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Concurs internațional
Marți la orele 12, pe aeroportul Băneasa erau prezenți sute 

și sute de tineri din Capitală. Soseau la bordul avionului „TL 18* 
membrii delegației Republicii Populare Romine la cel de al 
VII Idea Festival Mondial al Tineretului și Studenților de la 
Helsinki. Cei mai mulți dintre cei prezenți aveau brațele încăr
cate cu flori pregătite pentru solii tineretului romîn, care au 
dus în capitala Finlandei gîndnrile de pace și prietenie ale 
harnicului nostru popor.

Cu același avion au sosit și sportivii țârii noastre care 
tn întrecerile sportive prietenești de la Helsinki au cucerit 20 
de medalii de aur, argint și bronz, fâcînd din nou ca sportul 
romînesc să se impună pe plan internațional.

l*lîinc ineep pe poligonul Tunari

'întrecerile campionatului republican
de tir pentru juniori

Cei mai buni 
hiori și junioare 
vor întîlni vineri 
pe poligonul Tunari 

titlurile de campioni 
pe anul 1962. La fete participă 
30 de trăgătoare (10 echipe), 
iar la băieți 44 (12 echipe). 
Pentru titlurile de campioni 
republicani — la individual și 
pe echipe — se vor întrece 
printre alții : Margareta Filip 
(Olimpia Brașov), Cristina Du- 
mitriu (Metalul București), Ga
briela. Ranghelovici (Știința 

Buc.), Eugenia Ghiban (CSMS 
Iași), Suzana Doczi (CSM Cluj) 
iar la băieți Tr. Cogut, Ion O-

trăgători ju- 
din

și
țară se 
simbătâ 
pentru 

ai țării

lărescu, Gh. Stoian (Știința 
Buc.), FI. Țiței (Olimpia Bra
șov), Nic. Rotaru (Steaua r. 
Bacău) etc.

Iată programul întrecerilor: 
VINERI — ora 8,30 festivitatea 
de deschidere; 9—14 armă li
beră calibru redus 3 x 30 focuri 
juniori ; 14,30—17 armă liberă
60 f. culcat junioare; SIMBĂ- 
TA — 8,30—11,30 armă liberi 
3x30 f. junioare; 14—16,30 ar
mă liberă 60 f. culcat juniori; 
festivitatea de premiere.

Duminică dimineață, pe ace
lași poligon, începe întrecerea 
seniorilor pentru titlurile de 
campioni republicani.
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NICOLAE P1RVU: Peste 200 
de tineri din cele 20 de asocia
ții sportive din raionul Caranse
beș au lnat parte Ia întreceri en- 
tuziasmante de atletism, ciclism, 
rolei și fotbal în cadrul fazei ra
ionale a Spartachiadei. întreceri
le desfășurate pe stadioanele din 
Caransebeș și Oțelul Roșu au 
stîmit un mare interes, printre 
eridențiațî notăm : pe loan Lepși 
6,02 m la lungime. Luminița Lid- 
ner 15,7 Ia 100 m (ambii de la 
Știința — Școala medie nr. 2) 
pe Clara Ambraș (Timișul-Balta 
Sărată) 22:11 pe distanta de 8 
km la ciclism semicurse. Cei mai 
mulți participant a avut asocia
ția sportivă Metalul-Otelul Roșu 
(peste 40), care de altfel a ob
ținut și cele mai multe locuri I.

★

MIRCE.4 POPESCU : întreceri
le popularei competiții Spartachia- 
da de vară a tineretului au 
constituit un minunat mijloc de 
atragere a tineretului in practica
rea sportului. In asociațiile din 
orașul Ploiești, 22-842 de spor
tivi au concurat tr* faza pe aso
ciație. In mod deosebit s-au e- 
videnfîat asociațiile sportive Pra
hova, 1 Mai, Locomotiva fi Raji- 
norul. Faza orășenească, desfă
șurată recent, a cunoscut aceeași 
amploare: aproape 600 de parti
cipant!. Iată, ctțiva dintre ctști-

Duminică !n Capitală

de viteză pe circuit
Duminică dimineața, înce- 

pînd de la ora 10, maeștrii 
vitezei pe circuit ne vor delec
ta în dueluri spectaculoase 
în compania alergătorilor ma
ghiari, pe traseul de la Arcul 
de Triumf din Capitală.

In acest concurs internațio
nal, organizat de clubul Di
namo, spectatorii vor asista 
la pasionantele întreceri din

vom asista din nouDuminică
la asemenea dispute spectaculoase. 
M. Dănescu (38) talonal îndea
proape de V. Szabo (26) con
duce plutonul claselor 350 și 500 
cmc curse.

Foto: T. Chioreanu

tre alergătorii noștri și cei 
din țara prietenă în cursele 
rezervate claselor 125 cmc 
sport și 175 cmc sport (12 tu
re), 250 cmc sport și 350 cmc 
sport (15 ture) și 350 cmc 
curse și 500 cmc curse (18 tu
re). Intre aceste probe va a- 
vea loc o demonstrație de mo
tociclete 
care își 
echipaje

Pentsu
— pentru 
mai multe tribune — 
în vînzare bilete la casele 
ciale din str. Ion Vidu și 
dionul Dinamo, iar în 
concursului vor funcționa 
de bilete Ia intrările pe 
curs, începînd de la ora 6. 
Accesul publicului va fi asi
gurat spre traseul de concurs 
prin străzile: Aleea Ștrandu
lui, Minăstirea Cașin, BuL Mâ- 
răști. Piața Aviatorilor și șos.
Kiselef (spre Arcul de Triumf 

și de la Casa Scinteii).
Vom putea asista la o avan

premieră a concursului cu pri
lejul antrenamentului oficial 
ce se va desfășura simbătâ di
mineață de la ora 9 pe același 
traseu. Iubitorii sportului cu 
motor din Capitală așteaptă 
cu mult interes întrecerile de 
duminică.

cu ataș (6 ture) la 
vor da concursul e* 
romînești.

publicul
care se vor

spectator 
amenaja 

s-au pus 
spe- 
sta- 
ziua 
case 
par-

Rapid a obținui o frumoasă victorie la fotbal: I. DUM1TRESCO

gători: atletism : Gheorghe Ion 
(Prahova) și Neaga Cloșca (Lo
comotiva) — 100 m — Mircea 
Neagu (Carpați) șl Elena Ciocan 
(FI. roșie Dorebanful) — lun
gime; Mihai Radu (S.M. nr. 6) 
și Niculina Diaconu (Locomotiva) 
— greutate; handbal tn 11: e- 
chipa Palatului culturii a între
cut In finali pe cea a asociației 
1 Mai cu 13—8 ; trintă: primii 
clasați: Sevastian Caleașca, Con
stantin Constantin, Gheorghe 
Popa, Petre Mihai, Dumitru Car
pen și Ion Pop (toți de la Con
structorul ). întreceri însuflețite 
au avut loc și la tir, popice, șah, 
tenis de masă și notație.

8-2 (4-1)
Rapid a înscris aseară o nouă 

victorie internațională în palma
resul său : 8—2 (4—1) asupra 
selecționatei orașului Leipzig. Giu- 
leștenii au avut inițiativa majori
tatea timpului, au desfășurat un 
joc combinativ. într-un ritm sus
ținut — mai ales în prima repri
ză — și. manifestînd multă efica
citate în acțiunile ofensive, au 
dezorganizat treptat apărarea 
supraaglomerată a oaspeților, 
care au cedat la un scor fidel 
aspectului jocului. Echipa Rapi
dului nc-a plăcut mai mult în pri
ma repriză, cînd oaspeții nu numai 
că au opus o rezistență mai 
mare, dar au și atacat mai pe
riculos. In această parte a jocu
lui, Rapid a desfășurat un joc 
plin de fantezie, spectaculos, în 
special atunci cînd a acționat pe 
țaripî. Fotbaliștii din Xeipzig au

cu selecționata Leipzig
arătat frumoase calități fizice și 
tehnice, au jucat destul de iute, 
prin alternarea paselor scurte cu 
cele lungi, dar nu au putut re
zista ritmului impus de feroviari 
și nici atacurilor variate și în a- 
dmcime ale acestora.

Scorul a fost deschis de echipa 
oaspe prin... Neaeșu (min. 3) 
care a schimbat direcția mingii la 
un corner, demtmd pe Dungu. 
Rapid a egalat prin Ozon din 
11 m (min. 5), apoi, pe rînd, au 
concretizat superioritatea forma
ției bucureștene: Langa (min. 
21), Codreanu (min. 35), Krau9 
(min. 43). în urma unor acțiuni 
foarte bine „lucrate". După pauză 
au marcat: Codreanu (min. 55)., 
Kraus (min. 65), Dinu (min. 68) 
și Chiru (min. 85). Behla (min. 
60) a înscris al doilea gol al

oaspeților. A arbitrat bine N. 
Mihăilescu.

RAPID: Dungu—Lupe seu, COE 
DAN, MACRI—-Neaeșu, LANGA- 
KRAUS (Cimpoca). OZON (Chi
ru), I. IONESCU, Georgescu 
(Dinu), Codreanu.

SEL. LEIPZIG: Sommer (Vei- 
gang)--Walter, FABER, Pfeuffer- 
Giessner (Drossier). GEISLER— 
Gase, DROSSLER (Behla), Dalia- 
grazzia (Engelhardt), BEHLA 
(Liesewicz), Zerbe.

In deschidere au jucat frumos 
două selecționate ale taberei de 
juniori de la Sighișoara : echipa 
A a învins cu 3—0 (1—0) prin 
golurile marcate de Lungu, Mu- 
reșan și Sziics,

P, GAȚU

BRASOV 1?5
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1 •• Farașuliștii romînî 

participă la campionatele 

mondiale din S.U.A.
I«l dimineață, echipele repre

zentative de parașutism, ale 
R-P.R. au părăsit Capitala, la 
bordul unui „IL 18“, cu desti
nația S.U.A., unde între 11 aug. 
și 4.._sept. a.c. vor avea loc 
campionatele mo-ndîale de para
șutism. Au făcut deplasarea: 
Eiisabeta Alinculescu, Angela 
Năstase. Elena Băcăoanu, Eii
sabeta Popescu, Gh. Iancu, Ion 
Negroiu, Ion Roșu și Nicolae 
Veiicu, care vor participa la 
toate probele de campionat pen
tru cele cinci titluri mondiale 
puse în joc.

Delegația de sportivi romînî 
este condusă de președintele Fe
derației de sporturi 
ing. Petre Petrescu.

Maestrul emerit al 
Gheorghe Iancu ne-a 
înainte de plecare că
tiștii romînî sînt ;în formă bună 
și că nu-și vor cruța forțele 
pentru a se clasa cît mai bine.

sportului 
declarat 
parașu-

(Continuare în pag. a 2-aJ

Reprezentativele R. P. Romine înaintea plecării la campionatele 
mondiale. De la stingă la dreapta: maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Iancu, recordmana mondială E. Minculescu, conducătorul i 
delegației ing. Petre Petrescu, maeștrii sportului E. Popescu, M.i 
Velicu, A. Năstase, I. Roșu, E. Băcăoanu și I. Negroiu.

Foto: P. Romoșan
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® Ediția jubiliară are un traseu foarte interesant 
• Cîștigătorul ultimei ediții despre favoriții cursei
Cicliștii care au participat 

de-a lungul anilor la întrece
rile „Cursei Scinteii" au stră
bătut aproape întreaga țară. 
Organizatorii acestei importan
te competiții de lung kilome
traj au schimbat mai în fie
care an traseul, făcîndu-1 din 
ce în ce mai interesant.
A XV-a ediție: un traseu variat

Cea de a XV-A ediție a 
„Cursei Scinteii- măsoară
proape 900 km impărțiți in 
cinci etape după cum urmează: 
miercuri 15 august, etapa 1 cu 
două eemietape: București — 
Buzău (105 km) și Buzău — 
Galați (130 km). In ambele șe- 
mietape se va da startul 
bloc; joi 16 august, etapa 
II-»:
(185 km); vineri 17 august, e- 
tapa a IlI-a: Bacău—Piatra- 
Neamț—Bacău (125 km); simbe- 
tă 18 august, etapa a IV-a: 
Adjud—Onești—Tg. Secuiesc — 
Brașov (175 km) cu transbor
dară de la Bacău ; duminică 19 
august, etapa a V-a împărțită 
în două semietape: Brașov—
Predeal (28 km) contracrono- 
metru individual și Predeal — 
București. (145 km) cu plecare 
in bloc.

in 
a 

Galați — Tecuci — Bacău

A
t

Onești fidjud

%
IrAPA

u BUZĂU

BUCUREȘTI

După cum se vede, cicliștii 
participant: la ediția din acest 
an a „Cursei Scinteii" își vor 
disputa întîietatea pe șoselele 
care leagă regiunile București^ 
Ploiești, Galați, Bacău și Bra
șov. Un traseu variat cu eta
pe plate și altele cu mari db» 
terențe de nivel. Cele mai difi
cile sînt etapele Bacău—Bra
șov și Brașov—București îa 

care cicliștii trebuie să se do
vedească pe lingă buni rutieră 
și iscusiți cățărători.

Aure! Șelarii e optimist
Alergătorul dinamovist, Ach- 

rel Șelaru, cîștigătorul ediției 
de anul trecut a „Cursei Scin
teii", se pregătește cu o deose
bită intensitate alături de color 
gii săi de club.

— „Cursa Scinteii" — ne-* 
spus ieri după antrenament — 
este o întrecere individuală 
care iți cere o pregătire multi
laterală. Sînt etape plate, car» 
îmi convin de minune, dar șt. 
altele cu porțiuni de urcușuri. 
Aș putea spune că favoriții 
actualei ediții sînt alergători 
înzestrați mai mult cu calități 
de cățărători. Semietapa Bra
șov—Predeal contra-cronometru 
individual își va spune cuvin- 
tul hotăritor asupra clasamen
tului.

— Care este favoritul nr. t 
al cursei ?

— Nu pot să vă spun. După 
părerea mea sînt mai mulți. 
C. Dumitrescu, L. Zanoni, G. 
Moiceanu, Gh, Radulescu, II 
Cosma și alții. Ultimii trei au 
un motiv în plus: ei nu apar 
încă pe tabloul de onoare al 
câștigătorilor „Cursei Scinteii'! 
Și apoi alergătorii cehoslovaci 
Fagala, Knezourek, Heller, de 
mai multe ori participants la 
„Cursa Păcii“, speranțele noas
tre Gh. Bădără, I. Ardeleana 
și alți tineri dornici de afir
mare. Vedeți, e foarte greu de 
dat un pronostic.

— Dar dv. ?
— Ce vă pot spune ? Do

resc din tot sufletul să reedi
tez succesul de anul trecut, mă 
simt bine și aștept cu nerăb
dare startul.

TR. IOAN1ȚESCU



= Wgnnai SPARTACHIADA DE VARA A TINERETULUI

Incepind de azi șl plnă duminică, la ștrandul Tineretului Corespondenții
Cei mai buni juniori (Urmare din pag. I)

își dispută titlurile de campioni
Astăzi, la ora 10. se va da startul 

în prima probă a campionatelor re
publicane de inot și sărituri pentru ju
niori ; după cursa de 100 m fluture, 
feminin, vor u-rma altele (eliminatorii) 
care vor tria, rînd pe rînd, marele 
număr de concurenți prezențî la fi
nale din toate centrele de natație ale 
țării.

MIRCEA CĂPRĂRESCU (Steaua) 
văzut de Neagu Rădulescu

Iată și programul primelor două zi
le de concurs : ASTĂZI, ora 10 : eli
minatoriile probelor 100 m fluture (f.), 
100 m spate (m), 200 m bras (f), 
4 x 100 m liber (m), 4 x 100 m 
mixt (f.). De la ora 18,30: fi
nalele probelor 1.500 m liber (m), 
400 m mixt individual (f.), 200 m mixt 
individual (f.) ; toate trei probele se 
desfășoară contracronometru, precum 
și eliminatoriile probelor 4 x 100 m 
mixt (m.). Ora 11 : sărituri impuse 
de pe trambulină (f.), ora 17 sărituri 
impuse de pe trambulină (m.).

MIINE, ora 10 : eliminatoriile pro
belor 400 m liber (m.), 100 m liber (L), 
200 m fluture (m.), 100 m bras (m.), 
100 m spate (f.), 100 m liber (m.).

Ora 18,30 : deschiderea festivă și a- 
poi finalele probelor 100 m fluture (f.), 
400 m mixt (m.), 200 m mixt (m.), 
4 x 100 m liber (m.)_ 4 x 100 m mixt 
(f.). Ora 11 : sărituri cu coeficient liber 
ales de pe trambulină (f.), ora 17 : 
sărituri cu coeficient liber ales de pe 
trambulină (m.).

G. N1COLAESCU
CAMPIONII EDIȚIEI 1961

MASCULIN

Anul trecut, protagoniștii probelor 
au fost tinerii înotători și tinerețe îno
tătoare aparținînd cluburilor și asocia
țiilor sportive din București și din Re
șița. Toți ceilalți, din Cluj, Timișoara, 
Tg. Mureș, au avut o evoluție nesatis
făcătoare și din această cauză și ne
semnificativă, care a reliefat slaba 
muncă de recrutare a cadrelor și de 
instruire -antrenament în orașele res
pective. De astă dată va fi interesant

100 m liber: M. căprărescu 1:02,4
200 m liber: M. Căprărescu 2:17,3
400 m liber: M. Căprărescu 5:00,1

1500 m liber: G. Lingner 20:25,6
100 m bras : I. Condiescu 1:17,0
200 m bras : I. Condiescu 2:49,4
100 m fluture: H. Pischl 1:11,0
200 m fluture : I. Condiescu 2:52,0
100 m spate : M. Potoceanu 1:10.1
200 m spate: M. Potoceanu 2:34,5

4x100 m liber: Dinamo Buc. 4:17,0
4x200 m liber: Dinamo Buc. 9:47,1
4x100 m mixt: Olimpia Reșița 4:52,1

FEMININ

100 m liber: Cristina Balaban 1:08,8
200 m liber: Cristina Balaban 2:33,1
400 m liber: Cristina Balaban 5:35,5
100 m bras : Sanda Iordan 1:23,7
200 m bras : Sanda Iordan 2:59,4
100 m fluture : Măriuca Rotaru 1:19,5 
100 m spate : Anca Trohanl 1:20,3
4x100 m liber : Dinamo Buc. 5:00,9
4x100 m mixt : Dinamo Buc. 5:33,2

DUMITRU MARIN: Zi de sărbă
toare sportivă pe frumosul stadion Ra
pid din parcul Cringului al orașului 
Buzău. Reprezentanții celor peste 
34.000 de participanți la faza pe aso
ciație a Spartachiadei de vară a tine
retului, din cadrul raionului Buzău 
se întrec acum pentru a desemna pe 
cei mai buni dintre ei. Printre cei 400 
de finaliști se află vrednici muncitori 
sau harnici colectiviști din comunele 
Stilpu, Bobocul, Costești, Vernești ș.a. 
Pe toate terenurile lupta sportivă este 
in toi. Concurenții și-au apărat șan
sele cu multă dirzenie. La atletism 
cei mai buni s-au dovedit juniorii 
Gheorghe Mușat (100 m și lungime), 
Lilia Boiangiu (100 m), Aurora Geor
gescu (400 m) și seniorii Constantin 
Dumitrescu (100 m și lungime), Ioan 
Gheorghe (1000 m). La volei în finala 
pe oraș cîștigă echipa „Moara H 
Iunie" iar în meciul decisiv pe raion 
Voința Bobocul. La handbal locul 1 pe 
raion a fost ocupat de Unirea Stilpu, 
iar pe oraș de Voința Buzău. întrece
rile de fotbal au dat ciștig de cauză 
echipelor Automobilul Buzău și Șoi
mul Costești. In fine, la trintă, un 
spectacol care a atras pe mulți spec
tatori, cei mai buni s-au dovedit a *i 
N. Andronescu, N. Manea, 1. Aldea, 
T. Vrabie si N. BeJu.

★
VASILE SĂSARANU : 201 tineri și 

tinere din 16 asociații sportive ale 
raionului Lăpuș, regiunea Maramureș, 
s-au întrecut de curind pe frumosul 
stadion din Tirgu Lăpuș, pentru a 
stabili noii campioni ai Spartachia
dei. Participanțu au dovedit in gene
ral un bun nivel de pregătire, eviden- 
țiindu-se, pentru grija acordată a-

dc văzut în ce măsură s-a îndreptat 
situația în centrele de natație mai sus 
menționate, altădată adevărate pepi
niere de înotători și înotătoare pentru 
natația noastră. Mai trebuie spus că, 
deși au cules marea majoritate a tit
lurilor, înotătorii din București și Re
șița nu ne-au satisfăcut pe deplin. Ei 
au fost un fel de învingători fără glo
rie, mai de grabă cîștigători din cauza 
slabei concurențe. Anul acesta aștep
tăm de la ei din nou titluri de cam
pioni, dar și rezultate care să însem
ne o anumită valoare. Pentru că la ul
tima etapă a unei competiții de o a- 
semenea amploare se așteaptă in pri
mul find CALITATE.

In cele patru zile de concurs iubi
torii acestui sport vor putea urmări 
evoluția junioarelor Zoe Reznicenco și 
M ăriuca Rotaru — recent înapoiate 
din capitala Finlandei, unde au parti
cipat cu succes la întrecerile sportive 
ale celui de-aț VIII-lea Festival Mon
dial ai Tineretului și Studenților, An
ca Trohani, Eva Nagu, Codruța Sala, 
Dita Langer, Natalia Cavalioti, Maria 
Klosz și a juniorilor Mircea Căpră
rescu, Cornel Georgescu, Vasile Hor
vath, Mihai Potoceanu, H. Pischl, Ivan 
Bănet, Nicolae Tal, Zoltan Sabados.

PENTHTLONMA^
DUMINICĂ, ÎNCEP ÎNTRECERILE 

PENTRU DESEMNAREA 
CAMPIONILOR ANULUI 1962
Dummică încep in Capitală între

cerile din cadrul campionatului re
publican de pentatlon modern. La 
ediția a IX-a a competiției vor par
ticipa un număr record de concurenți: 
27, care își vor disputa titlul de cam
pion republican individual, deținut din 
1961 de Gheorghe Tomiuc. In între
cerea pe echipe (campioană în 1961 
—- Steaua București) concurează 7 
formații de |a Steaua, Știința Bucu
rești și Dinamo Oradea (cu cite 2 
echipe) și ASA Brașov.

Prima probă, călăria, se va desfă
șura diTninică dimineața pe parcursul 
de la GAS Roșia. După aceasta, sînt 
programate în ordine: luni — scrima 
(sala Floreasca), marți—tirul (poli
gonul Tunari), miercuri—înotul 
(Ștrandul Tineretului), joi—crosul 
(traseul din com. Căltigăreni).

Iată cîțiva dintre participanți: Gh. 
Tomiuc, D. Țintea, N. Marinescu, D. 
louescu, V. Șteîăuescu, V, Sîrbu, N. 
Lichiardopol, I. Măriuță (Steaua), 
C. Țintea, Tr. Croitoru. V. Teodorescu, 
W. Roman, V. Poruțiu, Gh. Mărcuță 
(Știința), Gh. Panciu, G. Pușcaș, P. 
Deac (ASA Brașov), T. Tihnaciu, T. 
Munteanu (Dinamo Oradea) etc.

Navele-„liliput" in intrecere
pe lacul Băneasa.

In zilele de 2—5 august a avut loc 
pe lacul Băneasa etapa finală a cam
pionatului republican de navomode- 
le. Au evoluat zeci de ambarcațiuni 
liliputane de diferite tipuri, începînd 
de la gingașele veliere, semănînd cu 
niște pescăruși cu aripile intinse, și 
pînă Ia impunătoarele crucișătoare, 
cuirasate, cargouri etc. Micile navo- 
modele se mișcau grațioase, împinse 
de adierea vintului, de forța motora
șelor electrice ori cu explozie, dind 
lacului, pe ale cărui maluri se inghe- 
suiau sute de privitori, aspectul unui 
veritabil port.

Cei 53 de concurenți, reprezentanți 
ai opt regiuni, au prezentat la start 
un număr de 56 de navomodele de
toate categoriile, lucrate cu multă 

I atenție și îngrijire, de o calitate su- 
1 perioară celor din anii trecuți. Merită 
a fi scoase in evidență și unele nou- 

I tăți, cum a fost de exemplu nava de 
1 viteză cu aripi subacvatice, de con- 
I cepție personală, lucrată de Alexan- 
; dru Vasilescu și Anghel Gheorghe, 
ambii din GalațL

Cel mai tinăr dintre concurenți a 
I fost elevul Marian Apostol, în virstă 

de 12 ani, din Giurgiu, care a pre
zentat un r.avomodel autopropulsat, 

I tip pasager fluvial, frumos și îngrijit 
lucrat, avind o siluetă elegantă, iar 
cel mai vîrstnic a fost tovarășul Teo
dor Antohi de 63 de ani, reprezen
tant al regiunii București, care a 
prezentat două navomodele, dintre 
care cu unul, tot un pasager fluvial, 
a obținut și titlul de campion la ca
tegoria propulsoare.

La categoria teleghidate, o probă 
deosebit de interesantă și atractivă, 
pe locul I s-a clasat și de data acea, 
sta inginerul Ion Răduță din Cimpi- 
na, cu „remorcherul" lui care a exe
cutat cu multă ușurință întreaga ga
mă a manevrelor cerute de regula
mentul concursului; plus alte mane
vre demonstrative ca ridicarea pavi

nat ar fi fost și mai cuprinzător dacă 
la el ar fi participat și celelalte re
giuni care au activitate navomodelis- 
tică, cum sînt : Banat, Bacău, lași, 
Dobrogea și Brașov, dar care nu știm 
din ce cauză nu s-au prezentat.

Iată clasamentul general al campio
natului de navomodele : Navomodele 
veliere : 1. Mircea Busuioc 35 puncte : 
2. Mujic Ion și Irina Copil 35 p. ; 3. 
loan Popa 35 p. ; 4. Ion Căuțoiu 31 p. 
Hidroglisoare de viteză : 1. Ariton Ca- 
sian 38 km la oră ; 2. Florin Purice 
37 km ; 3. Anghel Gheorghe 23 km ; 
Autopropulsate : 1. Teodor Antohi 108 
puncte ; 2. Anghel Gheorghe 95 p. ; 3. 
Marian Apostol 80 p. ; 4. Dan Voicu- 
lescu 78 p. ; Teleghidate : 1. loan Ră
duță și Victor Stoican 222 p. ; 2. V. 
Romanescu 189 p. : 3. Alexandru Ma- 
noliu și Anghel Gheorghe 65 p ; Ma
chete de vitrină: 1. Mihai Petrescu 
53 p. ; 2. Mihai Ionescu 56 p. ; 3. Teo
dor Antohi 54 p. ; 4. Anghel Gheorghe 
52 p. CLASAMENTUL GENERAL PE 
REGIUNI: 1. Oraș București 429 p.; 
2. Regiunea Ploiești 310 p. ; 3. Regiu
nea Galați 289 p. ; 4. Regiunea Bucu
rești 184 p. ; 5. Regiunea Hunedoara 
129 p. ; 6. Regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară 96 p. ; 7. Regiunea Oltenia 
68 p. ; 8. Regiunea Cluj 47 p.

ne relatează...
cestei competiții de mase, asociațiile 
sportive din Tirgu Lăpuș, Berința, 
Lăpușul Rominesc, Suciu de Sus și 
Baba. Dintre cele mai bune rezultate 
menționăm: 12 sec. pe 100 m plat rea
lizat de Ion Cosma și 48 p. din 50 
posibile, la tir, obținute de Ion Filip. 
La volei pe primele trei locuri s-au 
situat: 1. Berința, 2. Tg. Lăpuș, 3. 
Băiuț, iar la fotbal cea mai puternică 
formație a fost aceea din Suciu de 
Sus urmată de echipa din Baba. Rea
le calități au dovedit la trintă Si
mian Indriș (61 kg) și Gavril Mare 
(84 kg). De semnalat și o atitudine 
necorespunzătoare, aceea a conduce
rii asociației sportive Minerul din 
centrul minier Cavnic care nu s-a 
preocupat de această competiție și nu 
a trimis nici un concurent la între
cerile din Tg. Lăpuș.

★

EUGEN TEIRAU : De curind s-a 
desfășurat în orașul Adjud etapa raio
nală a Spartachiadei de vară a tine
retului. La întreceri au luat parte 250 
de tineri și tinere, reprezentanții ce
lor aproape lt.000 de sportivi care 
participaseră la etapa pe asociație. 
Printre asociațiile sportive care me
rită felicitări pentru buna organizare 
a acestei tradiționale competiții de mase 
trebuie citate în primul rînd, cele din 
comunele Sascut Tirg, Dăncești, Poduj 
Turcului, Urechești și din orașul Ad
jud. Dar să trecem in revistă pe cei 
mai buni. La fotbal echipa cu cea mai 
bună tehnică s-a dovedit Progresul 
Podul Turcului, iar Ia volei și handbal 
în 7 formațiile orașului Adjud. Atle
tismul a oforit dispute pasionante la 
capătul cărora au ieșit învingători ur
mătorii: Viorel David (Dăncești) la 
100 m, Mănăilă Dănoiu (Dăncești) — 
800 m, I. Panaite (Adjud) — 1500 m, 
Constantin Nica (Urechești)—la lun
gime, 1. Bogea (Urechești) — la înăl
țime și Gh. Sudltu (Podul Turcului) 
— ia greutate. La fel de interesante 
au fost cursele cicliste. La fete pri
mele au trecut linia de sosire Profira . 
Ancuța (Păucești) și Maria Mircea 
(Adjud), iar la băieți cei mai în for
mă s-au prezentat Mihai Maftei (Bur- 
cioaia) și Ionel Drăgoi (Dăncești). 
Palpitantele „dueluri* de trintă au re
venit tinerilor Ion Bogea, Gheorghe 
Zoita, Ion Crăciun și Gheorghe Fe
renc. întrecerile finale ale competiției 
au fost urmărite de peste 1500 de 
spectatori.

ClTEVA OBSERVAȚII ORGANIZATORICE 
IN LEGĂTURĂ CU ETAPA PE CAPITALĂ

La sfîrșitul săptămînii trecute s-a- 
desiășurat pe mai mui'.e stadioane 
din București faza pe oraș a marii 
competiții de mase, Spartachiada de 
vară a tinerelului. Întrecerile de atle
tism, handbal și volei au avut un fru
mos succes. Finalele — în special — 
au fost mult apreciate de spectatori.’ 
La atletism, participanți numeroși și 
rezultate — ținînd seamă de nivelul 
de pregătire — satisfăcătoare. Me
ciurile de handbal (fete, băieți) și de 
volei .(băieți) s-au ridicat — fără 
exagerare — la nivelul unor partide 
din campionatul republican. La na- 
tație unii dintre concurenți au obți
nut rezultate bune.

Și această ediție a Spartachiadei de 
vară a constituit pentru masele de 
tineri un minunat prilej de angrenare 
în activitatea sportivă. Faza pe aso
ciație a Spartachiadei a atras pe 
terenurile de sport zeci și zeci de 
mii de membri UCFS. Numai în aso
ciațiile sportive ale raioanelor Tudor 
Vladimirescu și Grivița Roșie au luat 
startul în prima etapă peste 25.000 
respectiv 20.500 de sportivi, iar într-o 
singură asociație sportivă, Locomotiva 
Grivița Roșie, numărul sportivilor care 
s-au întrecut în cadrul Spartachiadei 
a fost de 1.673. Aceste cifre arată 
clar: în Capitală, Spartachiada a a- 
vut un adevărat caracter d<ț?mas^

Din păcate unele clubul^j^*î<a.z 
nu au asigurat participarea în fa
zele superioare a cîțtigătorilor. Astfel, 
în faza pe oraș, la unele discipline 
au concurat sportivi care nu au parti
cipat la faza pe raion. La gimnastică, 
de exemplu, cluburile Olimpia, Rapid 
și Unirea au prezentat echipe selec
ționate. In echipa Rapidului a fost 
inclus un elev de 12 ani care nu con
curase la faza anterioară, iar în 
formația Olimpiei (raionul Tudor Vla
dimirescu) au concurat sportivi din 
alte raioane. In echipa de volei fete 
a clubului Voința a fost introdusă în 
meciul final o jucătoare care nu a 
fost înscrisă pe „foaie" conform regu
lamentului și astfel meciu] cîștigat pe 
teren a fost pierdut la... masa juriu
lui. La fel, o vină au și asociațiile 
I.C.A.B. și Autobuzul ale căror e- 
chipe nu s-au prezentat la întrece
rile de volei.

Corespondentul nostru, N. Tokacek, 
s-a prezentat duminică seara la redac
ție cu o notă critică în loc de cronica 
ciclîstă de la etapa pe Capitală. Mo
tivul e lesne de înțeles. Concursul a 
fost amînat din lipsă de participanți. 
La cursa de biciclete de oraș s-at^pre- 
zentat doar doi alergători, iar la ^>e-- 
mi-curse“ trei I Antrenorii și clubu
rile sportive au privit cu foarte multă 
ușurință întrecerile de ciclism așa 
incit au uitat chiar și de mobilizarea 
participanților.

DEZINTERES FATA DE CAMPIONATUL DE CALIFICARE
Duminică 29 iulie a.c. urma să se 

dispute la Giurgiu -meciul de volei 
masculin dintre Electroputere Craiova, 
campioana regiunii Oltenia și forma
ția Cetatea Giurgiu, campioană a 
giunii București, meci în cadrul 
zei interregionale a campionatului 
calificare.

re- 
fa- 
de

lionului, aprinderea farurilor de po
ziție, fluieratul sirenei etc.

Trebuie arătat că rezultatele cam
pionatului ar fi putut să fie și mai 
bune dacă comisia de organizare ar
fi ales un alt loc în care să se des
fășoare probele. Locul unde se află 
baza nautică nu este cel mai indicat 
pentru desfășurarea unor astfel de 
concursuri; deoarece apa minată de 
curent este plină de resturi vegetale,
alge și plante acvatice care împie
dică navomodelele să evolueze.

Mai trebuie arătat că acest campio-

HOABAN

Motonava Transilvania in plină cursă... Dar nu pe Marea Neagră sau Me- 
diterană, ci... pe lacul Băneasa, cu prilejul campionatului republican de navo
modele. Reușita miniatură a constructorilor Gheorghe Anghel și Alexandru Ma- 
noliu din Galați, pe care o vedem navigind printre balize, a stimit admirații 
unanime.

Foto : St. Ciotloș

Pentru aceasta, 
de volei Oltenia a 
lui regional un referat în care erau 
specificate cheltuielile legate de dis
putarea acestui meci, lotul echipei 
etc. Pînă aici, toate bune. Referatul 
urma să fie aprobat de tov. Smărăn- 
dache Trotea, președinte al UCFS 
regional. Cum dînsul Se afla pe te
ren, se aștepta aprobarea tov. vice
președinte Victor Chetraru

Mare a fost însă mirarea celor de 
la Electroputere, cînd UCFS-ul a a- 
nunțat că, deoarece echipa nu are 
șanse să se califice pentru turneul fi
nal, consiliul regional UCFS nu 
are bani de cheltuit cu deplasarea 
echipei și că asociația poate disputa 
numai jocurile ce le mai are pe teren 
propriu. Ulterior,- consiliul regional 
UCFS a anunțat federația că echi
pa craioveană nu mai participă ia 
competiție.

Dacă așa stau lucrurile, credem că 
este o greșeală retragerea formației 
Electroputere din campionatul de ca
lificare, pentru că prin aceasta hu 
s-a făcut altceva decît să se încurce 
buna desfășurare a competiției. Era 
mai bine ca de la început să Se fi 
arătat că UCFS-ul regional nu jp de 
acord să acorde sprijinul său cam
pioanei regiunii Oltenia.

comisia regională 
prezentat eonsiliu-

VENERU SANDULESCU-coresp,



COMUNICAT
CU PRIVIRE LA OMOLOGAREA REZULTATELOR CAMPIONATULUI DE FOTBAL CATEGORIILE 

SISTEMUL COMPETITIONALA, B, TINERET SI ALE „CUPEI R.P.R." PE ANUL 1961-1962 SI 
PE ANUL 1962-1963

LA

I. — In urma omologării rezultate
lor din campionatul republican cate
goria A, campionatul categoriei B și 
campionatul de tirferet, pe anul com- 
petițional 1961—1962, au fost 
lite următoarele clasamente:

stabi-

CATEGORIA A
1. Dinamo Buc. 26 14 8 4 62:35 36
2. Petrolul Ploiești 26 13 7 6 57:33 33
3. Progresul București 26 12 7 7 47:32 31
4. St. roșu Brașov 26 13 3 10 52:39 29
5. Rapid București 26 10 8 8 38:37 28
6. Dinamo Bacău 26 11 5 10 35:36 27
7. Știința Cluj 26 10 6 10 46:44 26
8. Știința Timișoara 26 10 5 11 38:42 25
9. Steaua București 26 10 4 12 53:45 24

10. U.T. Arad 26 9 6 11 42:41 24
11. Minerul Lupeni 26 11 1 14 25:51 23
12. Jiul Petrila 26 8 6 12 39:49 22
13. Metalul Tîrgoviște 26 7 5 14 33:66 19

14. Dinamo Pitești 26 7 3 16 35:52 17

4. C.S.O. Timișoara 26 13 5 8 36:31 31
5. Vagonul Arad 26 13 4 9 43:29 30
6. C.S.O. B. Mare 26 13 3 10 39:41 29
7. C.S.M. Cluj 26 10 8 8 32:31 28
8. Arieșul Turda 26 9 9 8 39:34 27
9. Recolta Cărei 26 8 10 8 32:39 26

10. C.F.R.-I.R.T.A.
Arad 26 6 8 12 31:36 20

11. A.S.A. Crișul Oradea
26 6 7 13 31:49 19

12. A.S.M.D. S. Mare 26 7 5 14 20:35 19
13. Rapid Tg. Mureș 26 6 6 14 23:42 18
14. Corvinul Huned. 26 4 6 16 18:43 14I

Promovează în categoria A 
C.S.O. Crișana Oradea.

Retrogradează în campionatele re
gionale echipele : Rapid Tg. Mureș șigionale echipele: Rapid 
Corvinul Hunedoara.

Tg.

echipa

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
CATEGORIA A

In acest campionat vor participa 
următoarele echipe :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

văTu tT d E T WMp/wfâ$)

Se declară campioană republicană 
pe anul 1961—1962 echipa Dinamo 
București.

Retrogradează în campionatul ca
tegoriei B echipele: Jiul Petrila. Me
talul Tîrgoviște și Dinamo Pitești.

-- 
CATEGORIA B

^P*****^^^^^^ Seria I
1. C.S.M^ST’lași 26 16 6 4 67:23 38
2. Poiana Cîmpina 26 16 2 8 54:28 34
3. Prahova Ploiești 2G 9 12 5 39:32 30
4. Carpați Sinaia 26 13 4 9 57:50 30
5. Foresta. Fălticeni 26 11 5 10 30:37 27
6. C.S.O. Galați 26 10 6 10 44:47 26
7. C.S.O. Brăila 26 8 10 8 29:34 26
8. Ceahlăul P. Neamț 26 10 6 10 31:40 26
9. Știința Galați 26 11 3 12 35:39 25

10. Rapid Focșani 26 8 7 11 35:45 23
11. Flacăra Moreni 26 7 7 12 34:41 21
12. C.F.R. Pașcani 26 9 3 14 34:45 21
13. Dinamo Suceava 26 8 3 15 34:40 19
14. St. roșie Bacău 26 5 8 13 23:45 18

Promovează în categoria A echipa

TINERET

1. Steaua București 26 18 5 3 66:24 41
2. Dinamo Pitești 26 17 6 3 52:19 40
3. Progresul București 26 16 5 5 66:36 37
4. Rapid București 26 12 7 7 42:23 31
5. St. roșu Brașov 26 12 6 8 51:36 30
6. Jiul Petrila 26 13 3 10 39:51 29
7. Dinamo București 26 10 4 12 50:50 24
8. Știința Timișoara 26 8 7 11 63:55 23
9. Știința Cluj 26 9 5 12 42:54 23

10. Dinamo Bacău 26 7 9 10 37:49 23
11. Petrolul Ploiești 26 7 5 14 53:58 19
12. Minerul Lupeni 26 7 4 15 25:48 18
13. U.T. Arad 26 5 7 14 40:53 17
14. Metalul Tîrgoviște 26 3 3 20 15:85 9

Dinamo București 
Petrolul Ploiești 
Progresul București 
Steagul roșu Brașov 
Rapid București 
Dinamo Bacău 
Știința Cluj 
Știința Timișoara 
Steaua București 
U.T. Arad 
Minerul Lupeni

12. C.S.M.S, lași
13. Farul Constanța
14. C.S.O. Crișana Oradea
15. Viitorul București

NOTA:
Echipa Viitorul care participă în a- 

ceastă categorie este formată din jucă
tori participant la 
Turneului de juniori 
jucători tineri.

CAMPIONATUL

Echipa chiliana o revelație
și o experiența reușita

Cu o zi înainte de finala campionatu- 
lui, a fost programată la Vina del Mar 
întîlnirea pentru locurile 3—4 din clasa
ment, între învinsele din semifinale, Iu
goslavia și Chile. Era pentru prima dată 
cînd aveam să văd jucînd echipa țării 
gazdă, marea revelație a competiției, 
care mă interesa, îndeosebi, pentru’ că 
era rezultatele unei experiențe dintre 
cele mai interesante pentru fotbalul 
nostru.

Dar, mai întîi să mă ocup pe scurt 
de joc.

republicanăSe declară campioană 
de tineret pe anul 1961—1962 echipa 
Steaua București.

ultima ediție a
U.E.F.A. și alți

CATEGORIEI B

ADVERSARII FAȚA-N FAȚA

C.S.M.S. Iași.
Retrogradează în campionatele re

gionale echipele: Dinamo Suceava și 
Steaua roșie Bacău.

Seria a II-a

1. Farul Constanța 26 16 3 7 60:26 35
2. C.S.M. Reșița 26 15 2 9 52:41 32
3. Dinamo Obor 26 14 4 8 48:39 32
4. C.S.O. Craiova 26 11 7 8 40:26 29
5. C.F.R. Roșiori 26 12 3 11 41:43 27
6. Metalul București 26 10 5 11 34:44 25
7. C.S.M. Sibiu 26 10 5 11 32:43 25
8. Chimia Făgăraș 26 10 4 12 47:49 24
9. Chimia Govora 26 3 8 10 27:32 24

10. C.S.M. Mediaș 26 8 8 10 24:29 24
11. Tractorul Brașov 26 8 7 11 37:40 23
12. Știința București 26 9 4 13 38:47 22
13. Olimpia, București 26 8 6 12 35:44 22
14. Portul Constanța 26 7 6 13 32:44 20

Promovează în 
Farul Constanta.

Rjffogradează

categoria A echipa

Rj#?ogradează în campionatele re
gionale echipele: Olimpia București 
Portul Constanța.

Și

Seria a III-a

1. C.S.O. Crișana Or. 26 17
2. Ind. Sîrmei C. T. 26 14
3. Mureșul Tg. Mureș 26 13

6 45:24
6 58:27
7 49:35

37
34
32

ACTUALITATI

După omologarea rezultatelor din 
turneele de baraj, au promovat în ~ 
tegoria B

Seria I : 
șie Tecuci.

Seria a
Seria a _

și A. S. Unirea Dej.
A doua echipă ce urmează a fi pro

movată în seria a II-a va fi stabilită 
ulterior în urma judecării unei con
testații cu privire la meciul de baraj 
Drubeta Tr. Severin și Filaret Bucu
rești.

II. Se declară cîștigătoare 
„Cupei R.P.R." ediția 1961-62 echipa 
Steaua București.

III.
cană 
chipa

IV. ... ___
desfășura următoarele competiții:

1. Campionatul republican catego
ria A, cu o serie de 15 echipe și, pa
ralel, campionatul de tineret
2. Campionatul categoriei B 

serii a cite 14 echipe fiecare, 
zate pe zone geografice.

3. „Cupa R.P.R.".
4. Campionatul republican 

niori cu 8 serii a cîte 10—12 
fiecare, repartizate pe zone geografice.

5. Campionatele regionale cu o 
singură serie de 14—16 echipe, în 
fiecare regiune.

următoarele echipe: 
I.M.U. Medgidia și FI.

ca

ro

II- a: Progresul Alexandria
III- a: Metalurgistul Cugir

In seriile acestui campionat vor par
ticipa următoarele echipe:

Seria I
1. Metalul Tîrgoviște
2. Poiana Cîmpina!
3. Prahova Ploiești
4. Carpați Sinaia
5. Foresta Fălticeni
6. C.S.O. Galati
7. C.S.O. Brăila
8. Ceahlăul Piatra Neamț
9. Știința Galați

10. Rapid Focșani
11. Flacăra Moreni
12. C.F.R. Pașcani
13. Flamura roșie Tecuci
14. I.M.U. Medgidia

seria a II-a

a

Se declară campioană republi- 
la juniori pe anul 1961-62 e- 
Farul Constanța.
In anul 1962-63 se vor

Dinamo Pitești
C.S.M. Reșița 
Dinamo Obor
C.S.O. Craiova
C.F.R. Roșiori 
Metalul București
C.S.M. Sibiu
Chimia Făgăraș 
Chimia Govora
C.S.M. Mediaș 
Tractorul Brașov 
Știința București 
Progresul Alexandria 
(Se .......................va stabili ulterior).

cu trei 
reparti-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.

Seria a III-a
Petrila
Sîrmei C. Turzii

Jiul 
Ind.
Mureșul Tg. Mureș 
C.S.O. Timișoara 
Vagonul Arad 
C.S.O. Baia Mare 
C.S.M. Cluj 
Arieșul Turda 
Recolta Cărei 
C.F.R.-I.R.T.A. Arad 
A.S.A. Crcșul Oradea 
A.S.M.D. Satu Mare 
Metalurgistul Cugir 
A.S. Unirea Dej

PREGĂTIRILE
ECHIPEI DINAMO BUCUREȘTI

Dinamoviștii își continuă cu multă 
atenție antrenamentele în vederea par
tidei cu Levski, care se dispută du
minică în nocturnă (ora 21) pe Sta
dionul Republicii, în cadrul turneului 
balcanic. Ei s-au antrenat zilnic în 
aceste zile, iar mîine vor face pregă
tiri de acomodare pe Stadionul Repu
blicii, la lumina reflectoarelor. Antre
norii Dumitru Niculae-Nicușor și I. 
Med el eseu ne-au spus că în principiu 
s-au fixat asupra următoarei formații: 
Uțu (Datcu)-Popa, Nunwelller III, 
Ivan (Ștefan)-V. Alexandru, Nunweil
ler IV-Pîrcălab, Varga, Ene, Eftimie, 
David. Meciul va fi condus de S. Ko- 
therja (Tirana).

MECIUL PETROLUL—PROGRESUL 
CONTRAMANDAT

Întîlnirea amicală Petrolul — Pro
gresul, fixată duminică la Ploiești, a 
fost contramandată, deoarece echipa 
ploieșteană urmează să susțină 
meci internațional. ~ ‘ ’’
Irakului, care își va începe cu acest 
prilej turneul în țara noastră.

Astăzi, Petrolul joacă un „amical" 
cu Rapid Buzău, ca revanșă a meciu
lui susținut duminică la Ploiești. în 
care ploieștenii au învins cu 13—0 
(7-0).

un
cu Selecționata

De la I.E.B.S.
Biletele pentru întîlnirea internațională 

de box București—Lodz (R.P.P.) care va 
avea loc sîmbătă 11 august; orele 19,30 
pe patinoarul artificial din parcul ;,23 
August”; se pun în vînzare începînd de 
azi, joi 8 august, Ia casele de bilete din 
str. Ion Vidu și Agenția Pronosport din 
Calea Victoriei nr. L

Chiar din primele acțiuni echipa chi- 
liană ni s-a arătat o formație matură: 
iese foarte calm și organizat la joc, cu 
pase precise, directe sau fentate, și de
marcare imediată, pînă la finalizare. 
Joacă minute în șir în terenul iugoslav, 
acționind destul de variat. Iugoslavii 
nu reușesc să păstreze prea mbit balo
nul și nici nu pot schița prea multe 
atacuri.

In repriza a doua jocul a mai scăzut în 
ritm și spre sfîrșit iugoslavii marchează 
o ușoară dominare teritorială (mai ales 
că chilienii jucau cu trei accidentați: 
Toro, M. Rodriguez și Campos). Acțiuni 
mai prompte au însă tot chilienii, care 
și ratează două ocazii bune. Iugoslavii 
comit greșeala că nu forțează, jucînd din 
mai multe pase chiar cînd surprindeau 
descoperită apărarea adversă. Ratează 
și ei o ocazie excelentă, în minutul 88, 
pentru ca în minutul următor mijloca
șul chilian Rogas — același care a mar
cat golul victorios în partida cu U.R.S.S. 
— să plece cu o minge și să șuteze, nu 
prea tare. Balonul a fost deviat de pi
ciorul stoperului Markovici, portarul 
iugoslav Soskiei a plecat în stingă, iar 
mingea a intrat în poartă prin mijloc.

CEVA MAI MULTE DESPRE CHILIENI

trul Campos 
stingă Tobar _____  ____ __________
Demarcările Ie făceau în special i 
se apropia un partener cu balonul.

In această partidă, chilienii au practi-j 
cat marcajul om la om, dar nu într-o 
formă „super-strictă", ca a germanilor,1 
de pildă. Prin aceasta au avut și avan-' 
tajul supranumeric în atac. Datorită 
marcajului individual, dar mai ales unei 
idei tactice precise, au aplicat cea mai 
ofensivă apărare, atît pe dreapta, dar 
mai ales pe stînga. Nu exagerez afir- 
mînd că cel mai mult a tras la poartă; 
fundașul stînga Rodriguez, aceasta în 
comparație cu postul deținut.

„EXPERIENȚA CHILIANA"
După ce am văzut jucînd echipa chi

liana, am chibzuit mai îndelung asupra 
drumului ce l-a avut de străbătut, ca 
să-și încununeze participarea cu locul ■ 
trei în ierarhia fotbalului mondial. Ex- ( 
periența chiliană, care a constituit o 
fațetă a noului la campionatul mondial 
din Chile, este demnă să fie cunoscută 
mai în amănunt. La baza ei stă pregă
tirea metodică, perseverentă — cheia 
tuturor succeselor.

Ea a dovedit că se poate pregăti — 
cu reușită — o echipă pentru un scop, 
fără să existe în spate un fotbal de un 
nivel ridicat.

Intr-adevăr, în 1956, cînd i s-a încre- i 
dințat organizarea campionatului mon- • 
dial, Chile n-avea un fotbal de o valoare 
corespunzătoare obligațiilor de țară-gaz- 
dâ. N-avea, dar trebuia să-l aibă. La 
această treabă a fost chemat un tînăr 
antrenor, Fernando Riera, care avea pe 
atunci aproximativ 34 de ani. Din 1957, 
cînd i s-a dat această misiune, o dată 
cu calitatea de antrenor național, Riera 
a gîndit și pregătit echipa pe care avea 
s-o prezinte la turneul final. Cum a pro
cedat ?

UN ÎNCEPUT CU 120 DE TINERI
Din prima clipă a misiunii lui și-a în

dreptat atenția asupra tinerilor, de care 
a început să se ocupe. A strîns la San
tiago un lot de 120 de juniori și timp 
de un an de zile, consecvent și metodic, 
i-a urmărit, i-a supravegheat, i-a îndru
mat. Apoi, aproximativ 50 dintre aceștia 
au început să joace în echipele chiliene 
din diviziile A și B. Printre ci se gă
seau Jorge Tore, Luis Eyzaguirre și Al
berto Fouilloux, trei din marile vedete 
ale fotbalului chilian la campionatul 
mondial. Paralel cu preocuparea pentru 
juniori, Riera s-a ocupat și de jucătorii 
mai experimentați.

Echipa lui Riera a fost supusa în 1959 
la prima încercare serioasă : campiona
tul Amerlcii de Sud, organizat în Argen
tina. In alcătuirea ei se găseau 7—8 din
tre jucătorii care anul acesta au evo
luat în campionatul mondial (ceilalți 
viitori titulari erau încă în lotul rezer
velor sau al speram elor). In campiona
tul sud-american chilienii au obținut o 
victorie asupra Uruguayului. Un an mai 
tîrziu, Chile a dispus de Argentina. Cu 
aceste două performanțe în palmares, 
în 1960, Chile a venit în Europa pentru 
un turneu special, întocmit cu exigen
ță. Rezultatele nu au fost prea măgu
litoare. Chile a fost înfrîntă pe rînd do 
Franța cu 6-0, de R.F. Germană cu 2-1, 
de Irlanda cu 2-0, de Elveția cu 4-2, 
după care a încheiat turneul eu două 
rezultate de egalitate : 1-1 cu Belgia și 
3-3 cu Internazionale din Milano.

In turneul european, preocuparea lui 
Riera n-a fost, însă, obținerea de rezul
tate, ci depistarea slăbiciunilor echipei 
lui, pentru ameliorările corespunzătoare. 
Și jocurile, în care obișnuit ultima ju
mătate de oră era fatală formației chi
liene, i-au arătat lui Riera că jucători
lor săi le lipsesc mai ales, rezistența și 
stăpînirea de sine.

FRINTURI DINTR-UN PROGRAM 
DE PREGĂTIRI

Antrenorul chilian a apreciat acest 
turneu ca fructuos prin roadele lui de 
viitor, dar puțin a lipsit ea să plătească 
pentru eșecurile suferite în turneul euro
pean și pentru cele ce au urmat, în 
jocurile cu Brazilia Ia Rio și Spania la 
Santiago. Pînă la urmă însă, s-a „sal
vat” și... și-a putut continua programul 
de pregătiri, din care citez mai jos cî- 
teva aspecte.

In fiecare an Riera a strîns jucătorii, 
Ia fiecare 15 zile, la o școală de fotbal. 
Dimineața lucra cu echipa A, după- 
amiază cu echipa B și cu cea a „speran
țelor". Iar înaintea fiecărei partide in
ternaționale (și au fost destul de nume
roase) organiza un stagiu de pregătire 
de 10 zile. In total erau 50 de jucători, 
pa care Riera și antrenorii de club, cu 
care și-a dus munca în strînsă colabo
rare, nu i-a pierdut niciodată din ve
dere.

Preocupările lui fizico-tehnico-tacticc? 
In rezumat, ele au fost : asigurarea 
unui joc colectiv-constructiv, ridicarea 
ritmului de joc (care să poată fi schim
bat după nevoi), cîștigarea rezistenței 
(model i-au fost jucătorii brazilieni) și 
perfecționarea tehnicii de mișcare și fi
nețe.

Am văzut jucînd această echipă îm
potriva Iugoslaviei, în întîlnirea decisi
vă pentru locurile 3—4 ale turneului fi
nal. Aproape treisferturi din joc a do
minat copios, luînd mereu acțiunile pe 
cont propriu, schimbînd din plină vite
ză sensul lor și șutind. Viteza, perse
verența rară, tehnica și rezistența fan
tastică au caracterizat pe chilieni. De
fectele scoase la iveală de turneul din. 
Europa rămăseseră numai amintiri. •

Această echipă, e bine să se știe,-^(a 
cuprins un singur jucător (portarul-Es-« 
cutti) care a fost internațional înainte, 
ca Riera să-și fi luat postul în primire; 
A fost, deci, cum am mai spus, o echi* 
pă creată și pregătită pentru un scop/ 
o experiență de mare succes, sprijinită 
pe perseverență, răbdare, continuitate ‘Și 
pricepere, care poate folosi și fotbalu* 
lui nostru.

CONSTANTIN TEAȘCft

fără balon, iar interul 
foarte mult cu balonul, 

cînd

Chilienii mi-au lăsat de la început im
presia unei echipe „lucrate". Se com
portă și ca sud-americanii (în execuții) 
și ca europenii (circulația balonului). Au 
jucat foarte combinativ.

Stoperul Raul Sanchez și mijlocașul 
Cruz au marcat strict vîrfurile echipei 
iugoslave. Raul Sanchez este un stoper 
de mare valoare, cu un calm și o anti
cipare excepțională (un Apolzan din zi
lele de glorie, dar mai combativ). Fun
dașul stingă M. Rodriguez practică mar
cajul strict, plecînd după extrema iugo
slavă, care a jucat retrasă. Mijlocașul 
Rojas a avut o rezistență mare, luînd 
parte în apărare, dar mai ales în atac. 
Pornea cu balonul pe cont propriu, con
ducea; dribla, șuta. Era mereu prezent 
în raza de 20 metri de la poarta iugo
slavă. Interul dreapta Toro, jucător de 
finețe și cu simț de anticipație, a jucat 
în mijlocul terenului, retras mult în spa
tele propriei linii ofensive, neluînd par
te la atac, ci numai dirijînd. Nu s-a 
deplasat prea mult. Cînd locul lui (după 
accidentare) a fost preluat de Ramirez, 
acesta — un tip v.vace — și-a mărit 
mult zona de acțiune și în apărare și 
— mai ales — în atac, unde pleca cu 
mingea pînă pe extremă. Ramirez 
Leonel Sanchez, extremele, au 
mare, ajungînd pe părți opuse, în spe
cial pentru a găsi poziție de șut. Au 
arătat calități de mari extreme: viteză, 
viteză de reacție, dribling, șut și rezis
tență mare. Ceilalți doi jucători din 
atac circulau, de asemenea, mult: cen-

1X2X1X21
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PRONOEXPRES

Loto-Pronospoif4 : 
tineret—Rapid (Cupa Loto-

. care 
grădina

de un

de ju- 
echipe.

Campionatul categoriei A și 
tineret va începe la 19 august.

Campionatul categoriei B va 
la 2 septembrie.

FEDERAȚIA ROMÎNĂ 
DE FOTBAL

•' In programul concursului Prono
sport nr. 32 de duminică 12 august sînt 
înscrise meciurile din ultima etapă a 
s,Cupei Loto-Pronosport". După termi
narea partidelor de duminică vor fi a- 
tribuite echipelor cîștigătoare de serie, 
cele trei cupe și premiile în obiecte o- 
ferite de Loto-Pronosport.

In afara celor 6 meciuri de cupă, în

programul concursului de* duminică mai 
sînt înscrise:: un meci internațional de 
fotbal din cadrul turneului balcanic și 
5 meciuri^.din campionatul categoriei A 
de fotbal a R.P. Ungare. Avem, deci# un 
program de concurs foarte atractiv la 
care buletinele combinate (colective) 
trebuie să stea în atenția participanți- 
lor.

• Iată programul complet con
cursului nr. 32 și pronosticurile date de 
„Programul ~ ‘

1. Steaua 
Pronosport)

2. Crișana—U.T.A. (Cupa Loto-Prono
sport)

3. Metalul București — Dinamo Obor 
(Cupa Loto-Pronosport)

4. Prahova Ploiești — Poiana Cîmpina 
(Cupa Loto-Pronosport)

5. Carpați Sinaia—Metalul Tîrgoviște 
(Cupa Loto-Pronosport)

6. C.S.O. Timișoara — Vagonul Arad 
(Cupa Loto-Pronosport)

7. Ferencvaros — Ujpesti Dozsa (Camp. 
R.P.U.)

8. M.T.K.—Komlo (Camp. R.P.U.)
9. Salgotarjan — Vasas (Camp. R.P.U.)
10. Pecs — Debrecen (Camp. R.P.U.)
11. Tatabanya — Gyor (Camp. R.P.U.)
12. Dinamo București — Levski Sofia 

(Turneul balcanic).
• Nu uitați 1 Azi este ultima zi pen

tru vînzarea biletelor la tragerea Loto 
Central de mîine 10 august a. 
va avea loc în București; la _ 
Loto-Pronosport din Calea Victoriei 117, 
ora 19. Tragerea va fi urmată ' 
film artistic.

-32La tragerea Pronoexpres nr. 
august, au fost extrase din urnă 
toarele numere :

Faza Ix 36 10 5 7 11 22 
Numere de rezervă: 26 39 
Faza a II-a : 28 37 35 2 21 46
Numere de rezervă : 48 7
Fond de premii: 1.045.500 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

Secuiesc.

din 8 
urmă-

Ia Tg.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.



Ultima noapte a Festivalului
Multă vreme își vor aminti toți par

ticipanta ia cel de-al VIII-lea Festival 
de la Helsinki de grandiosul miting 
desfășurat în frumosul parc Kaivo- 
puisito din capitala Finlandei. Aici a 
avut loc sărbătoarea festivă de închi
dere. Niciodată acest pitoresc colț al 
Helsinkiului, scăldat de valurile Gol
fului Finic, nu a cunoscut â’asemenea 
sărbătoare ca cea din noaptea zilei 
de 6 spre 7 august 1962.

încă de la orele 18 au început să se 
îndrepte spre acest parc coloane ne
întrerupte de tineri și virstnici fin
landezi, mii și mii de turiști străini, 
precum și toate delegațiile țărilor 

participante la Festival. Toată lumea 
clnta și scanda lozinci pentru pace fi 
prietenie. Era o mare multicoloră de 
lume. Tramvaiele 3 T care duceau 
spre acest loc erau alit de aglomera
te, incit -nici pe scările vagoanelor 
nu găseai un loc. Ca toții voiau si 
ajungă aici, cit mai repede.

Pe o imensă scenă amenajată tn 
aer liber, intr-un loc de unde, aproape 
150.000 de spectatori puteau viziona 
programul cultural-artistic, s-au des
fășurat timp de mai multe ore, o 
suită de programe cultural-artistice 
de o rară frumusețe. Au dansat ti
neri din Uniunea Sovietică, au cintat 
solii tineretului din Africa neagră, 
au manifestat pentru interzicerea 
înarmări, atomice, băieți și fete din 
îndepărtata și frămîntata Japonie. 
'Aceste manifestări care au cucerit 
întreaga asistență au fost de un far
mec nemaiintîlnit pină acum în 
Finlanda! Am văzut bătrîni cu la
crimi in ochi cum își descopereau 
capul și se înclinau în fața solilor 
tineretului lumii care vorbeau de la

Echipa S.UA. eliminată 

din „Cupa Davis”!
A1EXICO CITY 7 (Agerpres). —
Echipa de tenis a Mexicului a fur

niza- o mare surpriză eliminînd din 
„Cupa Davis** cu 3-2 echipa S.U.A., 
de nenumărate ori cîștigătoare și fi
nalistă a acestei competiții. Tn ulti
mele două partide de simplu, Osuna 
(At) l-a învins cu 9-7; 6-3; 6-8; 3-6;
6- 1 pe Dxigias (S.U.A.), iar Mckin- 
Jey (SUA) l-a întrecut cu 2-6; 4-6;
7- 5; 5-3; 6-3 pe Llamas (M).

FOTBAL PE GLOB
• —rsui celui de al doilea meci

aî { ■ • „Cao« Amsricii de Sud“ din
tre „cn.oeie Santos și Penarol au fost 
înreț.»Taîe nu-neroase incidente. In ur
ma j.aei sschete a Confederației spor
tive d americane de lotdal s-a hotârit 
ca r sa se rejop.ee si m bâtă la Bue
nos Vres. aronru fund olandezul Horn. 
I ar* dâ a finalei, Santos a
efștiaa: cu î—1. iar cea de a doua s-a 
term.nat la egalitate : 3—X
• Err.ica franceză Olimpique Nimes

a f "-- -» ’*_a*ă să susțină două intîlniri
to V R.S.S.

• Ir o*a<u.' Ch:<tnlu a avut loc me
dul n-f•—.auonal tlxntre edupa Moldova 
și ferrr^-îa Climpxacos Pireu. Ec.zipa 
gaze: 3 reportat victoria en scorul de4—2. Fo’ba^-tn eree: urmează să rr-a: 
susținâ meciuri ia Moscova șt Kiev.

O La Mc sco’ a s-a disputat iniilnirea 
dintre evbipele selecționate de tineret 
ale L.R-S-S. >i R. s. Cehoslovace. Meciul 
s-a încheiat cu un rezultat egal: ă—â.
t La ti august, in finala nor jlarei 

compeun: de fctfca! -Cupa U_R_S_S.W vor 
juca echipeie Znatria Truda dm Orehuvo 
Zuevo. îcrmatae -are activează in cate
gory B a țării și Sahuor Donetk. Fot- 

î haiivrii de la Sahtior s-au calificat în fi
nala competiției. în urma victoriei cu 
scorul de 2—0 (2—0) repurtate la 6 au
gust a<trpra cunoscutei echipe Dinamo 
Moscova.
• Echipa iugoslavă de fotbal Vojvo- 

dina Novisad si-a început turneul în 
R. F. Germană judnd ia Karlsruhe cu 
echipa S. K. Karlsruhe. Fotbaliștii iugo
slavi au terminat învingători cu scorul 
de »-«.

CĂ'ÎEFDOSCOP*caa.BlDO$Cfl>
MOTOCI COSTULUI sovietic Nikolai 

Sevosiianov i se spune «iute ca fulge
rul”. Și... nu degeaba. El a câștigat pen
tru a 6-a oară titlul de camnion unional 
la motociclism. Ultima lui performanta? 
A Ieșit învingător la dou* probe înain
tea celor mar buni alergători din 11 țări 
la competiția de motodcllsm Marele 
Premiu din Finlanda.

IN JAPONIA se desfășoară eu multă 
grijă pregătirile pentru un concurs pre- 
oHmpic de mare amptoare. care va ti 
organizat între 11 și ÎS octombrie 1963 
la Tokio. In programul .repetiției gene
rale" olimpice figurează 20 de ramuri 
sportive in care se vor întrece peste 
300 de concurenți.

O CIFRA statistică ta urma campiona
tului mondial de fotbal din Chile arată: 
la cele 32 de meciuri in cadrul l«-imilor 
au fost realizate 83 de goluri ceea ce 
Înseamnă o medie de 2,78 goluri de 
meet Este foarte puțin. Pentru compa
rație redăm media golurilor realizate la 
campionatele mondiale de pină acum : 
1930-3,8; 1934—4,1; 1938-4,8; 1950—4,0; 
1954—5,4; 1958—3,8.

comitetul olimpic al R.p.D. Coreene 
a trimis o telegramă comitetului o- 
limpic din Coreea de Sud, prin care 
propune ca la ediția viitoare a Jocurilor 
Olimpice de vară de la Tokio, Coreea 
să fie reprezentată de o echipă unită.

■ ■■

tribună despre pace și prietenie, des
pre lupta lor hotărită împotriva înar
mării atomice, despre dorința lor fier
binte de a trăi în pace. Intr-o pauză 
a spectacolului, un radioreporter ita
lian care se afla in apropierea mea, 
s-a adresat unui tinăr finlandez cu 
următoarea întrebare: „Ce va de
terminat să veniți la închiderea Fes
tivalului ? La care tinărul localnic a 
răspuns ferm și clar: „Ceea ce m-a 
făcut să vin atît la deschidere, cit 
și la numeroase programe cultural- 
sportive din perioada Festivalului, 
este încrederea mea că Festivalurile 
Mondiale ale Tineretului sînt mij
loace excelente de cunoaștere și a- 
propiere între popoare, intre între
gul tineret al lumii1*.

Ziua de luni a coincis și cu co
memorarea barbarului bombardiment 
atomic de la Hiroșima. Tinerii japo
nezi prezenți tn număr mare la Fes
tival purtau uriașe pancarte pe care 
erau scrise îndemnurile tineretului 

japonez : „No more Hiroshima !“ (Ni
ciodată o nouă Hiroșima). întreaga 
asistență, alături de delegații japo
nezi scandează minute tn șir această 
chemare adresată întregii lumi.

Intr-o atmosferă de entuziasm, la 
orele 22 se dă citire mesajului de pace 
și prietenie adresat tineretului de 
pe întreg globul pămintesc. Dra
pelele Festivalului sînt coborâte, în 
uratele celor de față.

In parcul Kaivopuisito începe ma
rea petrecere a tineretului care ține 
să cinstească închiderea Festiva
lului. Intr-un cor imens, delegații 
la Festival scandează în limba finlan
deză, in semn de mulțumire pentru 
găzduirea ospitalieră: „Kiitos Soumi“ 
(Mulțumim Finlandei).

Pe cerul Helsinkiului se aprind 
sute și sute de focuri de artificii care 
mai de care mai frumoase. Pe apele 
liniștite ale mării se plimbă iole și va
porașe împodobite cu drapelele tu
turor țărilor participante. La lumina 
reflectoarelor, panorama e fermecă
toare. Pe aleile parcului, tinerii dan
sează, își iau „rămas bun" unii de la 
alții, se distrează, fac schimb de a- 
drese, leagă noi și trainice prietenii. 
Toată lumea cintă și dansează. Sin
gură doar noaptea nu vrea să-și res
pecte tradiția. După două-trei ore de 
întuneric încep să apară zorii zilei. 
Festivitatea de închidere a Festivalu
lui a început ziua și s-a terminat 
tot ziua... Parcă anume s-a întîmplat 
așa, ca întunericul să fie cit mal 
scurt, deoarece tineretul are nevoie 
de lumină, de cer senin.

TEODOR ROIBU

PE SCURT
• In finala Cupei Galea, dublul Mrnaș- 

rili-Metreveli (U.R.S.S.) a învins cu 
3—1 pe Duxin-Janffret (Franța). Apoi 
J au f fret a dispus cn 8—6, 6—1, 0—6, 
6—2 de MînașriE. La scorul general 
de 2—2, fa meciul decisiv, întrerupt 
din cana plen, Barclay (Franța) con
duce cu 6 - I. 6—2 fa fața lui Metre- 
veii (liJ SS ).

• A luat sfirșit Turul ciclist al Iu
goslaviei. Victoria finali a revenit tF 
nlruluî alerrltor inzoslav Skerl. în vir- 
stl de 21 de ani. Ultimele donl clape 
ale competiției Nova Cociea Vrsie (137 
km) ți Kranjska Gora-Ljub;ian3 (87 
km) au fost ăștigate de iugoslavii 
Boitezar ți respectiv Sdamik. Clasamen
tul general individual; 1. F. Skerl (la-

I goslavia) 42h43;26: 2. Nardello (Ita- 
■ lia) 421144:36; 3. Sebenik (Iugoslavia) 

42h45:55. Pe echipe, primul loc a fost 
ocupat de formația Iugoslaviei.

In telegramă se subliniază de asemenea 
necesitatea unei Întruniri a memb-m- 
Comitetelor olimpice din cele două țări 
în vederea unei luări de contact. După 
cum se știe, toate inițiativele Întreprinse 
pină acum de Ccmltetul olimpic din 
R-P-D. Coreeană in acest scop au fost 
respinse de reprezentanții cuganizației 
olimpice sud-coreene.

federația de fotbal din R. F. Ger
mană a hotârit ea inceptad de Ia 1 au
gust UC3 să fie creată o ligă federală 
unică, cu alte cuvinte, un campionat 
al primei categorii, ta care să fie inclu
se ÎS—30 de echipe. Pină ta prezent in 
Germania occidentală existau 75 de echi
pe de .divizia I* eare activau in mai 
multe ligi regionale.

CAMPIONATELE europene de natație, 
programate luna aceasta la Leipzig (R.D. 
Germană) se bucură de o cifră record 
de partlcipanțl. După cum s-a anunțat 
la comitetul de organizare a campionate
lor la actuala ediție a acestei importante 
manifestări sportive internaționale s-au 
înscris 761 de înotători și Înotătoare din 
23 de țări.

O INTIMPLARE neobișnuită s-a petre
cut în orașul japonez Osaka cu prilejul 
desfășurării campionatelor internaționale 
de natație ale Japoniei. Un taifun de o 
violență puțin obișnuită s-a abătut asu
pra orașului In timpul disputării probe-

SîmMia, o întîlnire de boi atractiva

Selecționata orașului București — 
Selecționata regiunii Lodz

După cum am mai anunțat sîm- 
bătă seara amatorii de box din Capi
tală vor avea prilejul să asiste la o 
atractivă întîlnire internațională între 
echipa de tineret a orașului Bucu
rești și cea a regiunii Lodz (R. P. 
Polonă).

Iată componența lotului orașului 
București: cat. MUSCA: Ciucâ, Ot- 
vosi, Ameth Nuri; COCOȘ: Crudu, 
Chenan; PANA: Gh. Angliei, Viși- 
nescu, Moldovan; SEMIUȘOARA : Di
nu, Pătrașcu ; UȘOARĂ : M. Dumi
trescu, Niculescu ; SEMIMIJLOCIE : 
Anton, Mirza; MIJLOCIE MICA: 
Badea, I. Olteanu ; MIJLOCIE: Pău- 
noiu, Mentzel; SEMIGREA : Pandu- 
ru, Ioanovici; GREA: Ivan, Hie 
Alexandru.

— Ce formație vom prezenta sîm- 
bătă scara ? l-am întrebat pe antre
norul Chiriac.

— Deșt încă nu s-a stabilit precis, 
cred că în prima întîlnire cu boxerii 
polonezi (se știe că oaspeții vor evo
lua și la Constanța, unde vor întîlni 
selecționata regiunii Dobrogea) vom

Baschetbaliștii noștri evoluează
In R, D, Germană

Ieri dimineața a părăsit Capitala, 
pe calea aerului, lotul de tineret al 
țării noastre, care va efectua un tur
neu în R.D. Germană între 8 și 22 
august Au făcut deplasarea jucători» 
Nicolae Vicia, Alexandru Balint, Ion 
Cimpoiaș, Vasile Predulea, Florin Du- 
descu, Mircea Cîmpeanu, Aurel Po- 
povici, Robert Czedula, Ion Birsan și 
Pavel Vissner.

Amănunte în legătură cu campionatul mondial de volei
MOSCOVA 8 (Agerpres). —
Comitetul de organizare al campio

natului mondial de volei care, după 
cum se știe, se va desfășura in cursul 
lunii octombrie in U.R.S.S. a primit 
înscrierile de participare din partea a 
19 țări ale lumii. La masculin vor e-

• Turul ciclist internațional canadian 
^St. Laurent“ a continuat cu desfășu
rarea cupei a șasea pe distanta Sorel- 
Gramby (139 km). Primul a trecut li
nia de sosire austriacul Frank Gerhard 
în 3h47:46. In clasamentul general indi
vidual continuă să condueă Alexei Pe
trov nrmat la 1:29 de austriacul Chris
tian.

• Echipa de rughi a Institutului de 
cultură fizică din Varșovia a susținut 
primul meci la Moscova, întâlnind pe 
stadionul V. I. Lenin o selecționată stu
dențească. Victoria a fost repurtată de 
ragbiștS polonezi cu scorul de 16—13.

• 6u ocazia tmnî concurs de atle
tism desfășurat la Berlin, Gerd Durkkop 
a stabilit un nou record al R. D. Ger
mane in proba de săritură în înălțime 
cu o performanță de 2,13 m. Vechiul 
record era de 2,10 m.

tor care, bineînțeles, au trebuit să fie 
suspendate.

UN ADEVĂRAT record de spectatori 
se pare câ va ti înregistrat la 25 sep
tembrie cu prilejul desfășurării meciului 
de box la categoria grea dintre Floyd 
Patterson și Sonny Liston. Pină acum 
au fost vîndute 963.SC9 de locuri în... 263 
de cinematograle care au cumpărat 
dreptul de a proiecta pe ecrane de te
leviziune desfășurarea întâlnirii. Recor
dul anterior fusese de 309 cinematografe 
cu 630.000 de locuri.

cL NOSE C i UL specialist englez. Win
terbottom, conducătorul tehnic al Fe
derației engleze de fotbal, cel care a 
răspuns de pregătirea selecționatei in
sulare pentru patru campionate mon
diale, a demisionat zilele trecute din 
această funcție.

TRADIȚIONALA cursă internațională 
de canotaj pe Dunăre, inaugurată în 
1956 pe o distanță de 224 km, între Bra
tislava șl Budapesta cunoaște o amploa
re crescindă. De atunci iubitorii turis
mului pe apă au lărgit neîntrerupt iti- 
nerariul acestei curse. Sportivilor ceho
slovaci și maghiari li s-au alăturat și 
sportivi iugoslavi și austrieci.

Actualmente .Cursa Prieteniei*’ e în 
plină desfășurare parcurgîndu-se dis
tanța de 1.105 km pe caiace simple și 
canoe pneumatice, iar la etapele mal 
ușoare iau parte șl schifiști. 

utiliza următorul „zece" : Ciucă, Cru
du, Anghel, Dinu, Dumitrescu, Anton, 
Badea, Mentzel, Panduru și Ilie Ale
xandru.

Selecționata regiunii Lodz este aș
teptată să sosească în Capitală în 
cursul zilei de astăzi. Din Lodz am 
fost înștiințați că formația poloneză 
cuprinde următorii boxeri: Drozdzal 
(campion de juniori în anul 1960 și 
vicecampion la seniori în acest an), 
Jasinski, Radziekowski, Kardas, He
ring, Kielich (campion de juniori în 
1960 și campion al regiunii Lodz pe 
anul 1962), Stawowski, Kowalski, 
Niezgada (campion al regiunii Lodz 
pe anul 1962), Woznicki, Pawlak și 
Olszewski. Lotul pugiliștilor polonezi 
va fi însoțit de arbitrii Troszkiewicz 
și Kawski.

încep înscrierile pentru turneul 
olimpic de fotbal din 1964

In programul Jocurilor Olimpice 
din 1964 de la Tokio este inclus — 
după cum se știe — și turneul de 
fotbal. Această întrecere — ca fază 
finală — se va desfășura între 11 
și 23 octombrie 1964, Pregătirile în 
vederea acestui turneu (deocamdată 
e vorba de pregătiri cu caracter ad
ministrativ) au început. Forul inter
național (F.I.F.A.) .— sub egida căru
ia se va desfășura turneul — a stabi
lit o serie de amănunte pe care le-a 
adus la cunoștința federațiilor na
ționale afiliate, cu scopul de a le da 
posibilitate să ia din timp măsuri 
necesare pentru participare și pentru

volua echipele R.D. Germane, R.S. 
Cehoslovace, Italiei, Olandei, Belgiei, 
Braziliei, R.P. Mongole, R.P. Chine
ze, R.P. Polone, Turciei, Libanului, 
Japoniei, S.U.A., R.P. Bulgaria, Aus
triei, R.P. Albania, R.P. Ungare, 
R.P.F. Iugoslavia, R.P. Romine și 
U.R.S.S., iar la feminin: R.D. Ger
mane, R.S. Cehoslovace, Olandei, Bra
ziliei, R.P. Chineze, R.P. Polone, 
Turciei, Japoniei, S.U.A., R.P. Bul
garia, Austriei, R.P. Ungare, R.P. 
Romine și U R.S.S.

întrecerile preliminarii se vor des
fășura între 13 și 17 octombrie în pa
tru orașe din U.R.S.S.: Moscova, Kiev, 
Leningrad și Riga. Meciurile turneu
lui final pentru desemnarea echipelor 
campioane vor avea loc între 17 și 26 
octombrie la Moscova.

Cu și fard
$1 ARTHUR ROWE...

Agențiile de presă străine au anun
țat acum citva timp că proaspătul re
cordman al Europei la aruncarea greu
tății, englezul Arthur Rowe, abando
nează atletismul și... trece la profesio
nism, devenind jucător al echipei de 
rugbi „Oldham R. C.“. Motivele care 
l-au determinat pe Rowe să ia această 
hotărâre, acum, cu numai cîteva săp- 
tămîni înainte de campionatele euro
pene de atletism de la Belgrad, com
petiție -în care avea cele mai mari 
șanse de a cîștiga proba de greutate, 
le explică însuși Rowe: „Mi-am dus 
destul de greu existența pină acum. 
Trebuia să întreprind ceva, pentru 
a-mi îmbunătăți condițiile de viață. 
Propunerea de a trece la profesio
nism m-a tentat, pentru că pină acum 
n-am putut să-mi găsesc o slujbă 
corespunzătoare..,**

Rowe nu este un caz izolat. Cu
noaștem mulți atleți de renume din 
țările capitaliste care au eșuat tn bra
țele rapace ale profesionismului. 
Gleen Davis, Ray Norton. Frank 
Budd au devenit profesioniști ai fot
balului american. Campionul olimpic 
Bill Nieder a devenit boxer profe
sionist și... a fost knock-out-at la 
primul meci... Arthur Rowe pășește 
pe urmele lor. Cițiva ani, atita timp 
cit prin jocul lui va putea contribui 
la umplerea buzunarelor patronilor 
lui Oldham Rugby Club, Rowe va fi 
mai mult sau mai puțin prețuit de 
aceștia. Dar ce se va face cînd va 
fi obligat să lase locul altora? Cînd 
patronii îl vor concedia ? Va cu
noaște, desigur, mizeria atitor și a-

Mîine începe îa UugoJ fnfîlnîrea 
de călărie dintre echipele de juniori 

ale R. P. R. și R. P. F. Iugoslavia
Speranțele sportului călare vor lua 

mîine la Lugoj startul in întâlnirea 
revanșă dintre reprezentativele de ju
niori ale R.P. Romine și R.P.F. Iugo
slavia. Prima confruntare a avut loc 
în primăvara acestui an la Novisad 
și Osijek și in care, ca și în edițiile 
precedente, tinerii noștri călăreți s-au 
dovedit cei mai buni, cîștigînd majo
ritatea probelor.

Tinerii noștri reprezentanți nu tre
buie să uite însă că în acest an călă
reții iugoslavi s-au arătat intr-un evi
dent progres și că deci vor trebui să 
se aștepte la o replică dîrză din par
tea acestora. Iată de ce juniorii ro- 
mîni au datoria să evolueze și de 
această dată la valoarea lor, luptând 
cu dîrzenie pentru păstrarea presti
giului cucerit de sportul nostru că
lare.

pregătirea echipelor e.
Reamintim că turneul eSWPganizsî 
de Comitetul Executiv F.I.F.A in 
colaborare cu Comisia Turneelor O- 
limpice F.I.F.A și Comitetul Olimpic 
Japonez.

F.I.F.A. a stabilit, printre altele, 
ca turneul final să se desfășoare ca 
16 echipe, dintre care două calificate 
din oficiu: Iugoslavia (ultima câști
gătoare a turneului olimpic) și Japo
nia (ca țară organizatoare). In cazul 
cînd se vor înscrie mai mult de 16 
țări, atunci se vor organiza meciuri 
preliminare (care vor trebui să se 
încheie pină la 30 iunie 1964). Jocu
rile preliminare urmează să se dis
pute pe grupe, alcătuite după criterii 
sportive, geografice și economice. O 
altă măsură luată de F.I.F.A. se 
referă la jucătorii care au dreptul 
să participe la turneul olimpic. Fot
baliștii care au luat parte la parti
dele preliminare sau din turneul fi
nal al campionatului mondial 1962 
nu pot fi selecționați în echipele în
scrise la turneul olimpic. Excepție 
fac cei din reprezentativele amatoare 
ale țărilor din Africa și Asia. In sfir- 
șit, F.I.F.A. a fixat data de 30 sep
tembrie 1962 ca termen de înscriere 
provizorie și data de 31 decembrie 
ca termen de confirmare definitivă 
a înscrierii.

comentarii
titor sportivi care — ca și el — și-au 
căutat un rost in viață, atrași de 
mirajul mincinos al sportului profe
sionist...

CARACATIȚA IȘI ÎNTINDE 
TENTACULELE...

In lumea afaceriștilor sportului 
profesionist, numele suedezului Edvin 
Ahlquist este bine cunoscut. Eț este 
managerul boxerului Ingemar Jo
hansson, de pe urma căruia a încasat 
sume frumoase. Dar, o dată cu eșua
rea încercărilor lui Johansson de 1 
cuceri titlul mondial de box la toate 
categoriile, se pare că Ahlquist H 
abandonează pe blondul Ingemar 
care nu mai este o afacere rentabilă.

Așa că acum Ahlquist își îndreap
tă tentaculele in alte direcții.

După Știri primite din Stockholm, 
el vrea să preia „afacerea" Gordon 
Pirie (care, după cum se știe, a cam 
fost falimentară), să adauge alergă
torului britanic pe suedezul Dan 
Waern, australianul Herb Elliott si 
francezul Michel Jazy și cu toți a- 
ceștia să organizeze un spectacol de 
alergări, în genul „circului Krammer" 
la tenis. „Stelele" circului atletic 
Ahlquist ar urma să alerge în curse 
de semi-fond, după un iepure elec
tric, care ar fi pus să se deplaseze 
in ritmul corespunzător recordului 
mondial.

Această știre a provocat o vie reac
ție în rîndurile adevăraților iubitori 
ai sportului, care protestează împo
triva acestei noi încercări de a in
fecta și atletismul cu morbul profe
sionismului.
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