
FESTIVALUL DE LA HELSINKI

NOI VICTORII ALE SPORTIVILOR ROMINl
4 medalii cfe aur, 6 da argint și 1 de bronz în întrecerile 

de mărfi și miercuri ^na Be?uanj Gheorghe Banu, Florica 
Grecescu și echipa feminină de voleii — învingători Gimnastele 

concurează la Tampere $$ A început turneul de lupte
HELSINKI I (prin telefon de 

Ia trimisul nostru special). 
Ziua a doua și a treia a Jocu
rilor sportive internaționale 
au fost marcate de alte între
ceri interesante și spectaculoa
se, încheiate cu performanțe 
bune. Sportivii romîni au reu
șit să obțină rezultate bune, 
cucerind 4 medalii de aur, 6 
de argint și una de bronz, pre
cum și alte succese in întrece
rile sportive.

Primii oare se cuvine a fi e- 
vidențiați sînt, desigur, ANA 
BEȘUAN. cîștigătoarea probei 
de 100 m cu timpul de 12,4 sec., 
GHEORGHE BANU, învingă
tor La săriturile de la platfor
ma de 10 metri (144,60 p.)\ 
și de la trambulina de 3 m, 
precum și selecționata de vo
lei (tineret) a țării noastre, 
care au cucerit medalii de aur, 

•^Olimpia Cataramă (48,10 m la 
1 aruncarea discului), Olga Bo- 

rangic (5,89 m la săritura în 
lungime). Eugen Ducu (2,00 m 
la înălțime), Constantin Gre- 
cesoii (_U;27,9 la 5.000 m), Zoe 

(1:27,3 la 100 m 
biM^JHLiO,2 la 200 m bras)) 
au cucerit în probele res
pective medalia de argint a 
Jocurilor sportive din cadrul 
Festivalului, lnotătoarea Mă
rimea Rotaru a cucerit meda
lie de bronz.

După cum se știe, în capi
tala Finlandei se desfășoară 
simultan Jocurile sportive din 
cadrul Festivalului și concursu
rile demonstrative.

Ziua de marți a fost dominată 
de probele de atletism. „Racheta 
cosmică" a atletismului sovie
tic, recordmanul mondial Va
leri Brumei, s-a situat în cen
trul atenției generale. Atletul 
sovietic a concurat excepțional, 
cîștigînd proba de săritură în 
înălțime cu o performanță ex
celentă — 2,22 m. Valeri Bru
mei a trecut din prima încer- 

F'care înălțimile de2,10m, 2,13 
m, 2,16 m, 2,19 m și apoi 2,22 
m. El a încercat apoi să sta
bilească un nou record mon
dial, cerînd oficialilor să ridice 
ștacheta la 2,27 m. Valeri (cum 
îi spune aici toată lumea lui 

fost aproape de rea- 
lizareaacesteî performanțe, însă 
n-a reușit. Iată alte cîteva re
zultate rcaliza'te In concursul 
de atletism. MASCULIN: 200 
m: Lomtatdze (U.R.S.S.) 22,1 
sec.; disc: Piatkowski (R.P.P.) 
57,37 m; Truseniev (U.R.S.S.) 
57,28 m; Szecsenyi (R.P.U.J
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Marți toată ziua și miercuri 
pînă la prînz, înfrîngînd de
sele intervenții ale ploii, com
petitorii internaționalelor de 
tenis n-au lăsat răgaz terenu
rilor din parcul sportiv Progre
sul. S-au disputat întîlnirile 
din primele două tururi ale pro
belor de simplu. Pe tabelele 
afișate la intrarea tribunei 
centrale a început... trierea nu
melor înscrise cu litere roșii 
și acum se întrevăd mai clar 
pretendenții la titlurile de cam
pioni internaționali ai R. P. 
Romîne.

întrecerea masculină a ofe
rit cîteva frumoase afirmări 
ale jucătorilor noștri. Notăm, 
astfel, succesul tînărului Gh. 
Boaghe care a scos din con
curs pe tenismanul grec I. 
Purpuras, după un meci deo
sebit de spectaculos. Boaghe 
arată un progres substanțial 
în execuțiile tehnice, folosește

o gamă variată 'de lovituri 
(stopurile și smeciurile sale au 
decis), este însă la fel de in
constant ca și înainte, fapt care 
ii diminuează din potențial. Re
prezentantul nostru a cîștigat 
cu 3—6, 6—1, 8—6. La numai 
o jumătate de oră după acest 
meci, Boaghe a intrat din 
nou pe teren, avînd de data 
aceasta în față pe campionul 
țării. Ion Țiriac. In fața valorii 
adversarului și a forței lovitu
rilor sale, el n-a putut opune 
rezistență decit în setul doi, 
în care de altfel a și condus.

de finală învingînd pe iugo
slavul Djukici (6—0, 6—3), la 
fel ca și Bardan, calificat în 
dauna Iui Jelici (6—2, 6—2), 
iar în turul precedent ~ 
în vervă, a transformat 
plă formalitate meciul 
bulgarul Ranghelov 
6—1). Am așteptat, în 
mai mult de la Mărmuneanu 
(3—6, 3—6 cu Piatek) și Geor
gescu (1—6, 2—6 cu Ciupa- 
rovl), amîndoi lipsiți parcă de 
încredere în forțele proprii.

Un meci spectaculos s-a ju
cat marți după-amiază pe te-

întrecerile primei etape a Spartachiadei de vară a tineretului 
s-au bucurat de un frumos succes

IN REGIUNEA IAȘI, 
PESTE 100.000 

DE PARTICIPANT!

Populara competiție de mase, 
Spartachiada de vară a tineretu
lui a constituit și anul acesta un 
minunat prilej pentru ca mii și 
mii de tineri din orașele și satele 
regiunii Iași să-și petreacă o par
te din timpul liber participînd la 
frumoasele întreceri sportive orga
nizate de asociațiile și cluburile 
sportive în cadrul Spartachiadei 
de vară. Concursurile s-au bucu
rat de o participare numeroasă. 
Din datele primite pină în prezent 
la consiliul regional UCFS Iași 
rezultă că pină la 1 iulie la dife
ritele întreceri au participat peste

100.000 de tineri și tinere. Com
petiția a cunoscut un frumos suc
ces mai ales în raioanele Bîrlad 
(26.000 de participanți), Iași 
(15.800) și Hîrlău (11.000), Ți- 
nînd seama de numărul membrilor

'REGIUNI
UCFS și de posibilitățile existen
te merită evidențiate consiliile ra
ionale UCFS Pașcani și Negrești 
care au reușit să cuprindă un 
mare număr de concurenți în în
trecerile din cadrul Spartachiadei 
de vară. Un fapt care merită scos 
in evidență este acela că, și in

’ucooo°§ acest an, atletismul a fost spor- 
H> tul la care s-a înregistrat cel mai 

1 mare număr de participanți : peste 
1 31.000. Iată dar, o primă sarcină 
1 pentru tehnicienii din regiunea 
; noastră : aceea de a selecționa și 
; pregăti cele mai talentate elemen-
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CUPA CELOR 7 ORAȘE LA MOTOCICLISM

„Cupa celor 7 orașe" în
cheiată la Sibiu a revenit mo- 
tocicliștilor de la Voința- 
Sibiu. Pe locurile următoare 
s-au clasat sportivii de la 
C,S.M. Reșița și Voința-Timi- 
șoara.

Frumoasa inițiativă a orga
nizării acestei competiții tre- _ 
buie urmată și de alte centre £ 
unde sportul cu motor se bu- ■ 
cură de popularitate, ca Bra- 8 
șov, Tg. Mureș, Galați etc. x

te din rlndurile participanților la 
concursurile de atletism, în așa 
fel încît rezultatele lor să fie 
din ce în ce mai bune in viitor.

Este de asemenea de scos în 
evidență faptul că in numeroase 
localități întrecerile din cadrul 
Spartachiadei de vară au contri
buit la atragerea pe terenul de 
sport a unor mase largi de tineri 
si tinere, la întărirea bazei mate
riale a asociațiilor sportive, prin 
faptul că cu acest prilej au fost 
amenajate prin muncă ob
ștească o serie de terenuri spor
tive. Astfel, asociațiile sportive 
dir comunele Dumești, Trifești, 
Tigănaș (raionul Iași), Laxa, Lo- 
povăț, Ștefan cel Mare (raionul 
Vaslui) și altele, au fost amena
jate numeroase baze sportive sim
ple.

Rezultate slabe au fost obți
nute in orașele Iași și Birlad. La 
Iași, de pildă, din cauza insufi
cientei preocupări a consiliului

(Continuare în pag. a 2-a)

CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII ROMINl 1N SUEDIA

Ieri dimineață a părăsit Capitala, indreptîndu-se spre Stock-; 
holm, pe calea aerului, un grup de caiaciști și canoiști romîni S 
care vor lua parte, la sfîrșitul săptămînii, la un concurs inter- 5 
național ce se desfășoară pe un Iac din apropierea capitalei 8 
suedeze. 5

Din lot fac parte, printre alții, Nicoară, Vemescu, Artimov, 8 
Conțolenco, Pocora, Sidorov, Iacovici, Igdrov. Au mai 
deplasarea antrenorii Radu Huțan și N. Navasart.

UN INTERESANT CONCURS DE NAVOMODELE

făcut

5

In zilele de 3, 4 și 5 august 
va avea loc la baza nautică, 
de la ștrandul ICAB-Bânea- 
sa, finala campionatului repu
blican de navomodele. Partici-

câștigătorii etapelor regionale. g 
întreceri interesante se vor § 

o 
desfășura la categoriile velie- e 
re, viteză in circuit, autopro- 8

gramul galei des
prindem — printre 
altele — următoa
rele partide: To
ma Ilie

pă aproape 50 de concurenți, pulsate, teleghidate etc.

BOXERII DE LA VOINȚA SE PREGĂTESC

Duminică dimi
neața, de la ora 
10, se va disputa 
pe stadionul du-

lui Voinței, care 
urmează să se de
plaseze în R. D. 
Germană. Din pro-

lae Aliuță,
Băloiu — G. 
monca (Cluj), 
Ionescu — O.

M. î 
s-ă
D. 8

Ba- 8
bului Voința (la 
capătul tramvaiu
lui 5) o interesan
tă reuniune de 
verificare a lotu-

ciu (Cluj), N. Mol
dovan (Reghin) ' — 
C. Paznicu (Iași), 

O. Chenan (C-ța) 
— D. Miron.Nico-

CANOTORII DE LA VOINȚA CONCUHEAZĂ SN R. P. POLONĂ

Un lot de tineri canotori ai 
clubului sportiv Voința va evolua 
sîmbătă și duminică la Poz.nan,

pe lacul Malta, cu prilejul unor 
importante întreceri de caiac-ca- 
noe.

sI
8 
g

Impresii de
Am plecat spre Buenos Aires 

locul de desfășurare a celei 
de a 26-a ediții a Campiona

telor mondiale de scrimă, într-o 
dimineață călduroasă de iulie, 
împreună cu mine se afla Maria 
Vicol.

N-am să insist prea mult asupra 
drumului pînă la Buenos Aires. 
Trei escale în Europa — Bruxel
les (18 ore!). Paris (24 de ore!) și 
Madrid, alta pe coasta de apus 
a Africii, la Dakar; apoi călătoria 
în noapte peste Atlantic, pînă 
la Rio de Janeiro, o nouă escală 
pe pămînt brazilian, la Sao Paolo 
și ajungem la punctul terminus 
al călătoriei noastre. O călătorie 
extrem de obositoare, pe o căl
dură sufocantă.

La Buenos Aires, în schimb, 
unde am sosit în zori de zi, tem
peratura arăta puțin peste... 0 
grade! Anotimp uscat, de iarnă. 
Tremurînd puțin (plecasem din 
țară destul de subțirel îmbrăcate), 
ne-am îndreptat spre legația 
țării noastre. Primire extrem de 
familiară, cu urări de succes și 
cu... un ceai fierbinte.

Deși obosite, n-am dormit decît 
2—3 ore. Trebuia să ne prezentăm 
de urgență la directoratul cam
pionatelor, pentru a ne anunța 
sosirea. La directorat, o surpriză 
neplăcută: seriile erau deja alcă
tuite! Discuții, emoții, intervenții 
și... modificarea listelor. A doua 
zi urma să urcăm pe planșe.

După o noapte de odihnă, di
mineața, în ziua marii întreceri, 
pe terasa hotelului care ne găz
duia, Shareton, reflectam cu

du-l pe jucătorul
Juniorul Gheorghe Boaghe și-a îmbogățit palmaresul invinginr- 

grec, I. P-urpuras
Foto : P.

Ti-Scor : 6—2, 7—5 pentru 
riac.

Un rezultat remarcabil 
obținut D. Viziru. El l-a 
pășit pe al doilea jucător 
Greciei, N. Kalivas, în numai 
două seturi: 7—5, 6—3. Și alți 
jucători străini au trebuit să 
încline steagul în fața gazde
lor. Bosch a intrat în sferturi

Romoșan

Kaloghe-
Tînărul

renul central între 
ropoulos și Rakosi. 
campion grec a cîștigat cu 
6—0, 7—5 ajutat însă și de 
numeroasele greșeli la serviciu 
și voleuri ratate de adversarul 
său.

V. RADU
N. MARDAN

(Continuare in pag. a 4-a)

ÎN TURNEUL BALCANIC DE FOTBAL

STEAGUL ROȘU - 0LIMP1AK0S 
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(Citiți amănunte în pagina a 3-a)

la campionatele mondiale de scrimă
Buenos Aires iulie 19 62
Mara asupra șanselor noastre. 
Speram să ajungem atnîndouă h) 
finală. Ne recâștigasem încrederea 
în puterile noastre, eram decise 
să arătăm tuturor că nu venisem 
in Argentina pentru a face o că
lătorie de agrement.

Iată-ne în sala clubului de gim
nastică și scrimă din Buenos 
Aires, locul de desfășurare a 

campionatelor mondiale. Eu a- 
veam de înfruntat cîteva adver
sare deosebit de puternice, cu 
care mă mai întîlnisem în multe

Cîteva clipe după cucerirea titlului de campioană mondială la 
floretă... Printre cei care au felicitat-o pe Olga Szabo a fost 
și cunoscutul arbitru internațional la scrimă, italianul Giuseppe 

Tas ti.

concursuri de mare anvergură. 
Printre aceste sportive se aflau 
sovietica Gorohova, italianca Mas- 
ciotta, maghiara Iuhasz, ame
ricanca King. Dar, spre deosebire 
de alte confruntări sportive simi
lare, de data aceasta mi-am im
pus să ascult sfaturile Marei : de 
a trage cît mai calm și de a nu 
renunța la luptă, chiar și atunci 
cînd, eventual, voi fi condusă. 
Așa se face că am tras relaxat, 
ca la un concurs de antrenament, 
reușind să trec destul de ușor 
prin serii, sferturi și semifinale. 
Mara, în schimb, a „rămas" în 
sferturi, datorită, în exclusivitate, 
modului, p'ărtinitor în care s-a ar
bitrat. Fiirtdcă f Mara se dovedise 
bună, dar Arbitrii ad oprit-o din 
drumul ei către-.finajă, au împie
dicat-o să-șr arate q^evăratele ei 
posibilități. - ‘i

Mara însă nu și-a pierdut ela
nul. •— ,

— Lasă Olga, sînt convinsă că 
tu nu te vei făsa !

încurajată. de buna mea prie
tenă si ascultîndu-i sfaturile pre
țioase' (tot timpul ea m-a secon
dat cu multă pricepere și dra
goste) am așteptat liniștită tur
neul final.

Primul asalt — cu Ragno. Rar 
mi s-a întîmplat ca această flore- 
tistă italiancă să mă învingă. Și 
totuși, atacînd lung, în stilul el 
caracteristic (Ragno este o trăgă
toare cu o alonjă apreciabilă); 
aceasta m-a întrecut. Puțin de-

OLGA SZABO 
maestră emerită a sportului, 
campioană mondială la floretă

(Continuare in pag. a 2-a)
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Concurs internațional pe unde scurte la BUCUREȘTI 45Q je echipe în activitate!
și 5 august Radio- 
R.P.R. organizează 

ediție a tradiționa-

în zilele de 4 
clubul central al 
cea de a Vil-a —, 
lului concurs internațional pe unde 
scurte.

Au fost invitați să participe la a- 
cest concurs radioamatorii de emisie 
recepție și radioamatorii 
din următoarele țări : R.
ria,
reeană, 
neză, R.
R. P.
U.R.S.S.
din țara

Se lucrează numai în telegrafie în 
benzile de 3,5—7—14—21—28 MHz., 
iar apelul concursului este WSEM 
de...

de recepție
P. Bulga-

R.P.D. Co
lt. P. Chi-

R. S. Cehoslovacă,
R. D. Germană,

P. Mongolă, R. P. Polonă, 
Ungară, R. D. Vietnam, 
și bineînțeles radioamatorii 
noastră.

Nu sînt permise legăturile între 
stații din același district

Punctajul general rezultă„ din
suma punctelor realizate pe toate 
benzile, înmulțit cu multiplicatorul.

Radioamatorul sportiv care a obți
nut cel mai mare număr de puncte 
va fi declarat campion al R.P.R. de 
unde scurte pe anul 1962.

Echipa compusă din doi opera
tori care au lucrat la o stație colec
tivă și a obținut cel mai mare punc
taj va fi declarată echipă campioa
nă a R.P.R. de unde scurte pe anul 
1962.

Concursul va începe kt ziua de 4 
august 1962 ora 22 G.m.t, 24 ora 
locală și se termină în ziua de 5 
august 1962 ora 10 Gjn.t

Activitatea competifională 
1962 a echipelor de volei 
București s-a încheiat cu un 
tul de frumos.

Participarea a fost mai 
ca în edițiile, precedente. De pildă, la 

au luat parte 20 
16 feminine im- 

serii. Formațiile 
(f), campioanele 
obținut în etapa

1961— 
orașul

pe 
din 
bilanf des-

numeroasa

întrecerile primei etape a Spartachiadei de vară a tineretului
s-au bucurat de un frumos succes

(Urmare din pag. I)

clubului sportiv orășenesc numărul 
ticipanților la întrecerile Spartachiadei 
de vară depășește cu puțin 10.000, 
cu totul insuficient față de posibili
tățile existente în acest oraș. De altfel, 
concludent este faptul că la competițiile 
de trîntă au participat doar 44 de con- 
curenți din orașul Iași ! Este cazul ca 
biroul consiliului regional UCFS Iași 
să ia în discuție această problemă și 
trăgînd învățămintele necesare să asi
gure luarea tuturor măsurilor ca 
viitor asemenea 
(G. Vasiliu —

par-

pe 
lipsuri să fie eliminate. 
coresp).

BILANȚ
ÎN

ÎMBUCURĂTOR
REGIUNEA 

MUREȘ-AUTONOMA MAGHIARA

în regiunea noastră prima etapă a 
Spartachiadei de vară a tineretului s-a 
bucurat de un frumos succes. Aproape 
130.000 de tineri s-au întrecut în fru
moase întreceri sportive. Aceasta dato
rită, în primul rînd. unei intense munci 
de popularizare a competiției. în acest 
scop au fost confecționate 2000 de afișe 
și numeroase lozinci, iar consiliile aso
ciațiilor sportive, în colaborare cu orga
nizațiile U T.M., au asigurat prelucra
rea regulamentului în rîndurile maselor 
de membri ai UCFS.

Demn de menționat este faptul că cu 
prilejul organizării întrecerilor din cadrul 
Spartachiadei de vară a tineretului, în

numeroase asociații sportive s-a ’depus 
o muncă susținută pentru amenajarea 
sau reamenajarea de terenuri sportive 
simple.

De un jrumos succes s-au bucurat 
întrecerile de atletism, la care au parti
cipat peste 24.000 de băieți și aproape 
8.000 de fete. Asociațiile sportive din 
regiunea Mureș-Autonomă Maghiara 
s-au străduit, și au reușit în bună mă
sură, să asigure competițiilor de atle
tism condițiuni optime de desfășurare. 
Un mare număr de tineri au luat parte 
și la întrecerile de fotbal, tir și ciclism.

în munca de organizare a întrecerilor 
ca și în angrenarea unui număr mare de 
tineri și tinere la startul concursurilor 
s-au evidențiat asociațiile sportive din 
raioanele Reghin, Luduș și Odorhei. Nu 
în întreaga regiune a existat însă o 
preocupare permanentă pentru a se cu
prinde un număr cît mai mare de parti
cipant în întreceri. Un „exemplu* în 
această direcție îl constituie asociațiile 
sportive din raionul Toplița, care deși 
an numeroase terenuri sportive și condi
ții pentru desfășurarea unei rodnice acti
vități n-au reușit totuși să angreneze 
în întrecerile Spartachiadei de rară decît 
3.000 de tineri, cifră cu totul necores
punzătoare (Ion Păuș — cores.).

categoria „calificare* 
de echipe masculine și 
păr fi te tn cite două 
Otelul (m) fi Știința 
orașului București, au 
interregională a campionatului de ca
lificare în curs de desfășurare, rezul
tate meritorii, care le vor asigura —- 
probabil — participarea in turneul fi
nal

Ia categoria „oraș*, în cele 4 serii 
au activat 50 de echipe masculine și 
32 feminine Dacă la acestea mai adău
găm formațiile masculine și feminine 
care au activat în cadrul campionatelor 
raionale, precum și pe cele de juniori 
și junioare, se poate spune că la acti
vitatea competițională desfășurată In 
București au participat circa 450 de 
echipe.

Nivelul tehnic la care s-a disputat 
majoritatea partidelor a fost, de ase
menea, nuti ridicat decît în edițiile an
terioare. Echipe ca C.S.P., Frigul, Aca
demia Militară, Telmometal (m), Banca 
R.P.R.. Vestitorul, Mătasea Dudești și 
Viitorul Mase plastice (f) s-au eviden
țiat în mod deosebit, ciștigînd dreptul 
de a ț>ariicipa la campionatul viitor in 
categoria „calificare*. Trebuie să sub
liniem și munca roduică depusă de an
trenorii Hoția Orășanu, Horațiu Nico- 
Iau, Mariana Bunescu, Emilian Iliescu, 
Nicolae Murafa, Nicolae Tărchilă, Cheor- 
ghe Cirjanocschi care au echipele an
trenate de ei pe locuri fruntașe.

Nu același lucru putem spune despre 
unele echipe cum sînt I.T.B. (m), an
trenor Iulian Badea, Recolta (m),

trenor M. Tabacii, Vulcan (f), antrenor 
M. Zelinsehl, Sp.irtac (m), antrenor N. 
Valdinger, l.S.B. (f), antrenor Em. IFil- 
nerth, unde s-a muncit necorespunzător, 
fapt pentru care aceste echipe au retro
gradat în categorii inferioare.

Analizînd activitatea desfășurată de-a 
lungul anului competifional încheiat și 
în lumina lucrărilor Conferinței pe țară 
a UCFS, comisia orășenească de volei 
a luat o serie de măsuri care, puse In 
aplicare in ediția 1962—1963, vor duce 
nemijlocit la îmbunătățirea activității 
voleibalistice tu orașul București. Astfel, 
in viitorul campionat, la categoria „ca
lificare* s-a prevăzut tn regulament li
mitarea participării jucătorilor virstnici: 
numai trei sportivi care depășesc virsta 
de 27 ani vor putea fi utilizați in timpul 
unui meci. De asemenea, nu se va mai 
permite participarea tn campionatul de 
calificare a formațiilor ce nu prezintă 
echipe proprii de juniori și junioare.

O altă măsură este aceea că echipelor 
bucureștene de categoria A, care sint 
obligate să aibă 
nu li se va mai 
mâții de juniori 
la di verse școli
făcut Combinatul Poligrafic București 
și I.F.A., care au folosit In campionatul 
de juniori echipe de la Palatul Pionie
rilor și Școala sportivă de elevi nr 2.

Campionatul orășenesc pe 1962—1963 
va începe la 9 septembrie. In perioada 
pregătitoare se recomandă tuturor aso
ciațiilor sportive să-și împrospăteze lo
turile de jucători cu elemente tinere, de 
perspectivă și să activizeze birourile 
secțiilor de volei, incit acestea să de
vină factori principali in dezvoltarea

și îmbunătățirea activității în această 
ramură sportivă.

De asemenea, prin colegiul de arbitri, 
se va organiza în toamna acestui an 
reexaminarea arbitrilor, în scopul veri
ficării cunoștințelor lor. Pentru îmbu
nătățirea si uniformizarea arbitrajelor, 
s-a ho țări t organizarea unor lecții prac
tice.

Aceste măsuri luate de comisia' orășe
nească de volei vor duc..*.— desigur — 
la îmbunătățirea activității acestei dis
cipline sportive în Capitală, oraș cu 
cel mai mare număr de echipe de volei 
angrenate în activitatea competițională.

ROMEO LUNGU
președintele comisiei orășenești 

de volei București

S-A ÎNCHEIAT

CAMPIONATUL COOPERAȚIEI
și formații de juniori, 

permite să prezinte for- 
și junioare luate de pe 
sportive, așa cum au

MEȘTEȘUGĂREȘTI

ZIUA CICLOTORISTuLui
Consiliul orășenesc București al 

UCFS organizează duminică, 
comisia de specialitate șl cu aju- 

cluburilor sportive din Capi- 
o mare excursie denumită 
cicloturistului" rezervată tu- 

posesorilor de biciclete. Sint

prin

torul 
talâ, 
„Ziua 
turor 
invitați tineri și virstnici din fabrici, 
uzine, întreprinderi, gospodării agri
cole colective și gospodării agricole 
de stat din împrejurimile Capitalei, 
studenți și elevi. De asemenea, pot 
participa și copiii de la virsta de opt 
ani, însoțiți de părinți.

Excursia va 
șoaia. 
gospodăria agricolă de 
restul timpului se va petrece in pă
durea și la lacul din localitate. Cei 
prezenți vor participa și la o serie 
de jocuri distractive și întreceri pe 
biciclete, dotate cu premii, 
rea participanților are loc 
stadionului Dinamo la ora
Ia ora 8,30 se va da plecarea pe ur
mătorul traseu: șos. Ștefan cel Ma
re, piața Victoriei, șos. Kiselef, Bă- 
neasa, șos. Tîrgoviște pină la Mo- 
goșoaia.

avea loc la Mogo-
Aici se va vizita Muzeul și 

stat, iar

Impresii de la campionatele mondiale de scrimă
(Urmare din pag. 1)

cepțlonată, ml-am îndreptat privirile că
tre Mara. I-am spus :

— Ce să fac ? Nu prea îmi merge vîr
ful !7

— Nu-i nimic. Trage ceva mai pru
dent.

Asaltul următor, cu maghiara Rejta. 
Victorie netă cu 4—2. Mi-am recîștigat 
echilibrul nervos. Pentru ca în asaltul 
cu cea de a doua finalistă maghiară. 
Juhasz, să pierd din nou. Două înfrân
geri 1 Mal aveam șansă ? După asalt, 
Mara m-a încurajat cu căldură, spu- 
nîndu-ml că n-am Ieșit încă din lupta 
pentru primele locuri. M-a sfătuit să 
trag ceva mai hotărită.

A venit asaltul al patrulea. Adversară 
— sovietica Rastvorova. A fost un asalt 
dramatic. Rastvorova m-a „luat” repede 
și m-a „prins” de trei ori descoperită. 
Condusă la o diferență atît de netă, 
mi-am spus că nu mai am nimic de 
pierdut. Așa că, în continuare, am tras 
complet relaxat. Șl lama a început 
să-mi „lucreze”. In clipele următoare,
VTVTTTTTVTTTTTTTTTTVTTTW
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stadionul 
întrecut 

__ , în finala 
campionatului cooperației meșteșugă
rești pe 1962.

în întrecerea formațiilor masculine, 
care a luat sîîrșit cu victoria echipei 
VOINȚA BUCUREȘTI, s-au înregis
trat următoarele rezultate: București 
— Bistrița 3—1, Brăila- — Timișoa
ra 3—0, Timișoara — —2,
București — Brăila 3—0, —
Brăila 3—0, București — ~ '.'\5ara 
3—0. Clasament final : 1. Voința
București ; 2. Voința Bistrița ; 3. Vo
ința Brăila; 4. Voința Timișoara. 
Echipa campioană a prezentat urmă
toarea echipă: V. Ozum, St. Mitrea, 
C. Totti, M. ~ ......
N. Declesis, 
I. Geles.

Trei echipe s-au întrecut 
feminină, titlul revenind tot 
VOINȚA BUCUREȘTI, 
tehnice: București — Brașov 3—2, 
Constanța — Brașov 3—2, București — 
Constanța 3—2. Clasament final: 1. 
Voința București; 2. Voința Constan
ța ; 3. Voința Brașov. Voința Bucu
rești a prezentat următorul Iot:. Mi- 
rela Bucevski. Elene Grancea, 
rica Crețu, Mariana Cugereanu, 
ria Trandafir, Mariana Brie, 
Popescu, Irina Matache, Eliza 
săcaru.

Sîmbătă și duminică, pe 
Voința din Capitală, s-au 
echipele de volei calificate

Balogh,
I. Zamfir,

Al. Balogh,
M. Niță,

în finala 
formației 
Rezultate

BAZEL

Aduna- 
in fața 
8, iar

în mai puțin de un minut am reușit sâ 
reduc din handicap : 1—3, 2—3, și apoi 
scor egal la tușe. Cu spectrul Infringe- 
rii în fațâ, Rastvorova și-a pierdut cal
mul, în timp ce eu am atacat dezlăn
țuită. încă o tușă și... victorie !

Succesul din asaltul cu Rastvorova 
m-a remontat complet, astfel că in toate 
celelalte asalturi din finală și apoi din 
turneul de baraj n-am mai cunoscut 
înfringerea. Am devenit campioană 
mondială de floretă !...

Pină la plecarea din Buenos Aires, 
m-am bucurat de atenția iubitorilor de 
scrimă, a presei și radioului. Am fost 
solicitată să dau. autografe, am primit 
flori și fotografii. Ziarele au scris în ter
meni elogioși despre acest succes a! 
unei sportive din Rominia. Mi-am notat 
un episod plăcut : intr-una din zile, în 
holul hotelului, o elevă a ținut să-mi 
dăruiască un caiet cuprinzînd tăieturi 
din presa locală, in care se scria despre 
victoria culorilor țării noastre... în sfir- 
șit, societatea de rudio din Buenos Ai
res m-a invitat să împărtășesc ascultă
torilor din impresiile culese la marea 
întrecere. Am fost nespus de fericită
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DE LA I. C. F
Institutul de CultiTă

1962—1963, vor funcționa
— Secția pedagogică

Fizică anunță că incepind cu anul universitar 
două secții:

. . = c— care pregătește profesori de educație fizică pen
tru toate gradele de invățămint;

Secția sportivă care pregătește profesori de educație fizică _
antrenori, pe ramuri de sport.

Pentru ambele secții concursul coristă din următoarele: 
Probe practice: gimnastică, atletism, volei, baschet. 
Toate probele sint obligatorii.
Probe scrise: anatomie, fiziologie, limba romioă; 
Proba orală : anatomie-fiziologie.

. . Catid id ații pentru secția sportivă vor da în plus probe pentru spe
cializarea la care concurează.

. Anul acesta la secția sportivă sini următoarele specializări: atletism 
gimnastică, totbaj și înot.

La înscrierea pentru secția sportivă canaidații vor trebui să aibă 
minimum categoria a II-a de clasificare in ramura sportivă la care 
concurează.

Pentru juniori, se cere să aibă clasificarea sportivă în ramura de 
sport la care concurează.

Concursul de admitere va începe pe data de 7 septembrie 1962. Pină 
la examenul de admitere in cadrul Institutului sint organizate cursuri de 
pregătire pentru candidați.

Informații suplimentare se pot lua la Secretariatul Institutului de 
Cultură Fizică, str. Maior Ene nr. 12, telefon : 15.51.50.
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vâzind în toate aceste manifestări pre
țuirea de care se bucură patria noa
stră, mișcarea sportivă din R.P. Romînă. 
După concurs am vizitat orașul. Bue

nos Aires este una din mările me
tropole ale lumii, cu o populație 

de aproape 7 milioane de locuitori. Este 
așezat in partea de vest a estuarului lui 
Rio del Plata, pe un fel de terasă care 
domină împrejurimile. Orașul te impre
sionează prin întinderea sa nesfirșită 
(pentru a parcurge una din străzile ora
șului, Corrientes. de pildă, ți-ar trebui 
mai bine de 10 ore !), prin viața tumul
tuoasă care domnește aici. Pe străzile 
orașului este un permanent du-te-vino 
amețitor, care nu încetează nici noaptea 
târziu. Locuitorii orașului îți atrag aten
ția prin felul lor zgomotos de a se ma
nifesta. prin multă exuberanță. în Bue
nos Aires — ca in toate orașele capi
taliste — există, însă un contrast izbi
tor intre centru, cu clădiri moderne, lo
cuite de bogătași, și periferie, cu multe 
„case“ amenajate din scheletul unor ve
hicule scoase din uz... O a doua vizită 
am făcut-o împreună cu întreaga dele
gație de florestiste participante la cam
pionate, intr-o localitate aflată la 35 km 
de capitala Argentinei. Se numește Ti
gre și este un fel de Snagov.

A urmat drumul înapoi către tară. 
Călătorie cu emoții, parte prilejui
te de trecerea Oceanului (la bordul 

unui avion al companiei argentiniene, 
foarte... sensibil la orice schimbare de 
direcție a curenților), parte de așteptă
rile nesfîrșite pe aeroporturile din Pa
ris și Viena. a unor legături care să ne 
aducă cit mai repede acasă.

M-a întrebat cineva, la sosire, imediat 
după ce am coborît din avion, care au 
fost cele mai plăcute momente legate 
de campionate. I-am răspuns fără ezi
tare:

— Primul — atunci cînd am cucerit 
titlul de campioană mondială ; al doi
lea, acum, cind, în sfîrșit, mă aflu din 
nou în mijlocul celor dragi...

Intr-adevăr, nu voi uita niciodată sea
ra aceea de pe aeroportul Băneasa, cînd 
mă aflam înconjurată de toată lumea, 
cu sentimente de dragoste, cu prietenie 
sinceră.

★
Ce va urma ? întrebarea apare fireas

că. Fiindcă succesul de la Buenos Aires 
implică pentru mine obligații multiple 
de a munci și mai departe cu multă 
perseverență, de a manifesta cît mai 
multă exigență. Numai astfel, avînd o 
pregătire pe măsura cerințelor actuale, 
vei putea să aduc patriei mele dragi 
noi victorii de preț. Sînt ferm hotărită 
să răspund așa cum se cuvine grijii și 
eforturilor pe care le fac partidul și 
guvernul, care ne oferă nouă, tineretu
lui, condiții minunate de muncă, de 
viață, de practicare a sportului și prile
jul de a ne vedea înfăptuite chiar și 
cele mai înaripate visuri !

A Vl-a ediție 

a „Criteriului juniorilor
Intre 2 și 5 august se desfășoară

pe șoselele din împrejurimile Capitalei 
cea de a Vi-a ediție a „Criteriului ju- 
niorilor“. Actuala ediție este împărțită 
în patru etape, după următorul program : 
joi 2 august, km 7 de pe șoseaua Bucu
rești — Oltenția, ora 16,30 — 80 km; 
vineri 3 august, km 11,500 de pe șo
seaua București — Urziceni, ora 16,45 
— 20 km contra timp individual; sîm- 
bătă 4 august, km 10 de pe șoseaua 
București — Călărași, ora 16,30 — 
80 km: duminică 5 august, km 8 de 
pe șoseaua București — Ploiești (va
rianta Buftea), ora 8 — 100 km.

m orice sezon
Se organizează tabere pentru stu

denți, elevi și școlari. Condiții opti
me de cazare și masă.

Informații la I.G.R. Caransebeș, 
str. V. Roaită 2 (pentru Muntele Mic) 
și LG.O. Reșița, str. Fîntînilor 1 (pen
tru Semenic și Văliug).

Turiști! Folosiți timpul liber în excursii pe munte. — Vizitați cabanele! 
Poiana Stînii, Cota 1500, Vîrful cu Dor, Babele, Peștera, Padina, Caraimanul, 
Căminul Alpin, Muntele Roșu, Cheia.

Cabanele sînt utilate și aprovizionate de către
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Turneul balcanic intcrcluburi

STEAGUL ROȘU ȘI-A LUAT REVANȘA: 6-2 (4-0) 
CU OLIMPIAKOS PIREU

Promovați în categoria B

BRAȘOV 1 (prin telefon de la tri
misul nostru). Timpul frumos și per
spectivele meciului St. roșu—Olimpiakos 
Pireu, din cadrul turneului balcanic, au 
atras pe „Tractorul" peste 15.000 de 
spectatori. Ei au avut satisfacția să 
asiste la un joc de bun nivel tehnic și 
să aplaude o victorie la scor a echipei 
locale : 6—2 (4—0). St. roșu a realizat 
această victorie ca urmare a unui joc 
mai clar în atac, unde a acționat deru
tant pe un front larg, prin mișcarea per
manentă a jucătorilor. Mijlocașii au sus
ținut foarte bine linia de atac și, în a- 
celași timp, s-au repliat cu mare ușu
rință — împreună cu interii — atunci 
cînd oaspeții au contraatacat. întreaga 
echipă a manifestat multă poftă de joc 
și a luptat cu ardoare pentru obținerea 
victoriei. In mod special s-au remarcat 
aripa Hașoti—Năftănăilă, Seredai, Hai
du și Selymesi II. Oaspeții nu au cedat 
lupta nici un moment, chiar și atunci 
cînd erau conduși la scor. La 0—5 
Olimpiakos a avut o perioadă de domi
nare, în cursul căreia a marcat cele două 
goluri. înaintașii nu au acționat totuși 
clar și, în plus, au fost impreciși în tra
cul la poartă. Cei mai buni: Polichro- 
niou, Ifandis și Sideris.

In prima repriză St. roșu s-a dovedit 
mai eficace, niareînd patru goluri prin: 
MESZAROS (min. 5), SEREDAI (min.

>Y (min. 35) — din lovitură 
la 25 m — și SELYMESI II 
r In min. 31 Meszaros a mai

ruj final în min. 70 prin SEREDAI. 
Tot acesta, în min. 81, a ratat o mare 
ocazie. A condus foarte bine S. Kotherja 
(R. P. Albania), ajutat la tușă de 
M. Popa și C. Nițescu.

ST. ROȘU: Haidu—Jenei, Postola- 
clie, Nagy—Bărbulescu, Szigeti-Hașoti, 
Năftănăilă, Seredai, Meszaros (min. 61 
Campo), Selymesi II.

OLIMPIAKOS : Tsanaksis — Plesas 
(min. 11 Kabalis), Simandiris—Poli- 
chroniou, Stefanakos, S. Papazoglou—G. 
Papazoglou (min. 46 Posidon), Ifandis, 
Grigoriadis, Sideris, A. Papazoglou.

GH. NICOLAESCU

Valoroasa formație Â. S. Cugir a reu
șit o frumoasă performanță: a cucerit 
titlul de campioană a regiunii Hunedoa
ra pe anul 1961—62 și, recent, a ctști- 
gat seria a IlI-a a barajului, promo- 
vlnd astfel tn categoria B. Succesul 
echipei din Cugir se răsfringe și asupra 
antrenorului său, maestrul emerit al 
sportului Iosif Petschowski, care tn mai 
puțin de un an și-a condus jucătorii 
spre titlul regional și acum tn categoria 
B. Un dublu examen, luat cu brio și 
de echipa A, S. Cugir și de antrenorul 
său Petschoicski. Le urăm in continuare 
succes.

In fotografie, 12 din jucătorii folo
siți de A. S. Cugir. In rlndul de jos, 
de la stingă la dreapta: Niculescu, Rusu, 
Sădi și Dinea ; la mijloc: Munteanu, 
Tîmoveanu și Dumitru; sus: Iosif 
Petschowski, Focșa, Bulbucan, Boitoș, 
Petschowski II și Mihai.

Rezultate înregistrate 
în concursul

Bazinul de 50 m din incinta ștran
dului Tineretului a găzduit zilele 
trecute concursul de înot din cadrul 
etapei a IV-a a „Cupei orașelor". 
Au participat sportivi neclasificați, 
copii și, în afară de concurs, înotă
tori clasificați. Au fost înregistrate 
unele rezultate bune, printre care și 
două recorduri republicane. Astfel, 
în proba de 50 m bras copii, Anghel 
Șoptereanu (Clubul sportiv școlar) a 
parcurs distanța în timpul de 36,4 sec., 
timp superior cu 3/10 sec. vechiului 
record care aparținea din anul 1960 
lui Adrian Nicolau. Ștafeta de 
4 x 50 m liber fete a clubului Progre
sul, alcătuită din Mihaela Crizante, 
Liliana Gruia, Eugenia Botezatu și 
Monica Munteanu, a realizat, după 
cele 4 schimburi, timpul record de 
2:35,0. Vechiul record: 2:37,5 aparți
nea Clubului Știința Buc. din anul 
1958. Iată câștigătorii probelor : 
MASCULIN, 100 m liber: C. Bădiță 
(Rapid) 1:16,4; in afară de concurs : 
V. Maxim (Steaua) 1:01,8. 100 m bras: 
V. Zaharia (S.S.E. 1) 1:38,1; in afară 
de concurs : Ștefănescu (Rapid)

din Capitală
1:23,7. 100 m spate: G. Tudor (DinaW 
mo) 1:24,0 ; în afară de concurs :
Berea (Dinamo) 1:11,5. 100 m fluture: 
VI. Kiriazi (Progr.) 1:35,8 ; în afară 
de concurs; D. Nagy (Dinamo) 1:21,8. 
400 m liber: D. Martie (Progr.) 5:20,4; 
50 m liber: C. Lungu (CI. sp. șc.) 
31,6 ; 50 m bras : A. Șoptereanu 36,4 
— record ; 50 m spate: C. Lungu 
37,5 ; 50 m fluture: A Șoptereanu 
36,0 ; 4 x 50 m liber: Clubul sportiv 
școlar 2:17,3 ; 4 x 50 m mixt: Progre
sul 2:49,2. FEMININ, 100 m liber: M. 
Cristescu (CI. sp. șc.) 1:43,9 ; în afară 
de concurs : Maria Ciogolea (Rapid) 
1:20,1. 100 m bras: M. Cristescu
1:48,4 ; în afară de concurs : M. Dris- 
toreanu (Dinamo) 1:30,2 ; 100 m flu
ture : C. Lupu (Steaua) 1:51,5; 
fără de concurs : M. Zarkievici 
greșul) 1:33,0; 200 m bras: M. 
toreanu (Dinamo) 3:23,7 ; 200 m
individual (probă în afară de concurs) 
M. Zarkievici 3:15,7 ; 4 x 100 m mixt: 
Progresul 6:20.4; 50 m liber: A. Si- 
mionescu (Rapid) 35,8 ; 50 m bras S 
A. Mărdărescu (Steaua) 42,6 ; 50 m 
spate: E. Botezatu (Progr.) 39,6: 
50 m fluture : G. Tărnăuceanu (CL 
sp. șc.) 36,5 ; 4 x 50 m liber ; Progre
sul 2:35,0 — record ; 4 x 50 m mixt s 
Progresul 2:55,0.

in a- 
(Pro- 
Drîs-

21), ^£1 
libi^J^K l 
(tffiMw 
înscris un gol, anulat pentru ofsaid. 
La reluare, St. roșu domină mai mult 
și în min. 50 înscrie din nou, prin 
IlAȘOTl. Urmează o revenire a oaspe
ților, care atacă și marchează două go
luri prin IFANDIS (min. 57 și 66 — 
acesta din urmă din 11 m. acordat la 
un fault al lui Jenei asupra lui Sideris). 
St. roșu revine în atac și stabilește sco-

DIN PREGĂTIRILE
în toată țara se desfășoară pre

gătirile pentru viitorul campionat re
publican. Cum se știe, categoria A 
va începe la 19 august, iar cate
goria B la 2 septembrie. Așadar, 
peste 17 zile vom asista 1. 

_confruntări ale echipelor din prima 
"categorie, iar peste o lună 
formațiilor de la B. Timp prea mult 
pentru pregătire, mai aies la echipele 
din A, n-a mai rămas, astfel că 
apare perfect justificată intensificarea 
antrenamentelor la ora actuală. Mai 
cu pe unele echipa»- cum sînt
Dii«^^B!rcurești, Steaua București 
și Petrolul Ploiești le așteaptă curind 
întîlniri internaționale în cadrul unor 
importante competiții (Cupa Campio
nilor Europeni, Cupa cîștigătoarelor 
de cupe și Cupa Orașelor-Tîrguri). 
Și în aceste întreceri, iubitorii fot
balului de la noi pretind din partea 
fotbaliștilor noștri comportări bune 
și rezultate corespunzătoare.

In rîndurile de mai jos, dăm cî
teva amănunte în legătură cu pre
gătirile unor echipe, efectuate în ul
timul timp.

la primele

la cele ale

DINAMOVIȘTII LA SIGHIȘOARA

Campioana țării a jucat recent la 
Sighișoara. Dinamo București a in- 
tîlnit aici o selecționată a taberei de 
juniori, care urmează să devină baza 
lotului reprezentativ. Jocul a fost de 
un bun nivel tehnic, ambele echipe 
contribuind în egală măsură. Juniorii 
încep cu mult curaj, stăpinesc mij
locul terenului, dar in fața porții se 
[pripesc. Dinamoviștii calmează jocul 
,și atacul lor începe să pună la grea 
încercare apărarea juniorilor. Frățilă

Ind. Sîrmei C. Turzii
ta'ismnt Karl Marx-Stadt

1-1 (1-0)
CIMPIA TURZII 1 (prin telefon), 

k- Intîlnirea internațională disputată 
azi între Ind. Sîrmei și Wismut Karl 
Marx-Stadt s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate: 1—1 (1—0), sta
bilit prin golurile marcate de Mu- 
reșan (min. 19); și Steimann (min. 
r3). Jocul a fost modest. Doar din 
min. 60 el a devenit 
pun, însă în final a 
aspect ui 
Rezultatul
u ratat 

Arbitrajul 
ptîlnirii.

din

mai vioi, mai 
avut din nou 

prima repriză. 
Ambele echipe

anost
este just.

cîteva ocazii bune de gol. 
lui A. Pop (Cluj) în nota

I. PATAKI-coresp.

Sportivii fruntași
in întrecere

buni sportivi, remarcați 
campionat republican pe 
întrec, începmd de azi,

ECHIPELOR PENTRU
deschide scorul in min. 11, apoi suc
cesiv, Unguroiu și Efimie il majo
rează la 3—0. După pauză, juniorii 
se organizează mai bine in apărare 
și reușesc să stăvilească atacurile di
namoviștilor, care nu mai inscriu nici 
un gol. Astfel că meciul ia sfirșit cu 
scorul de 3—0 pentru Dinamo, care a 
aliniat formația : Uțu — Ștefan, Sze- 
kely, Constantinescu — V. Alexan
dru, Popescu — V. Anghel, Niculescu, 
Frățilă, Unguroiu, Eftimie (David). 
Lotul de juniori: Argeșeanu — Ona- 
che, D. Niculae, Ki6s — Moroianu. 
Nunweiller VI — Mureșan, Țarălungă, 
Lungu, Bozsoni, Pișcarac.

• Tot la Sighișoara, Tractorul a 
susținut un meci de verificare in com
pania formației locale Faianța, de 
care a dispus cu 2—1 (1—6). Au 
marcat: Nemeș și Vatani, respectiv 
Albu. (C. Moldovan, coresp).

C.S.M. SIBIU - LOTUL 
DE TINERET 2—3 (0—0)

Disputat Ia Sibiu, meciul a fost 
așteptat cu interes (peste 3.000 de 
spectatori)1. A fost un joc frumos, 
cu multe faze de gol, în special în

VIITORUL SEZON
repriza secundă. Ambele apărări s-au 
comportat foarte bine în prima parte, 
zădărnicind tentativele înaintărilor de 
a deschide scorul. Lotul de tineret 
a jucat, în general, bine. S-au re
marcat în special cele două extreme, 
Matei și Sorin Avram. Sîbienii au 
ținut pasul pînă în ultimele minute, 
cînd au cedat presiunii lotului. Au 
marcat: Popescu (min. 64), Sorin 
Avram (min. 67) și Nagy (min. 82), 
respectiv Rabdea (min. 50) și Văcaru 
(min. 73 din 11 m). Lotul de tineret 
a aliniat următoarea formație: Suciu 
(Adamache) — Zaharia, Jamaischi. 
Neșu — Pozsoni, Popescu — Matei, 
Dumitriu, Pavlovici, Nagy, Sorin 
Avram. A condus bine I. Palade-Sibiu. 
(M. Lupuțiu, coresp.).

Cei mai 
în actualul 
echipe se 
pe arena cu patru piste din Zăr- 
nești (reg. Brașov), intr-un concurs 
dotat cu trofeul „Cupa F. R. P.“ Sco
pul acestei competiții: selecționa
rea jucătoarelor și jucătorilor care 
vor reprezenta țara noastră la .mon
dialele" de la Bratislava. își vor dis
puta intiietatea următorii sportivi: băr
bați : I. Micoroiu, Gh. Rădulescu (Re
șița), D. Ivanciu, Gh. Andrei, C. An
tonescu (București), C. Vînătoru, V. 
Nicolescu, Dumitru C. Dumitru 
(Ploiești), T. Szemany (Tg. Mureș), 
E. Kiss (Mediaș), Petre Purje (Cîm
pina). Femei: Elena Predeanu, Ele
na Lupescu, Tinea Balaban, Crista 
Rezac, Ioana Gotthard, Florica Ne- 
guțoîu (București), Ileana Antal (A- 
rad), Maria Stanca (Reșița), Florica 
Biru, Ecaterina Antonovici (Con
stanța) și Margareta Szemany (Tg. 
Mureș).

Fetele vor lansa 100 bile mixte 
de cite patru ori, iar băieții 
trage tot de atitea ari cite 200 
mixte. Concursul durează pînă 
minică.

CAMPIONATUL DE CALIFICARE
f

Duminică s-a disputat etapa I a 
returului, în cadrul campionatului de 
calificare, la polo. Iată cîteva rezul
tate : Voința Cluj - U-L-L- 2 
2-2 (2-0, 0-1; 0-0, 0-1), Voința Tg. 
reș - A.S.M, Lugoj 0-5 (0-1, 0-3, 
0-0).

Voința Oradea
Mu-
0-1;

DE LA CENTRELE DE 
ÎNVĂȚARE A ÎNOTULUI

C.S.M.S. IAȘI LA LUCRU

lntr-un meci amical, echipa ieșeană 
C.S.M.S., proaspăta promovată in 
categoria A, a întrecut pe Mureșul 
Tg. Mureș cu 2—1 (1—0). Punctele
au fost marcate de Leahevici (min. 
H). ...................... “
Jozsi 
siliu,

și Voica (min. 77), respectiv, 
(min. 67, din 11 m). (Gh. Va- 
coresp.)

„Cupa Loto - Pronosport"
continua duminica

vor 
bile 
du-

La ștrandul Tineretului au început 
înscrierile pentru al patrulea ciclu 
de învățare a înotului. înscrierile se 
primesc zilnic la casa ștrandului între 
orele 9-12 și 16-19. Pot fi înscriși co
pii și tineri între 5—18 ani.

★
Consiliul orășenesc București al 

UCFS organizează centre de învățare 
a înotului pentru copii și tineri, între 
5-18 ani, în tot sezonul de vară, la 
următoarele baze sportive: ștrandul 
Tineretului; Palatul Pionierilor, ștran
dul Dinamo (lacul Tei), ștrandul Si
rena (lacul Tei), ștrandul Izvor (str.' 
Dr. Staicovici), ștrandul Unirea (șos. 
Iancului). înscrierile se primesc zil
nic la aceste baze sportive sau la 
sediile cluburilor Dinamo (șos. Ște-' 
fan cel Mare nr. 43), Metalul (str. 
Sf. Ștefan nr. 3), Progresul (str. Drh 
Staicovici nr. 42), Unirea (str. Biblio-' 
tecii nr. 2).

Etapa a ll-a a „Cupei Loto-Pronosport” la fotbal
în programul concursului

Jocurile „Cupei de vară Loto-Pro- 
noeport" vor continua duminică. In 
această zi se va desfășura etapa a II-a 
în cele trei serii. La București sînt 
programate două meciuri, care se vor 
disputa — din nou — în cuplaj pe sta
dionul din Giulești:

Ora 16: Rapid — Dinamo Obor și 
Ora 17.45; . ....................................

talul.
Steaua (tineret) — Me-

CLASAMENTUL
1—2 U.T.A.

Crișana Oradea
3—4. C.S.O. Timiș.

Vagonul Arad
Ultima etapă, a treia, 

șura la 12 august.

10 0 
1 o o 
0 0 1
0 0 1

4:2 
4:2
2:4
2:4

2
2
0
0

1
1
i
1

se va desfă-

• Meciurile din prima etapă a „Cupei 
Loto-Pronosport” au scos în evidență 
interesul stirnit în rindurile spectatori
lor și ale participanților Ia concursurile 
Pronosport pentru această interesantă 
competiție de vară la fotbal.

Ținind seama de importanța etapei de 
duminică 5 august, de surprizele ce pot 
fi înregistrate, se recomandă participan- 
ților la concursul nr. 31 participarea pe 
buletine combinate (colective), fn acest 
sens Programul Loto-Pronosport pre
zintă o schemă de patru „triple", pa
tru „duble" și patru „soliști”, desfășu
rată pe 9 buletine combinate (colective) 
în care „dublele" slnt ținute fixe.
• Iată acum programul complet al 

concursului nr. 31 de duminică 5 au
gust șl pronosticurile Programului Loto- 
Pronosport.

1. Dinamo Obor—Rapid București (Cupa
Loto-Pronosport) 2
2. Metalul București — Steaua — tineret

(Cupa Loto-Pronosport) 2
3. Metalul Tîrgoviște—Prahova Ploiești 

(Cupa Loto-Pronosport) 1,X

4. Carpați Sinaia—Poiana Cîmpina (Cu
pa Loto-Pronosport)
5. Crișana Oradea—C.S.O.

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

Pronosport)
7. Szeged — Ferencvaros (Camp.

1,2 
Timișoara 

1,X 
Loto-

A.R.P.U.) ' ‘ X*2
8. Dorog—M.T.K. (Camp. cat. A R.P.U.)

9. Gyor -
A R.P.U.)
1». Uj pești
cat. A R.P.U.)
11. Budai Spartaeus —
(Camp. cat. B R.P.U.)
12. Nyiregyhaza — Ozd
B R.P.U.)
• La 8 august 1962 va

1,X
Szombathely (Camp. cat.

l.X
Dozsa—Salgotarjan (Camp.

1
Szekesfehervar

1,2 
cat.’
1,2
un 
la

(Camp.

In această 
după primele 
fel:

i

clasamentul 
ast-

serie (I), 
întîlniri se prezintă

1. Steaua (tin.)
2. Rapid
3. Metalul
4. Dinamo Obor

110
110
10 0
10 0

o 
o
1
1

2:0
3:1
1:3
0:2

2
2
0
0

din 5In celelalte două serii, etapa 
august cuprinde următoarele partide:

SERIA A H-A: Atetalul Tîrgoviște 
— Prahova Ploiești și Carpați Sinaia 

a Cîmpina.— Poiana

CLASAMENTUL
1. Prahova
2. Metalul
3. Poiana Cîmpina
4. Carpați Sinaia

PI. 
Țîrg.

1
1
1
1

1
1 
o 
o

2
2 
o
0

SERIA A III-A: Crișana Oradea — 
C.S.O. Timișoara și U.T. Arad — Va
gonul. Arad

ACTUALITĂȚI
CiND JOACĂ DINAMO CU LEVSKI SOFIA

In cadrul turneului balcanic, seria a II-a, Dinamo București irmează 
să mai joace (tur-retur) cu Levski Sofia și Fenerbahce Istanbul. Cu prima 
echipă, tratativele pentru fixarea datelor au fost duse la bun sfirșit Dinamo 
va juca primul meci la București la 
la 12 septembrie.
In felul acesta, calendarul interna

țional de toamnă al dinamoviștilor se 
prezintă astfel la ora actuală : 12 au
gust cu Levski Sofia la București 
(turneul balcanic), la 9 septembrie 
cu Galatasaray Istanbul la București 
(Cupa Campionilor Europeni), la 12 
septembrie cu Levski la Sofia (tur
neul balcanic) ți la 16 septembrie cu 
Galatasaray la Istanbul (Cupa Cam
pionilor Europeni). Urmează să se a- 
dauge cele două întîlniri cu Fener
bahce Istambul.

data de 12 august, iar returul la Sofia

• Federația Romină de Fotbal adu
ce la cunoștința tuturor arbitrilor că 
începînd cu data de 5 august a.c. car- 
netele-tip vechi de arbitru nu mai au 
valabilitate, legitimarea urmind să se 
facă numai cu noile carnete, tip F.R.F. 
Intrarea la competiții se va face pe 
baza noilor carnete.

• Colegiul de arbitri din orașul 
București convoacă pe toți arbitrii 
din Capitală pentru duminică, 5 au
gust a. c., la ora 8 dim., pe stadionul 
Progresul din str. dr. Staicovici.

_ _ avea loc
mare concurs special Pronoexpres, 
care se atribuie în afara premiilor obiș
nuite în bani pentru cele 6 ” "
AUTOTURISME („Felicia”, 
„Skoda”), MOTOCICLETE, 
MUZICALE, TELEVIZOARE, 
RE, ARAGAZURI etc., etc.

Depuneți-vă chiar acum buletinele dv. 
pentru acest concurs special.

PRONOEXPRES

categorii, 5 
„Moskvici*.
COMBINE 
FRIGID E-

La tragerea Pronoexpres nr. 31 
august 1962, au fost extrase din 
următoarele numere :

26, 41, 38, 9, 8, 7.
Numere de rezervă : 42, 28. 
Fond de premii : 4G0.486. 
Tragerea următoare

miercuri 8 august 1962,
Rubrică redactată de

din 1
urnă

Iocva avea 
in București.
Loto-Pronosport.

Erata
La materialul „Achitarea cu regula

ritate a. cotizațiilor — o datorie de 
cinste1* apărut în ziarul nr. 4072 pag. 
a 2-a, se va citi in col. 1, par. 3 în 
loc de „...consiliul asociației Muscelul 
(reg. Argeș)", „consiliul asociației 

sportive Foresta Fălticeni (reg. Su
ceava)", la care se referă observația.

Facem cuvenita rectificare.
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Noi victorii ale sportivilor romîni
(Urmare din pag. 1)

(R.P.B.) 5,99 m; Olga Borangic
(R.P.R.) 5,89 m; disc: Tamara Press 
(U.R.S.S.) 54,59 m; Kontsek (R.P.U.) 
53.94 m (ambeie în afara Jocurilor); 
Mihailova (R. P. B.) 51.48 m; Ca
taramă (R.P.R.I 48.10 m. Proba 
de 800 m feminin a fost cîștigată de 
Flocica Grecescu cu timpul de 2:10.3.

Un nou succes a înregistrat echipa 
noastră de volei feminin participantă 
la Jocurile sportive. Ea a întrecut cu 
3—1 (9—15, 15—1, 15—12. 15—10) 
selecționate R. P. Polone. Din repre
zentativa romînă s-au remarcat Doina 
Popescu și Alexandrina Berezeanu. 
Tot în grupa I R. S. Cehoslovacă a 
învins cu 3—0 (10. 10, 9) echipa
R. D. Germane. Gimnastele Sonia 
Iovan și Emilia Liță. împreună cu 
sportive din R. S. Cehoslovacă, 
UJÎ.S.S„ R. P. Ungară și Finlanda 
au plecat cu autocarul la Tampere 
unde, timp de 3 zile, va avea loc 
concursul sportiv organizat cu prile
jui Festivalului.

A început și turneul demonstrativ 
de fotbal. In primul joc, Spartak Mos
cova a întrecut cu 4—1 (2—0) for
mația maghiară Tatabanya. Partida a 
avut loc la Tampere.

Miercuri în cadrul întrecerilor de să
rituri în apă, sportivul romîn Gheorghe 
Banii a repurtat un frumos succes, cla- 
stadu-se pe primul loc șî la 
la trambulina de 3 metri, 
puncta. Concurind la proba 
fluture» înotătoarea noastră
Rotaru S-a clasat pe locul III cu timpul 
4e 1:21,2. 0 frumoasă comportare a a-

vut-o și Zoe Reznicenco; ea a ocupat 
din nou un nou loc doi, de data aceasta 
la 200 metri bras cu timpul de 3:10.2.

In meciul decisiv al turneului de 
volei feminin, reprezentantele țării 
noastre au întlhut formația R. S. 
Cehoslovace. Echipa romină a repurtat 
victoria cu 3—1 (15—10, 14—16, 15—7,

16—14). Intr-un alt meci al turneului 
de volei feminin Polonia a întrecut 
R.D.G. cu 3—0.

Au început și întrecerile turneului de 
lupte. Reprezentantul nostru Iosif Moca 
l-a întrecut la puncte pe finlandezul 
Imonen, iar Baciu a fost învins prin tuș 
de libanezul Nasle.

Partide spectaculoase în Campionatele
internaționale de tenis

(Urmare di» pag. 1)

sărituri de 
cu 138,30 
de 100 m.

Măriuca

doilea cap de serie al compe- 
polonezul Gasiorek a avut de 
în 16-imi cu Mita (6—3,11—9), 
însă a trecut ușor de Țolov 

(R.P.B.) : 6—1, 6—0.
Alte rezultate de la simplu băr

bați : 16-imi de finală : Țolov (R.P.B.)
— Balas (Turcia) 6—2, 6—2; Năs
tase — Burciu 6—2, 6—4 ; Bosch — 
Marcu 6—2, 6—Oț Djukici (R.P.F.I.)
— Dancea 4—6, 6—3, 6—3 ; Kane- 
lopulos (Grecia) — Anghdescu 6—4, 
6—3; Jaksici (R.P.F.I.) —Dron 6—1, 
6—3 ; Bardan — Basarab 8—6, 
6—3 : Ți ți ac — Cruceanu 6—2, 6—3.

Interesantă și echilibrată se anun
ță întrecerea feminină. Pînă acum, 
jucătoarele străine au trecut cu suc
ces primul examen in fața publicului 
bucureștean. Dar uneori nu fără 
emoții I... Tînăra campioană iugo
slavă, Maja Djukici, a cîștigat după 
mai bine de 2 ore de joc în fața te- 
nacei Aneta Verone cu 4—6, 6—3,

Al 
tiției, 
turcă 
apoi

6—4. Tereza Skorkowna (R.P.P.) a 
depășit mai greu decît arată scorul 
(6—4, 6—3) pe Mariana Ciogolea, 
iar campioana turcă Sevim Barulay 
a luptat în trei seturi cu Cristina 
Doboșiu (1—6, 6—2, 
Eleonora Roșianu —
6—0, 6—1, Ecateriria 
dica Lazaride 6—4,

Jucătoarea purtind 
tablou, reputata 
Jadwiga Jedrezowska 
o victorie clară la Irina Todorovski: 
6—1, 6—1. Campioana țării noastre, 
Julieta Namian intră astăzi în com
petiție.

6—3). In rest: 
Sanda Ciogolea 
Horșia — Ro- 
6—3.
numărul 1 pe 

maestră poloneză 
a debutat cu

A fost inaugurat marele stadion
din Djakarta

La 24 august, ia capitala Indoneziei, 
Djakarta, se va da startul la cea de a 
IV-a ediție a Jocurilor asiatice, între
cere sportivă care reunește pe cei 
buni reprezentanți ai sportului din 
rile Asiei. După ultimele date, se 
supune că la aceste jocuri vor fi 
genți peste 2500 de sportivi 
soane 
1000

mai 
tă- 

pre- 
p re
per- 

oficiale. Această cifră întrece cu 
numărul sportivilor care au luat 

parte la ediția din 1958 a Jocurilor a- 
•jatice. desfășurată la Tokio.

~Cind vor lua sfîrșit Jocurile sportive 
asiatice de la Djakarta toii cei care 
oor area fericirea să participe la ele 
vor declara In unanimitate că acestea 
au fost cele mai bine organizate dintre 
toate edițiile de pînă acum1*, scrie în 
ziarul „Straights Times* unul din ve
teranii presei sportive din Malaya, Nor
man Sisbd. Relatarea ziaristului mala- 
yez are ta vedere marele eveniment trăit 
recent de către iubitorii sportului din 
Indonezia : este vorba de dare în folo- 
atnțl a mărețului stadion din Djakarta, 
eoostruit după proiecte sovietice și eu 
ajutorul specialiștilor sovietici.

După cum relatează ziarul „Savietski 
aport", zilele trecute, cu prilejul vizitei 
în Indonezia a tov. A. I. Mikoian. priin- 
vicepreședinte al Consiliului de Mnlștri 
al I R.8.S., in capitala Indoneziei a 
fost inaugurat în mod oficial grandio
sul stadion. Președintele Indoneziei, dr. 

. Sukarno, luînd curtatul la festivitate, 
a mulțumit Uniunii Sovietice și specia
liștilor sovietici care au oferit un aju
tor dezinteresat poporului indonezian. 
Cu prilejul deschiderii stadionului din 
Djakarta, pe gazonul verde al acestui 
edificiu sportiv au avut loc demonstrații 
de mast ale tinerilor sportivi in done- 
neni

Mar«4e stadion Jin Djakarta are o 
capacitate de peste 100.000 de locuri 
și se 
dionul 
pierea 
najate 
jocuri

Și

stracție într-un tin»» 
puțin de 2*/, ani. De 
tant de menționat că la construcția aces
tui complex sportiv s-a ținut seama de 
condițiile specifice de climă ale Indo
neziei. Proiectanții sovietici au elaborat 
pentru Djakarta constricții ușoare, aju
rate, iar toate locurile destinate specta
torilor în marea arenă a stadionului se 
află sub o uriașă copertină, care îi apă
ră de razele dogoritoare ale soarelui. 
Copertina este lată de 48 de metri și, 
totuși, nu are nici un stîlp de susține
re, sprijinindu-se exclusiv pe xidul sta
dionului. Mulțumită copertinei, construc
ția dobîndește o înfățișare unică in felul 
său. ■

La construirea stadionului specialiștii 
sovietici au întimpinat greutăți serioase: 
teren moale și mlăștinos, arșiță tropi
cală. Unii specialiști de peste Ocean au 
pus chiar la îndoială posibilitatea reali
zării unui obiectiv atât de grandios ta 
asemenea condiții. Dar pronosticurile de 
acest gen s-au făcut fără a se ține 
seamă de perseverența specialiștilor so
vietici și de înalta ior pregătire tehnică.

record — mai 
asemenea e impor-

TIMIȘOARA (prin telefon). — Pes
te 3000 de spectatori au asistat marți 
seara la reuniunea internațională de 
box desfășurată pe stadionul mic 
C.F.R. Boxerii noștri au cîștigat 7 
din cele 11 meciuri disputate, exce- 
lind printr-.un box tehnic cu lovituri 
variate și precise. Echipa maghiară 
a aliniat aceeași formație ca la Bucu
rești, mulți dintre cotnponenții ei dînd 
dovadă 
fizică.

Cele 
furnizat 
goria 
A. Nemet la cocoș. O evoluție de-a 
dreptul dramatică a avut întîlnirea 

Dobo 
a bo-

de o excepțională pregătire

mai frumoase meciuri le-au 
Pazmani și Magyar la cate- 

pană precum și Berkes și

I
i dintre semigreii Panduru și 

terminată cu victoria meritată 
xerului romîn.

lată rezultatele tehnice: cat.
— C-tin Buzuluc (Tim.) bate la

hirtie 
punc-

Turneul international

(Budapesta}; 
b.p. T. Papp

te pe G. Junghaus 
muscă — I. Etvos (T)
(Bp.) ; cocoș — I. Berkes (Bp.) b.p. 
A. Nemet (T)': pană — Z. Pazmani 
(T) b.p. L. Magyar (Bp.) ; semi-uș. 
— Z. Szarvas (Bp.y b.p. „V. Tudose 
(T) : ușoară — Gh. Picior (TJ b.p. 
S. Tauzer (Bp.);
Dobre (T)' ’ 
miji, mică
repr. II. S. Kiss (Bp.}; mijlocie — 
L. Pataki (Bp.)) b.p. Șt.
(T) ; semigrea
b.p. Gy. Dobo (Bp.) ; grea
Kosa (Bp.)
ran (T).

La reușita
arbitrii, care

semi-mijl. — V. 
b.p. "M. Bevisz (Bp.)) • 
— 1. Bogdan (T) b.ab.

Sentanai 
Șt. Panduru (Tj) 

G. 
b. KO repr. II I. Cio-

galei au contribuit și 
au dat decizii juste.

D. OCNEANOVICI-coresp.

de șah de la Sofia

aseamănă ca construcție ca sta- 
Lujniki din Moscova. In apro- 

eonstrucției centrale au fost ame- 
mai multe săli și terenuri pentru 
sportive, precum și un bazin de 

înot de 50 m, 
săriturile in i 
fășurate aici 
peste 8.000 
turi, se află 
tribune pot cuprinde 
tori, iar de jur împrejur zeci de tere
nuri de volei, baschet, tenis. Nu de
parte de stadionul principal se află 
un teren de fotbal pentru antrenamente, 
o pistă de alergări, sectoare pentru 
aruncări.

Tot în apropierea stadionului este 
ta curs de amenajare satul olimpic.

De remarcat faptul că specialiștii so
vietici au realizat această măreață con-

, cu 
apă. 
pot 
de 
un

un tura pentru 
întrecerile des- 

fi urmărite de 
spectatori. Ală- 

teren ale cărui 
5.000 de specla-

★
De ieri după-amiază se cunosc toți 

cei 8 concurenți rămași în cursă la 
simplu masculin (In ordinea tablou
lui): Gasiorek. Năsta-se, Cristea, Bosch, 
Piatek, Jaksici, Bardan, Țiriac. Deno
tat că 5 dintre ei reprezintă culorile 
țării noastre.

Ultimele sferturi de finală 
au prilejuit meciuri strînse. Cristea 
a fost condus cu 4—0 în primul set 
disputat cu KaJogheropoulps, a refăcut 
apoi, dar a cedat setul la limită. In 
continuare însă reprezentantul nos
tru s-a întrecut pe sine, a pus în 
derută pe adversar prin loviturile 
sale variate și a reușit să ciștige 12 
ghemuri în șir, cucerind o binemerita
tă victorie: 4—6, 6—0, 6—0. Foarte 
greu a cîștigat polonezul Piatek în 
fața dîrzului campion bulgar Ciupa- 
rov (6—4, 1—6, 8—6). In celelalte 
„sferturi": Năstase — D. Viziru 6—3, 
6—4; Jaksici—Kanelopoulos 2—6,
6—0, 6—4.

Au început și jocurile de dublu, iar 
astăzi și mîine (de la orele 8,30 și 
15,30) se dispută întîlniri în toate cele 
cinci probe ale campionatelor.

După o zi de odihnă, turneul 
internațional de șah preolimpic, din 
capitala R. P. Bulgaria, a continuat 
cu disputarea partidelor din runda 
a 7-a. Ciociltea, jucînd cu negrele 
împotriva lui Lehman, a ales o va
riantă din Indiana veche. Pînă la 
mutarea 30, cei doi parteneri schim
baseră doar cîte un pion, albul 
fiind totuși mai bine dezvoltat.

Pentru a-și activiza figurile și a 
evita un atac pe flancul regelui, Cio
ciltea a sacrificat un nebun pentru 
doi pioni ; cu toate acestea, iniția
tiva a rămas de partea jucătorului 
german. La consumarea celor cinci

de ieri Turneu internațional 
de volei masculin 

la Varșovia
Vineri începe la Varșovia un intere

sant turneu internațional de volei mas
culin rezervat echipelor de tineret. Vor 
lua parte, în afara formației țării gaz
dă, reprezentativele R. D. Germane, 
R. P. Romîne și, probabil, a R. S. 
Cehoslovace.

In vederea acestor jocuri, sportivii 
noștri au plecat marți spre capitala 
Poloniei. Au făcut deplasarea jucăto
rii : Chezan, Schreiber, Wolf, lorga, 
Pădurețu, Mincev, Chiriță, Ganciu, 
Papugiu, Stănculescu. Antrenorul echi
pei este N. Sotir.

ore de joc, Lehman a dat mutare* 
în plic. Campionul romîn, cu patru 
pioni în plus pentru figura sacrifi
cată, ane totuși o poziție dificilă.

In celelalte partide s-au inregi;- 
trat următoarele rezultate: 
novici—Kluger 1—0; 
tok 1—0; Orev—Golz 
Popov—Lilienthal și 
gov s-au încheiat la

★
Aseară, în runda a 8-a, s-au înregistrat 

următoarele rezultate : Golz-Damianovici 
0—1, Tringov-Lehman 1—0, Mikenas- 
Popov 1—0. Partidele Bertok-KIuger și 
Lilienthal-Pidevski s-au încheiat remiză. 
Ciociltea a întrerupt în poziție egală 
cu Orev.

CLASAMENTUL: Damianovici 5 pune- 
te, Pîdevski, Mikenas 5, Lilienthal, 
Tringov 4I/5!, Ciociltea (2), Kluger, Ber
tok 4, Lehman (1) 3!/2, Golz 2*/2. Po
pov 2 și Orev (1) 1’/□ puncte.

Damia-
Mikenas—Ber- 

0—1. , t^țidele
Pide< " 

egali t

TOMA HR1STOV

Lugoj—Sel. R.P.F.I. (tineret) 6-10, la lupte clasice
LUGOJ 1 (prin telefon). Peste 1200 

de spectatori au asistat la întîlnirea 
internațională de lupte clasice dintre 
reprezentativa locală și echipa de ti
neret a R.P.F.I. Oaspeții, mai bine 
pregătiți, au reușit să cucerească o 
victorie, pentru care au depus multe 
eforturi. La cea mai mică categorie, 
Vinătu (L) este învins în minutul 2 
prin tuș de către Mitakovici. La cat. 
57 kg Mirșu (L) opune o rezistență
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PESTBf PRIMA oart are loe in An

glia o selecție a atleților ta vederea al
cătuirii lotului pentru campionatele eu
ropene. Dar curiozitatea nu constă nu
mai in acest fapt, ei și in... unitatea de 
măsură a distanțelor: In această selec
ție englezii renunță la yar-zi. măsurind 
distanțele In mrtrt. Excepție face doar 
proba de 1 milă, ta care au fost invi
tați ți americanii Jim Beatty. Jim 
Greile, Don Seaman.

SECBETABIL GKVFRAL al Federației 
internaționale de baltere, Oscar State 
(Anglia), a tăcut recent următoarea de
clarație : „Mi s-au pus deseori întrebări 
in legătură cu rapida dezvoltare a spor
tului cu haltere in țările socialiste. In 
această direcție nu sint secrete. In țările 
socialiste halterele au devenit un sport 
de mase. Nu este deci întîmplător fap
tul că în Ungaria, Polonia «! alte țări 
socialiste sportul halterelor a atins un 
înalt nivel".

CEA MAI TINARA disciplină sportivă 
din Cuba este canoea. In acest an vor 
avea loc primele întreceri în orașele Ha
vana, Santiago de Cuba și Cienfuegos. 
Demn de subliniat este faptul că ambar
cațiunile sînt de fabricație autohtonă 
și, după părerea specialiștilor, canoele 
cubaneze construite de - - ' —
Lumumba” din Havana 
bună calitate.

LA SPARTACHIADA _________
(ești care va avea loc la începutul lunii 
septembrie vor participa aproximativ 

2000 de sportivi militari din țările socia
liste. Printre aceștia se vor afla nume
roși sportivi cu renume mondial.

FEDERAȚIA de polo a Italiei a 
sancționat în mod aspru reprezentativa

fabrica „Patrice 
sini de foarte

armatelor fră-

de polo pe apă italiană pentru motivul 
că, Ia recentul turneu internațional des
fășurat în Iugoslavia, a refuzat în două 
rinduri să intre in apă și să susțină me
ciurile programate, invocînd apa rece. 
Participarea celor mai buni poliști ita
lieni la apropiatele campionate europene 
de natație, polo pe apă și sărituri de la 
Leipzig, stă astfel sub semnul îndoielii.

SPORTIVII cubanezi au primit recent 
un transport masiv de materiale și echi
pament sportiv din R. D. Germană. Este 
o nouă posibilitate pentru sportivii din 
Cuba de a-și perfecționa măiestria, de a 
obține performanțe tot mai bune.

LA 24 ORE dună ce Arthur Rowe 
(cel mai bun aruncător de greutate din 
Europa) a stabilit recordul european 
(19,58 m) el a trecut la profesionism, 
semnînd un contract pentru Clubul pro
fesionist Oldham Rugby. Astfel a luat 
sfîrșit... cariera sa atletică și deci el nu 
va lua parte la campionatele europene 
de la Belgrad. în legătură cu această 
hotărîre, Rowe a declarat următoarele : 
— Am simțit că actualmente in Anglia 
nu există acele condicii care să-mi asi
gure un viitor în atletism...

CU OCAZIA unei ședințe a Comite
tului de Organizare a Jocurilor Olimpice 
de iarnă din 1964 de la Innsbruck au 
fost discutate și definitivate competiții 
preolimpice foarte importante. Orașul 
olimpic Innsbruck va deveni în viito
rul sezon centrul evenimentelor sportu
rilor de iarnă. Competiții de mare am
ploare vor da posibilitate sportivilor de 
a cunoaște bazele sportive olimpice. De 
altfel la Innsbruck va avea loc în iarna 
viitoare o „repetiție generală a J.O.“.

dîrză lui Varga dar pînă la urmă este 
învins la puncte. La categoria 63 kg 
concurentul iugoslav Kovacs nu reu
șește să facă categoria. In afara con
cursului el îl învinge la tuș pe lugoja- 
nul Gașpar. La categoria imediat su
perioară Cirtog (L) este învins la 
puncte de Nemethi. La cat. 78 kg lu- 
gojanul Fischer furnizează un meci 
frumos în compania lui Partos. El este 
totuși învins la tuș în minutul 7. O 
victorie fulgerătoare, după un proce
deu spectaculos, obține Stelian Popescu 
în dauna lui A. Tanasovici. La catego
ria semigrea, oaspetele E. Tanasovici 
îl învinge la tuș pe I. Barbu. La ca
tegoria grea, după un meci viu 
disputat, învinge la puncte Gelu Me- 
zinca (L). El a obținut victoria împo
triva lui 
întîlnirii. 
delor P.
partea 
Glisici.

Breșteanski în prima parte a 
Au arbitrat, din partea gaz- 
Traian și Gh. Luca, iar din 

oaspeților I. Bukovici și M;

I. LEȘ-coresp.

Cicliștii din R. D. G
în formă bună

de ciclism desfășurat la 
selecționata clubului Dinamo 
(Appier, Scheibner, Bruning, 
a stabilit un nou record al

Cu prilejul unui concurs interna
țional 
Berlin, 
Berlin
Muller)
R.D. Germane în proba de 100 km 
contra-cronometru, pe echipe, cu 
timpul de 2hl 1:25,0 (unul din cele 
mai bune rezultate înregistrate în 
lume). Vechiul record era de 2hl6:56,0 
și aparținea echipei olimpice a R.D. 
Germane. Pe locul doi s-a clasat 
echipa Danemarcei în 2hl2:35,0. Con
cursul a avut ca scop verificarea 
formei cicliștilor din cele două țări 
în vederea apropiatelor campionate 
mondiale. (Agerpres)

• în ultima zi a campionatelor in
ternaționale de natație ale Japoniei 
înotătoarea Satoko Tanaka a stabilit 
un nou r«eord mondial inăjtak de 
200 m spate cu timpul e-
chiul record era de 2:32,1 și ăițirica 
aceleiași sportive.

• Pe o pista de sare din apropie
rea lacului Baslkunceak (Volga infe
rioară), pilotul Ilia Tihomirov, pe un 
automobil cu motor cu turbină cu 
gaze (greutatea mașinii sub 500 kg), 
a stabilit un nou record mondial la 
kilometrul lansat, cu viteza de 
302.5 km

• Etapa a II-a a Turului cidlst al 
Iugoslaviei: Skoplje — Leskovac
(155 km) a fost cîștigată de iugoslavul 
Skerl în 4 h 05:31. în clasamentul 
general conduce iugoslavul Skerl ur
mat la 30” de Couchez și Balaszko 
la 1’

• La Cairo s-au încheiat Jocurile 
atletice ale țărilor Africii. în ultima 
zi de concuns s-au înreg" Arat urmă
toarele rezultate: 200 m ptat: Alioune 
(Senegal) 21,4 ; 400 m 
chano (Uganda) 52,1 ; 
Moussa (Etiopia) 1:55,4 ; 
Woide (Etiopia) 29:37,8 ; 
lama (R.A.U.) 3,50 m;
(R.A.U.) 59,87 m; triplu salt : Lau
rence (Uganda) 15,03 m.

garduri: Aai- 
800 m plat: 
10 000 m plat: 
prăjină : Sa- 
suliță : Riad

zile în. 
cele 16 
vîslașij

8, cele- 
F.

• Vîslașll maghiari au dominat în
trecerile internaționale de caiac-canoe 
desfășurate timp de două 
apropiere de Duisburg. Din 
probe incluse în program 
din R. P. Ungară au cîștigat
lalte revenind sportivilor din R. 
Germană (7) și Italia (1). Cele mai 
frumoase victorii au fost realizate de 
Kemecsei (caiac simplu), Balogh — 
Tolnai (dublu) și Hajba (canoe sim
plu).

• Federația cehoslovacă de atletism 
a selecționat un lot de 13 atleți pen
tru campionatele europene care vor 
începe la 12 septembrie la Belgrad. 
Din lot fac parte printre alții : Mand- 
lik (100 și 200 m plat), Kantorek 
(maraton), Tomasek (prăjină), Sko- 
bla (greutate), Matusek (ciocan), Nem- 
țova (disc), 
In acest lot 
dacă pînă la 
stand a rd urile

Trousil (400 m plat), 
pot intra și alți atleți 
20 august vor îndeplini 
de selecție.
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