele din împrejurimi trei importan
te competiții cicliste. Astăzi, de la ora 
15,30 se întrec pe velodromul din par
cul sportiv Dinamo pistarzii seniori 
pentru a cuceri titlul de campion al 
țării la viteză. De asemenea, se va des
fășura și campionatul juniorilor la pro
ba de 500 in cu start de pe loc. Pro
gramul va fi completat cu o probă de 
urmărire echipe și semifond. Duminică 
dimineața șe desfășoară pe șos. Bucu
rești— Pitești ultimele întreceri ale cam
pionatului republican individual contra
timp. în program figurează următoarele 
probe : seniori 40 km, juniori cat. I : 30 
km, juniori cat. a Il-a : 15 km. Plecările 
și sosirile au loc în dreptul bornei ki
lometrice 20. Primul start se va da la 
ora 8.

In cursul dimineții de luni, rutierii 
de toate categoriile își vor disputa în- 
tîietatea începînd de la ora 8 în finala 
campionatului republican individual de 
fond. Cei mai buni cicliști ai țării noas
tre se vor întrece pe șos. București- 
Ploiești-Sinaia (varianta Buftea) de-a 
lungul a 190 km. Juniorii de cat. I 
și a Il-a vor parcurge, pe aceeași șosea,

următoarele distante : 100 km și resi
pectiv 60 km. Startul se va da, de Ia 
km 8 (aeroportul Băneasa) unde, de aJ 
semenea, v;or avea loc și sosirile. i

La finalele pe țară ale ultimelor două 
campionate vor fi prezenți și alergătorii 
din lotul republican, care au participai 
recent la concursurile internaționale dJ 
la Kaunas.

A apărut
Revista de șah nr. 7

DIN SUMAR :
• Prezente romineșfi în șahul 

internațional
• Nona Gaprindașv.li (U.R.S.S'^J 

în fruntea șahistelor din 7 (ari
• Marele turneu de la Havana
• Teoria modernă : Fiancheta- 

rea rapidă a nebunului la g7 în 
apărarea siciliană

• Partidele primului tur al 
neului candidaților de la Cura^ol

• Bobby Fischer dă interviuri...
• Activitatea șahistă în țară
• Studii și probleme.

„CUPA LOTO-PRONOSPORT” LA FOTBAL
• Programele concursurilor Prono

sport nr. 30 din 29 iulie, nr. 31 din 
5 august și nr. 32 din 12 august 1962, 
sint deosebit de atractive, ele cuprin- 
zînd, pe lingă alte meciuri de fotbal, 
întilniri intre echipele de categoria A 
și B de fotbal participante la compe
tiția de vară „Cupa Loto-Pronosport".

Această competiție : „Gupa Loto- 
Pronosport”, este organizată de Fe
derația Romină de Fotbal in colabora
re cu I.S. Loto-Pronosport. la care 
vor participa 12 echipe de fotbal din 
categoria A și B, împărțite In 3 se
rii. după criterii geografice, astfel t

Seria I : Steaua, Rapid București, 
Metalul București, Dinamo Obor.

Seria a Il-a : Metalul Tîrgoviște, 
Poiana Cîmpina, Prahova Ploiești, 
Carpați Sinaia.

Seria a IlI-a t U.T.A., Crișana Ora
dea, C.S.O. Timișoara, Vagonul Arad.

Competiția se va desfășura sistem 
■turneu simplu (numai tur) între 29 
iulie și 12 august 1962.

Echipele cîștigătoare de serii vor 
primi Cupa „Loto-Pronosport” și pre
mii în obiecte oferite de I.S. Loto- 
Pronosport.

Astfel, tuturor echipelor participan
te (jucători și antrenori) li se vor 
acorda cite o pungă cu cadouri Loto- 
Pronosport compusă din : 1 ceasornic 
de masă .,Loto-Pronosport”, o scru
mieră, o agendă de buzunar, oglinzi, 
pliante, calendare de buzunar etc.

J ucătorii și antrenorii celor trei 
echipe clasate pe primul loc în fiecare

SPORTUL POPULAR
Pag- a 6-a Nr. 4073

serie vor primi fiecare premii. cott- 
stind din: material (poplin) pentru 
3 cămăși, o cravată, ciorapi, batiste 
și un termos.

Iată programul complet al concursu
lui Pronosport de miine și pronosticu
rile date de publicația „I oto-Prono- 
sport” •

1. Minerul Lupeni — S.K. Wismut
Karl Marx Stadt 1, X

2. Rapid București — Metalul
București (Cupa Loto-Prono
sport) 1

3. Poiana Cimpina — Metalul
Tirgoviște (Cupa Loto-Prono
sport) 1, 2

4. Prahova Ploiești — Carpați Si
naia (Cupa Loto-Pronosport) 1, X

5. Vagonul Arad — Crișana Ora
dea (Cupa Loto-Pronosport) X, 2

6. C.S.O. Timișoara — U.T.A.
(Cupa Loto-Pronosport) 2

7. Steaua — Dinamo Obor (Cupa
Loto-Pronosport) 1, 2

8. E.V.T.K. - Cegled (Cupa de
Vâră R.P. Ungară) 1

9. Budai Spartacus — Nyiregy-
haza (Cupa de Vară R.P. Un
gară) 1

10. Ozd — Debrecen (Cupa de Vară
R.P. Ungară) 2, X

11. Dunaujvâros — Budapesți Elore 
(Cupa de Vară R.P. Ungară) 1, 2

12. Szekesfehervâr — Egyetertes 
(Cupa de Vară R.P. Ungară) 1, X

• Programul concursului Prono
sport nr. 31 din 5 august 1962 cu
prinde următoarele meciuri :

1. Dinamo ț bor — Rapid (Cupa 
Loto-Prono port)

2. Metalul București — Steaua (Cupa 
Loto-Prono port)

3. Metalul Tirgoviște — Prahova
(Cupa Loto-Pronosport)

4. Carpați Sinaia — Poiana Cîmpina 
(Cupa Loto-Pronosport)

5. Crișana — C.S.O. Timișoara (Cupa 
Loto-Pronosport)

6. Vagonul Arad — U.T.A. (Cupa 
Loto-Pronosport)

7. Szeged — Ferencvăros (Camp. 
R.P.U.-A)

8. Dorog - M.T.K. (Camp. R.P.U.-A)
9. Gyor — Szombathely (Camp. 

R.P.U.-A)
10. Ujpesti Dozsa—Salgotarjan (Camp, 

R.P.U.-A)
11. Budai Spartacus — Szekesfeher

vâr (Camp. R.P.U.-B)
12. Nyiregyhâza — Ozd (Camp. 

R.P.U.-B)
PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT nr. 29 etapa din 22 Iulie 1962 
Categoria I: —; Categoria a Il-a: 2 va

riante x 9.013 lei ; Categoria a Hl-a : 31 
variante x 872 lei ; Categoria a IV-a : 
298 variante x 151 lei.

Fond de premii : lei 90.129.
LOTO CENTRAL

La tragerea Loto Central din 27 iulie 
1962, au fost extrase din urnă următoa
rele numere :

1, 43, 13, 38, 8, 44, 83, 90. 4, 5.
Premiul special A : 1, 5, 43.
Premiul special B : 4. 8. 38.
Premiul special C : 90. 44, 13.
Fond de premii : 813.802 lei.
Cîștlgătorll celor 3 autoturisme de la 

tragerea specială Loto Central din 20 
iulie, sint : Ilea Ion — Oradea, str. De- 
cebal nr. 66; luhasz Maria — Oradea, 
str. Sandu Aldea nr. 2 ; Vass Franclsc 
— Cluj, str. Cuza Vodă nr. 4.

De menționat că toate cele 3 autotu
risme au fost obținute pe bilete sfert.

Tragerea următoare va avea loc vineri 
3 august 1962, la Constanța.

Rubrică redactată de Loto-Prono
sport

Turiști ! Folosiți timpul liber în excursii pe munte. — Vizitați cabanel< 
Poiana Sfînii, Cota 1500, Vîrful cu Dor, Babele, Peștera, Padina, Caraiman 
Căminul Alpin, Muntele Roșu, Cheia.

Cabanele sint utilate și aprovizionate de către:

ÎNTREPRINDEREA
RE&ÎONALA A STAȚIUNILOR 

BALNEO'CLiHATERÎCl 
r/4naiqj

t

►
► ► 
t►► ►►
►

PORTUL BICAZ
Pune la dispoziția publicului, mijloace de transport și plimbări de 

agrement pe lacul de acumulare V. I. Lenin-Bicaz.
Unitatea dispune în acest scop de un parc de nave de pasageri 

bine amenajate, radioficate și un număr de șalupe taxi.
Pentru grupele de excursioniști organizate se acordă reduceri 

tarifare la cursele regulate de pasageri.



MUTAREA
Inginerul Mireea Vlcol 

era îndrăgostit pină peste 
urechi de Geta Cofocaru 
de la cantabilitate. Cînd 
tntîlnea privirea ochitor ei 
albaștri nu mai era In 
stwe să înmulțească cinci 
cu șase, nici chiar cu aju
torul riglei de calcul.

Ce cuvinte fermecătoare 
die dragoste li spunea, ce 
sisteme originale de arși 

gLezvălui iubirea nu inven
tez. Dar teitâe doar în 
gînd, căci de cite ori o 
întâlnea simțea cum ti piere 
graiul și iot curajul l se 
risipea de parcă nici n-ar 
fi fost. Și nu m tetZbeeau 
decît în timpul tucrutui, In 
prezența altora, de & în
tâlnire în, doi nici vorbă 
nu putea fi — pentru aste 
era nevoie de un act de... 
eroism, care depășea posi* ' 
bililățile lui.

O fotografie'' de care
• campioana’noastră mondia- 

lă la... floretă, ,-Olra Sfabd 
iși ca amiuti totdeauna cu 
nespusă bucurie : la Buenos 
Aîres, cîteva“clipe după- 
ce talentata noastră spor
tivă a cucerit titlul su
prem...

Un fotoreporter din ca
pitala Argentinei a imor
talizat momentul în ca>~e 
floretista țârii noastre se 
afla pe tâeapta cea 
înaltă a podiumului '* 
stelat în sala 
Gimnastică și 
Buenos Aires,
Olgăî Szabo,

mo: 
te- 

Clubulai de 
Scrimă din 
în dreapta 

loretîsta so
vietică Galina Gorohova, 
clasata pe locul 2. In stân
ga • cam picailei m ondiaLe, 
sportiva maghiară Etelka 
Naghy-Juhasz, care a ocu
pat locul 3.

DIN

VMeeiuî'. gîgant^or-, eu 
prile jul • eăruia excelentul 
atlet sovietic Valeri Bru
mei a stabilit tm fenome
nal record mondial la înăl
țime (2,26 m) continuă 
să se afle rn centrul aten
ției iubitorilor de sport 
din lumea întreagă, lată 
cîteva spicuiri dm presa 
strămă, în legătură eu a- 
oest important eveniment 
atletic. - *

• Comitetul de organi
zare a meciului a primit 
cerpri de bilete de pe în
treg ț^ritoriuF Stânelor Uni
te. ivește 150,000 de spec
tatori au urmărit din tri
bune — în cele două zile

•t- 
fi 

te- 
te- 

eagi rețea 
a Statelor

I

I

de concurs — disputele 
leților din U.R.SS. 
Ș.U.A. Studioorile de 
leriziune au traimșrs 
tîlnîreâ pe tn 
de televiziune 
Utfite. J

• 500 de zii 
cine reporteri 
țări ale luni 
Italia Franța, Anglia^ <4C-) 
au făcui special deplasa
rea în S.U.A. pentru a ur
mări meciul.

• Președintele John 
Kenaedy a adresat nr. «te- 
ssj sporurilor din U.ILS.S. 
și S.U.A. peezenți la Palo 
Aho: ,.Slnt bucuros că am 
posibilitatea să salut ’ pe 
parLiriparrțu la mec iu L da 
atletism tl-R.S.S. — S.L,.-L 
Ambele echipe au sosit la 
Palo Alto pentru a se în
trece pe terenul de sport 
intr-un spirit przetensc. Kâ 
doresc succes

Nume famJîar oricărui

P LIC...

peste o frînghie. în toată 
curtea se auzea: „Cine va 
învinge, acela va fi Bru
mei*.

• UnuT dintre 
care au obținut un i 
excelent în meciul , 
ților“ este negrul 
Hayes. El a alergat 
în 10,2. In urmă cu 
el s-a remarcat în 
de 100 yarzi, cînd 
curs această distanță 
9.2— record mondial (re
zultat eare echivalează cu 
aproximativ 10,0 pe 100 
metri y.

Negrul din Florida este 
la ora actuală cel mai ra

atlețri 
rezultat 
,gigan- 
Bobert 
100 m 
6 luni 
proba 

a par- 
în

Prima rundă L-a pus 
față In față la aceeași 
musti. despărți ți de tabla 
de șah. Erau... adversari 
Și doar toți din uzină erau 
convinși eă el va fi cam
pionul. Dar cum să fu 
campion. cînd chiar dîn pri
ma partidă ai »n aseme
nea adversar ? Cu Geta b» 
față nici apărarea Nimza- 
vici, nici apărarea Karo- 
Kcum niL folosesc la ni
mic. Chiar y£ cwifflMri 
mondial ar fi stat dezar
mat 
tei !

cile
pierdea cite o figură și, 
cum o privea destul de 
des, situația lui ajunsese 
disperată. Suporterii lui 
nud mai recunoșteau. (S-a 
prostit de tot campionul 
nastru ! )■. Ridicau din u- 

Iar Geta îl privea Intr-un meri și-și daruiau simpa- 
fel de parcă i-ar fi repro
șat indiferența pe ca^e o 
arăta față do ea. Mircea 
ar fi dat oruee nunnai să 
poată sta o data de vorbă 
cu ea între patru ochi. 
Dar de unde să iei cura^ 
jul pentru a o invita ?

Ocazia de a sta fațâ-n 
s-a ivit mai repede 

decis s-a așteptat. Amin- 
d&i erau șahiști pasionați 
și te uzină' se organiză un 
campionat al as&eiației. Și, 
bineînțeles, amtedtfi luau 
parte.

Dar Mircea 
doar ca să 
clipe aproa-

In fața privirilor Ge

dezastrul începu. De 
ori uita Ia Cela

tide altor far ori ți ai cam
pionatului. Singurul care 
nu-și pierduse încrederea 
în el era șeful contabil.

— Ce înțelegeți voi din 
șah ? — le spunea el tu
turor. Mircea are azi o 
metodă ori finală de joc. 
Fiecare figură pe care o 
sacrifică na e decît a cursă 

Ascul- 
Mircea 

șl cîști-

arunca o privire fugitivă 
pe tabla de joc fși dădea 
imediat seama că pentru 
Mircea partida e iremedia
bil pierdută, 
continua jocul 
mai fie cîteva 
pe de Geta.

în Unu sosi timpul de 
întrerupere a partidelor. 
Mircea o mai privi o dală 
lung pe Geta, lai o foaie 
de ktrtie, scrise pe ea mu
tarea următoare și o intra- 
da-se tetr-un. pisc pe care-l 
Lipi cu grijă.

Ziua următoare era des
tinată continuării partide
lor întrerupte. Ajungind 
la masa de joc Mircea se 
roși ca im mac.
privirile în jos și începu 
să se bî&>îie:

— Tovarășă Geta, eu... 
am scris în plic o... o mu
tare... o mutare greșită... 
Vă rog... vă rog să-mi dați 
plicul înapoi fără să-l ci
ti ȚÎ-.

ce figură strașnici !-• fă
cut ?

Toți ardeau de curiozi
tate să afle mutarea ge
nială care i-a dat posibi
li lalea de a cîșiiga partida. 
Dar Mircea s* Geta refu
zau să divulge secretul și 
să comenteze partida lor.

Carted furi cunoscute 
rezultatele campionate! ai. 
Pe lacurile mud și doi se 
găseau Geta și Mircea, pe 
locul trei șeful contaml, 
iar apoi, pe locurile urmă
toare, se ailan fn fund 
nusei de nuală ceilold par- 
tâcipanți la campionat îm
preună cu rudele și prie
tinul mirilor.

Sfateți cnrioșî sâ știți 
ce mutare a dsf Mircea 
tn plic ? lată ce era scris 
pe Miel .*

«Te uibcse. GetuU« U 
să fii soția mea“.

re din limba 
rusă de DRAGOR 
VACARJUC-CWi>

la.
al sportului. TA

MARA PRESS, maesiră 
emeriîă a sportului din 
U.R.S.S. este singura at- 
ie*.â din 
proba de

superioară ci
frei de 18 m .— 18.55 m 
Tamara obține insă re
zultate Ia fel de bune ?i 
kiU’-o ahă probă atleîkt 
— aruncarea discului. 
Campioană oiimpică la 
Roma. în nenumărate 
rinduri campioană a Uni
unii Sovie/ce. Ia vîrsta 
de 25 de ani ea este una 
din cele mai bune atlete 
axe lumii, iar ki meciul 
de ateism S LL A. — 
U-R.S.S. a fost ! 
care a ciștigat 
probe.

• Ziarul englez 
Herald*, pentru a 
sarcina cititorilor • săî care 
ar vrea să calculeze cît 
reprezintă 2.26 na, suge
rează metoda următoare i 
„Lipiți pe un zid patru

lume care Ia 
aruncare a 

a realizat o per- 
superioară

singur <*
două

,Daily 
ușura

Jîr ziarele noastre, în toată 
lungimea lor, și tot vă 
vor mai trebui cinci țoii 
pînă la nivelul pe care l-a 
realizat Valeri Brumei*»

• într-un alt ziar en
glez, ^Daily Mail*, Valeri 
Brumei este înfățișat în- 
tr-un costum de cosmo
naut. El trece liniștit pe 
iaigă un sportiv în tricoul 
S.LLA.0. care-l privește ui
mit. Același ziar anunță că 
antrenorul hii Brumei speră 
că la campionatul european 
din septembrie Valeri va 
Bhiau mălțimea de 2.28 m.

• Corespondentul din 
Londra al ziarului „Soviet-1 
ski sport* scrie că englezii 
sint literalmente surpaiași 
de succesul Iui Brumei. 
După părerea lui. Brumei 
este fără exagerare spor
tivul cei mai popular în 
întreaga Mare Britanie. 
„Mergînd ieri la lucru., 
serie corespondentul ziaru
lui „Sovietski sport* am 
văzut Intr-o curie un grup 
de băieți în vîrstâ de 
10—12 ani care săreau

pid om din hune. El n-are 
sici 20 de ani. Ii va îm
plini la sfîrșitul acestui 
an. R. Hayes este un ade
vărat colos... printre s-prin*- 
terii obișnuiți: are 90 de 
kg- și 1,85 m. Specialiștii 
consideră că Hayes, care 
încă nu a ajuns la posi
bilitățile sale maxime, se 
anunță de pe acum favo
ritul J.O. de la Tokio.

ro g

POSTA MnonZIM*
GHIORGHE CURCA,

PIATRA NEAMȚ. — 1) 
Petre Babone. de M Pe- 
tnHui. a Împlinit in martie 
27 de ani. El este originar 
rfia BâieoL Ocva timp a 
jucat la Dinamo Obor și 
apei la Dinamo Bwurești 
și Pe trei ui. in anul 1S€1 
a activat in „B”, la Pra
hova Ploiești, de unde a 
făcut un... pas și s-a în
tors la Petrnfttl. Este una» 
dintre șuterii noștri cei 
mai puternici. Numai că, 
uneori...
...Pentru el e mică poarta 
Șapte metri! Puțin, zău! 
Lui i-ar tre»m o poartă 
Din Pk)iești pînă-n... Bu

zău !
UN GRUP DE SALARI-

întinsă adversarei, 
tațumă pe mine 
are partida. ©a 
<at» !

IW timpul trecea fi ct$- 
fc’giU na se vedea. Oricine

Vă înțeleg foarte 
tovarășe iwguier, dar 
e joc.

Vă rog— vă implor— 
— repeta Mircea.

Dar Geta rupse pReul cu 
un gest energic și citi. Pe 
obrajii ei apărură văpăi, 

în jos, 
stinsă : 

foarte

bine, 
jocul VARIETĂȚI

PREGĂTIRI
PENTRU J. O. 1*64

trat controverse ca cea 
la sosirea în proba

INTERVIURI
pleeat din gară trenuL., Pregătim, pentru la toamnă 

Apărarea om i&... Om.Pe excursioniști îi știu; 
Cercetând atent „teneriul* 
Le-am Ger ut un interviu:

— De pe asum mă preo
cupă 

Campionatul următor ; 
Deci cub tuia preferată
£ normal.. YWnl cu Dtm!

O sportivă eu aere
de vedetă

— Lotul nostru numeros 
ÎS la Timișul de Jos
Eu tesâ deschis le^am

spus :■
Vreau doar... Timiș ui de 

Sus !

fiți Bala;

— Gîndul pentru „euro- "■ 
pene* 

Mă frâmînă. Prin urmare 
în vacanță, nota bene, 
Am să urc lat... Piatra

Mare.

Vn antrenor de baschet

— Sus
în peisajul policrom,

pe Omul, la cabană,

ochii i se lăsară 
și spuse cu voce

— Mutarea e 
bună. Mă predau.

Șeful contabil era 
Hr. Opn 
nații șahului și 
neobosit .*■

— Ce v-are
i Nu se putea, ca 
. piardă partida. 1

Un- veșnic nem.ultum.it
— în excursie plec azi 
Spre cabana „La Trei

Brazi** 
însă, poți să mă asculți : 
Preferam rut trei... mai 

mtilți !' 
Sub semna tul

— Spre a fote o plăcere
— Sigur — cititorului 
îmi pleuri fie o ședere
La... Cura Humorului !

I. CHIVU

pe toți 
le

tn de- 
poaio- 
repeta

spus e» 1 - 
Mireea să i. 
Ați văzut •

în vederea Jocurilor 
Olimpice din 1964, tehni
cienii japonezi sînt pe cale 
de a pune la punct un sis
tem electronic de măsurare 
a timpurilor înregistrate în 
psabele de Relație.

Se pare, așadar, că la 
viitoarea ediție a J.O. im 
vom mai awa de înregis*

de 
de

100 m liber de Ia Roma, 
probă în care acordarea 
medaliei de aur australia
nului
▼iu și
UU...

AȚI DE LA I. P. A — Htt- 
mis n-a iucat niciodată la 
Rapid. A fost legitimat 
la Venus și, în ultimii lui 
ani de activitate fotbali»- 
tieă, la U.T^A. Actualmente 
este antrenor la I.M.U. 
Medgidia, noua oaspete a 
eaxegoriei B ia fotbal.

DUMITRU CRĂCIUN, 
COMUNA “ ~ '
— Oricit am avea 
mă de sportiv” 
imposibil să vă 
Ia întocmirea unui album 
cu istoricul campionatului 
mondial de fotbal, datele 
pe eare le aveți dv. limi- 
tiadu-se Ia actuala ediție 
și noi urm în d să vă fur
nizăm rezultate, formații 
etc. de la celelalte... 6 edi
ții! Chiar dacă rai-aș lua... 
concediu pentru treaba a- 
ceasta și încă nu e sigur 
câ aș putea sirînge toate 
datele cerute! La o cerere 
mai modestă, mai reafe-tă 
«inima noastră de sportiv* 
nu va ezita să vă răs-

CRĂCIUN, 
CALINEȘTI. 

„o ini- 
ne este 
ajutăm

Devitt a fost foarte 
contradictorii» dîscu-

O OPERETĂ. 
CU SUBIECT SPORTIV

MECI Mi JWWKl

— De ce phngl, măi flîrcăul'e ?
— Cum să nu pling ?! Rîde antrenorul de mine, 

cică joc ca un senior I
Dessn de M. Cîeneîu

Sportul constitui^ o 
sursă de inspirație nu 
numai pentru scriitori, 
sculptori* pictori,. ei și 
pentru oamenii de teatru.

Recent, pe scena tea
trului de operetă din Ber
linul democrat a avut lac 
premiera operetei 
schaoarze Perle* (Perla 
Neagră)a o realizare a li- 
bretiștilor Jurgen Degen
hardt și Helmut Bez $i 
a e&mpozitorutei Gerhard 
Kiteifel. Această opcwtă, 
tratând o temă din lumea 
fotbalului, pornește de la 
cîteva episoade din viata 
tei Pele (de aici și nume
le ei !). Ca idee generală, 
opereta „Perla Neagră* 
condamna practicile mur
dare ale sportului profe
sionist.

MIRON GITA, COMUNA 
BRANISCA. — 1> In mo
mentul cînd un pion a 
ajuns pe cimpul die tran
sformare» nu se mai aș
teaptă nici o mutare a ad
versarului. Pionul „devine” 
regină, turn, cal sau ne
bun, la alegerea jucătoru
lui respectiv. — 2) Cit de 
mare este pauza regula
mentară la fotbal? Potri
vit regulamentuluj, pauza 
ar trebui să dureze numai 
5 minute. Dar această pre
vedere a regulamentului a 
căzut în desuetudine 
toate merHftanete, 
practic inaplicabilă ___
cauza distanțelor care se
pară terenul de joc de 
vestiare, pe marile sta
dioane modeme. In £e&»l 
acesta, fără să existe o 
Imtărîre; F.IJȘ’.A., se face 
o pauză de aproximativ 

15 mîrmte intre cele două 
reprize ale unui meci de 
fotbal; Unii arbitri exage
rează, ținînd pauza și 
mai mult.

DUMITRU DCROBAN- 
TU. BAS ARABI. — Titus 
Ozon a împlinit în luna 
mai 35 dfe ani. A jucat de 
15 ori îa prima reprezen
tativă a țării. Excelent tcb- 
mesan, ei „face” și azi, de 
multe ori, jocuri foarte 
bune. Păcat că a pierdut 
una din calitățile sale 
esențiale : viteza!.

N. VOICU, BUCUREȘTI. 
1) Âtietico Madrid n-a cîș- 
tigat nici o ediție a C.C.E. 
la fotbal. Pe primele cinci 
le-a cîșțigat Real Madrid, 
iar pe ultimele două Ben
fica Lisabona. — 2) Am 
mai spus: la atletism nu

pe 
fiind 

din

mea, ele constituie, în 
fapt, campionatele mon
diale ale acestui sport. —

GH. STEEIAN, MORO- 
IENI. — 1) Recordul mon
dial la proba de 100 metri, 
bărbați este de 10 sec. (de
ținători Harri (R.F.G.) și 
Jerome (Canada). Dar și 
10,1 este o performanță 
foarte rară. — 2) Campio
natul mondial de fotbal de 
la Montevideo a avut loc 
în anul 1930. — 3) Care au 
fost cei mai buni portari 
în eampienaturl categoriei 
A, ediția 1961—1962? 
punsul la această w™Fe“ 
bare nu trebuie sa țuia 
seama neapărat de numă
rul golurilor primite, yoi- 
neseu, de pildă, a primit,.. 
45 de goluri și totuși a 
fost unul dintre cei mai 
buni portari ai campiona
tului. S-au mai evidențiat 
_  aceasta este cel puțin 
părerea noastră — Mîndru, 
Datcn și Coman de la 
UpETRE SOROI, PETRO- 
SENI — Recepția telefoni
că n-a fost îndeajuns de 
oiară la meciul de cupă 
Jiul — Steagul roșu, ast
fel că în loc de Zamfir 
a apărut ca portar al 
jiului Zahaxîa. B«r cum 
în acest meci portarii celor 
două echipe au primit cite 
4 golurK peate «ă Hai Zam
fir îi convenea să fi rămas 
cu vina... Zaharia!.

FOW POSTAȘI!

In patru rînduri
...Ce s-ar mai- putea 

spune despre victoria 
lui Dorin Giurgiucă în 
proba de simplu băieți 
din Criteriul european 
al juniorHor l*a tenis 
cfe masă.

Cum Ia concurs în frunte 
s-a clasat 

Și n-a pierdut în fața ni- 
mănixi, 

E clar: Criteriul a însemnat 
De fapt... criteriul valorii

Calitatea unor 
popice lasă de dorit.

Astfel de bile nu-s 
Pentru acei ce Ie*-au

lui! 
bile de

o fala 
«w— ________ lucrat

Ei le-aii făcut de mintuială 
Zicfndu-și: tot sînt..- de 

aruncat!
V. D. POPA

nem.ultum.it


Părerea unui ziarist maghiar

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL DIN ROMINIA
A FOST PLIN DE ÎNVĂȚĂMINTE

Am urmărit, in calitale de ziarist, dar mai ales finala Rominia — Dane- 
multe dintre meciurile celui de al doi
lea campionat mondial de handbal in 
7 feminin, desfășurat recent in Ro
minia. Sin4 convins că nu spun o nou
tate. dar jocurile pe care le-am ur
mărit la Brașov, Sibiu și București au 
întrecut din punct de vedere calitativ 
toate partidele la tare am tost mar
tor in ultimii ani. Cea de a dona edi
ție a campionatului mondial de hand
bal in 7 feminin 
greșul evident pe 
plină sportivă 1-3 
mii ani in multe 
firește, în primul 
Popul a ră Rom -nă.

Competiția din Rominia. in compa 
rație cu prăna ediție a .mondialelor" 
de la Belgrad, s-a caracterizat prin 
aceea că — in prezent — un număr 
mare de echipe posedă jucătoare cu 
o (elinică individuală remarcabilă, 
dar care, in același timp, aplică cu 
succes jocul colectiv, spectaculos 
Poate tocmai <ie aoeea multe partide 
an tost interesante, de un înalt nivel 
tehnic și tactic, cu răsturnări de scor 
spectaculoase

Cu atit mai mull swesul repurtat 
de reprezentativa Rotniniei este deo
sebit de valooas. iar teiul în care 
handbaliste!* ramine au șUui sâ ob
țină victoria a constituit pentru spor
tivele maghiare un prilej de reale în
vățăminte: Intilnirea dintre handba
listele romine și cele cehoslovace.

a consemnat pre
care această disci- 
iuregislrăt in ulti- 
țări ale lumii și. 
find în Republica

nurca cu greu pot fi uitate de către 
iubitorii liandbalului. După ce un 
hmp, intre sportivele romine și da
neze a existat un oarecare echilibru, 
treptat. selecționata Rominiei s-a im
pus printr-o mai bună pregătire teh
nică și tactică, reușind să obțină o 
splendidă victorie sportivă. După pă
rerea mea, campioana mondiala, da
torită unei foarte bune pregătiri teh
nice. tactice și fizice, a găsit în toate 
partidele drumul cef mai scurt spre un 
rezultat favorabil.

Pentru echipa maghiară, campio
natul mondial din Rominia poate fi 
considerat un mic eșec. Venisem la 
această competiție cu speranța obți
nerii unui loc fruntaș, cit mai aproa
pe de prima clasată. După cum se 
știe, echipa noastră n-a reușit lucrul 
acesta. De multe ori. in momentele 
decisive, handbalistele maghiare, nestă- 
pinindu-și 
bilitățile 
parea la 
arătat ce 
nea dat

nervii, au jucat sub pași
lor. fosă oricum, partici- 
campionatul mondial ne-a 
avem de tăcut pe viitor, 

posâMlitatea să urmărim o 
serie de echipe valoroase, de la care 
am avut midie de învățat. Cu etor- 
turi dublate, prin aplicarea în practică 
a celor invățafe cu prilejul campio
natului mondial din Rominia, sperăm 
j in viitor și handbalul maghiar va 

obține succese de prestigiu.

CSECSEt IOZSEF 
redactor La _Nepsport“-Budapesta

Activitatea internaționala de natație
înotătorii de 

gătesc intens 
(eter europene 
cursurile inten 
ficare se tin la 

în cadrul i 
zentativeie fUli 
care a avut ii 
fost corec'aie 
pene: ia 300 
tâtorul Hetz fRFG) 
zultatul de 2:15,5 ( 
Italia 2:16.0) iar la 
Kupper? (RF.G.) a 
de 2:15,0 (vj.

conimenl se pre 
ederea campănna- 
ia Leipzig Con
tate și de veri-

F- Germane, 
n Ren» hi 

recorduri

a obținut re- 
r r. Denoerîein-

200 m spate 
realizat timpul

R 
Sar

codrul unui con 
s-au înregistrat re
tras femei: Kock 
100 m fluture fe 
(Suedia) 1:10.7;

ZOLTĂH HORVATH (R.P.Uj
CAMPION MONDIAL LA SABIE

baraj cu 
este cel
pe 
P.

care
Uh-

Sportivul maghiar Zoltan Horvath a 
cîștigat proba de sabie la campio
natele mondiale de scrimă de la Bue
nos Aires, după un meci de 
polonezul Pawlowski. Acesta 
deal treilea titlu mondial 
îl ciștigă reprezentanții R. 
gare la actualul campionat.

Clasamentul final al probei de sa
bie : 1. Horvath (R.P.U.) 6 victorii; 
2. Pawlowski (R.P.P.) 6 victorii; 3. 
Arabo (Franța) 4 victorii ; 4. Pesza 
(R.P.U.) 4 victorii; 5. Meneleuy 
(R.P.U.) 3 victorii; 6. Calarese (ita
lia) 3 victorii; 7. Parent (Franța) 
2 victorii; 8. Ochyra (R.P.P.), una 
victorie.

Pentru finala probei de spadă pe 
echipe s-au calificat : U R S S., [ta
lia, Franța și Suedia, O mare sur
priză a constituit-o eliminarea echipei 
R. P. Ungare. (Agerpres).

Cupa Galea
In cadrul turneului zonal pentru cupa 

Calea la tenis de cimp, echipa de tine
ret a R. 1’. Romîne a învins cu 5—0 
selecționata Luxemburgului. In ultimele 
două probe de simplu, l*opovici a cîș
tigat la Braseur cu 6—4, 8—6, iar
Dron l-a invins pe Schițtz cu 6—2, 6—2.

la
învingători în turneul de la Budapesta
BUDAPESTA. 27 (prin telefon). — 

In localitate a început vineri un mare 
turneu internațional de handbal în 7, 
In întrecerea echipelor masculine sînt 
prezente echipele Spartăcus Buda
pesta (campioana R. P. Ungare), 
■Ferencvaros Budapesta, H. C. Za-

ȘÎgreb (campioana Iugoslaviei) 
Steaua București.

Primul joc, H. C. Zagreb — 
reacvaros s-a încheiat cu victoria

Fe-

handbaliștilor iugoslavi, cu scorul de 
18—17 (10—9). In cea de a doua 
întîlnire Steaua a realizat o frumoasă 
performanța reușind să învingă Spar- 
țacus Budapesta cu 23—17 (9—6), 
prin punctele înscrise de Schmid (7), 
Iacob (6), Oțelea (5), Bulgaru (2), 
Telman, Samnngi și Jianu.

Azi, Steaua întîlnește pe H. C. Za
greb, iar mîine pe Fereocvaros.

Selecționata de volei (tineret) a tării noastre
a întrecut pe Vasutas (R. P. Ungară)

o ultimă verificare înaintea ple- 
la Festivalul mondial al tinere- 
și studenților de la Helsinki,

Ca
carii
tutui
selecționata feminină de volei (tine
ret) a țării noastre a susținut joi 
după-amiază o partidă amicală în 
compania echipei Vasutas Budapesta.

Fără a se întrebuința prea mult și 
fără a etala întreaga gamă a posibi
lităților Lor, voleibalistele noastre au

Steaua București a cîștigat turneul international
de baschet de la Sibiu

Reprezentativa de tenis 
a R. P. Romîne — 
virtuală campioană 

balcanică

6—2. 6—I. 6—I; Ranghelov — Oren- 
ly 6—3. 6—2, 6—3; Ciuparov. Ran
ghelov — Bites. Daș 7—5. 8—6. 6—1.

s înaintea 
de astăzi) 
(îlnește R.P F. Iugoslavia și R. 
Bulgar>a are adversar echipa Grecie: 
(meci decisiv pentru ocuparea locu
lui secund), clasamentul turneului bal
canic este următorul : 1 R. P Ro
mină 3 victorii, 2—3. R. P. Bulgaria 
și Grec’a 2 v, 4. R.P.F. Iugoslavia 
1 v, 5. Turcia 0 v. De notat că io caz 
de egalitate in clasament departajarea 
se face pe baza rezultatelor directe.

ultimei zile de joc (n.r. 
in care R P. Romină in-

P.

2:16.5). Alte rezultate: 100 m fiu- 
• re femei: Hwtaăe (RFG) 1:12.5; 
li polo. Italia a învins RF.G. cu 
4—0 <2—0. 1—0. 0—0. 1—0).

La BackpooL inolâloarea engleză 
Lortsbro-jgli a obținut rezultatul de 
2 52j5 pe 229 yarn bras, iar la 110 
var» fluture Coterii s-a eiasat pe 
primul ioc cu 1:113

La Uppsala. ■ 
curs iotemațioBal 
zultateie: 100 m 
(Olanda) 1:25,6; 
met : Steobaedt
100 m liber fentei: Hagberg (Sue
dia) 1:04.9; 100 m spate femei: 
Ekdahl (Suedia) 1:17.5; 4X100 m 
mixt femei: Suedia 5:01,5 (record 
suedez).

Rezultate foarte bune a obținut 
francezul Gottvalles în cadrul cam
pionatelor de natație ale Franței. La 
100 m liber el a realizat timpul de 
55,6 (record francez) iar la 200 m 
liber el a obținut timpul de 2:05,2 
(record francez). Prin obținerea unor 
rezultate foarte bun* la 200 m liber, 
francezii sînt favorițî ai probei de 
4X200 m. După Gottvalles rezultate 
bune au și Pornmat (2:08,6) și in 
special Christophe (2:07.9).

Cu prilejul campionatelor de na
tație ale Japoniei, inolâloarea ame
ricană Dona Devarona, in virstă de 
15 ani, a stabilit un nou record mon
dial la 400 m mixt cu timpul de 
5:24,7.

V. »\ou De pe
Da

de

luni, in Capitală, 
Campionatele 
internaționale 
tenis ale R.P.R.

De
cile clubului, sportiv Progresul din 
Capitală vor găzdui întrecerile Cam
pionatelor internaționale de tenis ale 
R.P R. La această, coni|>etiție vor con- 

. cura pe lingă parlicipanții ,1a -Bateai 
niada .de tenis desfășurată la . Biașov 
și o serie de jucători fruntași din țara, 
noastră și aiți ,tenismani reptifațL de 

.peste liotare. Printre, ei se află cam- 
. apioana R. P, Polone, Skrțrttowna, 
. opekmezii.GSșiorek și.Piatek, eampioa-:

■o*a R P. F.. Iugoslavia, Maia-Djukiei. 
iși campioana Turciei, Sevim Barufay.

luni și pînă duminică, terenu-

SIBIU 26 (prin telefon). în ultima 
zi a turneului internațional de bas
chet masculin, care s-a desfășurat in 
localitate, echipa campioană a țării, 
Steau București, a invins selecționata 
orașului Sibiu cu scorul de 96—78 
(49—42). în acest feL baschetbaliștii 
militari au ocupat primul loc in cla
samentul general al turneului. La a- 
cest ultim joc, o comportare bună au 
avut: Novacek (20), De m ian (23) și 
Folbert (8) de la Steaua, Podravcu 
(16), Cernea (23) și Kiss (18) din 
lecționata sibtană.

ue~

de a doua
Leipzig și

partidă, dintre 
lotul de tineret 
foarte disputată.

Cea
Worvărts
a oferit o întrecere
Mai experimentați baschetbaliștii ger
mani au învins cu scorul de 67—63 
(29—33). Cei mai buni jucători : Ple-itz 
(16), Wise! (13), Kbtze (12), Plou (14) 
de la Vorwărts și Cimpoiaș (13), Cim- 
peanu (13), Visner (12) și Viciu (11) 
din lotul de tineret.

obținut cu ușurință victoria la scorul 
de 3-0 (15-5, 15-7, 15-11) și puteau 
cîștiga seturile la diferențe și mai 
mari, dacă ar fi insistat mai mult. 
Antrenorul lotului, prof. N. Murafa, 
a folosit mai bine de jumătate de 
meci aceleași jucătoare (Doina Po
pescu, Alexandrina Berezeanu, Elisa- 
beta Nodea, Domnica Costîc, Corne
lia Moraru și Dana Golimaș), doar 
spre sfirșitul setului al doilea intro- 
ducind, mai irutii pe Ileana Encules-u, 
apoi pe Iudith Kohn, iar in s. Jk» 
ultim și pe Magda Kondonoasy. Vo
leibalistele noastre au arătat multe 
lucruri bune (îndeosebi în acțiunile 
de atac), ele dovedind că știu să-și 
impună jocul cind situația o cere. Se 
impune mai multă atenție la blocaj și- 
ar trebui ca jucătoarele noastre, in
diferent de adversar, să privească în
totdeauna jocul cu toată seriozitatea:

Sîntem convinși că echipa feminină 
de tineret a țării noastre va confir
ma în Finlanda bunul renume de 
se bucură pe 
leiul rominesc.

p-lan in ternați-omal
care
vo-

ILIE lONESCU-coresp. ★
terenul Progresul

★ ★ ★

BRAȘOV 27 (prin telefon de la 
mrsul nostru). Astăzi a inceput in 
calitate turneul internațional de bas
chet masculin, la care participă for
mațiile Vorwărts Leipzig. Steaua 
București, Lotul reprezentativ de ti
neret și selecționata orașului Brașov.

Primele partide au fost foarte dis
putate, oferind spectacole de bună ca
litate. în special, meciul dintre Vor-

tri- 
rO-

TURNEU INTERNATIONAL

wărts și selecționata Brașovului a pa
sionat per și simplu, conducerea la 
scor altemind in tot timpul jocului. 
A învins la limită echipa brașoveană 
cu scorul de 67—66 
de a doua 
a întrecut 
de 61—56

FEMININ

irrtilnire. 
Lotul de 
(30—29).

(27—27). In cea 
Steaua București 
tineret cu scorul

1
D. STANCULESCU

LA SAN GIORGIO
SAN GIORGIO 27 (prin telefon). 

A început turneul internațional de 
baschet feminin, la care participă 6 
echipe și anume : Dinamo Moscova, 
F.I.F. Copenhaga și Standa Milano 
(campioana Italiei) în seria I și Ra
pid București, A.Z.S.A.W.F. Varșovia, . se 
Smuc Marsilia în seria a Il-a.

După cum ne-a transmis tov. Ocbav
Dimitriu. secretar general al F. R. —-r.
Baschet, care însoțește echipa dubu- 39—23 (26—16); A.Z.S.A.W.F, Varșovia- 
hri Rapid la acest turneu. întrecerile 
se bucură de un interes deosebit, în 
special în rind-iil turiștilor âflați în 
această stațiune.

In prima zi, reprezentanta țării 
noastee, echipa Rapid București a avut

zi de odihnă. Baschetbalistele feroviare 
vor susține primul meci in . compania 
echipei franceze Smuc Marsilia, iar 
apoi vor juca cu campioana R.P. Po
lone, A.Z.S.A.W.F. Varșovia. Jocurile 
finale pentru locurile 1-2,, 3.-4 și 5-6 

dispută duminică seară. Iată
acum și primele rezultate înregistrate: 

Stand a Milano—F.I.F. ' Copenhaga

Smuc Marsilia 57—45 (27—23). Echipa 
poloneză a avut cele mai bune jucă
toare în Ropowsfou și Japolșlca. Parti
da a fost condusă de arbitrul romîn 
Gh. Roșu.

pistele de atletism
• Atleta polmezâ Teresa Ciepla a 

alergat 194 m in 11J5 !
• Iată cîteva rezultate înregistrate

in intîlnirea diatre echipele R. D. 
Germane și R- S. Cehoslovace, des
fășurată la Braga BARBATT : it» m: 
Mandlik (C> UJA; 4M m: Klimbt 
(R.O.G.) 473; 3080 » obstacole : Buhl 
(R.D.G.) 8:3M; disc: Milde (R.D.G.) 
55.47 m ; 1OM0 m : Janke (R. D. G.) 
29:33,0 ; prăjina; Preussger (R.D.G.) 
.4.65 m ; greutate: Skobla (O 18,27 m; 
ciocan,: Lo4z (R.DlGJ 64,® m (record _ ,_____ v
al R.D G.). Rezultat final 129-83 in puncte în meciul de atletism cu Nor- d 
favoarea echipei RJJ.G. FEMEI : 
lungime: Ctatas (R.D.G.) 6.13 m; Pri—

dțhrlpva (C) .636 m. (record cehoslo
vac) ; greutate : Garâsct» (R.D.G.) 17,31 
m ; 800 m : Kaufmann (Rib.G.)- 237,4; 
suliță; SchWaltoe (R D.G.) 50,59 m ;
80 mg Bateer ■> (R;O.G.) 10,9 ; disc :

Aseară, pe
Capitală, formația budapestană 
sutas a susținut cei de-al doilea meci 
al turneului in țara noastră, intilnind 
echipa de tineret a clubului Rapid. 
După o partidă viu disputată, care a 
necesitat cinci seturi, victoria a re
venit formației oaspe,. cu scorul de 
3—2 (21 — 19, 6—15, 12—15. 15—6, 
15—13).

CONST. MACOVFJ- ’

din
Va-

• Campionatul mondial de acroba
ție la zbor cu motor a luat sfîrșit la 
Budapesta cu victoria pilotului ma
ghiar Toth, care a totalizat 6.207,1 
puncte, urmat de pilotul sovietic Loi- 
cikov 6.188,3 puncte. Pe echipe a 
cîștigat R.P. Ungară, urmată de 
U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă si S.U.A.

• La Djakarta s-au intiln.it echipe
le masculine de baschet1 ale U.R.S.S. 
și Indoneziei. Victoria a revenit spor
tivilor sovietici cu scorul de 80—57.

La disc, Rado (Ițalia) a aruncat 54,26 ATENA 27 (Agerpres). —
m iar la suliță Rodighero (Italia) a Meciul de atletism dintre selectio-
obținut 72,34 m. Bianchi (I) a aler- națele- masculine ale, R< P. Ungare
gat 1.500 m în 3:47,8. și Greciei, desfășurat, ,1a Atena, s-a

• Intîlnirea de selecției dintre cehi* tertruoat .cu sporul , de 123—84 în ta
pele R.D. Germane și R.F. Germane vparea atleților maghiari. Iată cîteva
în vederea alcătuirii unei formații rezultate din ultima zi de concurs :
unice la campionatele e-uropene de la 200 m (linie dreaptă)
Belgrad va avea loc în două orașe: (" " ■ ■ • ~~ • '
la Praga și Malmoe. întrecerile șe 800 m: Parsch (R. P. U.) 1:52,2;
vor desfășura în prima jumătate a 400 m garduri: Frusios (Gregia) 53,2: 
lunii august. 5000 m: Szabo (R. P. U.) 14:56,8;
• Echipa Suediei conduce cu 62-44 . Zsîvotzl{i (R.p.u.) 62,94 m:

vegia, care se desfășoară pe stadie»- <^sc: Kl*cs (R P U.) 55,49 m; iuăl- 
nul Bislet din Oslo. Iată cîteva re- țimet Nosza-ly (R.P.U.) 2,04 rtl; ștafe- 
■zultate înregistrate în prima zi a în- ta 4X400 m : 1. Grecia 3:20,5; 2. R. P.

BunîeSj Urigară 3:20,6; greutate: Na-gy (R. P.
21,6 ; 110 m garduri : Andersson (Su-- ,. '.’Â' f/. ' .— '
edia) 14,5 ; 3.000 m obstacole : Elef- Ungocă) 19.16 m - nou. record ma- 
saeter (Norvegia)8:51;6; 5.00O: m: :fftoar-.jMOO m: Rabai (R.P.U»)i10:5 *" 

Muller (R. D. G.) SLffll m ;. Nemcova Karlsson (Suedia)r 14:12;4‘;- prăjină : 110 m garduri: Marseilos' (Grecia)
(C) 52,98 m10» m ; Raepke (R.D.G.) Rinaldo (Suedia) 4,55 m (nou record I4-6-' 400 m - Sillis (Grr^ial 4RA-
12,0. Rezultat final in favoarea suedez); disc: Haugen (Norvegia) J r, ' 1' , '
echipei R.D.G. ’ . : ' 54.07 m : suliță : Rassmussen (Norve- : Paraskevaș (Grec») 7,31 m:
■■•♦IA Barcelona echipa secundă gia) - 75.89 -m; ștafeta 4X100 • m: 1. <000® m:- Iliaros -(RiP; Ungară)
a Italiei a învins Spania cu ll6-90 Suedra 4»,9 ; 2. Norvegia ,41,l. ; ■-31:fl,G, ■' : < -■-

• Partidele jucate in cea de-a patra 
rundă ă turneului internațional de șah 
de Ia Sofia s-au încheiat cu urmă-' 
toarele rezultate: Ciociltea—Mikenas 
0—1 ; Tringov—Lilienthaj 0—1 ; Golz— 
Popov 1—0 ; Kluger — Pîdevski 0—1. 
Două partide s-au întrerupt. în cla
sament conduce șahistul bulgar Pi- 
devtski cu 3 puncte, urmat de Li- 
lienthal (U.R.S.S.) 2,5 puncte, Damia- 
novici (Iugoslavia) 2 puncte (1), Cio
ciltea și Ktuger cite două puncte.

Csutoras
(R.P.U.) 20:4 (cu vînț favorabil) ;

• Campionul olimpic Viacealav 
Ivanov a cîștigat două probe la cam
pionatele unionale de canotaj academic 
care se desfășoară la Leningrad. El 
s-a clasat pe primul loc la schit, 
simplu și a cîștigat-o pe cea de du- , 
blu, împreună cu Iuri Tiukalo>v. Sur
priza în proba feminină de- - schif:, 
tinăra Galina Samorodova a îpvins-o 
pe Emilia Muhina, de 5 ori campioa
nă a U.R.S.S. . , i

• La Istanbul are loc un turneu in
ternațional masculin de baschet. Pri
mele meciuri s-au terminat du urmă
toarele rezultate : Tel Aviv—Istanbul 

•61—44 (26-20) ; Belgrad—Ankara 74—
55 (29-30). ' ‘ ; , : ’
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