
iri internaționale ale fotbaliștilor romîni

frumos rezultat in palmaresul echipei Rapid

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNTȚIV1Î

4-3 cu Admira Viena
NA 5 (prin telefon de la 
a ziarului „Vdlksstimme"). 
ri seara pe stadionul Pra- 
n Viena, în fața a peste 

de spectatori, echipa Ra- 
icurești a întîlnit echipa 
i din capitala Austriei.

feroviară bucureșteană 
frumoasă impresie, fi-

BUCUREȘTI

Formeția 
a lăsat o 
ind aplaudată în repetate rînduri 
de spectatorii vienezi. Victoria a 
revenit cu scorul de 4—3 (3—1) 
echipei romîne dar rezultatul nu 
exprimă în mod real raportul de

A ÎNVINS LA SCOR
OMONIA NICOSIA: 11-1 (4-0)

schiderea" de aseară de 
adionuî Republicii, Dina- 
ucurești—Omonia Nicosia, 

aștepta- 
un scor 
măsură 

a de valoare și experien- 
ître cele două formații: 
(4—0). Dinamoviștii au 
această întîlnire amicală 
o verificare înaintea par- 

le duminică, cu Galatasa- 
ftfibttl, din cadrul „Cupei 

oriilor .Europeni". Deși 
ariiffT i-au solicitat prea 
totuși dinamoviștii s-au 
it — și au reușit — să 
:e un joc colectiv, rapid 
ace. Au avut însă momen- 
d au slăbit permițind 
ilor să atace, cum s-a în- 
t la începutul reprizei a 
cînd apărarea, lipsită de 

tiller HI, a fost pusă în 
late. Golurile au fost mar- 
e: Pakos (min. 10)—auto- 
'rățilă (min. 56, 57, 67 și 
!. Ănghel (min. 25 și 87), 
e (min. 32, 54), Ștefan 
4) și Pircălab (min. 86) 

i Dinamo și Pakos (min. 
icntru Omonia. A condus 
îm. Martin.
JAAAO: Datcu (UȚU) — 

Szekely, lvan—V. ALE- 
)RU, Ștefan — Pircălab, 
TVN1CLJ, Unguroiu (FRA- 
>, Eftimie, V. ANGHEL.

iat cu victoria 
ureștenilor, la 
rimă în bună

OMONIA: Eiefteriadis — Ta- 
kis, ANDONIS. Așiotis (PLasti- 
ras)—KATOS, Eso—Kaktriis, 
Andonakis (Xipoliias), Drosos 
(Kritonis), PAKOS, Hrisis (Sa- 
vakis).

forțe, deoarece rapidiștii ar fi me
ritat să cîștige 1» un scor mai 
categoric, la 4—1 însă, echipa 
oaspe n-a mai forțat luînd jocul 
mai ușor.

Scorul a fost deschis de Geor
gescu In min. 11. Trei minute 
mai tîrziu Kaltenhrunner (care 
joacă în reprezentativa Austriei) 
trece de Macri, aducînd egalarea. 
In min. 30 unul din fundașii vie
nezi comite fault în careu și Io- 
nescu transformă lovitura de la 
11 metri. Cu un minut înaintea 
terminării reprizei Ionescu înscrie 
din nou. După pauză tot Rapid 
se află în atac și Dinu înscrie 
ced de al patrulea punct al for
mației sale. La 4—1 echipa oas
pe nu mai insistă, permitînd gaz
delor să reducă din handicap prin
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Cn nou succes fle prestigiu ui baschetbalistelor noastre

București - Kiev 59-52

(pg> (Continuare in pag. a 4-a)

Celor care mi au asistat la 
meciul de marți seara, din sala 
Fierea sca, rezultatul de 59—52 
(33—25) cu care echipa Bucu- 
reșiiului a întrecut formația Kie
vului li se va părea normai. Doar 
cu două zile înainte echipa ra- 
mină se impusese în fața seiec-

„Cupa Campionilor Europeni'l«*

FOTBALIȘTII CLUBULUI GALATASARAY
AU SOSIT IN CAPITALĂ, PENTRU MECIUL CU DINAMO
• OASPEȚII S-AU ANTRENAT IERI • INTERNAȚIONALII TURGAY, KADRI, METIN, SUAT IN 

TUL ECHIPEI DIN ISTANBUL

Echipa Galatasaray din Is
tanbul. adversara de dumini
că a lui Dinamo București in 
„Cupa Campionilor Europeni", 
a sosit in Capitală, cu auto
carul, in noaptea de marți 
spre miercuri. Campioana Tur
ciei a deplasat un valoros 
lot. în frunte cu cunoscuții 
internaționali Turgay, Metin, 
Kadri, Suat etc. lată compo
nența lotului : Turgay și Ăl- 
tay — portari; Candemir, 
K. Ahmet, Ergun, Bahri —- 
fundași; Suat, Mustafa, B. Ah
met — mijlocași; Tarik, Ibra-

him, Kadri, Ayhan, Turan, Ta
lat, Metin, Erdogan, Ugur — 
înaintași.

Antrenorul Gundiiz Kilic, 
cu care am stat de vorbă 
despre meci, ne-a spus: 
nose echipa Dinamo, pe 
o consider foarte bună, 
pare, insă, că în prezent 
in formă; dar, aceasta
stituie pentru noi mai curind 
un... dezavantaj, pentru că o 
echipă de “ ‘
regăsește 
meci de 
duminică.

„Cu- 
care 

Se 
nu-i 
con-

talia lui Dinamo se 
întotdeauna intr-un 

importanța celui de 
Noi nu ne-am alcă-

LO-

face 
joi

Vineri

tuit încă echipa. O vom 
după antrenamentul de 
sau vineri. Avem cițiva jucă
tori ușor accidentat!, in plus, 
lotul nostru a fost completat 
cu fotbaliști recent transfe
rați ia clubul nostru, in vede
rea campionatului, care 
începe la jumătatea 
luni. Din acest motiv 
sint bine „rodați" în 
blui echipei noastre".

Oaspeții au și făcut 
trenament, ieri 
pe stadionul Dinamo.

va 
acestei 

încă nu 
ansam-

un an-
după-amiază

ționalei ucrainene de o manieră 
care reflecta forma bună a bas
chetbalistelor noastre și le im
punea ca favorite și în acest joc. 
Dar cînd selecționata bucureștea- 
nă a apărut pe teren fără Eva 
Ferencz, Elena Ivanovici, Viorica 
Niculescu și Irina Vasilescu, cei 
mai mulți au avut impresia că 
victoria va aparține de astă dată 
oa spetelor.

Desfășurarea partidei însă ne-a 
oferit cîteva plăcute surprize. Eli
berate de emoțiile turneului tine
rele noastre baschetbaliste au ju
cat degajat, cu fantezie uneori, 
smjxrinzîndu-și adversarele cu 

acțiuni simple și eficace. Tonul 
l-au dat desigur Anca Răcorită 
și Dorina Marian (care a făcut o 
partidă excelentă și a marcat 
cînd a vrut), dar și Virginia 
Fieraru, Sanda Dumitrescu, Fi- 
lofteia Izbiceanu sau Doina Bă
lan (doar în apărare) ne-au de
monstrat că într-un joc deschis 
se poate conta și pe ele. Aceasta 
a făcut ca, spre surprinderea tu
turor, echipa bucureșteană să se 
impună de la început: 8—4,
15—8, 23—13 și chiar 31—16 
(mm. 15), terminînd repriza în 
avantaj (33—25). După pauză, 
formația Kievului a forțat

jocului, reușind ca în min. 30 
să ajungă la un singur punct di
ferență : 42—43. Finalul a apar
ținut însă tot bucureștcncelor, 
care, trecînd cu succes peste cîte
va momente mai dificile, au obli
gat din nou redutabila formație 
adversă să părăsească terenul în
vinsă. A fost rezultatul unor fru
moase acțiuni terminate cu coșuri 
de ia semidistanță ale Sandei Du
mitrescu și a două contraatacuri 
spectaculoase ale Ancâi Racoviță 
ce au fixat scorul final la 59—52 
pentru echipa Bucureștiului. Dife
rența putea fi însă și mai mare 
dacă unele schimbări de jucă
toare ar fi fost făcute mai ju
dicios. Intre min. 15 și 30 pe 
teren nu a existat decît cîte o 
jucătoare din echipa de bază și 
cîtc 4 rezerve. Or, tocmai în a- 
ceste momente (cu care este greu 
de bănuit că ne vom întîlni la 
campionatul
oaspe a redus diferența. în orice 
caz, încercarea antrenorilor noștri 
de a „rula" întregul lot a fost 
meritorie și binevenită. Au marcat: 
Racoviță 19, Marian 20, Kraus 
6, Fieraru 2, Dumitrescu 6, Bălan 
4, Izbiceanu 2 pentru București 
și Goncearova 3, Berejnaia 16, 
Lobkovskaia 2, Scipakova 7, Ev- 
sinkova 7, Ruținskaia 10, Rogals- 
baia 3, Smoliakova 4. Au condu» 
bine C. Armășescu și Gh. Dinescu.

european) echipa

TRAJAN COGUT

campionatului european de 
la Mulhouse. Au făcut de
plasarea : Eva Ferencz, Vio
rica Niculescu, Anca Ra- 
coviță, Hanelore Kraus, Ele
na Ivanovici, Cornelia 
Ghecrghe, Dorina Marian, 
Virginia Jujescu-Fieraru, 
Doina Bălan, Sanda Dumi
trescu, Margareta Simon.

Trăgătorii romîni pcsic hotare
• Ieri dimineață lotul nostru de tir a 

plecat la Lisabona pentru a lua parte la 
întrecerile celei de a Vl-a ediții a „Cupei 
Țărilor Latine*, competiție la care participă 
sportivi din R P. Romină, Franța, Italia, 
Spania, Portugalia. Belgia și Monaco. Au 
făcut deplasarea Tr. Cogut, C. Antonescu, 
M. Ferecatu și I. Olărescu la probele de 
armă 3x4C și 60 focuri culcat, St. Petrescu. 
G. Maghiar. I. Tripșa. P. Mocuțâ. T. Je- 
glinski, E. Drăgan și N. Bratn la probele de 
pistol viteză și pistol precizie.

• De asemenea, zilele trecute trăgătorii 
clubului Steaua s-au deplasat la Praga pen
tru a participa la un important concurs 
internațional, alături de trăgători din 
U.R.S.S., R. P. Polonă, R. D. Germană, 
R. P. Ungară etc. Astfel toți trăgătorii frun
tași din țara no^tră fac in cursul acestei 
săptâminî ultimele verificări înaintea cam
pionatelor mondiale de la Cairo.

sîmbătă
la Sofia,

Romină—R. P. Bulgaria, la baschet feminin

A. VASIL1U

Ieri la prvnz a părăsit Ca
pitala, plecind la Sofia, re
prezentativa feminină de 
baschet a RP. Romine. Ea 
va susține o dublă întîlnire 
cu echipa R.P. Bulgaria. 
Jocurile se vor disputa in 
zilele de 7 și 8 septembrie 
la Sofia și ele constituie ul
timele verificări înaintea

ÎNCEP MECIURILE DECISIVE 
ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE TENIS

Călăreții romîni participă la concursul de la Budapesta

C. VLa-d — unul din componența echipei noastre de obstacole 
Foto : P. Romoșan

Începînd de sîmbătă, capi
tala R.P. Ungare găzduiește 
un mare concurs internațional 
de călărie, la care și-au a- 
nunțat participarea sportivi 
din următoarele țări : Uniunea 
Sovietică, R.P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacă, R.D. Germană, 
R.P. Polonă, R.P. Romină, 
R.P.F. Iugoslavia, Austria, 
R.F. Germană, Turcia și Jl.P. 
Ungară. ■ r c ț.

i 
i

Sportivii noștri au plecat la 
Budapesta ou dorința de a . 
sc prezenta și la aceste între
ceri la nivelul așteptărilor, de 
a obține rezultate care să con
firme progresul realizat de spor
tul călare din țara noastră.

Selecționata de fotbal a Etiopiei

in tara noastra

La 22 septem
brie va evolua în 
țara noastră re
prezentativa de 
fotbal a Etiopiei 
Partenera oaspe
ților urmează să 
fie desemnată.

Fotbaliștii etio
pieni întreprind un 
turneu, in cursul 
căruia vor mai 
juca la Belgrad 
(19 septembrie). 

Atena (26 septem
brie) și Paris (30 
septembrie).

PRIMA ETAPA A RETURULUI LA RUGBI

Cinci partide în Capitală
Sîmbătă, rugbiștii de la Metalul și cei de la Steaua — formația cam

pioană pe anul trecut — vor inaugura întrecerile returului campionatului 
republican. O partidă interesantă cu toate că cele două echipe ocupă în 
prezent poziții cu, totul diferite in clasamentul campionatului.

In afara acestei partide, terenurile de rugbi din Capitală vor găzdui 
îfj cadrul primei etape a returului alte patru jocuri care se vor desfă
șura duminica. E'ște vorba de, partida dintre actualul lider, Dinamo Bucu
rești, și formpțja^stuciehțțior plujeni, de jocul dintre Știința București și 
C.Ș.M.S. (ași precutn de meciurile Progresul-Olimpia și Unirea-Grivița 
Roșie. După cum se vede, reluarea întrecerilor de rugbi va oferi spec
tatorilor bucureșteni prilejul de a urmări evoluția a zece echipe fruntașe 
care, fără îndoială, se vor strădui să practice un joc spectaculos, de ridi
cată valoare tehnică.

Programul primei etape a returului este completat de partida dintre 
Știința Timișoara și Știința Petroșeni.

(•astituirca latului pentru Olimpiada 
dc șah de la Varna

După cum se știe. Ta 15 septembrie 1962 
se va deschide la Varna cea de a XV-a 
Olimpiadă de șah. Actuala ediție a celei 
mai importante competiții mondiale de șah 
întrunește un număr record de parficipanți: 
45 țări și-au anunțat pînă acum înscrierea.

Pregătirile șahiștilor noștri s-au încheiat 
zilele trecute cu un scurt turneu de veri
ficare, la care au participat cei mai in 
formă jucători ai țării. In urma acestui 
lumeu, lotul nostru olimpic a fost consti
tuit din următorii jucători : V. CIOClLTEA. 
TH. GHIȚESCU. FL GHEORGHIU. B. 
SOOS, C, RADOVICI și A. GUNSBERGER.

★
La 7 septembrie, in orașele București 

(două grupe), Tg. Mureș și Oradea încep 
semifinalele campionatului republican mas
culin individual de șah. Cu excepția com- 
ponenților lotului nostru olimpic, parti
cipă majoritatea jucătorilor fruntași 
țării, precum și jucătorii de categoria 
fii, .................................................... .calificați în sferturile de finală.

(I. T. A. joacă duminică la Russe

ai 
în-

Răspunzînd unei 
invitajii, echipa de 
fotbal U.T.A. se 
va deplasa dumi
nică la Russe, în 
R.P. Bulgaria, 
pentru un joc

prietenesc 
formație
U.T.A. nu 

programată 
campionat
de 9 septembrie.

cu O 
locală, 

este 
în 

în ziua

Baza sportivă de la Progre
sul cunoaște de cîteva zile o 
animație deosebită. Pe tere
nurile acoperite cu zgură roșie 
au Început de luni întîlnirile 
din cadrul campionatului re
publican individual de tenis 
pentru seniori. într-adevăr, 
aici la Progresul se întrec pen
tru titlurile de campioni ai 
țării cei mai buni jucători și 
jucătoare, iar un public din ce 
în ce mai numeros le urmă
rește cu atenție și interes evo
luțiile.

Miercuri toată ziua s-au 
disputat partidele din optimi 
ale probelor de simplu bărbați 
și femei. Caracteristica meciu- 
rilor^ masculine a fost lupta 
dîrză și uneori scorurile strirtse 
cu care s-aru încheiat cîteva 
partide.

Așa, bunăoară, Rakosi a avut 
nevoie de peste trei ore pen
tru a tranșa în favoarea sa 
întîlnirea cu Burcescu : 3—6, 
6—4, 6—4, 3—6, 6—4. A în
vins jucătorul 
care <’ 
bine nervii. 1 __ _
cu un tur mai înainte să-l eli
mine pe Boaghe cu mingi 
mai puternice și dirijate 
dicios.

O altă întîlnire foarte 
putată și care se putea ter
mina CU ~ 
aceea dintre C. Năstase și Bur- 
ciu: 8—6, 3—6, 6—3, 6—3. 
In primul set, Burciu a con
dus cu 3—1 și 5—3, iar în 
seturile următoare el a între
prins o serie de acțiuni cura
joase care i-au adus puncte 
prețioase. Nesigur însă și scă- 
zînd ritmul pe parcurs, Burciu 
a fost învins de un jucător 
mai experimentat dar prea re
ținut în atac. O rezistență se
rioasă a opus și juniorul Ilie

mai sigur și 
și-a putut stăpîni mai 

învinsul reușise

o surpriză a

JU-

dis-

fost

C. COMARNISCHI

(Coniiatwine in pag. a 4-a)
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ACTIVITATEA C T IV I TAT E
Școala, care in anii regimului burghezo-moșieresc constituia doar 

tin vis pentru fiii oamenilor muncii, astăzi a devenit o realitate. Pe în
treg cuprinsul patriei se ridică, an de an, noi construcții de școli de 
toate gradele in care, de la elevul ce pășește pentru prima oară pragul 
unei clase și ia cunoștință de primele slove și pină la studentul care iși 
dă proiectul de diplomă, eu toții au condiții minunate de a învăța, de 
a se instrui, de a deveni cadre de nădejde patriei noastre.

In rețeaua largă a școlilor din patria noastră a apărut din anul 
1959, in cadrul Institutelor pedagogice de 3 ani, o facultate nouă: cea 
de educație fizică.

Era și firesc. Aceasta atestă amploarea uriașă pe care a luat-o miș
carea de cultură fizică și sport dm țara noastră și necesitatea de a avea 
cadre de specialitate cu o înaltă pregătire. Nu există sat, nu există 
comună în care sportul să nu-și fi format simpatizanți. Utilitatea prac
ticării exercițiului fizic este ințeleasă astăzi pretutindeni, pe deplin.

In acest sens, facultățile de educație fizică din Institutele pedago
gice de 3 ani vor avea u« larg cimp de activitate, in special in școlile 
din mediul sătesc, in asociațiile sportive de aici. Mai mult, viitorii pro
fesori de educație fizici, absolvenți ai acestor facultăți iți vor aduce o 
parte însemnată de contribuție 
G.A.C. și G.A.S., rn calitate de

Scopul materialelor cuprinse 
ția interesul acordat facultăților 
condiții optime de dezvoltare. Totodată in intenția noastră este de a re
flecta și faptul că tot mat mulți tineri absolvenți de școli medii iși în
dreaptă pașii către această facultate, pe de o parte din dragostea lor față 
de sport, iar pe de altă parte, din dorința de a împărtăși elevilor cuno
ștințele lor din această plăcută, reconfortantă și utilă activitate pe care 
o reprezintă educația fizică și sportul.

la dezvoltarea activității sportive din 
instructori sportivi voluntari.

la pagina de față este acela de a eviden- 
de educație fizică, cărora li s-au creat

I E E

noi, in ciuda tinereții ei. In aceste 
zile de vacanță, ca întotdeauna, ea este 
o gazdă primitoare pentru tinerii 
candidați la concursul de admitere la 
Facultatea de educație fizică din ca
drul acestui institut Toți vin aici 
să-și însușească cit mai bine tema 
exercițiilor practice cu care se vor 
intîlni la concursul de admitere.

Am prins în plină activitate gru
pa I fete care lucra sub suprave
gherea unuia dintre asistenții aces
tei facultăți. Erau doar 20 de fete, 
din cei aproape 200 de candidați care 
doresc să facă parte, in acest an, 
dintre studenții facultății de educație 
fizică.

Avîntul impetuos pe care l-a cu
noscut acest institut este ilus
trat cel mai bine de cifre. In 

1959, anul cind a luat ființă, in în
tregul institut (care a funcționat cu 
3 facultăți) nu erau decit 225 de stu
denți. Astăzi, doar pentru admiterea 
in anul I al facultății de educație fi
zică (una din cele 8 facultăți ale in
stitutului) figurează o cifră asemănă
toare, și nu trebuie uitat: mai sînt 
citeva zile pînă la încheierea listelor 
de înscriere la concursul de admitere... 
Deși abia la al treilea an de exis

tență, Facultatea de educație fi
zică are personalitatea ei. Pe 

de o parte, datorită cadrelor didac
tice care-și desfășoară aici activita
tea. Multe dintre acestea — sportivi 
sau antrenori pricepuți ale căror nu
me sint de multă vreme cunoscute. 
Citeva exemple: Tiberiu Ardeleanu, 
decanul facultății este unul și același

Sala de sport a Facultății de 
din București oferă condiții 
baschetului, handbalului. Iată

Fducație Fizică de la Institutul Pedanta 
excelente de practicare a gimnasticii, roluri 
un aspect din timpul unui meci . i
a avut loc aici.

de
ori în repre-

garduricu reputatul alergător 
prezent de nenumărate 
zentativa țării; Utta Poreceanu, ma- 
estră a sportului, gimnastă care de 
ani de zile n-a lipsit din nici o 
competiție internațională; Eugen Tro- 
fin, antrenor de handbal al lotului 
republican de tineret; Victor Surugiu, 
antrenor fruntaș de volei; Nicolae Vi- 
sulescu, antrenor de atletism pentru 
juniori; Nicolae Băiașu, antrenor de 
gimnastică ș; unul dintre cei 
pricepuți pedagogi etc.

mult sportul. 
— ani de 

fruntaș, cu 
Astăzi visul 
ajuns să fiu 
reprezentati-

Iubesc nespus de 
Am muncit — de altfel 
zile, ca orice sportiv 
sîrguință, cu pasiune, 
îmi este împlinit: am 
selecționată in echipa 
vă de gimnastică a țării, să stau a- 
lături de fruntașele gimnasticii noas
tre. maestrele sportului Elena Leuș- 
tean. Sonia lovan. Emilia Lită, Ele
na Niculescu. Anastasia Zimbreștea- 
nu. prezente de atitea ori pe locuri 
fruntașe la marile concursuri de 
gimnastică.

Iubesc sportul și m-am dăruit a- 
cestuia cu tot sufletul. ’Am de aceea 
o mare dorință: să devin profesoară 
de educație fizică, un pedagog care 
să 
sale tinerei generații, 
să-i călăuzească pașii.

M-am îndreptat cu toată încrede
rea spre Institutul pedagogic, con
vinsă că aici îmi pot realiza visul, 
că după cei trei ani de studii voi 
avea posibilitatea să lucrez cu cei 
mai mici sportivi. Este o

a 
a 
fac 
cu 
refer la spor

tul meu preferat), sau poate cu 
leiul, fotbalul, handbalul și 
ramuri sportive.

Sînt sportivă de performantă, 
prima mea datorie este aceea de a ;

mă identifica cu cerințele și scopul 
acestui institut, acela de a aprofun
da cunoștințele de pedagogie atît 
de necesare în munca viitorului pro
fesor. Am făcut cunoștință încă de 
pe acum cu munca mea viitoare, în 
cadrul orelor de practică pedagogi
că menite să ne familiarizeze cu 
mediul. Și este nespus de frumoasă !

Iată de ce îndemn și pe alți ti
neri să pășească cu încredere pragul 
facultăților de educație fizică ale 
Institutelor pedagogice de 3 ani. 
Este o profesiune care îți oferă multe 
satisfacții.

împărtășească din cunoștințele 
s-o îndrume.

ANA MÂRGINEANU
studentă, anul III, Institutul peda
gogic București, facultatea de edu
cație fizică, componentă a echipei 

R P. Romine de gimnastică.

Materiale redactate de C. ALEXE, 
T. STAMA și P. VINTILĂ.

frumoasă aceea de 
nerele mlădițe, de 
acești „sportivi" care 
pentru prima oară 
paralelele (ca să mă

misiune 
crește ti- 
lucra cu 
cunoștință 
bîrna sau

vo- 
alte

dar

Mai sînt citeva zile pînă 
la concursul de admitere 
I ii lorii studenți învață cu 
sîrguință. Se pregătesc la 
matematici, anatomie, 
tonică, fiecare pentru 
cultatea pe care dorește 
urmeze. Mulți insă, 
care sînt îndrăgostiți 
sport și doresc să dețină 
profesori de educație fizică, 
s-au înscris la Facultatea 
de educație fizică din ca
drul institutelor pedago
gice. La București, Timi
șoara, Cluj, Iași și Tg. Mu
reș, acolo unde ființează a- 
ceste facultăți, sute și sule 
de tineri s-au pregătit temei
nic în săli și pe terenurile 
de sport pentru a trece cu 
succes probele practice care 
la aceste facultăți sînt eli- 
minatorii. Ilar nici partea 
teoretică n-a fost neglijată. 
Iată pe ctfiva dintre 
didații din București, 
tr-o pauză, consultînd 
nou caietul cu notițe.

La creșterea prestigiului ac 
facultăți, o contribuție de I 
mă au adus-o și studenți 

Printre aceștia se află gimnasta 
Mărgineanu, sportivii Ileana PlJ 
și Atihai Teodorescu, gimnaști dd 
tegoria I, Dorin Poroșnicu, juJ 
de volei în cat. A, Ștefan Riga 
Antal Szabo, component: ai lo 
republican de hochei pe gheață 
De asemenea, trebuie relevat fa 
că reprezentativele Facultății de 
cație fizică 
ceput încă 
numele pe 
competiții 
re, cum 
versitare pe centru sau la nivel ri 
blican. Este vorba de echipa femi 
de atletism clasată pe locul I, de 
de handbal fete, baschet și fotb 
Această continuă afirmare a 

rei facultăți este și rodul 
celentei baze materiale de 

ea dispune: două săli de gimnaJ 
(dintre care cea mai mare. moS 
utilată după ultimele cerințe), 1 
renuri de volei, baschet, bandb sl 
și tenis, piste pentru atletism, 
toare de aruncări și sărituri. A 
ga ți la toate acestea «^.magazie 
nă-ochi cu echipament mat 
sportiv, in care iți este mai mare 
gu] să intri ! Varietatea sorting 
lor oferă posibilități de practl 
a cel puțin 15 discipline sportive

a acestui institut au 
de pe acum să-și ini 
lista învingătorilor 

studențești de amd 
sînt campionatele

Concursul de admitere const.
urmă

In atenția viitorilor

La Iași, tot mai mulți candidați 
pentru Facultatea de educație fizică

lașul, bltrîna cetate universitară, va 
da Ia finele anului viitor, prima promo
ție de profesori de țducafie fizică. Este 
vorba de viitorii absolviți ai Facultății

Candidafii la examenul de admitere și-au dedicat multe ore gimnasticii. In 
clișeu, doi dintre aceștia. Ion Codrearm din București și Gherasim Calavriaș 
din Brăila, ajutlndu-se reciproc In însușirea cit mai perfectă a exercițiului 

de la paralele.

stu-

de educație fizică din cadrul Institutului 
pedagogic de 3 ani, înființat cu doi ani 
în urmă.

De la au la an. facultatea de educație 
fizică a Institutului pedagogic din Iași 
s-a bucurat de un interes crescînd. Con 
creț : de unde în primul an de existență, 
cursurile au fost frecventate de 50 de 
studenfi, în anul acesta numărul 
dmților s-a mărit de 4 ori !

Expliea|ia rezidă în faptul că noii fa
cultăți i s-au asigurat condiții optime 
de activitate. Este vorba nu numai de 
săli de studii și laboratoare, ci și de 
terenuri și săli pentru pregătirea spor
tivă de specialitate. Astfel, în clădirea 
faeultă|ii se află amenajate două săli 
de sport —■ una pentru gimnastică, alta 
pentru jocuri sportive — ambele dispu- 
nînd de utilaj modern și complet. A fost 
amenajat un mic complex sportiv format 
dintr-un teren pentru practicarea hand
balului în 7, altul pentru baschet și' 
volei, precum și o frumoasă pistă de 
atletism. De asemenea, pentru desăvîr- 
șima procesului de învățămînt sînt folo
site cele mai bune baze sportive din lo
calitate: stadionul ,.23 August”, sălile 
C.S.M.S. și Voința.

Trebuie arătat in același timp că la 
dispoziția studenților de la facultatea 
de educație fizică se află o magazie 
dispunînd de un bogat stoc de mate
riale și echipament sportiv de la mingi

de tenis de masă și pînă la schiuri 
echipament complet de munte.

O caracteristică a colectivului cadre
lor didactice este tinerețea. Cu toate 
acestea, marea majoritate a profesorilor 
manifestă multă pricepere, dau dovadă 
de multă experiență. La care trebuie 
adăugat, firește, entuziasmul, elanul spe
cific tinereții. Șeful catedrei este prof. 
Constantin Albu, care împreună ou cei
lalți profesori (printre care 
Merită, maestru al sportului, 
săritor la înălțime) formează 
omogen, bine pregătit, care 
iește, zi de zi, să trasmită

Și

Alexandru 
cunoscutul 
un colectiv 
se strădu- 
studenților 

cît ina-i multe cunoștințe, să-i pregăteas
că ia ' ’ ’nivelul actualelor cerințe.

★
aceste zile, zeci de tineri absol- 
ai școlilor medii urmează cursu-

i

în
venți
rile de pregătire în vederea concursului 
de admitere în faculț^te. Ei primesc o 
îndrumare corespunzătoare . din partea 
cadrelor didactice de aici, care îi ajută 
să-și cristalizeze cunoștințele."sți Se ,de
prindă eu olementț-țe de teinjtcă ale. dife
ritelor discipline sportivei.' •

Dorința unanimă — a profesOrilor și 
viitorilor studenți — este ca acest con
curs de admitere care va începe în 
curînd. să se desfășoare la un nivel cît 
mai ridicat, la nivelul condițiilor optime j 
de pregătire pe care candidații le-au I 
avut la dispoziție.

mătoarele probe:
— Anatomia și fiziologia omi 

scris și oral.
— Limba și literatura rom 

scris.
— Probe practice.
• Planul de invățămînt al fa 

taților de educație fizică prevede I 
cursuri teoretice cit și cursuri șil 
tivități practice ce se desfășoară 
laboratoare, săli și terenuri de sd 
In afara disciplinelor ideologica 
pedagogice, comune tuturor făcu 
ților, studenților de la facultateJ 
educație fizică li se asigură pred 
rea necesară desfășurării in bune 1 
diții a profesiunii de cadru dida 
in această specialitate, prin;

a) discipline biologice (Anatd 
și Fiziologie, Biomecanica, Biochirl

b) discipline menite să pună in 
dență rolul educației fizice in ini 
rea sănătății, precum și in activ 
tea socială cum sint: Cultura fii 
medicală, Igiena și controlul m 
cal, Teoria educației fizice și Istl 
și organizarea culturii fizice.

• In cadrul acestor facultăți,
mărul cel mai mare de ore este a 
tat pregătirii speciale (teorie și a 
tică) în disciplinele sportive de bl 
studiindu-se atît elementele teh 
și tactice din sportul respectiv cil 
metodica predării lui. lată disc 
nele sportive care se studiază: (
jgimrțaști'că, îitpte. trintă. hali 
seni; înot, baschet, volei, hannb.dj 
nă și fotbal.

• In scopul 
mai științifice, 
voltării culturii 
cadrul facultății

unei documentări 
corespunzătoare < 
fizice și sportului, 

____  _____ __ se va urma și 
curs practic special de fotoeinem 
grafie.
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Campionatul de tineret
MTFl-ii-UI.: ■! zzz: -

înaintea „europenelor"

Atenție la disciplină și sportivitate! Urmărind performantele atletelor
Campionatul echipelor de tineret 

(rezerve) se menține la 
mulțumitor. Jocurile se bucură de 
mai mult interes din partea echipe
lor și pregătirile se desfășoară ca 
atare. Formațiile sînt destul de sta
bile și includ numeroase elemente 
tinere. Se pare că de data aceasta

un nivel jucător, Sețu

antrenorii și conducerile s-au îngri
jit din timp de alcătuirea unor lo
turi corespunzătoare și numeric și 
calitativ. Excepțiile însă, nu lipsesc. 
De pildă, U.T.A. — care ne-a obiș
nuit cu preocuparea sa pentru for
marea de cadre tinere — n-a pu
tut pune „pe picioare" pînă acum o 
formație completă, din lipsă de ele
mente. Din această cauză, arădenii 
au recurs la un procedeu care con
stituie o flagrantă încălcare a regu
lamentului competițional: au folosit 
jucători nelegitimați pentru U.T.A. 
în toate cele trei jocuri disputate 
pînă acum! Oare la U.T.A. nu se 
mai găsesc juniori buni pentru a- 
cest campionat?

atenție la disciplina 
Șl SPORTIVITATE !

Desigur, pentru ca această com
petiție să-și atingă scopul este ne
cesar ca echipele și antrenorii să-i 

^^corde o importanță și mai mare. 
In primul rînd, atenția lor trebuie
îndreptată asupra muncii educative 
cu jucătorii, pentru că în primele 
trei etape s-au înregistrat cîteva a- 
bateri inadmisibile de la disciplină 
și sportivitate, care au dus la sus
pendări pînă la 4 
situație se află 
(U.T.A.), Cicu i

: etape! In aceastS 
jucătorii Penzeș 

(Steaua), Beudean

CLASAMENTE... CLASAMENTE...
„CUPA SPORTUL POPULAR”

(după două etape)
1—». Știința Cluj 

St. roșu Brașov 
U.T. Arad
Viitorul București

5—10. Știința Timișoara 
Crișana Oradea 

Steaua București 
Petrolul Ploiești 
Farul Constanța 
Dinamo Bacău 

11—13. Rapid București 
Dinamo București 
Progresul București

14. Minerul Lupeni
15. C.S.M.S. Iași

0 puncte 
0 puncte 
0 puncte 
0 puncte

1 punct
1 punct
1 punct

1 punct
1 punct
1 punct

2 puncte
2 puncte
2 puncte
4 puncte
5 puncte

„CUPA LOTO-PRONOSPORT”
(după trei etape)

CAMPIONATUL DE TINERET

1. știință Cluj + 4 goluri
2—3. Progresul București 4- 3 goluri

Viitorul București 4- 3 goluri
^4^-6. Știința Timișoara 4- 2 goluri
X U.T. Arad 4- 2 goluri

C.S.M.S. 4- 2 goluri
7—8. Rapid București 4- 1 gol

Steaua București 4- 1 gol
9—10. Petrolul Ploiești 0 goluri

St. roșu Brașov 0 goluri
11 Dinamo București - 1 gol

12—14. Farul Constanta — 2 goluri
Crișana Oradea — 2 goluri
Dinamo Bacău — 2 goluri

15. Minerul Lupeni — 11 goluri

1. Rapid 3 2 1 0 7:2 5
2. Petrolul 3 1 2 0 7:3 4
3. Viitorul 2 2 0 0 4:2 4
4. Știința Cluj 3 1 2 0 5:4 4
5. Știința Timiș. 3 1 2 0 7:6 4
6. C.S.M.S. 3 2 0 1 10:9 4
7. Minerul 2 1 0 1 2:1 2
8. Dinamo Bacău 2 1 0 1 6:5 2

9—10. Steaua 2 1 0 1 5:5 2
St. roșu 3 1 0 2 8:8 2

11. Crișana 2 1 0 1 5:7 2
12. Dinamo Buc. 3 1 0 2 5:8 2
13. Farul 3 0 1 2 4:7 1
14. U.T.A. 3 0 1 2 3:6 1
15. Progresul 3 0 1 2 2:7 1

1X2X1X21

(Minerul) și Teciu (CSMS); un alt 
(Știința Timișoara), a 

fost sancționat cu suspendare pe 3 
etape, pentru lovirea adversarului. 
Asemenea acte de indisciplină tre
buie curmate pe viitor. In acest 
scop, antrenorii și conducătorii vor 
trebui să intensifice munca de edu
care a sportivilor lor. De asemenea, 
toată grija să fie îndreptată și spre 
pregătirea tinerilor jucători, pentru 
ca acest campionat să atingă un 
nivel tehnic mereu mai bun și să 
furnizeze primelor echipe fotbaliști 
bine antrenați.

Fază din partida de tineret Rapid — Dinamo București (3—0). Dinamovistul 
Ene Daniel (stingă) a pătruns in careu și se pregătește să șuteze, in timp ce 

fundașul rapidist Mihai încearcă să intervină.
Foto: V. Bageac

DESPRE JOCURILE DE DUMINICA

Revenind la etapa de duminică, 
trebuie să subliniem că echipele 
gazdă au obținut victoria în cinci 
partide. In alte două, oaspeții au 
obținut victoria (Minerul) și un 
meci nul (Petrolul). Jocurile au lost 
interesante; cîteva din de au fur
nizat chiar spectacole plăcute. Iată 
cîteva amănunte :

RAPID — DINAMO BUCUREȘTI 
(3-0). Datorită omogenității echi
pei (lucru care a lipsit dinamoviști- 
lor), Rapid a dominat cea mai 

mare parte din timp, uneori chiar 
categoric, obținînd victgria cu 3—0, 
prin punctele marcate de Chiru 
(min. 47, 50 și 72). După ocaziile 
avute, Dinamo putea totuși modi
fica acest scor; înaintașii săi au 
ratat însă copilărește, ocazii cu care 
nu te întîlnești întotdeauna.

VIITORUL — PROGRESUL 
(1—0). Prima repriză a fost de 
bună calitate, datorită mai ales e- 
chipei Viitorul, care a jucat foarte 
bine și a înscris golul victoriei prin 
Nagy (min. 30). Scorul putea fi 
mai mare dar Opanschi, portarul 
Progresului, a salvat multe situa
ții critice. După pauză, Progresul 
— care a dominat — n-a reușit să 
schimbe scorul, deși Viitorul a ju
cat din min. 48 și 60 în 10 și res
pectiv 9 oameni, prin accidentarea 
lui Mareș și Lungu. (C. Al.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — FARUL 
(2—1). — Joc disputat. In prima 
repriză Știința a dominat mai mult 
și a înscris prin Pelger (min. 20, 

din 11 m) și Botescu (min. 29), în 
a doua Farul a revenit și a redus 
handicapul prin Abduraman (min. 
74). (St. Marton, coresp.).

U.T.A. — MINERUL (0—2). 
Prima repriză a fost echilibrată. 
U.T.A. a ratat prin Vereș (min. 53 
și 55). După pauză, Minerul a fost
mai bun și a înscris prin Nicolau 
(min. 68 și 83). (St. Iacob, coresp.).

CSMS - CRIȘANA (5-2). - 
Meci foarte frumos, rapid, bogat 
în faze de poartă, mult aplaudat de 
spectatori. Au marcat: Cuperman 
(min. 6), Brîndușescu (min. 42 și

88), L. Popescu (min. 71 și 76), 
respectiv Toth II (min. 38) și Petri- 
ca (min. 77). (P. Codrea, coresp. 
reg.).

DINAMO BACAU — ST. ROȘU 
(4—2). Localnicii au fost net supe
riori în prima repriză, cînd și-au 
asigurat victoria prin punctele mar
cate de Meder (min. 5, 13), Szocs 
(min. 6) și Mlangalagiu (min. 29). 
St. roșu și-a revenit după pauză, 
dar a înscris doar două goluri: Ne
grea (min. 55) și Berekmeri (min. 
68). (E. Teirău, coresp.).

ECHIPA ETAPEI
RINGHEANU (Știința Cluj) — 

SZOCS (U.T.A.), NUNWEILLER 
III (Dinamo București), MACRI 
(Rapid) — ION1ȚA (Progresul), 
POPESCU (Știința Cluj) — IVAN- 
SUC (Știința Cluj), OZON (Rapid), 
MANOLACHE (Știința Timișoara), 
A. MUNTEANU (Petrolul), MJLEA 
(C.S.M.S.).

De la I. E. B. S.
IN ATENȚIA ASOCIAȚIILOR 
ȘI CLUBURILOR SPORTIVE

întreprinderea de Exploatare a Ba
zelor Sportive anunță că reînnoirea și 
încheierea contractelor pentru rezervare 
de bilete la jocurile de fotbal ce se des
fășoară pe stadioanele „23 August” și 
„Republicii", se face pînă la 20 septem
brie a.e. la sediul întreprinderii, str. 
Vasile Conta nr. 16. etajul VII, servi
ciul organizării manifestațiilor sportive, 
telefon 11.73 "0, interior 116 sau 186.

LOCAȚIUNE DE BILETE
S-au pus in vinzare la casele obiș

nuite, biletele pentru meciurile Pro
gresul — C.S.M.S.-Iași de simbătă 
8.IX., de pe stadionul Republicii, cupla
jul Viitorul — Știința Cluj și Dinamo — 
Galatasaray de duminică 9.IX., de pe 
stadionul ,,23 August" și pentru jocul 
Rapid — Știința Timișoara de luni 
10.IX., de pe stadionul Republicii,

Simbătă in Capitală :
„Cupa 13 Septembrie" — competiție 

de haltere organizată recent în Capitală 
a revenit echipei Dinamo Obor, care a 
cucerit 4 locuri I din cele 6 categorii de 
greutate la care s-au disputat întreceri. 
Pe locul II s-a clasat formația Centrului 
de antrenament .23 August" cu două 
locuri I, urmată de echipele Rapid, 
Autobuzul și Olimpia. Iată cîștigătorii 
pe categorii: cocoș — Traian Geor
gescu (Dinamo Obor) 195 kg — pană 
— Alexandru Mendel (Centrul de antre
nament „23 August") 195 kg — ușoară— 
Ion Pleșca (Dinamo Obor) 227,5 kg,

Peste o săptămînă, în numărul 
nostru de joi, vom publica rezulta
tele întrecerilor din ziua întîi a 
campionatelor europene de atletism 
de Ia Belgrad și veți putea lua cu
noștință de numele primilor cîști- 
gători ai medaliilor de aur, învin
gătorii de la 10.000 m plat, 20 km 
marș la bărbați și aruncarea greu
tății la feanei.

Pînă atunci mai sînt însă cîteva 
zile... In acest timp atleții și atletele 
participante la „europene" vor sosi 
la Belgrad și vor face ultimele an
trenamente înaintea concursurilor 
iar iubitorii atletismului vor folosi 
acest răgaz pentru a face ultimele 
calcule ale șanselor diferiților spor
tivi, pentru a-și stabili lista favo- 
riților.

Astăzi prezentăm cititorilor noștri 
lista celor mai bune 10 performere 
ale anului 1962. In alcătuirea acestor 
clasamente am ținut seamă numai 

' de rezultatele acelor atlete care au 
i fost înscrise să concureze pe Stadio

nul Armatei Populare din Belgrad 
și care vor lupta deci pentru cuce
rirea medaliilor de aur, argint și 
bronz.

100 METRI

11.4 Iutta Heine (Germania)
11.5 Maria Itkina (U.R.S.S.)
11,5 Tereza Ciepla (Polonia)
11,5 Dorothy Hyman (Anglia)
11,5 Daphne Arden (Anglia)
11,5 Hannelore Raepke (Germania)
11.5 Margit Marko (Ungaria)
11.6 Elzbieta Syroka (Polonia)
11,6 Galina Popova (U.R.S.S.)
11.6 Barbara Sobotta (Polonia)

200 METRI

23.3 Iutta Heine (Germania)
23.4 Dorothy Hyman (Anglia)
23.6 Hannelore Raepke (Germania)
23,8 Maria Itkina (U.R.S.S.)
23,8 Barbara Sobotta (Polonia) 
24,0 Daphne Arden (Anglia)
24.2 Halina Gorecka (Polonia)
24.3 Donata Govoni (Italia)
24,3 Galina Popova (U.R.S.S.)
24,3 Elzbieta Syroka (Polonia)
24.3 Karin Wallgren (Suedia)

400 METRI

54.6 Maeve Kyle (Anglia)
54.7 Jeane Sorrel (Anglia)
54,7 Jey Grievesen (Anglia)
54.7 Ecaterina Parliuk (U.R.S.S.)
54.8 Gisela Henning (Germania) 
55,0 Tilly van Zvaard (Olanda)
55.4 Vera Kumerfeld (Germania) 
55,7 Vera Muhanova (U.R.S.S.) 
55,7 Antonia Munkacsi (Ungaria)

800 METRI

2:06,0 Gerda Kraan (Olanda) 
2:06,3 Ludmila Lisenko (U.R.S.S.) 
2:07,2 Joy Jordan (Anglia) 
2:07,4 Krystyna Nowakowska (Polonia)

—= «91 uiimtra ' - ■
Dinamo Obor din nou învingătoare

2:07,4 Waltraut Kaufmann (Germania)
2:07,8 Ecaterina Parliuk (U.R.S.S.)
2:07,9 Olga Kazi (Ungaria)
2:08,0 Iani van Eyck-Voss (Olanda)
2:08,3 Elisabeta Teodorof (Rominia)
2:08,3 Ilse Schonemann (Germania)

80 M GARDURI

10,5 Betty Moore (Anglia)
10.5 Tereza Ciepla (Polonia)
10.6 Erika Fisch (Germania)
10,6 Irina Press (U.R.S.S.)
10.6 Karin Balzer (Germania)
10.7 Rimma Koșeleva (U.R.S.S.)
10.7 Galina Bistrova (U.R.S.S.)
10.8 Halina Krzyzanska (Polonia)
10,8 Ingrid Schlund (Germania)
10,8 Maria Piatkowska (Polonia)

SĂRITURĂ IN ÎNĂLȚIME

1,87 Iolanda Balas (Rominia)
1,74 Taisia Cencik (U.R.S.S.)
1,73 Olga Gere (Iugoslavia)
1.72 Frances Slaap (Anglia)
1.70 Galina Evsiukova (U.R.S.S.)
1.70 Petronella Zwier (Olanda)
1,70 Thelma Hopkins (Anglia)
1.68 Doris Walther (Germania)
1.67 Heide Hummel (Germania)
1.67 Erika Stroessenreuther (Germania) j

SĂRITURĂ IN LUNGIME

6.53 Tatiana Scelkanova (U.R.S.S.)
6.35 Helga Hoffmann (Germania)
6.34 Hildrun Claus (Germania)
6.29 Joke Biljeveld (Olanda)
6.29 Elzbieta Krzeszinska (Polonia)
6,21 Vera Krepkina (U.R.SS.)
6,21 Barbel Geissler (Germania)
6,19 Tatiana Talîșeva (U.R.S.S.)
6,18 Sheila Parkin (Anglia)
6,16 Deiana Iorgova (Bulgaria)

ARUNCAREA GREUTĂȚII

18.55 Tamara Press (U.R.S.S.)
17.47 Renate Garisch (Germania)
16.78 Galina Zibina (U.R.S.S.)
16,49 Wielfriede Hoffmann (Germanlal
16.17 Johanna Hubner (Germania)
15.95 Ana Sălăgean (Rominia)
15.68 Judit Bognar (Ungaria)
15.55 Ivanka Hristova (Bulgaria)
15,42 Ștefania Kiewlen (Polonia)

ARUNCAREA DISCULUI

58,12 Tamara Press (U.R.S.S.)
56,39 Doris Muller (Germania)
55.53 Jolan Kontsek (Ungaria)
54,99 Maria Simankova (Cehoslovacia)
53,94 Nina Ponomareva (U.R.S.S.)
53.79 Jirina Nemcova (Cehoslovacia)
53.18 Lia Manoliu (Rominia)
52,86 Antonia Zolotuhina (U.R.S.S.)
52.69 Kriemhield Hausmann (Germania®
52,01 Stepanka Mertova (Cehoslovacia)

ARUNCAREA SULIȚEI

58,33 Elvira Ozolina (U.R.S.S.)
55,66 Maria Diaconescu (ROminia)
54,65 Annelise Gerhards (Germania)
54,03 Inge Schwalbe (Germania)
54,02 Marion Grăfe (Germania)
53.48 Elena Gorceakova (U.R.S.S.)
52.96 Alevtina Sastitko (U.R.S.S.)
52,81 Maria Antal (Ungaria)
50.72 Suzan Platt (Anglia)
50,52 Erika Strasser (Austria)

(R. V.)

finalele juniorilor
— semi mijlocie — Năstase Dragomîr, 
(Dinamo Obor) 240 kg — mijlocie — 
Dragomir Niculescu (Centrul de antre
nament ,,23 August") 235 kg — semigrea
— M. Novac (Dinamo Obor) 215 kf.

★

Simbătă, cu începere de la ora 16, 
vor a\ea loc în sala Giuiești finalele 
campionatelor republicane de juniori. La 
întreceri participă cei mai buni halterofili 
juniori din țară calificați din faza regio
nală care an obținut norma de clasi
ficare prevăzută pentru sportivii seniori 
de categoria a II-a.

Un program cit se poate de intere
sant !

Așa poate fi caracterizat programul 
concursului Pronosport din 9 septem
brie. Intr-adevăr, cu un „cap de afiș“, 
Dinamo București—Galatasaray, un meci 
internațional, C.S.M. Sibiu—Omonia (Ci
pru), 4 întîlniri din campionatul cate
goriei A și 6 din categoria B, programul 
concursului Pronosport din această săp
tămînă prezintă numeroase puncte de 
atracție care vor aduce desigur la „start” 
un număr mai mare de participant de- 
cît la concursurile anterioare.

De altfel, în jurul concursurilor Pro
nosport a început să domnească o ani
mație sporită. Aceasta se datorește atît 
conținutului programelor cit și premii
lor interesante care au început să apară. 
Printre altele remarcăm rezultatele o- 
mologării concursului nr 34 din 26 au
gust, unde, datorită rezultatelor „sur
priză" o singură variantă a reușit să 
indice toate cele 12 pronosticuri exacte 
căreia i-a revenit un premiu de peste 
15.000 lei.

Programul concursului din 9 septem
brie vă este cunoscut. Noi vă mai rea
mintim însă că meciul II este: C.S.M. 
Sibiu — Omonia (Cipru) așa cum a apă
rut în afișele de etapă, în programul 
Loto-Pronosport și în ziarul „Sportul 
popular" de marți. Ca atare, fluturașii 
de concurs aflați pe rețea se vor citi 
cu corectura respectivă.

La tragerea specială Loto-Central de 
miine se acordă numeroase premii su- ■ 
plimentare din fond special. Printre a- j 
ceste premii speciale se numără:

AUTOTURISME „MOSKVICI” in nu- ' 
măr nelimitat, 100 călătorii în U.R.S.S. I 
pe itinerariul Kiev-Leningrad-Moscova, , 
precum și alte numeroase și valoroase 
premii ca: motociclete, televizoare, fri
gidere, magnetofoane, aragazuri, apa
rate de radio, mașini de cusut etc.

Trebuie reținut că la toate aceste pre
mii se participă gratuit, cu același bilet. 
De asemeni, un lucru care trebuie știut: 
la atribuirea autoturismelor participă 
atît biletele întregi cit și biletele SFERT.

In total la această tragere specială se 
extrag 51 NUMFRE.

Nu uitați însă: pentru a participa la 
tragerea specială Loto-Central de miine, 
trebuie să vă procurați neîntîrziat bi
letele.

AZI ULTIMA ZI în care mai puteți 
juca la tragerea specială LOTO-CEN
TRAL de mîine 7 septembrie.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din 5 sep

tembrie 1962 au fost extrase din . urnă 
următoarele numere:

27 37 12 5 18 38
Numere de rezervă : 14 45
Fond de premii: 408.386 lei.
Tragerea următoare va avea lcc la 

Șimleul Silvaniei.*
Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

REZULTATELE „D1NAMOVIADEI“ DE LA COTTBUS
In orașul Cottbus, din R. D. Ger

mană, au luat sfîrșit recent între
cerile de natație din cadrul Dina- 
moviadei. Au participat sportivi 
(înotători și jucători de polo) apar- 
ținînd cluburilor Dinamo, din R. D. 
Germană, U.R.S.S., R. P. Ungară, 
R.P. Romînă, R.S. Cehoslovacă, R. 
P. Bulgaria și R.P. Polonă.

Cu prilejul concursului de înot 
sportivii noștri au realizat patru re
corduri republicane (3 de seniori 
și unul de juniori). Acestea sînt: 
1. Al. Popescu 5:28,0 (400 m mixt 
individual) ; 2. Cristina Balaban
5:59,0 (400 m mixt individual) ;

3. Nicoleta Gordin 1:16,6 (100 m
iluture) ; 4. Măriuca Rotaru 1:17,6 

(100 m Iluture junioare cat. 1).

La polo pe apă sportivii noștri 
au ocupat locul 4, totalizind 6 punc
te. Iată rezultatele: ziua 1: Di
namo (R.P.R.) — Dinamo (R.D.G.) 
3—3, Dinamo (R.P.U.) — Dinamo 
(R.P.B.) 6—1, Dinamo (U.R.S.S.)

— Dinamo (R.S.C.) 6—1. Ziua a
11-a: Dinamo (R.P.U.) — Dinamo 
(R.P.R.) 6—4, Dinamo (R.D.G.) — 
Dinamo (R.S.C.J 11—5 ; Dinamo 
(U.R.S.S.) — Dinamo (R.P.B:) 
6—1; ziua a Hl-a: Dinamo (R.P.R.)
— Dinamo (U.R.S.S.) 4—4, Dinamo 
(R.D.G.) — Dinamo (R.P.U.) 6—4, 
Dinamo (R.S.C.) — Dinamo (R.P.B.) 
2—1 ; ziua a IV-a: Dinamo (R.P.R.))
— Dinamo (R.S.C.) 4—1, Dinamo 
(R.D.G.) — Dinamo (R.P.B.) 4—3, 
Dinamo (R.P.U.J — Dinamo

(U.R.S.S ) 4—3; ziua a V-a : Dina
mo (R.P.U.) — Dinamo (R.S.C.)
7—2: Dinamo (R.P.R.) — Dinamo 
(R.P.B.) 8—2, Dinamo (R.D.G.) — 
Dinamo (U.R.S.S.) 5—5. Clasament: 
1. R.P U. 8 puncte. 2. R.D.G. 8 p, 3. 
U.R.S.S .6 p. 4. R.P.R. 6 p, 5. R.S.C. 
2 p. 6 R.P.B. 0 p.

★
ARAD 5 «prin, telefon). — Marți au 

început întrecerile turneului final al 
eampioriățtiiul republican de pold pen
tru junlotl. Iată rezultatele înregistrate 
pînă acum: Steaua—Industria Linei Ti
mișoara 8—2 (1—0, 3—1, 2—0, 2—1), Știin
ța Cluj—Progresul București 1—7 (1—1, 
0—0. 0—4, 0—2), Rapid București—C.S.O. 
Timișoara 11—3 (1—0, 3—0, 4—1, 3—2), 
Progresul—Steaua 8—0 (1—0, 2—0, 3—0, 
2—0), Rapid—Industria Linei 12—0 (2—0, 
0—0, 4—0, 6—0), Știința—C.S.O. 6—1 (1—0; 
1—0, 3—0, 1—1).



Stmbatfi scara pe velodromul Dinamo

Cine va învinge? Forja și tehnica sau suplețea?
Este un calendar obișnuit m care 

fiecare zi își are fila sa. Dar pen
tru Ion Cernea, el are o importanță 
deosebită. Meticulos. sportivul își 
notează toate meciurile pe care ur
mează să le susțină de-a lungul a- 
nului. Pe cele interne, cu un creion 
negru, pe cele internaționale, cu un 
creion de culoarea focului. Asta, 
probabil pentru a-i atrage și mai 
mult atenția în pregătire. Cu vreo 
două-trei săptămîni în urmă a no

Turneul fie fotbal din R. S. Cehoslovaca

OUKLA PRAGA—HONVED BUDAPESTA IN FINALĂ
STEAUA BUCUREȘTI—T. D. N. A. PENTRU LOCURILE 3-4

PRAGA 5 (prin telefon). — Astăzi 
s-au disputat semifinalele turneului 
internațional militar. La Praga s-au 
tntîlnit echipele Dukla Praga și 
Steaua București. După un joc fru
mos, cu numeroase faze de poartă, 
Dukla a obținut victoria cu 2—0 
(1—0) prin punctele marcate de 
Vasenovski (min. 20) și Adamek 
(min. 47). Echipa Steaua a avut o 
comportare generală bună. Linia de 
atac însă, nu a fructificat ocaziile 
avute (în min. 30 și 35 Tătaru și 
Voinea, iar în min. 80 și 85 Tătaru 
și Creiniceanu au ratat). Cele două 
goluri primite se datoresc unor gre
șeli de apărare. Steaua a aliniat 
formația: Eremia — ZAVODA II,

Azi in Ciulești: Rapid- Spartacus Budapesta
ÎN CAPITALA, ca și in celelalte 

orașe ale țării, echipele fruntașe de 
handbal în 7 își desăvîrșesc pregăti
rile și susțin ultimele jocuri de ve
rificare in vederea începerii campio
natelor republicane. Dintre echipele 
care se află intr-un stadiu mal avan
sat putem cita pe Rapid București, 
care astăzi va întâlni intr-un joc a- 
mical pe campioana R. P. Ungare, 
Spartacus Budapesta. Partida are loc 
pe terenul din Giulești, de la ora 
17,15, avind în deschidere un meci 
intre două formații feminine ale clu
bului Rapid (ora 16). Pentru acest 
joc, după cum ne-a declarat antreno
rul C. Oprișaii, Rapid va utiliza pe: 
Al. Ilie, Medeșan, Barbu, Constanti
ne seu, Hausner, Mureșan, Stoian, 
Lungescu, Constantin, Angelescu, Ni-

tncep meciurile decisive 
în campionatul republicau 

de tenis
(Urmare din pag. 1)

Năstase cainpfonuini republican Ion 
Jir iac in primele două seturi. Țiriac 
a câștigat cu 7—5, 7—5, 6—0, dar 
felul cum a jucat (numeroase gre
șeli mingi' trimise la întîmplare) nu 
a satisfăcut. Este de așteptat 
ca în partidele ce vor urma, el 
să acționeze la valoarea posibilită
ților pe care le are.

Fără dificultăți au ieșit învingă
tori Cristea la Sopa (6—2, 6—4, 
6—2) și Bardan la Mita (6—2, 
6—3, 6—4).

Dintre întîlnirile feminine a fost 
de reținut doar disputa oferită de 
fosta campioană Hermina Brenner 
și prima junioară a țării Iudit Di- 
bar A fost o partidă destul de e- 
chilibrată, cîștigată de Brenner cu 
6—3, 6—3.

★
Alte rezultate, simplu femei, op

timi : M. Ciogolea — C. Klahre 
6—4, 1—6, 6—3, E. Roșianu — C. 
Sommer 6—2, 6—1, I. Todorovski — 
L. Avram 1—6, 6—3, 6—3, C. Do- 
koșiu — A. Kun 6—1, 6—2, E. Hor- 
șa — A. Verone 5—7, 6—4, 6—1, 
E. Pusztai — E. Banyai 6—4, 6—2, 
J. Namian — M. Colceag 6—1, 6—3.

Astăzi de la ora 8 vor avea loc 
partide de dublu mixt. De la ora 
14.30, vor începe' sferturile de finală 
ta sirpplu bărbați și sifțiplți fetitei și 
optimile lâ dubiu bărbați. Vineri ■ tot 
de Ia ora 8 se vor juca meciurile din < 
concursurile de consolare, iar de la 
ora 14.30, meciuri la dublu bărbați 
ți dublu mixt. Toate întîlnirile se 
desfășoară pe terenurile Progresul. 

tat pe fila zilei de 8 septembrie un 
singur cuvînt: JAPONIA. Majuscu
lele erau scrise apăsat, iar dedesub
tul lor șerpuiau două linii groase 
ce voiau parcă să sublinieze impor
tanța faptului.

Intr-adevăr întîlnirea de lupte cla
sice dintre reprezentativele R. P. 
Romîne și Japoniei constituie un 
eveniment important în activitatea 
mondială a acestui sport. Nume
roase agenții de presă și ziare din

HALMÂGEANU, Staicu — Jenei, 
Crișan — CREINICEANU, Ivănescu, 
Voinea (min. 65 Tomeș), Raksi, TA- 
TARU.

Alte rezultate: Honved Budapesta 
— T-D-N.A. Sofia 3—0 (2—0), Vor- 
wărts Berlin — Legi a Varșovia
2— 1 (0—0), Reprezentativa Armatei 
Sovietice — Reprezentativa Armatei 
R. D. Vietnam 2—2 (0—1, 1—1). 
In urma acestor rezultate, Dukla și 
Honved vor disputa finala, Steaua și 
Ț.D.N.A. vor juca pentru locurile
3— 4, Vorwărts și Reprezentativa 
Armatei Sovietice pentru locurile 
5—6, iar Legia și Reprezentativa 
Armatei R. D. Vietnam pentru locu
rile 7—8.

Handbal in 7

cotau și Lăpușan. Spartacus va în
trebuința aceiași jucători pe care i-a 
folosit la Sibiu și Sighișoara.

Spartacus Budapesta —

Selecționata Voința Sighișoara

21-17 (12-8)
SIGHIȘOARA S (prin telefon). 

Marți după-amiază a avut loc în lo
calitate meciul internațional de hand
bal în 7 masculin dintre selecționata 
Voinței și Spartacus Budapesta, de 
patru ori campioană a R. P. Ungare. 
La capătul unui joc viu disputat, 
handbaliștii maghiari au cîștigat cu 
scorul de 21—17 (12—8). Jucătorii bu- 
dapestanj și-au asigurat încă din pri
ma repriză un avantaj de 4 puncte, 
care nu a mai putut fi recuperat, cu 
toate eforturile deosebite făcute de i 
jucătorii localnici în repriza secundă. |

Campionatele mondiale de aeromodelism
MOSCOVA (Agerpres). — La Kiev 

! s-au deschis campionatele mondiale de 
aeromodelism. Participă constructori 
de aeromodele din Austria, Anglia, 

' Belgia, Italia, Finlanda, R.P. Romd- 
i nă, S.U.A., U.R.S.S. și alte țări. Timp 

de 5 zile concurenții iși var disputa 
: titlurile mondiale la diferite clase de 
' aeromodele; viteză, acrobație, pilotai, 
curse etc.

★
în cadrul campionatelor mondiale 

j de aeromodelism. care au lac la Kiev, 
au rost desemnați primii câștigători. 

străinătate comentează viitoarea în- 
tîlnire. Cum e și firesc, orice pro
nostic este riscant. In primul rînd, 
trebuie să notăm că aceasta este 
prima întîlnire dintre cele două țări. 
Totuși, luptătorii japonezi nu le sînt 
necunoscuți sportivilor noștri. Cu 
prilejul turneelor olimpice sau cam
pionatelor mondiale, ei au avut pri
lejul să-și măsoare forțele.

Astfel, ion Cernea l-a avut de 
două ori adversar pe actualul cam
pion mondial la categoria cocoș, 
Ichiguki, obținînd tot atîtea victorii, 
e drept extrem de dificile. Gheorghe 
Popovici, Ion Țăranu și Nicolae Mar- 
tinesen au îrrtilnit de asemenea lup
tători japonezi cu prilejul „mondia
lelor" de la Yokohama și de la To
ledo. In turneul din Japonia, luptă
torii noștri au înfruntat trei repre
zentative studențești, ai căror spor
tivi fac parte actualmente din repre
zentativa olimpică a Japoniei.

Principalele caracteristici ale lup
tă tarilor japonezi sînt: viteză în 
execuție, suplețe, întrebuințarea unor 
procedee combinate între tehnica de 
„libere" și cea de „clasice", acțiuni de
rutante și surprinzătoare. Ei sînt 
recunoscuți ca luptători combativi. 
Au un principiu tactic: continuarea 
procedeului început de adversar și 
finalizarea lui în favoarea tor.

Sportivii romîni au sîmbătă seara, 
pe velodromul Dinamo din Capitală, 
o sarcină extrem de dificilă. Vor 
trebui să opună stilului de luptă al 
oaspeților, care se caracterizează 
mai ales prin suplețe, o tactică a- 
decvată în care forța și tehnica să 
fie predominante. Pentru a obține 
victoria luptătorii noștri trebuie să 
aibă în permanență inițiativa și să 
fie atenți la contraatacurile talenta- 
ților oaspeți.

OTTO BENKO

Dinamoviada de box
VARȘOVIA 5 (Agerpres). — In ora

șul Lodz s-a desfășurat prima reuniune 
din cadrul celei de a treia ediții a „Di* * 
namoviadei" de box, Ia care participă 
pugili-știi cluburilor Dozs-a Budapesta, 
Spartak Sofia, Ruda Hvezda Praga, Di
namo București, Dynamo Berlin și Gwar- 
dia Varșovia. Dintre cei 3 boxeri romîni 
care au evoluat în această reuniune G. 
Gheorghiu (pană) a obținut o netă vic
torie la puncte In fața cehoslovacului 
Kokola. Foarte spectaculoasă a fost în- 
tîlnireia din cadrul categoriei ușoară, 
între polonezul Kulej și campionul ro- 
mîn I. Mihalik. Decizia a fost acor
dată lui Kuiej. La cat. semigrea Dunak 
(Dozsa) l-a învins la puncte pe T. Fe
lea (Dinamo București). Stankov—Spa- 
sov (Spartak) a reușit să-1 elimine pe 
Witkowski, cel mai bun boxer al echipei 
Dynamo Berlm. întrecerile continuă.

• DANA ZATOPKOVA se afli în Aus
tria pentru a o pregăti pe campioana 
austriacă la suliță Erika Strasser, in

j vederea campionatelor europene de a- 
; tletism de la Belgrad.

© UNUL DINTRE cei mai mari jucă
tori ai fotbalului brazilian, Waldir Pe
reira, cunoscut de întreaga lume spor
tivă sub numele de Didi, a anunțat re
tragerea sa din activitatea fotbalistică, 
Didi care are 34 de ani, a devenit an
trenor al echipei Sporting Cristal Lima, 
din Peru.

'•» COMITETUL director al Federației 
internaționale de natație, reunit recent 
Ia Leipzig, a omologat 39 de recorduri 
mondiale.
• LA CURSA automobilistică inter

națională „Pentru pace și. prietenie", 
în care s-a dat duminică startul de pe 
malul lacului Balaton, concurează 120 
de automobiliști pe 60 de tipuri de ma
șini. Această mare competiție automo
bilistică trece prin 5 țări șl cuprinde in 
4 etape 5000 km.

® CEL MAI VÎRSTNIC concurent al 
campionatelor mondiale de haltere de 
la Budapesta va fi americanul Sehe- 
manski, care a împlinit virsta de 40 de 
ani, în timp ce sportivul cel mai tinăr 
va./ fj reprezentantul țării noastre Balaș 
Fiți, în vîrstă de 18 ani. Ambii haltero
fili' se bucură de unanime aprecieri în 
cercurile tehnicienilor. Schemanski par
ticipă la cel de al 15-lea campionat 
mondial, în timp ce recordmanul nos
tru participă pentru a treia oară la un 
campionat al lumii.
• AUSTRALIA este o țară în care 

fotbalul nu se bucură de prea multă

Titlul mondial al probei de viteză a 
fost cîștigat de sportivul maghiar 
Gyula Krizsma. Aeromodelul construit 
de el a dezvoltat o viteză de 218 km 
pe oră. Pe Jocul doi s-a clasat italia
nul Rkxi cu 214 km la oră, iar pe 
locul trei un alt sportiv maghiar, Imre 
Toth. Pe echipe primul loc a fost ocu
pat de R. P. Ungară, urmată de Ita
lia și S.UA

La proba aeromodelelor de pilotaj 
locul prim a revenit belgianului Louis 
Grondal, iar pe echipe aeromodeliști- 
ior din U.R.S.S.

popularitate. Totuși în ultima vreme 
forurile sportive australiene consideră 
că această disciplină trebuie să-și capete 
locul pe care-1 merită. In acest scop au 
fost racolați o serie întreagă de fotba
liști europeni care vor forma primele 
echipe profesioniste din Australia. Una 
din ultimele achiziții este și internațio
nalul irlandez Doherty, care a fost vîn- 
dut de clubul londonez Fulham.

O MECIUL de fotbal dintre echina 
franceză Racing Strasbourg și formația 
spaniolă Elche s-a terminat cu un scor

neașteptat: 8—6 in favoarea spaniolilor. 
Explicația? Echipa franceză a terminat 
meciul in 7 ju-cători. 3 au fost acciden
tați și unul eliminat.

O „RECORDUL" spectatorilor în prima 
etapă a campionatului de fotbal al 
Franței a fost înregistrat la meciul din
tre echipele Bordeaux-Sedan. In tribune 
au luat loc... 14.117 spectatori !

O ANCHETA întreprinsă recent în 
rindurile iubitorilor de fotbal din Suedia 
a permis să se ajungă la concluzia că 
Liedholm a fost cel mai bun fotbalist 
suedez din ultimii 20 de ani.
• FEDERAȚIA austriacă de ciclism a 

făcut cunoscut că a invitat pe cicliștii 
sovietici Petrov, Kapitonov și pe ceilalți 
membri ai echipei UR.S.S. să participe 
la ediția din anul viitor a Turului Aud-

Campionatele mondiale de canotaj academic

Astăzi încep „seriile”
LUCERNA, 5 (prin telefon). Dele

gația noastră a ajuns în orașul care 
va găzdui prima ediție a campiona
telor mondiale de canotaj academic 
și, chiar din prima zi, a făcut primele 
antrenamente. De asemenea, la Lu
cerna au sosit toate celelalte loturi, 
în rîndul cărora se numără vîslași 
de renume mondial. Această primă 
ediție a „mondialelor" suscită un in
teres deosebit, la întreceri urmînd să 
participe sportivi din 25 de țări. O 
afluență nemaiintîlnită pînă acum 
cunoaște proba de 8-|-l la care s-au 
înscris 16 echipaje.

Ieri a avut ioc și tragerea la sorți. 
Echipele noastre vor concura în ur

intîlairi internaționale ale fotbaliștilor romîni
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Skerian (min. 62) și Pinisch (mm. 62). 
In continuare au se mai înscrie nici 
un gol, ceeace însă nu scade cu nimic 
dinamismul și nivelul tehnic superior al 
partidei.

Petrolul a
O bună siguranță tehnică, o tactică 

elastică de joc brodată pe sistemul 
1—4—3—3, iată „atu“-(irile formației 
din Novi Sad în meciul disputat a- 
seară în „vedetă" în compania Pe
trolului și care i-au adus victoria cu 
scorul de 2—0 (1—0).

Fotbaliștii ploieșteni, care se bucu
rau de mare stimă în Iugoslavia, prin 
meciul nul realizat anul acesta cu 
echipa reprezentativă, au dezamăgit. 
Fotbalul practicat de Petrolul a con
trastat puternic cu cel al învingători
lor; jucătorii, în special frații Mun- 
teanu, Badea și Dridea II, au frînat 
acțiunile prin conducerea exagerată 
a balonului, sau, alte ori, prin opri
rea lui inutilă. Acționînd astfel ei 
au dat posibilitate adversarului să 
se replieze la timp și să stăvilească 
astfel incursiunile spre poarta lui 
Drazici.

Cele două goluri au fost înscrise 
de Rădici (min. 44) și de Semici 
(min. 86).

Arbitrul V. Dumitrescu a condus 
formațiile: Petrolul: Sfetcu (tones- : 
cu) — Pahonțu, Fronea, M. Marcel i 
(Florea) — D. Munteanu, Ivan — 1

Se apropie „europenele" de atletism *
LOTUL atleților iugoslavi se pregă

tește intens pentru campionatele eu
ropene și pentru Jocurile Balcanice. 
Duminică, sportivii iugoslavi au par
ticipat la al treilea concurs de veri
ficare, organizat în localitatea Velenje.

Cele mai importante rezultate reu
șite în acest concurs au fost patru re
corduri iugoslave. Pe primiri plan se 
situează performanța lui Joțovici la 
aruncarea greutății: 18,03 m. Artul a- 
cesta, Joțovici a doborit de trei ori 
recordul probei: 17,78; 17,88 și acum 
18,03. Celelalte trei recorduri le-au rea
lizat: Leșek La săritura cu prăjina — 
4,52; Vazici la 2.000 m. — 5:13,8 și 
Stamajcici în proba feminină de sări
tură în lungime — 5,96 m.

Alte rezultate: FEMEI: 100 m: Si- 
koveț 12,4; 200 m: Sîkoveț 24,7; 400 
m: Rajkov 58,6; înălțime; Gere 1,67 m; 
greutate: Stamejcici 11,89 m; BARBA- 

' ȚI: 100 m: Ajdici 11,1; Lcrger 11,1;

triel. După cum scriu ziarele vleneze, 
austriacul Christian speră să-și ia cu 
acest prilej revanșa pentru înfringerea 
suferită din partea lui Petrov In Turul 
Canadei.

« LA STOCKHOLM s-a anunțat ca 
intre 8 și 12 octombrie In Suedia se vor 
desfășura „campionatele mondiale” de 
tenis profesionist. Fină în prezent la a- 
ceste „campionate” și-au anunțat partici
parea 13 jucători, printre care australienii 
Kosewall, Hoad, Anderson, americanii 
Trabert, Mackay, peruviana! Olmedo, 
chilianul Ayala, francezul Haillet.
• UN GRUP de producători cinemato

grafici americani și-au anunțat intenția 
de a realiza un film consacrat vieții 
celebrei sprintere americane Wllma 
Rudolph. Pentru rolul principal produ
cătorii au apelat la... Wllma Rudolph. Ea 
a declarat că va lua o hotărîre în acest 
sens .numai după ce se vor încheia 
Jocurile Olimpice de la Tokio, la oare 
intenționează să participe.
• CU OCAZIA campionatelor europene 

de natație, desfășurate la Leipzig, între 
18—25 august, a avut Ioc o reuniune 
științifică organizată de L.E.N. Cu acest 
prilej a fost reorganizată comisia me
dicală. Discuțiile purtate între diferiți 
reprezentanți ai școlilor fruntașe de na
tație din Europa au constituit im rodnic 
schimb de păreri, privind aspecte fizio
logice, patologice, de pregătire sportivă 
etc. în același timp, în urma discuțiilor 
purtate s-a stabilit tema următoarei 
sesiuni (Utrecht 1966): „Aspecte fizio-pa- 
tologice ale pregătirii tineretului pentru 
performanțe în natație*.

mătoarele serii: 4-ț-l cu Austria, 
S.U.A., Australia și Suedia ; 4 f.c. 
cu Anglia, R. S. Cehoslovacă, Austria 
și Japonia ; 2-|-l cu R.F.G., R. P. 
Ungară și Suedia; 8+1 cu Italia, 
U.R.S.S., Franța, Danemarca și An
glia. Joi vor avea loc seriile la 4+1, 
4 f.c. și 2+1, urmînd ca vineri să se 
dispute seriile la 8+1. Cîștigâtorii 
seriilor se vor califica direct în fina
le, iar din recalificări vor participa 
la finale numai câștigătorii.

Congresul F.I.S-A., car© a avut loc 
în localitate, a stabilit ca „europene
le" de anul viitor să se desfășoare 
în Danemarca (masculin) și la Mos
cova (feminin).

Rapid a utilizat următoarea formație: 
Dungu—Grăjdeanu, M&troc, Macri—Lon
ga, Neacșu—Dinu, Ozon, Ionescu, Geor
gescu, Codreanu.

Ozon și Ionescu au fost cei mai buni 
din echipa feroviară.

dezamăgit
Badea (Mureșan), Tabarcea (Badea, 
Asan). Dridea I, A. Munteanu (Ta
barcea), Dridea II (A. Munteanu).

Novi Sad: Drazici — Belici, Po
povici, Utarnik — Brzici, Vratniak 
— Seguljiev, Lemici, Rudici, Vlasko 
(Pirmaier), Lakcevici.

G. N.

„Cupa cupelor" la fotbal
• Echipele Atletice Madrid și Fio

rentina, finaliste ale ediției 1961-1962 
a „Gupei cupelor", s-au întîlnit ieri 
la Stuttgart în cel de-al doilea meei. 
Victoria a revenit formației spaniole 
cu scorul de 3-0 (2-0). După cum se 
știe, primul meci disputat la Glas
gow s-a încheiat la egalitate: l-l.

• La Belgrad, in „Cupa cupelor" 
ediția 1962-1963. O.F.K. Beograd a 
întrecut cu 2-0 (1-0) pe Chemie Hal
te (R.D. Germană). Returul se va 
disputa la Halle
• Ieri în „Cupa Campionilor Eu

ropeni" — ediția 1962—63 : Fredrik- 
stad (Norvegia) — Vasas Budapesta 
1—4 (0—0).

Dauiiovici 11,1; 200 m: Darulovicl 
22,0; Bosnar 22,1; 2.000 m: Vazici 
5:13,8; Span 5:14,0: înălțime: Majtan 
2,00 m, Vivod 1,95 m; lungime: Mun- 
jici 7,07 m.

ATLEȚ11 englezi își continuă pre
gătirile în vederea campionatelor eu
ropene. In cadrul unui concurs de ve
rificare, echipa masculină de ștafetă 
a parcurs distanța de 4x400 m în 
3:06,0 (cea mai bună performanță eu
ropeană a sezonului). Ștafeta a fost 
alcătuită din Cock, Metcalfe, Bright- 
well și Overhead. Hildreth, cel mai 
vîrstnic membru al lotului, a parcurs 
110 yarzi garduri în 1Ț,4. Echipa fe
minină de ștafetă a realizat la 4x100 
m timpul de 45,9.

REPETIȚIA generală a atleților po
lonezi înaintea „europenelor" de la 
Belgrad s-a soldat cu o întreagă serie 
de rezultate foarte bune care îi anunță 
pe sportivii polonezi printre favoriții 
multor probe. In mare formă s-a ară
tat sprinterul Foik. Acesta a realizat 
pe 100 m timpul de 10,1, iar la 200 m 
a fost cronometrat în 20,8. Săritoarea 
în lungime Krzeszinska, cu un rezul
tat de 6,30 m, va. fi indiscutabil o 
adversară puternică pentru recordma
na mondială Șcelkanova (U.R.S.S.). 
Un nou record polonez la 400 m plat 
a stabilit Kowalski cu timpul de 46,0. 
Gavron a sărit la lungime 7,75 m, 
Schmidt la triplu salt 16,03 m, Piat
kowski a aruncat discul la 57,86 m, 
iar ștafeta masculină de 4x100 m 
(Juskowiak, Zielinski, Karczi, Foik) a 
realizat timpul de 40,1.

Dintre atlete s-au mai remarcat 
Piatkowska — 10,8 la 80 m garduri, 
Beda — 1,67 m la înălțime și echipele 
ștafetei de 4x100 m cronometrată în 
46,3.

IN VEDEREA europenelor de atle
tism de la Belgrad, federația bulgară 
a selecționat o echipă alcătuită din 13 
atlețî și 6 atlete. Intr-o declarație fă
cută reprezentanților presei, antreaonri 
echipei bulgare, Jurukov, a declarat 
că discobolul Artarski și Hlebarw 
(prăjină) pot candida la primele 
locuri. Din echipa feminină se remarcă 
Hristova (aruncarea greutății), Jor- 
gova (săritura în lungime) și altele.
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