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Excursie pionierească...

La Sinaia (ca în imaginea de față), la Poiana Brașov, tn 
Deltă sau la Mare, purtătorii cravatelor roșii veniți in drumeție 
după frumos, iși umplu inimile cu imagini de basm.

In curind, cînd vor reîncepe școala, orele petrecute în drume
ție vor întregi lecțiile. Iar dacă una dintre acestea va avea ca 
temă „Frumusețile patriei*, mii de tinere condeie se vor întrece 
în a povesti ce-au văzut mai frumos. Și aici va fi greul: toate 
excursiile sînt minunate !

proletari DIN toate tarile, uniți-văi^ Oe mfine, fa Baia Mare,
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Hiine, la Constanța,

începe turneul internațional feminin de baschet
IN PRIMA ZI : R.P. ROM1NĂ — R.P. UNGARA Șl 

“ F. IUGOSLAVIA —— R. P.
R.S.S. UCRAINEANA

400 & elevi înotători
iși vor disputa titlul

de campioni republicani școlari

La numai cîteva zile după 
încheierea turneului internațio
nal feminin de volei. Sala spor
turilor din orașul Constanța va 
găzdui o nouă competiție inter
națională. Este vorba de tur
neul reprezentativelor feminine 
de baschet ale R.S.S. Ucraine
ne, R.P. Ungare, R.P.F. Iugo
slavia și R.P. Romîne. careîși 
vor disputa întâietatea vineri, 
simbătă și duminică seară.

Primele oaspete au fost bas
chetbalistele sovietice, sosite’ în 
Capitală ieri dimineață cu avio
nul. Antrenorul luri Iurcenko 
ne-a declarat că a văzut echipa 
noastră feminină cu prilejul 
turneului efectuat de aceasta a-

nul trecut. Jucătoarele romînce 
i-au lăsat o frumoasă impresie 
prin jocul prestat și așteaptă cu 
nerăbdare să le revadă.

Baschetbalistele ucrainence 
impresionează prin tinerețe și 
talia lor înaltă. Ele au o ridi
cată valoare tehnică, dovedită 
de altfel și prin cele două vic
torii obținute chiar în acest an 
asupra reprezentativei R.S. Ce
hoslovace, cîștigătoarea turneu
lui recent încheiat la Messina. 
Lotul oaspetelor este alcătuit 
din: Svetlana Goncearova (1,84- 

(1.80-7), 
(1.80-11), 
(1,78-14),

6), Nina Berejnaia 
Reet Lobkoskaia 
Liudmila Mandici
Ana Scipankova (1,78-13), Olga

PUPA TURNEUL INTERNAȚIONAL PE VOLEI

Constatari și perspective
Inclieiat cu o frumoasă 

victorie a voleibalistelor 
prima noastră 
tuWieul internațional de 
de la Constanța a 
in evidență progresul 
rării echipei noastre, dorința 
de victorie și concentrarea de
osebită arătată de jucătoare in 
meciul cu R.S. Cehoslovacă, ex
periența deosebit de bogată a 
majorității sportivelor din echi
pă. Fără îndoială, pentru fru
mosul succes înregistrat în ora
șul de pe malul mării, echipa 
noastră feminină merită felici
tările.

Binevenit pentru formațiile 
participante, acum, în pragul _ 
„mondialelor", turneul feminin I 
de volei de la Constanța a avut i 
dacul să arate antrenorilor in 
ce direcție trebuie să-și îndrep
te atenția, pentru ca la Mos
cova ele să se prezinte în plină
tatea posibilităților fizice, teh
nice și tactice.

Deosebit de bogat in conclu
zii a fost turneul și pentru Gh. 
Constantinescu și Gh. Bodescu,

din
reprezentativă, 

volei 
scos 
apă-

antrenorii celor două echipe ro- 
minești.

„80% PREGĂTIRE FIZICĂ Șl 
20% PREGĂTIRE TEHNICĂ"
A surprins, desigur, startul 

slab ’ al primei noastre garni
turi. Explicația acestei compor
tări am primit-o de la antre
norul Gh. Constantinescu: „E- 
chipa noastră reprezentativă A 
a fost pregătită 80% din punct 
de vedere fizic ți numai 20% 
tehnic 1“

MIRCEA TUPORAN
(Continuare în pag. a 2-a)

O dată
Noile furnale iși profilează 

semeț siluetele pe cerul de 
foc al Reșiței. Inciți tare și ad
mirație. Mindrie și respect. 
Reșița te impresionează chiar 
dacă i-ai fost oaspete de mul
te ori„

Revuțkaia (1,77-12), 
kiria (1,72-9), Galina 
(1,66-10), 
(1,64-4), 
(1,65-8), 
(1.66-5), 
(1,86-17).

Nina Jur- 
Evsinkova 
Ruținskaia 
Rogalskaia 
Melnikova 

Smoliakova

Galina 
Vera 
Nina 

Valentina
, In paranteze sînt tre

cute înălțimea și număru] de pe 
tricou.

Astăzi sînt așteptate și selec
ționatele R.P. Ungare și R.P.F. 
Iugoslavia, ultima înapoindu-se 
de la turneul disputat la Messi
na, unde a avi#* o comportare 
remarcabilă. Pentru aceste două 
formații, ca și pentru reprezen-

La sfîrșitul acestei săptămîni 
se va disputa ultima finală din 
cadrul campionatelor republi
cane școlare ale anului 1962, 
cea de înot, sărituri și polo, 
rezervată elevilor aparținînd 
școlilor medii de cultură gene
rală.

întrecerile vor avea loc la 
Baia Mare în zilele de 31 au
gust, 1 și 2 septembrie și vor 
aduce pe blocstarturile frumosu
lui bazin din orașul de reședință 
al regiunii Maramureș, aproape 
400 de elevi, unii calificați în 
urma etapei pe localități, alții 
ca invitați ai forurilor organiza
toare.

Finala de la Baia Mare este 
deschisă următoarelor categorii 
de vîrstă: copii, categoria a 11-a 
(născuți în anul 1950/51) și a 
IlI-a (1948/49); juniori catego
ria a Il-a (1946/47) și I 
(1944/45).

Probele de concurs: 50 rn., 
100 m., 200 m., 400 m„ 1.500 
m. — liber, 50 m., 100 m., 200 
m. — bras, 50 m., 100 m., 200 
m. — spate, 50 m., 100 m., 200 
m—delfin, probe mixte—400 m. 
(individual), 4x50 m și 4x100 
m. In proba de sărituri vor par
ticipa cite 5 concurenți cu sări
turile impuse prevăzute de re
gulamentul federației de specia
litate.
(Continuare in pag. a 2-a)

(Continuare in pag. a 4-a)

Reprezentativa feminină de baschet a R.S.S. Ucrainene la sosirea 
pe aeroportul Băneasa

Foto: P. Romoșan

cu noile furnale...

UN MARE CONCURSÎNTRECERE MOTOCI-
CLISTĂ LA MORENI

REÎNCEPE UAMP1U-

lupte clasice 
simbătă, iar 
libere dumi-

juca „a- 
Petroșeni.
un aspect 

între Dina- 
Roșie.

și Pinamo

DE CĂLĂRIE 
LA BUDAPESTA

ÎN PRAGUL CAMPIO
NATULUI DE RUGRI

Peste citeva zile activi
tatea rugbistică va reintra 
în programul principalelor 
Competiții interne, 
pionatul primei 
va reîncepe la 9 
brie.

Cam- 
categoril 
septem- 

Chiar de la început

Simbătă și duminică va 
avea loc prima etapă a re
turului campionatului repu
blican de lupte pe echipe, 
lată programul complet:

TULCEA — Progresul 
București, C.S.O. Baia Ma
re, Steaua București și Vul
turul Tulcea. Restanță: 
Steaua București — Vultu
rul Tulcea; CLUJ — Meta
lul București, Unio Satu 
Mare, C.S.O. Arad și C.S.M. 
Cluj. Restanță: C.S.M. Cluj

La Moreni a avut loc în 
organizarea asociației spor
tive Victoria un frumos 
concurs de motocros, la 
care au asistat peste 10.000 
de spectatori. La întreceri 
au participat 45 de con
curenți din Cîmpina, Mo
reni, Ploiești și Galați. La 
clasele rezervate alergăto
rilor avansați au învins: 
125 cmc — A. Carabăț 
(C.S.O. Galați) ; 175 cmc—
Mihai Termentu (Poiana 
Cîmpina) ; 250 și 350 cmc 
— Coman Cicerone (Poiana 
Cîmpina). La începători au 
câștigat : 125 cmc — M.
Pascu (Victoria Moreni) ; 
250 cmc — Ilie Nicu (Vic
toria Moreni) și 350 cmc — 
Ion Haragîș (Victoria Mo
reni).

St. Constantinescu și 
R. Săvulescu—coresp.

sint programate partide 
deosebit de echilibrate. 
Astfel, Știința București 
va juca la Iași, dinamo- 
viștii vor primi vizita stu
denților din Cluj, Metalul 
va întilni Steaua iar Știin
ța Timișoara va 
casă" cu Știința

In fotografie 
de la tui meci 
mo și Grivița

NATUL DE LUPTE

$ 
§

3

— Metalul București; LU
GOJ — Steagul roșu Bra
șov, C.S.O. Craiova, C.S.M. 
Reșița Si A.SJW. Lugoj; 
BUCUREȘTI — C.S.O. Ti
misoara, Rulmentul Brasov, 
C.S.O. Galați ’ 
București.

Intilnirile de 
vor avea loc 
cele de lupte 
nică.

Intre 8 și 16 septembrie, 
va avea loc la Budapesta 
un mare concurs hipic in
ternațional oficial. Vor fi 
prezerrtf cei mai valoroși 

călăreți europeni care s-au 
mai intilnit in acest sezon in 
cunoscutele competiții de la 
Leipzig, Aachen, Nisa, Ro
ma. Neapole etc. Sportivii 
romîni se pregătesc cu in
tensitate in vederea acestor 
maci întreceri la care vor 
lua parte atit in probele de 
obstacole cit și în cele de 
dresaj.

...Privesc stăruitor noile fur
nale. O dată cu ele au crescut 
și oamenii. Mulți muncitori de 
nădejde. Constructori harnici 
și pricepuți. Prieteni ai spor
tului.

Numai doi ani I Boxerii Va- 
sile Mandriș, Pan Filip și 
Mihai Mariuțan au deprins de 
minune „tainele” meseriei și 
ale... ringului. Luptătorii Silviu 
Pragu, N. Ghineț, N. Nebunu 
au urmai același drum. Și. 
tot așa. înotătorii, atleții, band- 
baliștii... Reșița a crescut alți 
muncitori cu mîini de aur, 
alți tineri sportivi care au 
pornit să cucerească perfor
manțele. Cîr»d a început con
strucția noilor furnale, la cam
pionatele pe asociație se între
ceau cam 2.500 de muncitori. 
Acum sint peste 4.0001 La 
unele școli, sportul mergea și- 
nu prea. Acum, școala mixtă, 
școala medie nr. 2, grupul 
școlar profesional au o activi-

tate sportivă deosebit de bo
gată. Către sfîrșitul săptămî- 
nii, de două ori mai mulți 
oameni pornesc în excursii po
posind la marginea pădurilor 
de brad de la Văliug sau ur
când la Semenic. căutînd gră
dinile înmiresmate de la Pro- 
lax sau simțindu-se atrași de 
Comarnicul cu vestita sa peș
teră. Și cîte n-ar mai fi de 
spus despre activitatea sutelor 
de muncitori care, in acest 
răstimp, au devenit membri ai 
UCFS și sînt astăzi prieteni 
ai spectaculoaselor întreceri de 
atletism sau motociclism, se-n- 
trec cu pasiune în competițiile 
de handbal, volei sau fotbal...

★
...Privesc stăruitor noile fur

nale. Cunosc unul din oamenii 
care pot spune: 
la

,Am lucrat
montarea lor 1“ Despre pa-

‘ DAN GIRLEȘTEANU
(Continuare in pag. a 2-a)

Vești din asociațiile sportive
n -AZ Asociația sportivă M.T.Tc. din Capitală a organi-

ggTI zilele trecute o frumoasă competiție de fotbal
wuwwivy* care a mvitat o serie de echipe de categorie
raională din București. Clasamentul final al acestei Întreceri arată 
astfel : 1. Zahăr Chitila 19 p; 2. M.T.Tc. 12 p; 3. Justiția 10 p; 4. 
Drum Nou 9 p; 5. Flamura roșie 8 p; 6. Alimentara 2 p.

m Jucătorii de tenis de la asociația sportivă Chimis-
Kîîlfl tul Ș>-au amenajat prin muncă voluntară cele trei

“ terenuri de tenis pe care iși vor desfășura activi
tatea. In fruntea acestei acțiuni s-a situat comunistul Iosif Balla și 
ceilalți componenți ai secției de tenis printre care și Al. Berkesi, 
Dionisie Toth, Aurel Maior, Eva Dobrea, I. Rohonyi.

V. Săsăranu — coresp. reg.

- Z - „ 5 Creșterea noilor cadre de sportivi preocupă intens
tî fl S I 0 I I conducerea asociației sportive C.F.R. Roșiori. De

** “ curind au fost recrutați din rîndul tinerilor care
dovedesc talent la fotbal 15 sportivi intre 15 șl 18 ani și 25 de copii 
între 11 și 14 ani. ,

Antrenamentele viitorilor fotbaliști sînt conduse de antrenorul 
Lupaș care se ocupă cu deosebită grijă de creșterea măiestriei spor
tive a acestor tineri. Conducerea asociației C.F.R. Roșiori sprijină 
activ munca pe care o desfășoară antrenorul Ion Lupaș. Fără în
doială că în curind roadele acestei munci de perspectivă vor -în
cununa activitatea acestei asociații sportive.Al. Popescu — coresp, Â
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ROLUL TABERELOR DE VARĂ IN DEZVOLTAREA TINERELOR ELEMENTE

însemnări pc marginea (aftcrel de Juniori și Junioare de la Si. GhcorfiUc —
rea greutății proprii sau a altei greutăți. 
Majoritatea jucătorilor au ajuns să du
bleze și chiar să tripleze numărul de 
flotări ’ sau genuflexiuni cu greutăți de 
65 kg în spate și să sporească numărul 
de metil la aruncarea la distanță a min
gii de handbal umplute.

Insuficienta dezvoltare a unor grupe 
musculare s-a dovedit că influențează 
negativ asupra însușirii corecte a diferi
telor elemente și procedee tehnice speci
fice handbalului in 7.

Un capitol La care majoritatea jucăto
rilor prezenți în tabără au manifestat 
lipsuri serioase a fost apărarea. Pentru 
aceasta, o parte din lecțiile de antrena
ment au fost afectate rezolvării acestei 
probleme. Au fost îndrumate și îmbună
tățite simțitor poziția de bază, mișcarea 
in teren, atacarea jucătorului cu min
gea, blocarea la toate înălțimile și din 
toate direcțiile a mingilor aruncate spre 
poartă.

Datorită muncii desfășurate și verifi
cate prin trecerea normelor de control 
și prin jocuri de verificare, putem afir
ma că valoarea individuală a tinerilor 
sportivi s-a îmbunătățit mult sub toate 
aspectele.

Se cuvine să menționăm că programul 
de instruire a fost completat cu activi
tăți educațiv-culturale. Echipele taberei 
au făcut jocuri demonstrative în cadrul 
„duminicilor sportive” de Ia sate (cum 
au fost cele de Ia Hărman și Baraolt), 
au participat la excursii Ia Tușnad, ivial- 
naș-Băi și Sugaș, au vizitat muzeul și 
fabrica „Textila" din Sf. Gheorghe etc.

In concluzie, tabăra de anul acesta 
și-a atins pe deplin scopul. La reușita 
ei au contribuit atît federația, cit și con
siliul raional UCFS Sf. Gheorghe, prin 
condițiile create pentru buna ei desfă
șurare.

Organizarea unei competiții de amploa
rea campionatului mondial feminin ca 
și problemele legate de pregătirea șl 
participarea reprezentativei noastre n-au 
tiODiedicat federația de handbal să s» 
preocupe mai departe de ridicarea de 
noi elemente tinere, necesare echipelor 
naționale do juniori și junioare. Pregă
tirile pentru organizarea taberei de vară 
de juniori s-au desfășurat concomitent 
cu cele ale marii competiții, astfel eă 
activitatea în tabără a putut începe 
imediat după încheierea campionatului 
mondial.

Obiectivele generale ale taberei din 
această vară organizată în frumosul 
oraș Sf. Gheorghe, au fost următoarele:

1. Asigurarea unei pregătiri multilate
rale jucătorilor foarte tineri (17 ani) sub 
aspectul dezvoltării fizice generale, prin 
Îmbunătățirea calităților fizice dc bază 
(viteza, forța, suplețea, tndeminarea etc.).

2. Crearea unui bagaj de deprinderi 
complexe privind tehnica de bază a 
handbalului In 7, jucat în mare viteză și 
cu maximum de eficacitate.

3. Lărgirea bagajului de cunoștințe teo
retice, legate de procesul instruetiv-edu- 
catâv.

Tabăra și-a început activitatea cu 1* 
Juniori și 14 junioare (care, in general, 
s-au prezentat cu o pregătire satisfăcă
toare), sub conducerea unui colectiv for
mat din subsemnatul, prof. V. Gogiltan 
(la lotul feminin) și dr. C. Șerpe, medi
cul lotului reprezentativ feminin, care 
ne-a fost un prețios colaborator in des
fășurarea procesului de instruire.

Selecționarea sportivilor s-a făcut avîn- 
du-se în vedere cerințele jocului de 
handbal modern și perspectivele jucăto
rilor din punct de vedere al dezvoltării 
fizice și nu al valorii atinse in acel mo
ment. Învățămintele desprinse de fiecare 
dată, din diferitele întâlniri internațio
nale, precum șl experiența acumulată 
în activitatea practică de instruire și de 
formare a tinerilor jucători ne-au deter
minat să privim cu foarte mare exigen
ță selecționarea pentru această tabără. 
Handbalul modem cere calități atletice 
deosebite, echipele trebuind să fie for
mate cu respectarea unei proporții în
tre jucătorii înalți, cu forță de arun
care de Ia distanță și cei de statură me
die, extrem de rapizi, indemlnatici șl, 
In același timp, foarte puternici. Tehnica 
chiar ridicată la rang de virtuozitate, 
fără o dezvoltare fizică corespunzătoare, 
nu este în măsură să asigure singură 
obținerea de rezultate remarcabile pe 
plan internațional.

Pe această idee a fost orientată munca 
de instruire In tabără.

Pregătirea s-a desfășurat in două e- 
tape :

1. Asigurarea unei pregătiri tehnice 
de bază pentru toți jucătorii, indiferent 
de posturi ;

2. Perfecționarea elementelor și proce
deelor tehnice șl tactice, legate de pos
tul pentru care a fost selecționat fiecare 
sportiv.

Concomitent, pe întreaga durată a ta
berei s-a urmărit, conform planului de 
pregătire, îmbunătățirea calităților fi
zice de b*.ză.

Rezultatele trecerii normelor de control 
la începutul taberei au arătat eă orien
tarea noastră către asigurarea unei pre
gătiri fizice multilaterale, dublată cu o 
pregătire tehnică de bază, este calea eea 
mai rațională in vederea realizării sal
tului valoric de mai târziu.

Observațiile făcute, după o activitate 
de 20 de zile în tabără, sint — credem

— importante pentru activitatea de vii
tor. Le vom reda mai jos.

Munca cu tineretul este o activitate 
dificilă care cere din partea celor ce se 
ocupă cu instruirea lor, multă răbdare, 
pasiune și, în același timp, o vedere în 
perspectivă a muncii lor, în concordanță 
cu interesele generale ale handbalului 
de performanță. O justă înțelegere a a- 
cestor lucruri poate determina o orien
tare sănătoasă în munca de instruire 
a tinerilor jucători. Insistăm asupra a- 
cestei probleme întrucît de felul in care 
se va organiza și desfășura activitatea 
cu juniorii depinde progresul handbalului 
nostru. Fiind preocupați cu realizarea 
sarcinilor imediate, ca obiective de per
formanță la nivelul juniorilor, putem 
greși din punct de vedere al perspecti
vei muncii noastre. Ceea ce omitem — 
din considerente diferite — din procesul 
de instruire la această vîrstă, se plătește 
scump și greu poate fi recuperat la o 
vîrstă mai mare. Tabăra din acest an 
ne-a demonstrat unilateralitatea în pre
gătire a multora dintre sportivii che
mați în tabără, tocmai ca o consecință 
a preocupărilor pentru obținerea unor 
rezultate imediate. Normele de control 
au fost edificatoare din acest punct de 
vedere. La alergarea pe M m și 60 m — 
de pildă — s-au înregistrat diferențe 
mari intre primii și ultimii clasați (piuă 
Ia 7 zecimi). Viteza este o calitate fizică 
ce poate fi dezvoltată de la o vîrstă și 
mai mică. Neglijînd la această vîrstă 
dezvoltarea vitezei — de deplasare și de 
reacție — și a calităților care contribuie 
Ia dezvoltarea ei, nu facem altceva decît 
să determinăm plafonarea sportivului 
mai devreme sau mai tîrziu.

De asemenea, s-au constatat deficiențe 
și în ceea ce privește forța. Datorită, 
însă exercițiilor cu îngreunare pentru 
dezvoltarea forței generale și specifice, 
toți jucătorii au făcut un salt impresio
nant ca număr de repetări, în învinge- prof. E. TROFIM

înainte de reluarea
campionatului de rugbi
Arbitrii și antrenorii bucureșteni 

sînt convocați toni, 3 septembrie a.c., 
la ora 19,30 — in sala clubului „Olim
pia' din str. Gh. Assan nr. 3 (clădirea 
TAROM) — in vederea unor impor
tante comunicări privind reluarea 
campionatului republican de rugbi.

La Ploiești: trei zile de întreceri
Cu... calificarea obținută, în urmă 

cu cîtva timp la Craiova, călăreții 
noștri fruntași se prezintă mîine la 
startul primelor probe ale celei de a 
doua etape a campionatului republican 
de obstacole. întrecerile — care se 
vor desfășura vineri, sîmbătă și dumi
nică pe hipodromul din Ploiești — 
constituie un ultim „pas” în drumul 
spre titlurile de campioni ai țării 
(etapa finală a campionatului va avea 
loc în București, la sfîrșitul lunii sep
tembrie).

Programul întrecerilor de călărie de 
Ia Ploiești cuprinde probele de cam
pionat și va oferi, desigur un reușit

spectacol sportiv. Cu toate că de la 
aceste întreceri vor lipsi componenții 
lotului repi;b’'can — calificați direct 
în finală —, fiecare probă va cu
noaște o valoroasă participare, ceea 
ce ne îndreptățește să așteptăm rezul
tate superioare celor de la Craiova. 
Mai ales 
gur Ia un 
tinerilor 
calificarea
natului republican.

Vor avea loc probe de 
niori și fete.

că acum vom asista desi- 
și mai puternic 

călăreți dornici 
în etapa finală

„asalt” al 
să obțină 
a campio-

seniori.

Rezultate din cimpienaiul de calilicare
S-au desfășurat pînă în prezent, pa

tru etape- în cadrul returului campio
natului de calificare. S-au obținut ur
mătoarele rezultate: etapa I: Petrolul 
Cîmpina — C.S.M, Cluj 0—13, Voința 
Cluj—Voința Oradea 2-2, A.S.M. Lugoj 
—Voința Tg. Mureș 5-0; etapa a Il-a: 
C.S.M. Cluj — Clubul sportiv școlar 
București 15—0 (neprezentare), A.S.M. 
Lugoj — Voința Ciuj 4—2, Voința

Tg. Mureș — Petrolul Cîmpina 6—4; 
etapa a Hl-a: Petrolul Cîmpina — 
A.S.M. Lugoj 15—0 (neprezentare), 
C.S.M. Ciuj — Voința Oradea 4—2, 
C.S.O. Timițoara — Voința Cluj 5—6: 
etapa a IV-a: Clubul sportiv școlar 
București — Petrolul Cîmpina 20—1, 
C.S.M.
A.SJL
3—2.

Cluj 
Lugoj

Voința Cluj 4—4,
Timișo^C.S.O.

CONSTATARI ȘI PERSPECTIVE
august): Costîc-Goloșie-Colceriu-Ivă- astfel: 1. R.D. Germană t,74 m;

CLASAMENT

1. C.S.M. Cluj 11 7 3 1 88: 17 17
2. Voința Cluj 11 6 3 2 65: 27 15
3. Voința Oradea 9 6 2 1 48: 17 14
4. Clubul sp. școlar 9 6 0 3 72: 30 12
5. A.S.M. Lugoj 11 5 1 5 35: 55 11
6. C.S.O. Timișoara 9 1 2 6 31: 59 4
7. Petrolul cîmpina 11 1 2 8 34:107 4
8. Voința Tg. Mureș 9 1 1 7 15: 76 3

(Urmare din pag. 1)

Este adevărat că în cadrul planului 
pentru campionatele mondiale este 
prevăzută o anumită gradație a pre
gătirii, pe etape, dar acest lucru nu 
insemna ca, de dragul păstrării unul 
drum bine stabilit, echipa să se pre
zinte INSUFICIENT PREGĂTITĂ DIN 
PUNCT DE VEDERE TEHNIC, la un 
turneu de importanța acestuia. Pentru 
că, in cazul acesta nici concluziile a- 
supra valorii jucătoarelor nu mai pot 
ti pe de-a-ntregul valabile. Exercițiile 
cu halterele și crosurile stat deosebit 
de utile (și acest lucru s-a văzut, tot 
ta zilgle turneului, cînd formația noas
tră a arătat o pregătire fizică foarte 
bună), dar ele nu înlocuiesc pregătirea 
(elinică. Or, tocmai, la acest capitol 
a fost deficitară echipa noastră A, la 
Constanța.

Tot in vederea acestui turneu, cre
dem că trebuia stabilită o formulă 
precisă de echipă, urmînd ca, pe par
curs, să se mai facă mici modificări 
cerute de situația din teren. Dar să 
comparăm formațiile cu care a intrat 
pe teren R.P.R. I la primul și ultimul 
meci disputate la Constanța. Cu R.D. 
Germană (23 August): Vanea-Golo- 
șie - Pleșoianu - Ivănescu ■ AAocanu- 
Popovici; cu R.S. Cehoslovacă (27

2. 
nescu-Ălocanu-Herișanu. Rezultă deci R.S. Cehoslovacă 1.73 m; 3. R.P. Un- 
că s-au făcut schimbări importante, gară 1,71 m; 4. R.P. Romînă I 1,70

Duminică 2 septembrie 
mate jocurile etapei a V-a: 
Cluj — C.S.O. Timișoara, Voința Ora
dea — Petrolul Cîmpina, Voinja Tg. 
Mureș — Voința Cluj. Meciul A S.M. 
Lugoj — Clubul sportiv școlar Bucu
rești a fo6t amînat

sînt progra- 
C.S.M.

■ ■i 'JS "
De mîine, la Baia Mare 

400 DE ELEVI ÎNOTĂTORI 
IȘI VOR DISPUTA TITLUL 

CAMPIONI REPUBLICANI ȘCOLARI
(Urmare din pag. I)

ATITUDINI
SE SIMTE BINE C. S. M.

Dacă cu ani în urmă elujenii se pu
teau mîndri cu rezultate frumoase în 
domeniul luptelor, în momentul de față 
situația este ca totul alta. Nu putem să 
tăgăduim eă nu se ob|in și acum rezul- 
tole — mai alea Ia juniori — dar si
tuația echipei G.S.M. în campionatul 
republican de lupte este foarte critică. 
Clujenii sînt pe ultimul loc în clasa
ment.
, Cum s-a putut ajunge la această stare 
de lucruri’? Această problemă a fră- 
mîntat mult pe iubitorii luptelor din 
Cluj. Desigur că și sportivii și antre
norii au o vină serioasă (ca și condu
cerea secției de altfel), dar principala 
vinovată este conducerea Clubului sportiv 
muncitoresc din localitate.

Anul trecut nu a lipsit mult ca echipa 
să retrogradeze. Sportivii au făcut efor
turi deosebite în ultimele etape ca să 
evite acest lucru. După ce a trecut... 
pericolul, conducerea C.S M a oftat ușu
rată și ca să nu mai treacă pe viitor 
prin astfel de emoții și-a zis că cel mai 
hun lucru pc care l-ar face ar fi să... 
nu mai înscrie echipa în campionat ! 
Pînă la urmă, arătîndu-i-se eă o astfel 
de poziție ar fi cu totui nejustă, con
ducerea clubului a renunțat Ia această 
idee. Nu au fost luate însă nici un fel 
de măsuri pentru eliminarea lipsurilor 
existente. Antrenamentele au fost intre- 
rupte și nu a existat preocupare r-~iru 
angajarea unui antrenor, Qnd s-a ffetit.

CUJJ PE ULTIMUL IOC?
în fine, acest lucru, ca antrenor începînd 
să funcționeze Vasile Mureșan. treburile 
nu au mers totuși mai bine. Cauza ? 
Antrenorul era lipsit de experiență și în 
plus lucra fără tragere dc inimă (de 
multe ori lipsea chiar de la pregătiri). 
S-a ajuns astfel ia situația că nici în 
meciurile disputate „acasă”, echipa din 
Cluj nu a reușit să prezinte echipa com
pletă, la lupte clasice. Și astfel, deși 
sportivii de la „libere” au obținut două 
victorii în fața gălățenilor și reșițenilor, 
echipa din Cluj a pierdut întâlnirea de
oarece neprezentînd formație completă la 
lupte clasice a cedat cu 16—0.

Mai sînt cîteva zile pînă la reîncepe
rea returului campionatului pe echipe. 
Antrenamentele nu se desfășoară nor
mal. Sportivii de la „libere” sînt ne
voii i si predea echipamentul celor de 
la „clasice” și viceversa. Cu toate aceste 
greutăți, Constantin Pogăceanu. preșe
dintele secției, Vasile Bunea, secretarul 
secției și Gheorghe Marton antrenorul 
de lupte libere se străduiesc să desfă
șoare o activitate cît de cit satisfăcă
toare. Dar echipa din Cluj este din nou 
amenințată cu retrogradarea. Ar fi cazul 
ca eforturile pe care le depun iubitorii 
acestui sport să găsească un ecou și 
în rîndul conducerii C.S.M. dih Cluj 
Măcar aemn in ceasul al 12-lea, adică 
înaintea reînceperii returului.

PAUL RADVANI 
corespondent

Nada Spelinova (R.S.C.) a „spart" blocajul nostru, dar Sonia Colceriu (ar. 7) 
este gata să intervină. (Fază din meciul R.P.R. I—R.S.C. 3—2)

Foto: St. Ciotloș

m; 5. R.P. Romînă (tineret) 1,69 m.
Concluziile, în ceea ce privește echi

pele noastre, ar fi următoarele: nece-, 
sitatea îmbunătățirii mediei de înălțime 
la ambele echipe și a mediei de vîrstă 
la prima noastră reprezentativă. Fi
rește, și jucătoarele mai vechi sînt 
foarte utile, dacă ele își dau toată 
silința Ia antrenamente și depun toate 
eforturile in meciuri (la 37 de ani, 
Regina Obadalkova, maestră emerită 
a sportului este prezentă in formația de 
bază a R.S. Cehoslovace), dar dacă 
se culcă pe laurii comportărilor fru
moase din trecut, ele trebuie înlocuite. 
Avind în clipa de față o echipă bună 
de tineret, este momentul unei cotituri 
in alcătuirea reprezentativei. La va
loare egală, trebuie preferată tinere
țea, chiar in dauna unei experiențe 
mai bogate.

păstrtadu-se doar o trăgătoare princi
pală (Ivănescu) și cele două secunde 
(Gotoșie și Mocanu). De fapt, 
primele mingi ale meciului cu 
Germană, Popovici și Pleșoianu 
tost înlocuite cu Colceriu și 
șanu.

după 
R.D. 

au și 
Heri-

DOUĂ CLASAMENTE 
SEMNIFICATIVE

Făcînd calculul mediei de vîrstă 
de inălțime a echipelor prezente 
turneul de la Constanța, s-au stabilit 
următoarele clasamente, din citirea 
cărora 
fie de 
sânte, 
vîrstă: 
ani; 2. ___ __
Ungară 24 ani; 4. R.S. Cehoslovacă 
25 ani; 5. R.P. Romînă I 26,3 ani. 
Clasamentul mediei de înălțime arată

Ș' 
ia

pot fi scoase cu ușurință o se- 
concluzii deosebit de intere- 

lată-1 pe cel al mediei de 
1. R.P. Romînă (tineret) 20.4 
R.D. Germană 23 ani: 3. R.P.

O dată
(Urmare din pag. 1)

siunea și priceperea în muncă a lui 
Ladislau Crucio — șeful echipelor de 
electricieni care a lucrat tot timpul 
la montarea noilor furnale, ne-au 
vorbit mulți muncitori. Despre dra
gostea lui pentru sport aveam să 
culegem date într-o după-amiază 
liberă, la ...Snagovul reșițenilor.

★
...Văiiugul ne-a primit cu nesftr- 

șite păduri de brazi, cu liniște odih
nitoare. Decor mai mult decît potri
vit pentru a asculta povestea, aflată 
de-abia la începuturile ei, a celui 
mai tînăr sport îndrăgit de munci
torii Reșiței: canota jul.

Acum trei ani au pornit pe dru
muri... necunoscute, primele ambar-

Regulamentul finalei prevede că< 
fiecare concurent poate participa numai 
în limitele categoriei de vîrstă 
se încadrează la două probe de 
niune și maximum patru probe 
ștafetă in tot concursul.

La finala de polo (care se va 
fășura sistem eliminatoriu), echipele 
vor fi alcătuite din concurenți de la 
natație. Fiecare localitate are însă 
dreptul de a aduce în plus maximum 
3 jucători specializați în polo.

★
Printre protagoniștii ediției din acest 

an a finalelor se află înotători cunos- 
cuți, prezenți de nenumărate ori la 
startul concursurilor rezervate junio
rilor, ca de pildă, Zoe Reznicenco (re
cordmană de junioare, categoria a Il-a 
la 100 m și 200 m bras), Maria Kloss, 
Anca Mărdărescu și Natalia Cavaliotti 
(bras), Monica fJimescu și Eugenia 
Botezatu (spate), Mihaela Zarchievici 
și Gabriela Talpan (liber), Codruța 
Salla și Agneta Sterner (delfin) etc. 
Pe lista băieților sînt cuprinși Cornel 
Georgescu, Vladimir Moraru și Ivan 
Banetli (liber), Mick? Zager, Henric 
Pischl și Zoltan Szabados (delfin), 
George Malarciuc, Angel Șapterian, 
Gh. Lowenfeld și Ioan Silaghi (bras), 
Mihai Potoceanu, Al. Bota și Gavrilă 
Moraru (spate) ș.a.

care 
reu
și o

des-

cu noile furnale
cațiuni. Dar, Ia Văliug tinerii nu 
prea știau să „meargă” cu caiacul. 
Alături de ceilalți activiști sportivi, 
Ladislau Crucio a început să mun
cească. Cu dragoste, cu pricepere și 
cu... rezultate. Spre Văliug au înce
put să urce, unul după altul, tot 
mai mulți tineri. Anul trecut 
vreo 40. Acum sînt aproape 
80 de caiaciști. Printre ei: Ion Ma- 
notescu, Ana Arvai, D. Kariet...

Secretarul clubului reșițean, tov. I. sajul de 
Mitrea ne spune cu mîndrie: „Sec
ția de sporturi nautice este fruntașă. 
Și ea ne mai pregătește multe... sur
prize 1“

și montarea 
primii pași 

Ci nd au în

erau
801

participat la construcția 
noilor furnale. Făceau 
spre o Înaltă calificare, 
ceput lucrările de montare, Dumitru
Ilea, Ana Arvai sau Rita Harco nu 
învățaseră decît „alfabetul" electri
cianului. Acum stăpînesc bine de tot 
meseria lor dragă. Și tot în acest 
timp, în ceasuri de răgaz, în pei- 

un pitoresc fermecător ai
Văliugului, acești tineri au deprins 
să mînuiască cu dibăcie padela.

Și ei, 
tivi, au 
nale. O 
ței...

★
Am notat și altceva despre tinerii 

canotori reșițeni. Cei mai mulți au

ca alte sute de tineri spor- 
crescut o dată cu noile far
dată cu noua viață a Reși-



Ecouri
AU TRECUT PE LINGĂ

VICTORIE...

Unul din meciurile bune ale etapei 
i doua a categoriei A s-a disputat, 
lupă cum am mai subliniat, la Arad 
ntre U.T.A. și Viitorul. In legătură 
;u acest meci, delegatul federației, an- 
renorul C. Braun, ne-a spus cîteva 
ucruri interesante :

— In primul rind, trebuie să sublî- 
îiez că jocul a fost de un nivel tehnic 
uperior, datorită ambelor echipe. Ti- 
îăra formație Viitorul a confirmat toate 
șteptările în această privință. Jucă- 
orii au manifestat aceeași preocupare 
enfru un joc tehnic. Iar U.T.A., în 
lomparație cu campionatul trecut, a 
iracticat un fotbal mult îmbunătățit.

„Rezultatul este just, dar nu-i mai 
uțin adevărat că echipele au trecut 
e rind pe lingă victorie. La scorul de 
—0, Viitorul a ratat o mare ocazie 
rin Sorin Avram, iar Ia 2—1 Dumi- 
riu a pierdut o situație unică (singur 
u portarul în față) de a urca scorul 
a 3—1 (el a lovit prea tare mingea, 
înd o conducea, dind ocazie lui Co
nan să iasă și să blocheze balonul). 
>e cealaltă parte, la situația de 1—1 
i în timp ce exercita o puternică pre- 
iurte la poarta echipei Viitorul (în pri- 
jCie 20—25 minute din repriza a 
oua), Sosu a ratat de două ori ocazia 
î formației sale".

din etapa a H-a...
— „M-a impresionat plăcut atitudi

nea perfect sportivă a spectatorilor din 
Lupeni. E drept, minerii și-au susținut 
cu căldură echipa, dar n-au pregetat 
nici un moment să răsplătească cu 
aplauze echipa oaspe pentru fazele de 
bună calitate oferite. Spectatorii din 
Lupeni — de la o vreme încoace —

accidentat în partida cu Olimpiakos 
Pireu, continuă să fie indisponibil.

A FOST O SURPRIZA LA LUPENI?

Aparențele susțin că da. Meciul însă, 
comportarea celor două echipe, spun 
nu. In această privință, relatările de-

Ghibănescu, portarul Farului, a făcut duminică o partidă foarte bună, fiind 
unul din jucătorii de bază ai echipei. Intervențiile lui au fost sigure și oportune. 
Iată-l „culegtnd“

Despre același meci am stat de vor- 
ă și cu antrenorii echipei Viitorul, 
ih. Ola și B. Marian, care — referin- 
u-se la echipa arădeană — au fost 
e acord că U.T.A. se prezintă în pro- 
res față de comportarea avută în ul
mii doi ani (primul antrenor a urmă- 
t-o de mai multe ori ca observator 
îderal, iar al doilea ca... adversar, 
eoarece Marian era antrenor la Jiul 
i campionatul trecut).
— „In apărare insă, a ținut să pre- 
zeze Marian — mai trebuie lucrat, 
eoarece prezintă deficiențe și mi s-a 
ărut penetrabilă.
Aceste scurte aprecieri arată că echi- 

a textiliștilor arădeni a pornit în a- 
ist campionat pe un drum bun și că 
romite comportări la nivelul celor 
ire i-au atras simpatia spectatorilor. 
In ce privește echipa Viitorul, acea- 

a a trebuit să opereze unele modifi- 
iri în formație datorită faptului că nu 
Ș- putut utiliza pe Pavlovici, care a 
st bolnav. Antrenorii speră însă, să 
meficieze de serviciile Iui în meciul 
1 Progresul. în schimb, Jamaischi,

ȘTIRI
TURNEUL ECHIPEI OMONIA 

NICOSIA (CIPRU)

Grigore Vasiie sîntlegatului federal 
concludente;

— „După aspectul jocului, rezultatul 
final, chiar la scorul de 3—1. este ab
solut real. In timp ce Minerul a jucat 
ca la București, adică fără coeziune, 
cu acțiuni individuale. Știința s-a pre
zentat cu o formație bine pusă Ia 
punct. Datorită unei pregătiri fizice 
bune, jucătorii s-au mișcat cu multă 
ușurință și — în special — s-au re
pliat rapid ori de cite ori au cerut fazele 
de joc. Clujenii au practicat un fotbal 
curat, elastic, bine gindit. grație căruia 
au marcat trei goluri frumoase. Pe 
scurt, o victorie clară. Arbitrajul brigă
zii bucureștene condusă de Gh. Dulea? 
Un singur amănunt vă va edifica: la 
sfîrșituî jocului cei trei arbitri au fost 
aplaudați de spectatori**...

Am avut prilejul să discutăm și cu 
arbitrul meciului, care a confirmat, în 
general,’ aprecierile de mai sus. In plus, 
Gh. Duiea a ținut să sublinieze urmă
torul amănuntț

mingea la un atac al echipei Dinamo București (Fază din ' 
meciul Dinamo—Farul (9-C)

Foto: P. Romoșan

pot servi de exemplu celor din 
alte orașe, cu veche tradiție sportivă, j 
ca Timișoara, Brașov, Constanța, etc., i 
unde se cam ignorează că victoria se 
cuvine celui mai bun“.

Meciuri amicale
C.S.M. REȘIȚA—C.S.O.

5-3 (1-0)
REȘIȚA. — într-un 

disputat duminică

(rep.)

CULESE DE
CINE A GREȘIT ? S-a intimplat 

în meciul Steaua 
in min. 10. In 
stoperul Cojocaru 
jos. Pentru a nu 
la care se și repezise Rădufescu (Di
namo), Cojocaru a tras-o cu picioa
rele și a ținut-o, așa cum era trîn- 
tit la pămint Radulescu a încercat 
să i-o scoată, dar in același moment 
arbitrul R. Săbău a fluierat. Toată 
lumea se așteapta ca arbitrul să-1 
sancționeze pe Cojocaru, pentru vina 
de a fi ȚINUT sau PURTAT mingea. 
R. Săbău însă, spre surprinderea ge
nerală, a dictat lovitură liberă con
tra iui Radulescu L. Și ou numai 
aht Dar, pentru faptul că Rădufescu 
a protestat contra acestei decizii 
inverse, arbitrul Săbău l-a și averti
zat notinda-i numărul de pe tricou.

Evident sintem împotriva proteste
lor la deciziile arbitrilor (chiar cind 
aceștia au 
făcute și 
tori. Dar 
astfel de 
la arbitrul 
creează confuzii în rindul spectatorilor 
și dau apă la moară jucătorilor. De 
aceea se impune mai multă 
și disceruânfnt ia aprecierea 
țiunilor de joc.

AU RENUNȚAT LA Eh 
MECI I Este vorba, desigur, 
antrenor. Informațiile primite de la 
Lapeni, de la observatorul federației

— Dinamo Bacău, 
luptă pentru balon. 
(Steaua) a căzut 
pierde, totuși, mingea

greșit) mai ales dacă sînt 
in termeni necorespunză- 
sintem și împotriva unor 
decizii (care ne surprind 
R. Săbău), pentru că ele

PE TEREN...
șl arbitrul delegat să conducă par
tida Minerul — Știința Cluj, arată 
că imediat după terminarea jocului 
antrenorul I. Wetzer a fost înștiin
țat de conducerea Minerului că re
nunță la serviciile lui („gurile 
rele" susțin că această bofărire era 
luată încă din timpul meciului...).

Cunoscind mentalitatea unor condu
ceri. ne punem întrebarea: dacă Mi
nerul cișfiga duminică, mai era 
schimbat antrenorul ?.„

Dacă voiau să schimbe antrenorul 
— avind insă motive temeinice pen
tru . aceasta — de ce conducătorii 
echipei din Lupeni n-au făcut-o 
înainte de începerea campionatului ? 
Pentru că priceperea, calitatea muncii 
antrenorului Wetzer puteau fi apre
ciate pînă acum (acesta lucrează la 
Lupeni de aproape un an) Proce
dând însă altfel, au lăsat impresia 
că prețuiesc pe antrenor după rezul
tatele diferitelor meciuri și nu după 
muncă...

DIN NOU INTÎRZIFRILE! Nu 
numai meciul Dinamo București — 
Farul s-a terminat pe semiîntuneric, 
ci și cel de la Ploiești, Petrolul — 
Rapid. Aceasta pentru că nu se res
pectă ora de începere a „deschiderii** 
sau durata pauzei dintre reprize. 
Oare nu se poate impune echipelor 
și arbitrilor respectarea orelor stabi
lite ? Este așa de greu ?_

atenție 
infrac-

DUPĂ 
de un

ale echipelor din categoria B
TIMIȘOARA VAGONUL ARAD — C.F.R. ARAD

5-1 (1-0)

Steaua a plecat
la Praga

ȘTIRI... ȘTIRI.S.
București. înt Unirea va 
o „brigadă* de arbitri bul-

Duminică își va Începe turneul în 
ra noastră echipa Omonia din Nicosia, 
istă campioană a Cipmîui, 
inamo București s-a întîlnit 
■i în luna ianuarie la Nicosia, 
■t atîtea victorii. Programul 
meu a fost astfel alcătuit:
2
5

cu care 
de două 
obțintnd 
acestui

tembrîe la 
condusă de 
gări: G. Hristor Ia centru, A. Dsner 
și A. Sterev la tușă.

• Partida Steaua—Botev Plovdiv 
(„Cupa Cupelor*) — ale cărei date nu 
au fost stabilite — va fi eon du să de 
trei arbitri iugoslavi.

fi

septembrie: 
septembrie : 

Omonia 
septembrie :
septembrie : C.S.M.S. Iași—Omonia.

C.S.O. Galati—Omonia 
Dinamo București—

UN NOU CUPLAJ PE „23 AUGUST*

9
.6
Urmează să mai fie perfectat un joc 
ntru data de 12 septembrie.
Oaspeții sosesc astăzi în tară. Turneul 
r este așteptat cu interes de amatorii 
1 fotbal din orașele unde vor evolua.

C.S.M. Sibiu—Omonia

Partidele programate la București, 
duminică, se vor disputa pe stadionul 
„23 August1*, după programul următor:

Ora 15,15 : Rapid—Dinamo București 
Ora 17 : Viitorul—Progresul
Jocurile de tineret vor avea loc dimi

neața, în Giulești, astfel: la ora 
Rapid—Dinamo București și la
10,15 Viitorul—Progresul.

• Meciul Metalul—CSM Reșița
B) se va disputa sîmbătă, de la ora 
17, pe terenul Gloria.

• Intîlnirea CSO Galați—CSO Brăila, 
din prima etapă a seriei 1 a categoriei 
B, a fost «minată pentru 6 septembrie, 
deoarece duminică CSO Galați joacă cu 
Omonia Nicosia (Cipru).

8,30
ora

(cat.

ARBITRU JOCULUI DINAMO
BUCUREȘTI — GALATASARAY

Cum se știe, primul meci Dinamo 
iieurești—Galatasaray Istanbul din 
(irul „Cupei Campionilor Europeni* — 
lițîa 1962—63 se va disputa Ia 9 sep-

joc amical, 
în fața a peste 

3500 spectatori, C.S.M. Reșița a în
trecut pe C.S.O. Timișoara cu 5—3 
(1—0). Au marcat; Costea (min. 40), 
Comisar (min. 59), Bratu (min. 60), 
Sfîrlogea (min. 72) și Sporea (min. 
88), respectiv Ganga (min. 57), Pe- 
lak (min. 62) și Gîrleanu (min. 75).

i. PLAVIȚU, coresp.

MUREȘUL TG. MUREȘ — CHIMIA 
FAGARAȘ 2-3 (fl-2)

TG. MUREȘ (prin telefon) — 
După un joc de valoare tehnică bună 
doar în repriza a dona. Chimia a 
terminat învingătoare cu scorul de 
3—2, prin punctele înscrise de Bărbat 
(arin. 23), Filip (min. 42) și Mocanu 
(min. 67). Pentru gazde au marcat 
Siko (min. 55 din 11 m) 
Gyorfi (min. 75).

L PAUȘ, coresp. reg.

PRAHOVA 
(<-’)

îî

C.S.O. GALAȚI - 
PLOIEȘTI 7—3

GALAȚI (prin ieiefon). — Joc 
foarte frumos, în care echipa locala 
a excelat în atac. Au înscris: Da
raban (4), Zgărdan, Militant și 
Costache pentru gazde. Star.oilovici. 
Babone și Stătescu (autogol) pentru 
Prahova Ploiești. Meciul s-a dispu
tat vineri.

D1NAMO PITEȘTI - METALUL 
TIRGOVIȘTE 2—2 (2—1)

PITEȘTI (prin telefon). — In- 
tîlnirea amicală disputată duminică s-a 
încheiat la egalitate: 2—2. Lovin — 
în min. 2 din 11 m și în min. 42 — 
a înscris pentru gazde, iar Cazacu 
(min. 44) și Niculescu (min. 62) 
pentru oaspeți. Ambele echipe au 
manifestat lipsuri în finalizarea ac
țiunilor.

1. CHILIBAR-coresp.

PRONOSPORT
Programul concursului Pronosport de 
iminică 2 septembrie conține 2 meciuri 
ternaționale, 7 întîlniri din campiona- 
il categoriei A și 3 de categoria B.
Pentru participanții la Pronosport, de 
are importanță în alegerea pronosticu- 
lor sînt datele documentare. Vrem să 
i venim în ajutor publicînd în rubrica 
j față ultimele 3 rezultate înregistrate 
: echipele cuprinse in programul con- 
îrsului de duminică :
1. R. P. Polonă (A), (a) 2-0 Belgia; (d) 
1 Maroc; (d) 3-1 Franța; R. P. Ungară 
M. (d) 2-1 Austria: (d) 0-1 R.S.C. (C.M.); 
D 6-1 R.P.B. (C.M.).
2. Rapid, (d) 2-3 Petrolul; (a) 2-1 Stea- 
il roșu; (a) 2-2 Petrolul; Dinamo Bucu- 
-ști. (a) 0-0 Farul; (d) 2-2 C.S.M.S.; (a) 
4 Levski.
3. Știința Cluj, (d) 3-1 Minerul; (a) 2-1
tiința Timișoara; (a) 5-1 Dinamo Pi-
sști; Petrolul, (a) 3-2 Rapid; (d) 0-0 Pro
cesul; (d) 2-2 Rapid.
4. Dinamo Bacău, țd) 0-2 Steaua; (d)

0-3 Steaua; (d) 1-4 Petrolul; Steagul
roșu, (a) 2-1 C.S.M.S.; (d) 1-2 Rapid; (a)
1- 2 Progresul.

3. Viitorul, (d) 2-2 U.T.A.; (a) 7-0 Mi
nerul; (a) 1-2 Pireu: Progresul, (d) 1-2 
Știința Timișoara; (a) 0-0 Petrolul; (d)
2- 1 Steagul roșu.

6. U.T.A. (a) 2-2 Viitorul; (d) 1-1 Farul;
(a) 2-0 Minerul ; Minerul, (a) 1-3 știința 
Cluj; (d) 0-7 Viitorul; (d) 4-7 Dinamo
București.

7. C.S.M.S. Iași, (d) 1-2 Steagul roșu; 
(a) 2-2 Dinamo' București; (d) 2-3 Fo
resta; Crișana. (a) 1-0 Steaua; (d) 4-0 
Corvinul; (a) 2-1 Baia Mare.

8. știința Timișoara, (a) 2-1 Progresul; 
(d) 1-2 Știința Cluj; (a) 2-2 Dinamo Bucu
rești; Farul, (d) 0-0 Dinamo București; 
(a) 1-1 U.T.A.; (a) 4-3 Viitorul.

9. Flacăra Mo reni, (d) 5-3 Poiana; (a) 
2-1 Carpați; (a) 1-0 C.F.R. Pașcani; Me
talul Tirgoviste. (d) 0-7 Jiul; (a) 2-1 Stea
gul roșu; (d) 0-4 Știința Timișoara.

ARAD (prin telefon). — For
mația Vagonul a obținut o victorie 
categorică. Punctele au fost înscrise 
de Macavei 
70 și 73), 
Oroszhegyi 
Boroș (min.

(min. 45), Chivu _(min. 
Roman
(min.
65).

ST.

(min. 78) și
80), respectiv.

lACOB-coresp.

Marți a
Praga, o delegație de sportivi ai clu
bului Steaua, care va participa la 
turnee prietenești alături de echipe si
milare din țările socialiste. In R.S. 
Cehoslovacă vor avea loc, la Praga 
și în alte orașe, întreceri de fotbal, 
motociclism, tir și parașutism. Marți a 
plecat lotul de fotbaliști, alcătuit di» 
următorii jucători: Eremia, Petre (por
tar), Zavoda II, Cojocaru, Hâlmăgea- 
nu, Staicu, Jenei, Crăciun, Crișan, 
Cacoveanu, Tomeș, Voînea, Mateianu. 
Raksi, Tătaru ți Creiniceanu

Tot marți au plecat și opt sportivi, 
care vor lua parte la concursul de 
motociclism.

părăsit țara, cu destinația

A.S.A. CR1ȘUL -
REI 2—1

ORADEA (prin

RECOLTA CA- 
(0-1)

_ telefon). — E- 
chipa orădeană a obținut o victorie 
meritată. Ambele echipe au desfă
șurat un joc de bună factură teh
nică. Punctele au fost înscrise de 
Iakab (min. 70) și Avramescu (min. 
80), respectiv Petz (min. 22).

ALEX. JILAU și
PAUL LORIhiCZ-corespondeuți

10. C.S.O. Galați, (a) 1-1 Carpați; (a) 
1-3 Rapid Focșani; (d) 1-4 Prahova; Omo
nia (Cipru). Este una dintre formațiile 
fruntașe din Cipru.

11. Foresta. (a) 3-2 C.S.M.S.; (a) 1-0 Di
namo Suceava; (d) 1-2 Carpați; Cea
hlăul. (d) 2-1 Steaua roșie; (a) 1-1 Știința 
Galați; (a) 1-1 Brăila.

12. I.M.U. Medgidia, (d) 0-2 Flamura 
roșie Tecuci; (d) 5-1 Moldova; (d) 2-1 
Unirea B; C.F.R. Pașcani, (a) 3-0 Știința 
Galați; (a) 4-0 Poiana; (d) 0-1 Flacăra.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres din ziua de 
2.9 august 1962 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

39 26 8 17 14 3
Numere de rezervă : 36 34
Fond de premii : 460.796 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

Beiuș.
Rubrică redactată de Loto-Pronosport,

I

De la I. E. B. S.
Pentru cuplajul de fotbal RAPID— 

DINAMO București și VIITORUL—PRO
GRESUL ee se desfășoarâ duminică 2 
septembrie a. c„ pe stadionul „23 Au
gust*, biletele s-au pus în vînzare la 
casele obișnuite, care vind și bilete pen
tru spectacolele din 2 și 3 septembrie 
a. c. ale CIRCULUI CHINEZESC ce au 
loc pe Stadionul Republicii.

Primele etape aie categoriei B, seria a ll-a și a llll-a
SF.RIA A III-A

ETAPA 1—2 SEPTEMBRIE

Crișul Oradea — CSO Baia Mare
Arie șui Turda — Jiul Petrila 
Vagonul Arad — Remită Cărei
Unirea Dej — CSO Timisoara
AS Cugir — C.F.R. I.R.T.A. Arad 
Mureșul Tg. Mureș—Ind. Sîrn*ei C. Tur-

*ii
A.S.M.D. Satu Mare — C.S.M. Cluj

ETAPA A II-A — 9 SEPTEMBRIE

Iad. Sîrmei C. Tur zii — Vagonul Arad 
C.S.K. Cluj — Crișul Oradea
C.F.R. I.R.T.A. Arad — Arieșul Turda 
Recolta Cărei — Mureșul Tg. Mureș 
C.S.O. Timișoara — A.S.M.D. Satu Mare 
C.S.O. Baia Mare — Unirea Dej
Jiul Petrila — AS Cugir

at—ț 

C&wțifdbtoaZe de
cfpeclodSiZate. cdfe eowieddXzfuAc d#

® Atât edi, eovțuedaZz'tâ

»Wf-CâRTOil«-M«I ran 
in modele șt culori diferite-produse ate 
fabricii “Stăruință' bueuresh

ranc 
șint oteqattfe, ppaetice

și rezistente»



Astăzi, la Brescia

Start în campionatul mondial de 100 km
Echipa de lupte a Japoniei 

și-a anunțat formația

• ZIARUL. „IZVESTIA“ a publicat re- J 
cent o serie de cifre statistice privind J 
sportul sovietic. Din aceste cifre reiese) 
că în U.R.S.S. unul din șapte locuitori J 
este membru al unei asociații sportive. 7 
Cel mai mare număr de sportivi afiliați 
n are federația de atletism : 4.250.000 !
• ÎN VEDEREA campionatelor mon- „

«ale de haltere, care se vor disputa în, și_aU spus ța revedere pe velodro- 
luna septembrie la Budapesta, „Klss- j Vi^orelli din Milano și, CU „mo-
stadion", locul de desfășurare a intre- ț ■ 1 ° ne sosrana
cerilor, isi face o „toaletă” speciala. In- Ș toarele m plm , au pornit pe șoseaua 
tre alfelel este de reținut faptul că micul 1 duce spre Veneția. Se vor reîntâlni
stadion va fi acoperit cu o prelată de». R-,>sc:a si Salo unde începind de
materie plastică, mulțumită careia toți ‘ .• (ntroaaa
cei 18.000 de spectatori vor putea urmări' joi. cei mai bani rut.eri am întreaga 
liniștiți concursul, chiar în caz de ’ lume i?i vor măsura forța și price- 
ptoaie. . ț nerea in cede doua întreceri de șo-a DIN TOTALUL de o02 recorduri 111 ___
mondiale de aviație sportivă, omologate * sea ale campionatului mondial . cursa 
de F.A.I. (Federația Internațională de 4 de 100 km contra-cronometru Pe e- 
Aviație), un număr de 208 sînt deiinute . r-o ne ’a Brescia și cea individuală 
de sportivii din U.R.S.S. Cit despre re- ț _ , . _ îrr
cordurile de parașutism, din 124 omoio- ■ de fona care se va desiășt^a in un- 
gate pînă la data ’ de 1 aprilie a acestui 4 prejurimiie localității Sak>.
an, 85 aparțin Uniunii Sovietice. | Afiati in ’ocalitaie încă de SÎm-• DUPĂ CUM SE ȘTIE, viitorul cam-i m
p io nat mondial de fotbal se va disputa t oâla — cum amuHeam m repor
în Anglia, in 1>6S. Pentru 1370 și-au pus t t^juj oreceder.t — cicliștii noștri și-au 
candidatura Mexicul, Aigentma și In-' d «xisTiinciozitate pregăti-
donezia. Cele mai multe șanse le are * * . _ -
Mexicul. De altfel, o comisie speeialâ a ' rile- Aceea^. buna dispoziție, ace*aș.
F.LF.A. se va deplasa la sfirs.ta' lunii J optimism continuă să existe in rin- 

*»durile cicliștilor români, deși oi nu
♦ pierd nici o dipă din vedere valoarea 
’ deosebită a adversarhor. Toți și-au 
î exprimat încrederea că vor face ceea
♦ ce numim „o figură frumoasă*.
] Băieții noștri s-au antrenat marți 
t și miercuri pe circuitul de la Brescia 
'cere. în pofida denumirii de „100 km 
«contra-cronoraetni" măsoară de fapt 

£ ‘ 56.3»0 km, urmând să fie acoperit de
♦ U-..2 4*1 nn frv»
♦ tal de 112.900 km. Atențj, antrenorii

contra - cronometru pe
SALO 29 (prin telefon de la trimi

sul nostru special). Participanții la 
campionatele mondiale de ciclism

septembrie in Mexic, pentru a inspecta 
bazele sportive din această țară, suscep
tibile de a găzdui meciurile.
• RECENT, in timpul unei curse 

cliste internaționale desfășurattă in Ita
lia. ciclistul italian Tiziano Gaivaain s-a 
prăbușit în stare de inconstxen’A- Ana
liza medicala făcută a dovedit că a- 
ceastă cădere s-a datorat luării unui 
dopping puternic, fapt care i-a dat lui 
Gaîvanin o criză de ficat. Eî a fost ur.e- 
diat transportat la spitalul din Torino.

• FRAȚII Maria si Otto Je&inek (Ca
nada), care au cistigat titlul de cam- v 
pioni mondiali la patinaj artistic — pe- ț doua ort. ceea ce c^e egal <51 an U>- 
rechi la ediția din acest an a unondu- « tai de 112.600 km. Atee ți antrenorii 
lelor- de la Fraga, au trecut la profe-» . cu acest -SLTD jnent'*
sionism. Eâ au semnat un contract cu ♦ au nota cu grijalacen
un impresar american și vor apare in- ' de 12.600 kill coreettna timpii inter- 
tr-o revistă pe gheață.
• tNTR-LN clasament 

N.B.A. (National Boxing 
campion-Al european la

nar JoIkl 
iele două

sorți — care va avea loc 
start — din 3 în 3 minute
4 în 4 minute. Linia de plecare se 
află la 300 m după localitatea Ronca- 
delle. Traseul trece prin Țorbole, Lo- 
grato, Orzivecchi, Orzinuovi, Peder- 
gnaga, Dello, Fenili-Belasi, ~ 
media și înapoi la Roncadelle. 
este îngustă ca un culoar și 
ej este apărat pe dreapta și 
ga de adevărate paravînturi 
din arbori și perdele de lăstăriș. Ne 
așteptăm, deci, la medii orare ridi
cate, lucru remarcat de altfel și de 
concurenți.

La antrenamente, printre șuvoaiele 
de mașini care curg 
intilnit multe dintre 
zentative de națiuni 
startul joi in proba 
nometru pe echipe.
printre alergători o parte dintre vii
torii competitori și ne-am completat 
notițele răsfoind listele pe care ni 
Ie-a pus Ia dispoziție oficiul de presă 
al campionatelor mondiale. Sovieticii 
prezintă o garnitură de o valoare 
excepțională. Din lotul Uniunii So
vietice fac parte: Kapitonov, Saidhu- 
fin, Petrov, Melihov, Cerepovici, Le
bedev, Klevțov, Olizarenko și Kulibtn. 
Printre alergătorii din echipa Italiei

chiar Ia 
sau din

Castel- 
Șoseaua 
asfaltul 

pe stîn- 
formate

necontenit, am 
cele 16 repre- 
care vor lua 
de contra-cro- 

Am recunoscut

echipe
se află Bettin, Ferrari,
si, Lotti, Macchi, Tagliani ș.a. 
altfel — după părerea noastră - 
ceste două formații au cele mai mul
te șanse să cucerească titlul mondial 
în proba pe echipe. Iată acum și al|ți 
concurenți de valoare prezenți în 
formațiile care vor evolua la Brescia : 
Ruiner, Parian (Austria), De Brauer, 
De Loof Vergrauwe (Belgia), Hasman 
(R. S. Cehoslovacă). Pingel, Varbaek, 
Bangsborg, Twilling (Danemarca), E- 
bert, Stolp (R. F. Germană), Uehara, 
Sato (Japonia), Butler (Anglia), Kud- 
ra. Zielinski, Beker, Domanski, Kro- 
lak, Gazda (R. P. Polonă), Saez, Sif- 
re (Spania), Emanuelson, Bjorklund 
(Suedia). Blank (Elveție), Rifat (Tur
cia) și Etchebame (Uruguay).

La ora cînd citiți aceste rînduri 
echipa țării noastre face ultimele 
pregătiri pentru a se deplasa la Bres
cia, unde la ora 13 se va da primul 
start. Pe baza formei prezentate de 
rutieri și jținînd seama de însăși pă
rerea sportivilor, delegația a hotărît 
să alinieze la startul cursei contra- 
cronometru următoarea echipă :

GABRIEL MOICEANU - CON
STANTIN DUMITRESCU — AUREL 
ȘELARU - ION COSMA.

Ferretti, Gras-
De
a-

MIRCEA COSTEA

După cum am mai anunțat. Ia 
începutul lunii septembrie țara noas
tră va fi vizitaiță de echipa de lupte, 
a Japoniei. Recent, printr-o telegra
mă, forul de specialitate japonez a 
comunicat lotul său olimpic. El are 
următoarea înfățișare: cat. 52 kg: 
Koji Sakuratna, cat. 57 kg: Norio 
Oshima, cat. 63 kg: Teruo Masuda, 
cat. 70 kg: Teruo Konishi cat. 78 
kg: Michio Igawa, cat 87 kg: Tat- 
sumi Hayama, cat. 97 kg: Yasuhisa 
Inaba, cat. grea: Masanori Saito. 
Antrenori ai lotului : Akio Țakahira 
și Sado Yamamoto.

Prima îrvtîlnire va avea loc intre 
reprezentativele celor două țări. Lo
tul nostru și-a început pregătirea la 
centrul „23 August" din Capitală. 
Federația romînă de lupte a selec
ționat ’ alături de titulari multe ele
mente tinere. Iată, de altfel, spor
tivii care vor intra în pregătire, după 
desfășurarea primei etape a returu
lui campionatului republican pe echi
pe, ce va avea loc sîmbătă și dumi
nică. Cat. 52 kg: Gh. Szabad și 
Nicolae Baciu; cat. 57 kg: Marin 
Cristea și Ion Alionescu; cat. 63 kg: 
Ion Cernea și Simion Popescu; cat. 
70 kg: Gheorghe Dumitru și Ion 
Gabor; cat. 78 kg: Valeriu Bularca 
și Iosif Moca; cat. 87 kg: Gheorghe 
Popovici și Ion Țăranu; cat. 97 kg: 
N. Martinescu și cat. grea: Nicolae 
Pavel.

b.

{median de pe graficele pregătite di- 
"JSSStion) hainte, lucru pe care l-a făcut, fireș- 

categoria grea. J te. și antrenorul lotulu: nostru. Cir- 
suedezul Ingemar Johansson, apare pcjcuitul de la Brescia a făcut de ase- 
JS£? ° impresie bună rut-erilor
dial de bor pro- r. ia toate ca: 2^0- J prezenți la campionatele lumi dm 
riile. $i de chaZen«ervl s±g. S:r.y l_rs- ț an. Șoseaua are un profil șe-
ton. Uxințară in tMdiae. I ocrul Dl&i Si Pe slocvi prezintâ u-Zora Folleîv. ae*.e^nd Wi^ams $1 .v-««- 
chie Moore »neie mici «imx

• RENUMITA înotătoare xustralixaă «;n 
Ușa Conrads, deținătoare a numeroasei T_
recorduri mondiale, a suferit recent un |'—r- 
eecident de mas ir ă și nu se suc dacă ' pele să piece 
fci va putea continua activitatea spor-

----- -------------- . . - • • " 4

»

ozîtăti de profil Star- 
i probă se va da joi 
ora 13. urmind ea «chi
ta ordinea trageri: la

finalele juniorilor la tenis în plinâ dcsiășurâre
In ultimele două zile terenurile din 

arcii sportiv Progresul n-au avut 
îc: o clipă de răgaz, finalele pe 
iră a*

• FOTB.VLISTOT, argentinian Alfredo 
<fi Stefano, care după cum se știe ‘oacă 
de cițiva ani la Real Madrid, a devenit 
actor de enema. El tumeazâ cel de a! 
34ea film. ..Monsieur Rea! Madrid’, care 
redă de fapt cariera sa.

• SE PARE că va fi reînființată

La Milano au luat sfirșit 
probele de pista

A 29 CAgerpres). — Pe veto-
Vigoreili din Milano, au luat 

roWe de pistă din cadrul cam- 
or mondiale de cxiisir.. Un 

e succes a abținut oclistu, otan- 
Henk Nildarx care a participat 

i acesta ca amator Ia „Cursa pă- 
. Ei și-a făcut debutul la profesio- 

••'sm, c-știgind proba de urmărire in- 
d’vkiua’ă după ce l-a învins în finală 
pe italianul Faggin. Niidam a parcurs 
5.CLU m in 6:04.9 în timp ce Faggin 
a realizat 6:15.7. Campion mondial la 
viteză (profesioniști) este Antorro 
Mîspes (Italia), iar la senufond, cu 
antrenament mecanic, G. Timoner

_ __ _______ ____ __ _ _____ ____ ___ I
^Mille Miglia* eea mai periculoasă cursa t 
de automobilism din lume. Tnir-adevlr. ' 
clubur - sutomobilisuce din Florența m * 
Brescia fac tocai pentru a obți&e apro- J 
baree ca seeactă cursă de de miSe *
să aibă k>e ia mai 1MX pe crad::-onala * 
pisui de Ia Florecui. Patronii cluburilor ' 
pun la băiaie toate mijloacele peritrw a t 
obțin* evsvenisa aprobare ia îe-rituri ea 
remfun'arra acestei curse, fără a tine | 
aeama de faptul că in cei ÎS ani de exis- « 
Oen^ă ea a dat Ioc Ia numeroase acei- ț 
de&ic care s-au soldat cu pierderea a ( 
2S de vieți omenești. (
• CEL MAI BUN jucător de tenis al J 

Sued:si. Jan Enk Lundqvist, a primit J 
o ofertă de 250.000 coroane suedeze pen- J 
tru a trece la profesionism. El a refu- J 
sat însă această sumă, dec’ari nd că se J 
dedică profesiei de gazetar sportiv și va ț 
lucra la un ziar de seară dm Stock- ț 
bolm.

• OTTO SLAYER, cancelarul CLOm a » 
Aecia rai că botărirea privind suspenda- ' 
rea Comitetului Olimpic al Africii de * 
Sud rămîne in vigoare. S-a comunicat * 
oficAl reprezentantului sud-african, J. J 
Botha, că hotărirea va fi pusă in apti- . 
care ru ocazia sesiunii C.I.O. ce va a- 
▼ea loc anul viitor la Nairobi in cazul t 
ta care discriminările rasiale lăți de | camotonatefe mondiale de ciclism pe

ta uniunea Snd-AZrieanA nu ~r|pistȚ de |, M,.!ano Sportiva engtetâ

• 5TNALA din acest an a „cupei a- ♦ Beryie Burton a cțKerit tWui mondial
merîci. de Sud* la fotbal a avut după ' in proba de urmărire individuală par
cam se șne. an deznodământ neaștep- {c 3j>“0 m m 3:59,4 Proba de
tat_ A’, treilea meci Santos-Penarol fixat . , _________._____ . .
să aibă loc .a Buenos Aires la IT au- {s'3"-<c°d .cu antrenament mecanic) 
gus: nu s-a desiășuzat pentru faptul eăjamaxxj a fost â-’-igată de belgianul 
brazilienii, motntad situația pointed Loot. Aceste a parcare 50
dară dm Argentina, nu a-aa prezentat | - — - 2- ■ -
la joc. in mod demonstrativ. Penarol a ț 
apărut la ora fixată pe stadion — din« 
Buenos Aires, deși Santos propusese an- ț 
tenor ca al treilea joc să loc la ț
Rio de Janeiro. Confederația S’-d-ame-1 
ricana a anunțat cele două echipe __
dacă pînă ia 1 septembrie nu susțin cei I 
de-al treilea med. finala din acest an * 
a competiției va fl anulată.

• RECORDUL european de 19^* m la »
greutate realizat de atletul englez A. ♦ 
Rowe cu 24 de ore înainte de trecerea i 
*a la profesionism, ca jucător de rugbi, I 
nu va fi omologat de către Federația t 
Internațională de atletism. S-a constatat ' 
ulterior că bila cu care a aruncat Rowe ' 
a fost mai ușoară cu 14,2 grame decît ' 
prevedea regulamentul. 7

ROM

ut

lârire pe echipe a re
st R F. Germane cu 
. Danemarca s-a cia-

vent 
tnnpii 
sat pe locul doi. U.R.S.S. pe locul 
trei. Olanda pe locui patru.

Două noi titluri au fost atribuite Ia

că >

>

MTV
Ră _
amp-onatului republican de 
ifâșurînd'j-se din plin. In 
irtxieie. interesante, au fost 

de surprize, favoriții șî capii 
! dștigind cu siguranță. Iată o 
din rezultatele înregistrate: 
(13—14 ani) : Irina Viziru-Au- 

Ctmaru 6—1, 2—6, 7—5ț Ileana

genera 
lipsite 
de ser 
parte 
FETE 
raia
Fiiricfai-Mariana Varga 4-6, 6-1, 6-1 ; 
.sferturi" : Vera Rado-Viziru 6—0, 
6—1; Agneta Kun-Andrea Hasnaș 
6—0. 5—I ; 15—16 ani: Manuela Mi- 
hu-Tănâsescu 5—7, 7—5, 6—3; Da- 
niela So’.iriu-Marfa Sarkadî 6—3, 
3—6, 6—3: Gab: Voinescu-EIeoa Vai- 
da 6—4, 6—1; Doina Ioanid-Finichi
5— 7. 6—3, 5—1 : Radc-Cîrnaru 6—0,
6— 0; Florca Butoi-Mariaria Radu
lescu 6—2. 6—1, Caria Klahre-Bărbu- 
lescu 6—2, 6—1 ; 17—18 ani : Voi- 
nescu-Georgeta Liuly 6—0, 6—1; Mî- 
haela Klahre-Bărbulescu 6—2, 5—7,
7— 5 ; Ioanid-Irirta Cociu 6—4, 6—2 ; 
Butoî-Adriana Heghi 7—5, 6—3; 
Klahre-Mihaela Mosoia 6—3, 
Mihu-Vaida 2—6. 7—5. 6—2; 
furi": ludith Dibar-Voinescu 
6—3 ; M. Klahre-Ioanid 6—2, 
G Kiahre-Butoi 6—3, 4—3 ab.
Gogotea-Mihu 6—1. 6—3. BĂIEȚI : 
(13—14 ani): Hubner-A. Viziru 6—2, 
6—2; Șantei-D. Nicolae 7—5. 4—6, 
6-3; T. Ovici-Sotiriu 6-2, 6-4; Vuza-

C. 
6—2î 
„sfer- 
6—1, 

6—3; 
Sanda

Fotbal
CAMPIONATUL U.R.S.S.

Meciurile din cea de-a 17-a etapă 
campionatului unional de fotbal s-; 
terminat cu următoarele rezultate: Di
namo Kiev—Locomotiv Moscova 3-0; 
Torpedo Moscova—Dinamo Leningrad 
4—2 ; Dinamo Tbilisi—Belarus Minsk

CoHCirstrile de notocros din R. P. Bulgaria
Qtiva dintre cH see bsai anta

cid iști român: au sartiopx, recent 
la întreceri de rnotacro* ii R. P. 
Bulgaria. La Stoca, ă as coacarat 
alături de alergători reotaoscup ia 
arena internațională, Merebri si

începe turneul internațional feminin

de baschet
(Urmare din pag. 1)

tativa țării noastre, turneul de la Con
stanța constituie o temeinică verifi

care a pregătirilor făcute în vederea 
campionatului european ce se va des
fășura în ultima decadă a lunii sep
tembrie la Mulhouse. De aceea, este 
de așteptat ca întrecerile să se ridice 
la un nivel tehnic înalt, să ofere dis
pute echilibrate și spectaculoase. Lo
calnicii sînt nerăbdători să urmă
rească evoluția baschetbalistelor noas
tre, care în ultima vreme au urmat o 
linie ascendentă. Ga toți iubitorii a-

Teslui sport și noi dorim ca reprezen
tantele R.P. Romîne să aibă o com
portare bună, care să ne dea speran
țe pentru obținerea unui loc de frunte 
la „europene".

Programul meciurilor turneului te 
la Constanța este următorul: VINERI: 
RJ5. Pomină — R.P. Ungară, R.S.S. 
Ucraineană — R.P.F. Iugoslavia; SIM- 
BATÂ: R.P. Ungară — R.S.S. Ucrai
neană, R.P. Romînă — R.P.F. Iugo
slavia; DUMINICA: R.P.F, lugos’a-, 
via — R.P. Ungară, R.P. Romînă— 
R.S.S. Ucraineană. Jocurile încep în 
flecari! zi la ora 18,30.

i a 
au

echipelor R- S- Cehoslovace. R. F. 
Ungare. U ai anii Sovietice, R.P.F.
lagasiavia. R. D. Germane și R. P. 
Bulgaria. La .clasele la care au luat 
startul șa sportivii 
înregistrate sînt: 
Sagy iRJ».U). 3 
Todor Popa; 175 
nefc iR. S. Ceh.).

Una din „speranțele* cat eg oriei 15—16 
ani. Dan Dimache, „contrează* de pe 
fundul terenului mingea trimisă puter
nic de adversar, printr-un forhand ener

gic pe un... pas de balet

.....
W

I. Radu 6—4, 6—3 ; „sferturi” : Mar- 
cu-Hubner 6—1, 9—7 ; Burcea-Șantei 
6-3, 6-8, 6-3; Mureșan-Ovici 6-1,

pe glob
3-2; Avangard Harkov — Spartak 
Moscova 0-0; Șahttor Donețk—S.K-A. 
Rostov pe Don 2-2; Kairat Alma Ata— 
Daugava Riga 00; Zenit Leningrad— 
Spartak Erevan 2-1.

fn grupa I continuă să conducă 
echipa ȚSKA cu 27 puncte urmată de 
Dinamo Kiev 26 puncte. Noul lider al 
grupei a doua este Dinamo Tbilisi — 
21 puncte, urmată de Torpedo și Di
namo Moscova cu cite 20 de puncte.

DUMINICA. LX POZNAN:
R P POLONA-R.P. UNGARA

ri rezuitateie 
cmc: 1. G
Macarie, 11.

I. Fr. Sta- 
Iancovici.

7. Mihai Pop. La această clasă Puiu 
i în 
fost

st

Oridiu s a taenținjt pisă 
tur pe Iacul IL dar a t 
să abandoneze din cauza une: 
fecțiuni tehnice.

Duminică, la Russe. sportivii 
tri au avut o comportare mult mai 
bună. Traian Macarie a reușit — 
Intr-o companie valoroasă — să cu
cerească locul I la clasa 125 cmc, 
iar Mihai Pop s-a 
după B. Daskalov 
175 cmc. Ștefan 
clasat — deși se 
foarte bună 
fost obligat să abandoneze din cau
za unei defecțiuni.

ultimul 
obligat

clasat pe locul II, 
(R.P.B.) la clasa 
Iancovici- nu s-a 
afla într-o poziție

pentru faptul că a

3—6, 6—0 ; Russu-Vuza 6—2, 6—2. 
întrecerile categoriilor superioare lai 

băieți unde au participat cîte 32 de, 
juniori, au ajuns doar pînă Ia sfertu
rile de finală. Iată rezultatele premer
gătoare acestora : 55—16 arii: I. Năs- 
tase-Rigani 6—0, 6—0 ; Niculescu-!
Kakucs 6—3, 6—4 ; Tereanu-Stanl
6—0, 6—3 ; Fodor-Rosenzweig 6.—2, 
6—2 ; Kerekes-Tîlpeanu 6—3, 6—3 ; 
Balogh-Cristian 6—3,-6—0; Burceaț 
Rușsu 6—3, 4—6, 6—3; Dimache-U-I 
driștoiu 6-4, 6-0; 17-18 ani: Dron- 
Cfistescu 6—1, 6—1 ; Țereanu-BatoglJ
6— 4, 6—3 ; Albert-Popescu 6—1, 6—-2 ; 
I. Năstase-Banu 6—2, 6—1 ; Dimâchel 
Corpadea 6—0, 6—1 ; Kovacs-Kerekesj
7— 5 într.; Fodor-Kakucs 8—10, 6—4]
6—4 ; Popovicî-lrimescu 6—1, 6—1] 
Jocurile continuă zilnic de la orela 
8 șî 15. Pe aceleași terenuri continua 
și campionatul pe Gapitală la catqa 
goria I și maeștri. |

Campionatele n^diale 
i • >de parașutism sportiv

NEW YORK (Agerpres). — In oam 
pionatcle mondiale de parașutism spori 
tiv au avut loc primele lansări de la ] 
altitudine de 1.500 in. In competiții 
masculină pe echipe în fruntea clasai 
meatului se află reprezentativa R. S| 
Cehoslovace cu 5.261,816 puncte, urmați 
de S.U.A. — 5.245,349 și R. P. Bal 
garia — 5.129,246 puncte. Echipa R. 11 
Romîne ocupă locul 8 din cele 18 <] 
chipe participante. La alcătuirea class] 
montului au fost luate în considerai] 
și punctele realizate dan proba de 1.00] 
m. La feminin conduce 
de R. S. Cehoslovacă.
Române se află pe locui

Dnpă încheierea probei 
aterizare la 
rezultate au 
(Franța) și 
hosLovacă).

S.U.A. urmau 
Echipa R. Ij 
5.
de 1.000 m c 

punct fix cele mai buiJ 
fost (Aținute de Treva 

Stankova (R. S. CJ

Echipa de fotbal a R.P. Ungare pen
tru meciul cu R.P. Polonă, programat 
la 2 septembrie Ia Poznan, va avea 
■ iiÎWimii i componență: Szentmiha- 
tyi — Mafraî, Meszoiy. Sarosi — So- 
Ivmosi. Sipos — Rakosi. Gdrocs, Al
bert, Tlchr. Fenyvessi. De remarcat că 
exceptind pe Gros ies. care a abando
na: activitatea competițională. este a- 
ceeași formație care a jucat in Chite.

SPARTXK BRNO —DUKLA PRAGA
2-1

In campionatul de fotbal al R. S. 
Cehoslovace a fost înregistrată o sur
priză. Echipa Spartak Brno a reușit 
să întreacă cu 2-1 (1-0) pe campioana 
țării, Dukla Praga. Spartac Brnova 
participa Ia „Cupa orașelor tîrguri" ur- 
mind să întîinească in primul tur pe 
Petrolul Ploiești.

IN C.C.E.
Intr-un meci contînd pentru ..Cupa 

campionilor europeni" ia fotbal, echipa 
suedeză F.C. Norkopping a învins cu 
2-0 (0-0) echipa Partizan Tirana. Re
turul se va disputa la Tirana.

De pe pistele de atletism
IN CADRUL unui concurs de all] 

fism desfășurat la Kurrika, finlandezi 
Pentti Nikula a cîștigat proba de ss 
ritură cu prăjina, cu o performanță q 
4,90 m. El l-a învins pe americani 
Ron Morris, care a sărit 4,80 m. fl 
proba de săritură în lungime Peno 
Eskola a stabilit un nou record finlan 
dez. cu 7,86 m (vechiul record era q 
7,77 m și aparținea lui Valkama

LA CAMPIONATELE europene q 
atletism de la Belgrad, Austria va I 
reprezentată de 9 atleți și atlete. 1 
competiția masculină vor evolua Ha 
(400 m garduri), Thun (200 m), Gan 
sel (3000 m obstacole), Gratzer (prj 
jină). Klaban (1500 m), Tulzer (80 

t—Hofricht] 
și Flag

m), iar în cea feminină 
(disc), Strasser (suliță) 
(pentatlon).

FEDERAȚIA suedeză a selection] 
un lot de 20 de atleți care vor partid 
pa la campionatele europene de la Ba 
grad. In fruntea selecționabililor ț 
află Jonsson (100 m și 200 m), Lan 
son (5000 m), Nyberg (maraton), P 
tersson (înălțime) și Asplund (ciocan]
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