
Legea fundamentală a României socialiste
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Pentru înflorirea multilaterală a personalității omului
Dezbaterea proiectelor de Di

rective ale Congresului al IV-lea 
al P.M R. — tablou însuflețitor 
al dezvoltării patriei noastre în 
următorii ani — se împletește a- 
cum cu discutarea de către oa
menii muncii a proiectului de 
Constituție a Republicii Socialis
te România.

Noul document istoric reflectă 
în mod multilateral profundele 
transformări ce au avut loc in 
țara noastră, in care întreaga 
puteie aparține poporului, liber 
și stăpin pe soarta sa.

Alături de toți oamenii mun
cii din patria noastră, susțin 
cu mindrie patriotică proiectul 
de Constituție.

Ca lucrător în domeniul cultu
rii fizice, mă bucură nespus de 
mult conținutul articolului 24, 
în care se arată că „Republica 
Socialistă România asigură tine
rilor condițiile necesare dezvol
tării aptitudinilor lor fizice și 
intelectuale".

Generozitatea și grija statului 
socialist pentru înflorirea multi
laterală a personalității omului, 
față de creșterea de generații 
sănătoase, viguroase, este confir
mată în legea fundamentală a
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țării. Ca latură de manifestare 
a aptitudinilor fizice, practica
rea sportului primește o semni
ficație socială deosebită.

Fără să vreau, gîndurile mă 
poartă spre anii tinereții, cînd 
noi, cei care făceam sport, eram 
priviți de cercurile guvernante 
eu dispreț și dezinteres.

Mulțumim partidului iubit și 
pentru faptul că dorința 
tinerilor de a-și măsura aptitu
dinile și forțele fizice, practi
carea ramurilor de sport îndră
gite de oamenii muncii de la o- 
rașe și sate, au fost ridicate Ia 
nivelul celorlalte activități socia
le, care — toate la un loc — 
slujesc omul, cetățeanul demn, 
multilateral dezvoltat, al patriei 
noastre.

Ne angajăm ca întreaga 
noastră activitate să fie Ia înăl
țimea cinstirii acordate, Ia înăl
țimea cerinței asigurării echili
brului armonios dintre aptitudi
nile fizice și intelectuale ale în
tregului nostru tineret.

IMBOLD LA FAPTE MĂREȚE
Am luat cunoștinfă de proiec

tul de Constituție a Republicii 
Socialiste România încă din pri
mele ore ale apariției lui în 
ziare. Importantul document re
flectă un mare adevăr și anume 
că în România 
triumfat definitiv 
sate. Acest adevăr 
un sentiment de 
drie.

Ca cetățean și sportiv fruntaș 
îmi exprim acordul deplin fată 
de prevederile proiectului de 
Constituție, care oglindesc uri
așele prefaceri ce au avut și 
vor avea loc în țara noastră sub 
conducerea înțeleaptă a parti
dului. Eu și tovarășii mei de 
muncă și sport sîntem hotărîți 
să muncim cu și mai mult elan 
alături de toți constructorii so
cialismului din patria noastră și, 
in același timp, să nu precupe
țim nici un efort pentru ridi
carea necontenită a prestigiului 
sportiv al Republicii Socialiste 
România.

socialismul a 
la orașe și 

ne dă tuturor 
deplină mîn-

I. ȘICLOVAN 
rector al Institutului de 
cultură fizică București

Etapa finală a campionatelor universitare
A

in plină desfășurare
IERI LA VOLEI, IN DERBIUL 

FEMININ : BUCUREȘTI 1—CLUJ 
3—1

Principala partidă din pro
gramul etapei de ieri la volei 
a pus față-n față echipele fe
minine București l și Cluj, ne
învinse și întîlnindu-se în vir
tuala finală a competiției. Me-

ciul a debutat promițător, echi
librat și oferind un plăcut as
pect prin execuțiile tehnico- 
tactice în genere bune din pri
mul set, cîșfigăt de clujence Ia 
13. In următoarele trei seturi 
însă bucureștencele, care înce
puseră meciul crispat, „se pun 
pe picioare*, acționează calm, 
mai organizat și mai variat în 
atac și cîștigă destul de co
mod (la 8, la 4 și ia 6), deci 
cu scorul final de 3—1. Adver
sarele lor au păcătuit îndeob
ște prin comportarea nesigură 
din linia de fund, la dublaje și

o
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Copii, veniți la ștrandul Tineretului!

Dinamism și dîrzente I Iată 
ce caracterizează această a- 
prigă luptă pentru balon, sur
prinsă in jocul feminin de 
baschet Timișoara—Clip. din 
cadarul finalelor Campionate
lor universitare.

Foto : T. Roibu

CONSTANTIN FAUR

(Continuare In pag. a 2-a)

deschisă, datorită prezenței 
tineri de real talent, dor-

disputa
Dobre 

rezultat, 
conside-

OLIMPIU NODEA 
maestru emerit al sportului 

la handbal

Miine seară, pe stadionul Republicii

I
I
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l
l
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I(Continuare In pag. a 2-a)
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Astăzi la Progresul, in „Dr. StaicovicH

prin imprecizia paselor Ia tră
gătoare. S-au evidențiat: //e-
rișanu, Golimas, Dumitrescu 
(București I) Popa, Porumb și 
Lucaci (Cluj).

In etapa de luni a între
cerii masculine reprezentati
va Brașov, în drum spre 
dorita finală cu București I a 
întîlnit echipa studenților 
din lași. Aceștia recoman-

Incă 1630 de copii au cucerit 
ieri la ștrandul Tineretului „Bre
vetul de înotător" acordat celor 
care au învățat să înoate în 
cele 15 zile cit a durat al doi
lea ciclu al cursului de inițiere. 
De azi începe al tieilea 
ciclu. Menționăm că „întîrziații" 
se mai pot înscrie și azi, dar nu
mai la Seriile din cursul după- 
amiezii.

Vacanță de vară? 
Nu, perioadă pregătitoare!

Primul gong al finalelor de box
„Capul de afiș" al manifesta

țiilor sportive din Capitală, în 
această săptămînă, îl constituie, 
desigur, finalele campionatelor 
republicane individuale de box. 
Si de data aceasta confruntarea 
dintre cei măi valoroși pugiliști 
ai țării este așteptată cu justi
ficat interes de amatorii sportu
lui cu mănuși. Provincia va fi 
reprezentată în aceste finale de 
23 boxeri,, iar antrenorii din Ca
pitală vor trimite în... „careul 
magic" 20 de pugiliști. Așadar, 
pe ringul stadionului Republicii 
vor urca, miercuri, joi și sîmbătă 
seara, 43 de pugiliști. Tot ce 
are mai valoros, la ora actuală, 
boxul românesc.

Finăliștii actualelor campiona
te și-au încheiat antrenamentele 
și sînt în așteptarea primului su
net de gong. De la încheierea 
întrecerilor din etapa de zonă 
și pînă acum, toți cei 43 de fi- 
nabști au acordat antrenanaente- 

i lor o deosebită atenție, ceea ce 
i ne face să întrevedem dispute 
I de o bună calitate. Deși la 
: multe categprii figurează boxeri 
eu experiența meciurilor grele,

1 ... . Recentul medaliat cu „bronz la campionatele europene v. An-unu dintre ei campion, la edi- /OT1/u (stl/lga)> este favoritul nr. 1 al finalelor la categoria 
țiile trecute, totuși lupta pentru semiușoară
cucerirea celor zece titluri ră-

mine
unor
nici de afirmare. La categoria 
muscă — de pildă — C. Ciucă 
este „talonat" îndeaproape de 
C. Pop și C. Gruiescu. Nici sar
cina lui Puiu Nicolae nu va fi 
ușoară, dacă avem în vedere 
participarea în competiție a lui 
Gîju (îndeosebi), Mîndreanu

Covaliov. La „semimijlocie", for
ma bună a lui Ion Pițu poate 
produce... încurcături campionu
lui C. Nieulescu, iar la „mijlo
cie mică", evenluala 
dintre V. Mîrza și V. 
este deschisă oricărui 
Iată deci numai câteva 
rente care ne fac să așteptăm 
cu nerăbdare finalele...

Pentru toate secțiile de baschet, dar mai ales pentru 
cefe care au echipe participante Ia campionatele re
publicane, activitatea in perioada dintre terminarea 
vechiului campionat și începerea celui nou trebuie 
să constituie o problemă foarte serioasă. Această 
perioada este destul de lungă (1 aprilie— 1 octombrie, 
deci șase luni) și, dacă nu esle folosită judicios, poate 
constitui un obstacol in calea perfecționării sportivilor 
și a echipei. De altfel, trebuie să precizez că ani de-a 
rindul echipele noastre .au înregistrat o vacanță liniș
tită de șase luni, ca o consecință a absenței unor com
petiții interne sau internaționale. In atari condiții 
nu mai poate îi vorba de o perioadă de tranziție, ci de 
o întrerupere, cu consecințe dintre cele mai nefaste 
pentru ridicarea măiestriei sportive.

Personal, consider că adevărata perioadă pregăti
toare este tocmai această „vacanță" și nicidecum aceea 
premergătoare începerii campionatului. Socotesc că 

terminologia educației fizice va trebui să reconsidere 
termenii privind periodizarea procesului de antrenament 
deoarece nivelul la care au ajuns performanțele spor
tive impune acest lucru. Sint de părere că vechea 
perioadă de tranziție cu sarcinile ei s-a transformat 

adevărata perioadă pregătitoare, în care sportivii

prof. ALEXANDRU POPESCU 
antrenorul echipei de baschet

Rapid București

Foto : V. Bageac
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ACTUALITATEA SPORTIVA
• CONCURS DE ATLETISM

LA KOLN

Miercuri se va desfășura la 
Koln, in R.F.G., un concurs 
atletic internațional la care a 
fost invitată și campioana 
noastră olimpică IOLANDA 
BALAȘ.

• MECI AMICAL INTERNA
ȚIONAL DE TENIS

ZINNOVITZ 5 (prin telefon). 
La Zinnovitz, a avut loc o 
partidă amicală între echipele

R. P. Române și R. D. Ger
mane. Victoria a revenit spor
tivilor noștri cu scorul de 
4—1 : Cherecheș — Meisen 
6—4, 6—3, Dumitrescu — Bru- 
notte 7—5, 3—6, 4—6, Ilie Năs- 
t<lse, Dumitrescu — Beker, 
Meisen 6—1, 6—2, 6—4, Chere
cheș — Brunette 6—3, 6—4,
Dumitrescu — Meisen 8—6, 
3—6, 8-6.

Sportivii români vor susți
ne marți și miercuri, la Mag
deburg, o serie de meciuri 
amicale.

S-A DESCHIS CURSUL DE 
PREGĂTIRE A ANTRENO

RILOR DE BOX
Ieri dimineață, în Capitală 

a avut loc deschiderea cursu
lui de perfecționare a antre
norilor de box. Timp de șase

zile, peste 80 de antrenori din 
București, și alte orașe din 
provincie își vor reîmprospăta 
cunoștințele și vor efectua un 
prețios schimb de cxperienîă 
cu antrenorii străini; K. Gra- 
dopolov (U.R.S.S.), Natale Rea 
și Arrnando Pogi (Italia).

= • TENISMENII ROMÂNI VICTORIOȘI LA ANKARA

= ANKARA 5 (Agerpres). — Tenismeniî români au dominat, 
n cea de a 3-a eaiție a campionatelor internaționale ale Turciei. 
—. încheiate duminică după-emiazâ la Ankara. Proba de simplu
— masculin a rost cîștigată de campionul român Ion Tiriac care 
= in finală e dispus de compairiotul său Petre Mârmurcanu 
= cu 6—3; 6—2; 1—6; 6—2. Proba de dublu bărbați a revenit 
zz cuplului Țiriac — Mârmureanu, învingător cu 6—1: 4—6;
— 6—0; 6—1 in fața perechi austriece. Koenig — Schultze. La 
= dublu mixt a terminat învingător cuplul Horșa — Țiriac. 
= Proba de simplu feminin a adus în teren jucătoarele Wink- 
= ier (Austria) și Horșa (R.P.R.). Jucâtoarea austriacă a ter-
— minat victorioasă cu 6—1; 7—9; 6—0.

I 
I 
I 
I 
I 
I

A 22-a intilnire masculină de volei 
România-

Terenul de la baza sportivă 
Progresul din Capitală (str. Dr. 
Staicovici) găzduiește astăzi du- 
pă-amiază cu începere de la 
orele 17,30 (nu la 16,30, cum 
se stabilise inițial) meciurile 
masculine de volei între repre
zentativele A și B ale Româ
niei și Franței. Partida echipe
lor secunde este programată 
în „deschidere", iar cea a gar
niturilor prime în „vedetă".

Meciul dintre echipele A con
stituie cea de a 22-a intilnire 
între reprezentativele celor 
două țări, toate încheiate pînă 
acum cu victoria voleibaliștilor 
noștri.

Formațiile echipelor care ne 
apără culorile în meciurile de 
azi vor fi alcătuite din următo

rul lot de jucători : Drăqan, 
Grigorovici, Costinescu, Bărbu
ță, Szdcs, Bartha, Schreiber, 
Tirlici, Smerecinschi, Stoian, 
Iorga, Udișteanu, Ozum, Poroș- 
nicu, Coste, Rednic.

Oaspeții vor utiliza în echipa 
A formația: Quazza, Comte, 
Buchel, Philip. Duca, Taillade 
(rezerve — Vesan și Sprenqer), 
iar Ia B pe Mejard, Schmitt, 
Sonthonnax, Cassini, Chavatte, 
Mestre (rezervă — Lanier). în 
prima echipă căpitan e Duca, 
în a doua — Cassini.

Conducători tehnici ai celor 
patru reprezentative vor li an- 

■ trenorii S. Mihăilescu și, res
pectiv, N. Tărchilă (România), 
N. Sotir și Georges Derosa 
.Ftar.ța).



A C

Spartachiada 
de vară 
a tineretului

PRIMELE ECOURI DUPĂ FINALELE ELEVILOR
întrecerile atleților juniori 

de categoria a Il-a
La „școlarele" de handbal, 

multi prcmianți-nici un corigent

La baza sportivă P. T.T.

In apropierea frumosului ștrand 
Bănoasa atenția vizitatorului este 
reținută de prezenta citorva baze 
sportive. Una dintre acestea aparți
ne P.T.T.-ului: terenuri de fotbal, hand
bal, volei, tenis, o pistă de alergări și- 
bazinul de înot. Am vizitat aceasta 
micuță dar frumoasă bază, vineri 2 
iulie. Aici se dispută de mai multe 
zile etapa a doua a Spartachiadei 
de vară, etapa pe grupe de asocia
ții. Chiar lingă intrare, pe terenul 
de volei se antrenau fetele de la 
CENTROCOOP. hi așteptau parte
nerele de la Celuloza care... n-au 
mai venit. Am aflat apoi că și bă 
îeții de la Celuloza au lipsit de la 
meciul de volei pe care trebuiau 
să-l susțină. De ce ?

Ne-am îndreptat apoi spre tere 
nul care cunoștea cea mai mare a- 
nimatte. Desigur că nu putea să fifc 
altul decît cel de fotbal. Pe bănci'e 
din jurul terenului rude, colegi d“ 
serviciu, iubitori ai sportului cu ba 
Ionul rotund. Pe teren își fac apa 
ritia primele două echipe semilina 
liste : CENTROCOOP și M.M.E.E 
Cei de la M.M.E.E. par mai sig irr 
pe ei și acționează cu mai mult? 
dezinvoltură, inițiind de La începu' 
cîteva atacuri bine concepute. Dar... 
după 10 minute, la o greșeală a a 
părării, C. Ghertu de la CENTRO 
COOP înscrie plasat. Cu toate efor
turile celor de la M.M.E.E. rezultatul 
n-a mai fost modificat. Am reținui 
jocul bun al lui Alexandru Mihăilă și 
Dan Cristea de la CENTROCOOP, 
precum si pe-ah lui Zaharia, Stoicescu. 
și Dumitrescu de la M.M. E. E.

1 n cel de al doilea meci am vă
zut la lucru echipe mnlt mai tine 
re. dar care au reușit să practice 
un joc plăcut și atractiv. P.T.T. a 
învins cu 2—0 pe Electronul, o e- 
chipă cu reale posibilități. Deci, în 
finală se vor întilni CENTROCOO” 
și P.T.T.

întrecerile din cadrul Spartachia 
dei de vară vor continua pe frumoa 
sa bază a asociației sportive Tele
foane.

I. HUIDUMAC

Cea de a XVI-a ediție a campio
natelor republicane școlare la atletism 
a marcat o etapă însemnată în dez
voltarea acestei importante compe
tiții a elevilor. Spectatorii clujeni au 
urmărit cu interes, la finale, evoln 
tia tinerilor atleți. lupta îndirjită de 
la fiecare probă și au subliniat cu 
aplauze rezultatele cele mai bune. 
Păcat că vîntul, care a suflat în tim
pul concursului, a stînjenit efortu
rile concurentilor.

în numărul nostru de astăzi pu
blicăm, în continuare, rezultatele în
registrate. Corespondentul nostru 
PETRE NAGHI vă prezintă primii 
clasați în. probele juniorilor „mici": 

BĂIEȚI: 80 m : M. OI- 
teanu (Buc.). 9,1, L. Ma- 
zilu (Buc.) 9,2, C. Bla- 

' ga (Buc.) 9,3; 300 m:
Blaga 36,4, S. Pavniciuc, 
lAg.) 37,6, Gh. Ticușan 
(Br.) 38,0.- 1 000 m : Em. 
Cociș (Clj.) 2,37, 6 —nou 
record, C. Petrișor (Iș.) 

(2:3»8. C. Mureșan (Buc.) 
2:41,2; 90 mg: 1. Stan 
(Ag.) 13,0, V. Muller 
(Ban.) 13,0, P. Tudor 
(Buc.) 13,0; lungime: St. 
Lăzărescu (Buc.) 6,60, L. 
Mazilu 6,52, G. Cecală 
(Gl.) 6,47; înălțime: St. 
Blașco (Maram.), 1,78, L 
Epure (Ban.) 1,78, V. 
Szabo (Cluj.) 1,75; pră
jină : S. Marian (Buc.) 
3,80,- greutate; S. Sighi- 
șanu (Ag.) 15,20, R. Fe- 
nerstein (Criș.) 13,60, L. 
Marton (M-AM) 13,57; 
disc : R. Fenerstein 58,09, 
1. Rusu (Maram.) 47,48, I. 
Armean (Br.) 46,97; su
liță : S. Giubelan (Olt.) 
61,76, Th. Peca (Olt.)

61,70, I. Manea (Bac.) 51,20; ciocan: 
I. Ander (Br.) 48,78, D. Popescu 
(Buc.) 48,35, St. Toth 46,75.

FETE: 60 m : I. Lazăr (Clj.) 7,6 — 
record junioare II și rec. egalat ju
nioare I și senioare, R. Marinescu 
(Buc.) 7,8 , M. Toader (Clj.) 7,9; 
500 m: M. Toader 1:19,2, FI. Grigo- 
rescu (Buc.) 1:19,7, Cr. Strimbei (Ma
ram.) 1:20,7; 60 mg: S. Tănase (Clj.) 
9,3, FI. Itișan (Clj.) 9,4, Ed. Schall 
(Br.) 9,4; lungime: S. Tănase 5.44, 
Ed. Schall 5,43, Mi Varză (Br.) 5,32; 
înălțime: E. Stoenescu (reg. Buc.) 
1,61, S. Tănase 1,51, C. Popescu 
(Buc.) 1,48; greutate: V. Chițu (Ag.) 
12,22, G. Murărescu (Bac.) 11,69, Ec. 
Donca (Maram.) 11,46.

Brașoveanul Ștefan Șișcovici a ciștigat aruncarea 
ciocanului (6 kg) cu un rezultat promițător: 57,50 m..

TIMIȘOARA 5 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Jocurile se în- 
cheiaseră de cîteva minute și soare
le torid te îmbia parcă să faci o 
baie in Beqa. într-un colț al tribu
nei, pironit de parcă nu-i ntai ve
nea să părăsească locul, stătea 
un profesor cu păr argintiu, de pe me
leagurile Odorheiului. L-am văzut 

i în fiecare zi cu hrrtie și creion, no- 
i tîndu-și... fiecare gol, bătind din 

palme ca un copil pentru fiecare 
acțiune spectaculoasă, deși poate 
cele trei „X-uri“ pe care le-a ani
versat deja în învățămînt i-ar fi dat 
posibilitate să prefere un joc de 
șah sau o partidă de pescuit.

Este foarte adevărat însă că cei 
care au populat tribunele terenului 
Constructorul, în săptămî na ce 8-a 
scurs, fie ei chiar adepți ai fotba
lului, baschetului sau voleiului, au 
avut acum pe deplin posibilitatea 
de a deveni rnfocați suporteri ai 
handbalului. Pentru că, fără nici o 
exagerare, calitatea turneului mas
culin a depășit și cele mai optimis
te așteptări. Am admirat la cinci 
din cele șase finaliste r— Șc. m. nr. 
10 Timișoara (antrenor prof. M. Fis
cher), Șc. m. „I. L. Caragiale" Bucu
rești (prof. C. Mortun), Șc. m. „V. 
Alecsandri" Iași (prof. V. Lupașcu), 
Șc. m. „I. L. Caragiale" Ploiești și 
Șc. m. nr. 2 Brașov — predilecția 
pentru un. joc simplu, rapid și spec
taculos, la nivelul celor mai exi
gente pretenții, în care manevrele 
tactice — destul de bine intuite de ț 
elevi — au jucat de fiecare dată un 
rol important în evoluția- lor tine- j 
rii handbaliști — pornind de la blo- . 
caje, învăluiri și pînă la aruncări j 
lansate sau din evitare- — nu au 
scăpat nimic din arsenalul tehnic al I 
handbalului. Formațiile din Timișoara I 
și din București au adăugat baga
jului de cunoștințe tehnico-tactice 
un plus de temperament pare- le-a 
permis să ajungă la egalitate de 
puncte în fruntea clasamentului. Ie 
șenii însă merită un premiu de frn. 
musețe pentru cîteva din partidele 
jucate. A fost prima echipă de pe 
meleagurile moldovenești care a a-

,i ;)■

vut un cuvînt greu de spus într-un 
turneu final. Singurul lucru pe care 
l-am putea reproșa profesorilor este 
faptul că nu s-au orientat în selec
ția jucătorilor și spre elemente mai 
bine dotate fizic, pentru că oricum 
un plus de 4—5 cm la media de 
înălțime ar fi departe de a le dăuna.

în întrecerea fetelor — din nou 
victorie a Școlii medii nr. 4 Timi
șoara (prof. Tică Popa). Se pare că 
bănățencele sint decise să monopoli
zeze toate titlurile școlare mai în 
fiecare an, pentru că în vitrina for 
cu trofee nu mai găsești loc nici 
măcar pentru o plachetă. De data a- 
ceasta, învingătoarele au aliniat o 
formație nouă (cea- mai „vîrstnică* 
jucătoare avînd 16 ani !) cu mari 
perspective, fapt care subliniază 
posibilitățile acestui important nu
cleu handbalistic de la noi din- țară.

în încheiere vă propunem să reți
neți cîteva nume: E. Simo, S. Ar- 
ghir, C. Metzenrath (Șc. m. nr. 4 Ti
mișoara) ,E. Savu, A. Butan (Șc. m. 
,,Mihai Viteazul" București), surori
le Mariana și Florentina Tudor (A- 
rad), Ana Andrei (Odorhei) la fete;
l. Maurer, L Covaci (Șc. m. nr. 1Q 
Timișoara), D. Marin, V. Preotu (Șc.
m. „I. 1. Caragiale" București), T 
Plăcintă, A. Mateciuc, V. Pintilie 
(Iași), E. Ivan, St, Covaci (Brașov). 
Veți mai auzi cu siguranță de ele...

ADRIAN VASILIU

Concursuri, 
rezultate...

DUMINICĂ LA 
BAZINUL DINA
MO, echipa de 
polo I. C. Arad a 
furnizat o surpri
ză, terminind la e- 
galitate cu Rapid 
Bucutești : 2—2
(1—0, 0—1, 1—1, 
0—0).

In cealaltă partidă, Steaua a dispus 
de Voința Cluj, cu 10—2 (3—1, 3—1, 
2—0, 2—0), (G. CIORANU-coresp.).Etapa finală a campionatelor universitare in plină desfășurare

Tirgoviștenii in întrecere

Consiliul orășenesc UCFS Tîrgo 
viște- acordă o deosebită atenție bt> 
nei desfășurări ir Spartachiadei de 
vară a tineretului, faza a Il-a pn 
grupe de asociații sportive. Corn' 
sia de organizare a Spartachiadei a 
luat a serie de măsuri ca întreceri 
le sportive — pe echipe și indivi
dual — să aibă deplin succes. La. 
fotbal vor participa asociațiile spor
tive: Comerțul, Progresul, Viitorul. 
Flacăra, Metalul I și Metalul II — 
Tîrqoviște.

Pe poligonul „Metalul" se vor in 
trece la tir asociațiile: Avîntul, Fia 
căra roșie. Viitorul, Voința, Vlcto 
ria Tîrgovîște șî Progresul Tirgoviș 
te.

întreceri interesante se vor dispu
ta la atletism, handbal, volei-băieti 
și fete —, haltere, popice (echipe' 
cu participarea asociațiilor sportive 
Recolta, C.A.P. Răz.vad. Avîntul— 
Ulmi, Metalurgistul, Petrolul, Ener 
gia—Ialomița, Ciocanul din Tîrgoviș- 
te și altele.

Consiliul orășenesc Tîrgoviște s-a 
preocupat din timp de buna organi
zare a întrecerilor, de asigurarea 
bazei materiale și de pregătirea te
renurilor.

MIȘU AVANU-coresp.

(Urmare din pag. 1)

dați călduros de eforturile la 
,care i-au supus în ajun pe sportivii 
de la București II,. care i-au întrecut 
greu. (3—2), ieri n-au confirmat. Sau, 
mai bine spus, adversarii nu i-au 
lăsat. Campionii din. 1963, brașovenii, 

. desfășurînd un volei modern. îmbi- 
rnînd lăudabil subtilitatea cu forța, 
'practicing dublaje excelente și im- 
, punincfu-se mai cu seamă prin buna 
pregătire a blocajelor și prin efica- 

icitatea agresivității acestora, au ob
ținut o victorie netă, deși pe-alocuri 
muncită din pricina, reducerii exage
rate a ritmului de joc și a atenției: 

'3—1 (15, 8, —(0, 5). Cei mai buni de 
'la învingători — Xjculcscti, Hidian, 
Timolte. De la învinși, aie căror pri
mordiale scăderi au fost dublajul o- 
(ensivei și atacurile șablon, s-au re
marcat Moșescu și Goja.

Echipele de volei au astăzi zi de 
odihnă. Ele reiau întrecerea mtine, de 
la orele 8 și 16,30, pe bazele sportive 
de la „Drept" și de la I.M.F.

DISPUTE ATRACTIVE LA BASCHET

De la zi ta zi, întrecerile baseftetba- 
liș-tilor devin tot mai atractive. Dintre 
jocurile zilei a treia, deosebit de intere
se nte au fost cele dintre București I— 
Timișoara la fete și București I—Galați 
și Brașov—Tg. Mureș la băieți. Intilnirea 
feminină dintre București I și Timișoara 
a scos în evidență buna pregătire tch-

nieă șf tactică a formației bucureștene 
care, prin victoria obținută, a mai fă
cut un pas spre cucerirea titlului de 
campioană universitară:. Chiar de la în
ceput inițiativa este de partea ei. șj în 
min. 10 conduce cu 24—14. Timișorencele, 
lipsite de o pregătire fizică corespunză
toare. nu pot face față ritmului impus 
și scorul ia proporții încă din prima re
priză: 5&—27 pentru București I. Tn final, 
bucureștencele cîștigă cu 107—51. S-au 
remarcat Dumitrescu, C. Gheorgiiei, Na* 
g:hi (Buc. I) și Munteamu, HoloșL Klein 
(Timișoara}.

Deși învinși la o diferență apreciabilă 
de formația București I, studenții din 
Galați au contribuit Ia realizarea unui 
frumos spectacol, aplaudat de public. 
Ambele echipe au jucat în viteză, cu ac

țiuni bine gîndite, creînd faze spectacu
loase. Au învins pe merit bucureștenii 
care, avînd o formație redutabilă. au 
condus de la început pînă lai sfîrșit.. 
Partida s-a terminat cu rezultatul de 
104—34. Cei mai buni: Iecheli (24). Dia- 
conescu (20), Haneș (12), Tudosi (10), Di- 
maneea (8) de la București I și Comă- 
niță (12). Chivulescu (10), Mânu (6) de la 
Galați. Un meci interesant a fast cel 
dintre echipele masculine ale orașelor 
Brașov și Tg. Mureș. Mobilizincîu-se mai 
bine în final, brașovenii au învins cu 
73—5^. Alte rezultate: FETE: București 
I — Iași 98—45 (42—20); BAIEJI; Oradea 
— Tg. Mureș 02—04 (35—337; Brașov — 
Petroșeni 73—56 (30—21).

G. CIOftAN-U — coresp.

CAMPIONATUL DE SĂRITURI AL 
CAPITALEI s-a bucurat de un deo
sebit succes, datorită în special hu
nei comportări a celor mai tineri 
concurențL Aceștia (C. Nedelcu, l. 
Uieș, Dacia Schi'.etu, Mariana Voi- 
nea, Rodica Popescu), în vîrstă 
de 12—14 ani, au manifestat o bună 
pregătire și un real talent, execu- 
tînd corect sărituri cu coeficient 

destul de ridicat. Demn de subliniat 
este faptul că primii clasați la ca
tegoria juniori II (de fapt, cop i)au 
ohțimit un punctaj superior juniori
lor „mari*. Bine organizat, campiona
tul Capitalei a constituit o frumoasă 
propagandă pemru sărituri. Rezultate 
tehnice : sărituri de la trambuiină.

Concurs de schi pe Valeu Aibă
Comisia regională Ploiești a luat o 

Inițiativă interesantă oganizind. în p!i- 
nă vară, un concurs de schi (slalom 
special) la care au participat numeroși 
sportivi fruntași.

Concursul a avut loc duminică, pe 
Valea Albă la 1 800 metri altitudine.

în cursa rezervată seniorilor pe pri
mul loc s-a clasat Cornel Tăbăraș 
tCarpați Sinaia), urmat de Gh. Bălan 
(A. S. Armata Brașov) și Spiridon Bă
lan (Voința Sinaia).

Liliana Blebea (A.S.A. Brașov) a ieșit 
^uriiutatviuv iu fegtfWă,

fiind uriTiată de Magdalena Bîră (Ști
ința Brașov) și Edith Suteu (A. S. Ar
mata Brașov).

La juniori, cel mai bun s-a dovedit 
a fi Ion Juncu de Ia Școala sportivă 
de elevi Sinaia. Pe focurile următoare 
s au clasat Xieolae Andreescu (Dinamo 
Brașov) și Marian Ștefanescu (Voința 
Sinaia).

Câștigătorilor Ii s-au înmînat cupe 
și diplome.

MIHAI BOTA
=5=.

Vacanță de vară? Nu, perioadă pregătitoare!
(Urmare din pag. 1)

și echipa trebuie să se antreneze, 
gradat, cu multă atenție, tn felul 
acesta, perioada pregătitoare devine 
perioada precompetițională.

Abordarea unui campionat de că
tre o echipă cu numai 3—4 săptâ- 
mini inziintea primului joc oiicial 
constituie pur și simplu o desconsi
derare a unei competiții de o deose
bită importantă și valoare pentru 
formarea și perfecționarea jucătorilor.

Ținind seama de durata acestei 
perioade, noi, la echipa masculină 
a clubului Rapid București, o folo-

ne apropiem de începerea: campiona
tului, acordăm pregătirii fizice ge
nerale și speciale o atenție tot mai 
mare, în scopul de a atinge forma , 
sportivă maximă chiar de la prima I 
etapă a campionatului. De cele inai 
multe ori, în perioada pregătitoare 
efectuăm antrenamente în comun la 
munte, lucrînd. circa două săptă- 
mini cîte două antrenamente pe zi. !

Cu o astfel de pregătire se poate 
„ataca" cu încredere noul campionat 
și sînt convins că rezultatele vor îi 
mai bune.

juniori l: 1. M. Munteanu Progre
sul) 107,43; 2. M. Concovac (CI. sp. 
școlar) 95,75; 3. N. Speriosu (C.Ș.S. 
94,68; juniori II: 1. C. Nedelcu
tC.SS„) 111,43; Z I. Ilieș (Progresul) 
97,02; junioare l: 1. Măriu-ca Isă- 
cescu (Progresul) 92,74; 2. N atașa- 
Teodorescu (C.S.S.) 70.63; junioare
II: 1. Dacia Scflileru (C.S.SȚ 96.61;
2. Rodica Popescu (S.S.E. nr. 1) 92,68,
3. Mariana Voinea (C.S.S.) 87,82 ,- 
sărituri de Ia platformă, pmiori l : 
1, M. Munteanu 84,20; 2. C. Roncea
(Progresul) 81,76; 3. N. Speriosu 76,25; 
juniori II : î—2. C. Nedelcu și J. 
Treistani (Progresul) 84,SI; 3. 1. Ilieș 
75.79; junioare I r 1. Măriuca Isăcescu 
50,41; junioare II: I. Daci-a- Schileru 
36,08,- 2. Rodica Popescu 35,75.

sim in special pentru îmbogățîf’Bă 
bagajului tactic al formației, cău- 
tînd ca pe baza concluziilor anali
zei campionatului să completăm sis
temele de joc cu noi combinații, 
pentru a pune în> valoare calitățile 
fiecărui jucător. în perioada de vară 
se poate lucra cu răbdare, fără 
„presiunea'' apropierii meciurilor de 
campionat, căutind stimularea inte
resului pentru jocul tactic. Organi
zăm partide amicale și competiții fa 
care iau parte formații din categoria 
de calificare. De asemenea, insistăm 
asupra lucrului pentru individuali
zarea antrenamentului.

Pregătirea fizică generală este 
reactualizată în special prin practi
carea altor sporturi (fotbal, volei, 
atletism etc) și prin lucru cu halte
re. Desigur, numărul lecțiilor săp- 
lăminale, intensitatea și volumul lor 
sîftt «ăi șefule dgr, pe j^suxă ce

Campionatul republican 
pc echipe

Una din cele mai 
importante compe
tiții interne de 
tenis, campionatul 

mixte; se află 
De pilde, cu 

........ ....... .............. așa cum- ne-a 
| relatat corespo-ndentu-1 nostru Andrei 
, Szabo, la Tg. Mureș, formația Mure- 
i șui a reușit o victorie la limită, dat 
i meritată în dauna Electricei din Ti
mișoara cu scorul de 9—8. Rezulta
te mai importante : 
Iuhasz (E) 3—6, 5—7,

republican pe echipe 
in plină desfășurare, 
citva timp în urmă,

ru, 6—3, 4-—6, 6—3, 6—3, Precup 
(M) -— Gbrog (E) 4—6-, 4—6, Pre
cup, Preda — Gorfig, Zipzer 6—1, 
6—3. Tot în cadra-1 campionatului, 
simbătă și duminică, ne-a informat 
corespondentul regional P. Arcan, 
la Timișoara s-a disputat partida 
Electrica—U.T. Arad, încheiată în

Balog (M) —
6—0, 12—10,

6—3, B.alog, Loriuj:zi —Iuhasz, Spălas

favoarea primei formații cu 10—7:
Iuhasz (E) — Tacaci (UTA) 6—1,
6— 1, 6—2. Horvath (E) — Tacaci
1—6, 5—7, 3—6, Horvath -- Saiti
fUTA) 9—7, 6—4, 1—», 2—6, 5—7,
Iuhasz — Saiti 6—4, 10—12, 6 3.
6—2.
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Revista presei străine
CUM SĂ ÎNVĂJĂM PE COPII SĂ ToÂCE FOTBAL

...Și acum finala

Știința Cluj —Dinamo Pitești 
își vor disputa „Cupa R.P.R.“

NICOLA COMMLICL antrenor ai federației italiene, a publicat de 
curînd în revista sovietică „Futbol" un articol despre metodele de antre
nament folosite cu copiii. Considerăm interesant să reproducem acest 
articol.

Denumită de iubitorii fotbalului și 
.competiția K.O.", „CUPA RT.R.“ 
și-a meritat pe deplin — și în edi
ția de fată — această, subtitalatură.

Piteșienii au răsturnat toate pro
nosticurile și s-au calificat (pentru 
prima dată) in finală eliminînd, rînd 
pe rind, pe Steagul roșu, Rapid și, 
în cele din urmă, pe Dinamo Bucu
rești. Formația clujeană apare în fi
nală pentru a treia oaxă. Prima apa
riție: în linala primei ediții (1933— 
1934) cînd Universitatea Cluj a fost 
învinsă de Ripensia Timișoara cu 
5-—0; a doua, în finala ediției 1948— 
1949, cînd Știința Cluj a pierdut cu 
2—1 în fata C.S.C.A. București. Iar 

i treia oară acum, ca urmare a fap- 
•lui că studenții au avut o vîrstă 

medie mai mică decît a Progresului, 
ultima reprezentantă a fotbalului 
bucureștean în Cupă: 26 ani, 11 luni 
și 24 de zile, fată de 27 de ani, o 
lună și 25 de zile, conform calcule-

Campionatul repLrblican de juniori

Meciuri de calitate în grupa de la Sibiu
Timp de clteva zile, la Sibiu și Me

diaș, au evoluat — paralel — opt e- 
:hipe de juniori In cadrul turneului fi
nal al campionatului. Meciurile au 
fost urmărite de antrenorii federali I. 
Bălănescu și Gh. Ola, care se ocupă 
m problemele juniorilor. Iată părerile 
ov. I. BĂLĂNESCU ca privire la 
jrupa de la Sibiu :

— De la bun Început trebuie arătat 
ră cele patru echipe de juniori pre- 

jjțe săptămîna trecută la Sibiu au 
acut fotbalului o bună propagandă. 
A-ceasta cu toate că au fost formații 
rlasate pe locurile 2 și chiar 3 în se- 
•iile respective.

— Progresul a clștigat pe merit 
ireptul de a disputa finala?

— Dacă avem în vedere numai 
ruterea de luptă, se poate spune că 
ia. Dar, după părerea mea, cea mai 
lună echipă a turneului a fost Steaua 
București (antrenor : R. Catană). In 
special în primul meci, cu A.S.A. 
țg. Mureș, în care a învins-o cu 4—0 
ii a dat nota de calitate a jocului, 
Steaua a avut o evoluție bună, a- 
rlaudată în repetate rîndurî. In con- 
inuare însă, bucureștenii s-au com- 
wrtat mai slab din punct de vedere 
izi-c și au pierdut calificarea. Cu doi 
îtacanți centrali, lenti și lipsiți de 
rigoare, cu doi mijlocași valoroși, 
iar insuficient dotati fizic, Steaua 
iu a putut trăi numai prin valoa- 
ea deosebită a celor două extreme. 

”V echipă bine închegată s-a arătat 
fi și Știința Timișoara (antrenor 

>rof. I. lorrescu), alcătuită din jucă
uși cu o bună medie de înălți-

H.,75 m— 1,76 m). După un în- 
Slab, timișorenii și-au revenit, 

iu practicat un joc colectiv, în viteză, 
Iar revenirea lor a fost tardivă. Lu- 
ruri frumoase a arătat și A.S.A. Tg. 
-Iureș (antrenor: R. Brassay), cu toate 
ă s-a clasat pe ultimul loc. Mureșenii 
u o .echipă ca o tehnică bună, dar 
otal dezavantajată fizic. Ei au pres
at, în general, jocuri plăcute, dar 
ără finalitate.
— Totuși, despre Progresul ce ne 

•ufeji spune ? 

lor făcute ieri dimineață la federa
ție, după fișele jucătorilor,

„înaintea prelungirilor de la Bra
șov, ne spunea Ozon, antrenorul 
Progresului, am vrut ca locul lui 
Cosma, care era foarte nervos, să fie 
luat în poartă de Mîndru- Acesta 
însă, dînd încă o dată dovadă de 
indisciplină, a refuzat să intre pe 
teren, spunînd că nu se simte în 
largul lut Cum Mîndru era mai tînăr 
decît Cosma cu doi ani, la calcularea 
vîrstei am fi ieșit noi._ victorioși și 
am fi disputat finala cu Dinamo Pi
tești" ! De, așa se întîmplă cînd ju
cătorii nu sînt disciplinați. (n.r. Dar 
cine se face vinov-at de acest lucru?)

Și un ultim amănunt în legătură 
cu finala: s-ar putea ca în formația 
clujeană să nu joace Adam, golge- 
terul campionatului și al „Cupei" 
pentru că se căsătorește. Și cum 
nunta a fost amînată pînă acum do 
două ori din cauza fotbalului...

— A început slab, vorbesc despre 
jocul cu Știința Timișoara, și a ter
minat destui de bine. Formația bucu- 
reșteană a excelat prin combativitate 
și o deosebită voință de victorie. A- 
ceste două elemente au stat la baza 
calificării ei pentru finala campiona
tului republican de juniori. Din punct 
de vedere tehnico-tactic fotbaliștii de 
la Progresul nu au strălucit. Jocul 
lor a fost confgz, baz.at pe luptă.

— Ce elemente ați remarcat?
— Dintre juniorii născuți în 1947 

și mai mici am reținut pe Ardelea- 
nu și Bodnărescu? cei doi portari de 
la Știința Timișeara, Roman, Gro- 
zăvescu și Regop tot de la Știința. 
Al. loniță, Mirăuță și Gh. Nicolae 
de la Progresul, Tonca Crăciunoiu, 
Manea de la Steaua, Costea și Incze 
de la A.S-A. Tg. Mureș.

— m. 1. —

Portarul echipei din Gherla, Botiș, s-a dovedit din nou un jucător de nădejde 
al echipei sale. (Fază din meciul retur Laromet Buc.—C.l.L. Gherla. Pentru 

baraj se va disputa al treilea meci, miercuri 7 iulie la Cimpina).
Foto : St. Ciotloș

„Planul de perspectivă este întoc
mit pe 4 ani pentru copiii de la 10 la 
14 ani. în primii doi ani sint prevă
zute sarcini privind tehnica elemen
tară (individuală), iar în următorii 
doi ani, introducere în jocul colectiv. 
Se începe cu jonglerie, care-i asigură 
copilului simțul și controlul mingii, 
în același timp, se predau și bazele 
jocului de fotbal: lovire și preluare, 
conducerea mingii, diferite procedee 
de pasare și preluare din mișcare și 
din zbor, jocul cu capul, mijloacele 
tehnice ale jocului portarului etc. 
învățarea acestora se face global, 
lucrîndu-se de două ori pe săptămînă. 
în această perioadă, cu copiii de 
10—12 ani, sînt permise și mici con
cursuri : jocuri simple pentru odihnă 
activă, jocuri distractive, care permit 
antrenorului să constate dacă copiii 
reușesc să aplice cele învățate.

în următoarea perioadă, între 
12—14 ani, se începe învățarea me
todică a tehnicii, adică pregătiera 
pentru jocul colectiv. Se introduc în 
lecții sarcini ca : combinații în 2 și 3, 
joc cu schimburi de locuri, pase în

Azi se deschide cursul de perfecționare a antrenorilor
în cursul dimineții de azi, la cen

trul „23 August" are loc deschiderea 
unui nou curs de perfecționare a 
antrenorilor de fotbal. După cum ne 
spunea tov. Gb. Slănculescu, secre
tarul cursului, la program participă 
toți antrenorii echipelor din catego
riile A și B, cîtiva antrenori ai unor 
echipe din categoria C, o serie de 
antrenori mai tineri, de perspectivă, 
ca și președinții colegiilor regionale 
de antrenori. Prezența acestora se 
explică prin faptul că lucrările 
cursului vor trebui să fie aduse la 
cunoștința tuturor antrenorilor și 
instructorilor din regiuni.

La curs, care durează opt zile 
(6—14 iulie), au fost invitați și an
trenorii Gabriel Gabrijelevici (Iugo
slavia). care va vorbi despre „Pro
blemele tehnice actuale în fotbal" și 
J. Woosman (Anglia), antrenorul e- 

diagonală etc. Paralel, copiii sînt in- 
struiți în ce privește protejarea min
gii, demarcarea, sînt obișnuiți cu si
tuații de atac și apărare (repartizarea 
jucătorilor în cîmp, orientarea, pri
virea periferică). Aceste deprinderi 
se formează în concursuri mici ca 
durată. în același timp cu pregătirea 
tehnică se desfășoară și pregătirea 
fizică. în acest sens, antrenorul tre
buie să stăpînească cunoașterea par
ticularităților de vîrstă a copiilor pen
tru aplicarea unor exerciții ca : dez
voltarea tortei, vitezei și indemînării.

Copilul trebuie să plece de la lec
ție cu o senzație de plăcere, mulțu
mire și de interes, cu convingerea că 
tot timpul a aflat ceva nou, că per
manent face progrese.
EXEMPLU DE LECȚIE ÎN ȘCOALA 

ITALIANA
Durata: 40 minute,- 12 copii, fie

care cu mingea.
încălzire: 5 minute: cu mingea în 

mîini, copiii merg sau aleargă, a- 
runeînd mingea pe coapse, apoi o 
prind. Același lucru de două ori pe 

chipei Aston Villa, care va confe
renția despre „Noutăți în jocul si 
antrenamentul marilor echipe de fot
bal". în calitate de cursanți vor par
ticipa un antrenor din Grecia și altul 
din Turcia-

Numerele eiștigătoare la concursul
Sporlcxprcs nr. 11, trimestrul 111965
164.291 LEI REPORT LA CATEGORIA I PENTRU CONCURSUL 

PRONOEXPRES DE MINE 7 IULIE 1965
La tragerea concursului Sportexpres 

nr. 11, trimestrul II 1965, au fost extrase 
din urnă următoarele numere sau ter
minații eîștigâtoare (lia flecare extragere 
sint trecute in următoarea ordine : ex
tragerea, numărul sau terminația cîștl- 
gătoare) :

Numere de 6 cifre : I: 529.114 (autotu
risme FIAT 1100 F), II: 848.698 (autotu
risme FIAT 1100 F), III: 970.942 (autotu
risme FIAT 1100 F), IV: 986.652 (autoturis
me FIAT 1100 D). V: 914.198 (autoturisme 
FIAT 1100 D). VI: 366.463 (autoturisme 
TBABANT-COMB1), VII : 714.037 (autotu
risme TRABANT-COMBI), VIII : 011.947
(autoturisme TRABANT-COMBI), IX: 
464.196 (autoturisme TRABANT-COMBI), 
X: 355.576 (©utoturisme TRABANT-COM
BI).

Ciștiguri în obiecte au obținut bilețele 
cu următoarele numere sau terminații : 
XI : 238.994, XII: 909.670. XIII: 959.012,
XIV: 152.364, XV: 291.817, XVI: 126.943, 
XVH: 942.685, XVIII: 257.808. XIX: 445.208, 
XX: 999.919, XXI: 998.144, XXII: 986.678. 
XXIII: 736.496, XXIV: 446.264, XXV:
082.436, XXVI: 552.971, XXVII: 766.689, 
XXVIII: 381.624, XXIX: 291.784, XXX: ter
minațiile 89.500 (excursii cu autocarul în 
R.S. Cehoslovacă și R.P. Ungară), XXXI: 
terminațiile 92.768 (excursii cu autocarul 
în R.S. Cehoslovacă și R.P. Ungară). 
XXXII: terminațiile 50.376 (excursii cu 
autocarul în R.S. Cehoslovacă și R.P. 
Ungară), XXXIII: terminațiile 94.403, 
XXXIV: terminațiile 89.613, XXXV: ter
minațiile 1.858. XXXVI: terminațiile 
6.235, XXVII: terminațiile 3.593. XXXVIII: 
terminațiile 9 586. XXXIX: terminațiile 
202 (cite 100 lei) și XL: terminațiile 44 
(cite 50 lei).

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 28 

(etapa din 11 iulie 1965)
I. Dinamo Pitești — Știința Cluj (ti- 

fiecare coapsă. în alergare sărită, 
mingea se transmite de la un picior 
la celălalt. Mingea sub talpă: la 
fluier se aruncă în sus pe coapsă. 
Se repetă exercițiul, însă mingea 
se aruncă pe cap. Exerciții de înde- 
mînare: fîexarea genunchilor din 
mers (brațele în față), cercuri cu 
brațele, diferite fandări.

Exerciții de tehnică: 10 minute
pase în perechi, cu oprirea și pre
luarea balonului cu partea internă a 
labei piciorului stîng și drept. Pase 
directe cu partea interioară și exte
rioară a labei. Lovituri cu vîrful și 
preluarea prin diferite procedee, cu 
accent pe viteza de execuție (un-doi). 
Aruncarea mingii și oprirea cu pieptul 
și loviri din semi-zbor. Concursuri 
de tenis cu piciorul.

Exerciții de pregătire fizică : 4 mi
nute sărituri pe loc, flexia genunchi
lor si a trunchiului, îndoiri laterale, 
sprinturi. Exerciții pentru îndemînare 
(generală și specială). Jocul „cel mai 
repede", apoi pase, protejare, demar
care (IO minute). Exerciții cu parte
ner: alergare ușoară cu pasare a min
gii, pase în 3, atacuri cu scop de 
deposedare, conducerea mingii în 
tempo variat. Jocuri în pătrate: 3 
contra 1, 4 contra 2 etc. 5 minute de 
joc pe teren cu 40/60 m între echipe 
de cite 3 jucători. Concurs 6 contra 6 
pe */2 teren. în final — o alergare 
liniștitoare în jurul terenului".

UN NOU JOC AL RAPIDULUI 
ÎN „CUPA BALCANICA"

Miercuri 17 iulie, pe stadionul Ciu
lești, Rapid va întîlni formația alba
neză 17 NANDORI, în cadrul „Cupei 
balcanice". Meciul va fi condus de ar
bitrul turc Hakki Gur&z.

nala Cupel R.P.R.) (pron. pauză)
II. Dinamo Pitești — știința Cluj 

(proa, finial)
III. Progresul Buc. — Știința Cluj (fi

nala camp, juniori (pron. pauză)
IV. Progresul — Știința Cluj (pron. fi

nal)
V. Victoria Criș — C.F.R. Caranșebeș

VI. Progresul Reghin — Unio S. Mare
VII. I.M.U. Medgidia — Rafinăria Cîm- 

pina
VIII. Minobradul V. Dornei — Minerul 

Comănești
IX. Oltul R. Vîlcea — S. N. Oltenița
X. Știința Petroșeni — Progresul Stre- 

haiia
XI. Unirea Negrești — Ancora Galați

XII. învingătorul dintre Laromet și 
C.l.L. Gherla — Metalul copșa 
Mică

Pe fluturașii șl afișele de etapă, echipa 
Dinamo Oradea, care nu mai parti
cipă la meciurile de baraj, a fost înlo
cuită cu Victoria Criș.

Prima echipă de Ia meciul XH (învin
gătorul dintre Laromet șl C.l.L. Gherla) 
va fi cunoscută după disputarea celui 
de al treilea meci.

PRONOEXPRES
Premiile concursului Pronoexpres nr. 

26 din 30 iunie 1965.
Categoria a n-a : 1 variantă a 42 449 

lei :
Categoria a H-a : 3 variante a 17 449 

Iei ;
Categoria a IH-a : 40 variante a 1879 

lei ;
Categoria a IV-a : 186 variante a 519 

lei ;
Categoria a V-a : 1 052 variante a 91 lei; 
Categoria a Vl-a : 4 513 variante a 29 

lei ;

Rubrică redactată de Loto-Fronosvort.

Prezența la startul celui de al 
doilea Festival al filmului, desfășu
rat recent la Mamaia, a valoroasei 
pelicule a lui Liviu Ciulei, Pădurea 
spînzuraților, exuberanța și tinerețea 
din Cartierul veseliei (regizor Ma- 
nole Marcus) și Gaudeamus Igitur 
(Gh. Vitanidis), măiestritul Harap

„Pelicanului alb" i-ar place și sportul...

Alb al lui Ion Popescu—Gopo, noul 
Vtdpașin creat de Franclsc Mun- 
teanu în filmul Dincolo de barieră, 
cît și diversitatea aspectelor de 
viață cuprinse într-o serie de scurt- 
metraje — toate laolaltă au înscris 
o nouă victorie în palmaresul ci
nematografiei românești. Și ea se 

pregătește în prezent să dea noi 
examene de maturitate. Că le va 
trece cu succes, chezășie stau reali
zările de pînă acum, cît și perspec
tivele înfățișate de tov. Eugen Mân
drie, directorul genera! al Studioului 
„București", într-un interviu apă
rut recent în Contemporanul. Pe 

platourile de la Buftea se preco
nizează noi metode de muncă 
și creație, se anticipează, în discu
ții și în planurile de activitate deo
camdată, un adevărat reviriment în 
cinematografia noastră.

Ne folosim de acest prilej pentru 
a pleda în favoarea filmului artistic 

cu temă sportivă. De fapt, nici nu 
prea ar fi nevoie de o pledoarie, 
dacă ținem seama de interesul pe 
care îl suscită azi cultura fizică și 
sportul în rindul a milioane de oa
meni care, amintim, sînt în același 
timp și iubitori ai celei de a șaptea 
arte. Totuși, să argumentăm.

La o serie de ramuri de sport o- 
cupăm locuri de frunte pe plan 
mondial. Pînă și fotbalul a început 
să „miște"!... Avem apoi o tradiție 
în sport, un istoric cu o evoluție 
atît de deosebită în trecut și astăzi. 
Avem o școală proprie a sportului 
românesc...

Oare toate acestea nu justifică 
pe deplin dreptul la un film bun, 
cu o înaltă ținută artistică, funda
mental deosebit de cele realizate 
pînă acum, în care sportul servea 
doar ca un simplu pretext ? De ce 
trebuie să așteptăm ca unei Io- 
landa Balaș, de pildă, să-i consa
cram un film-portret din amintiri 
și nu unul în prezent, avînd în ve
dere atît caracterul lui educativ, cît 
și veridicitatea ce ne-o oferă im
presionanta ei luptă cu centimetrii. 
Apoi, fiii Deltei, care au ajuns să 
dețină titluri ele campioni mondiali 
și olimpici, n-au o poveste intere
santă, demnă de a fi transpusă pe 
peliculă ? Dar handbaliștii noștri, 
rugbiștii, un Cernea și mulți alții 
care, un an sau mai mulți la rînd 
au fost recunoscuți drept cei mai 
buni din lume, toți aceștia nu o- 
feră suficient material de inspirație?

In cinematografie, ca și în cele
lalte arte, se pune cu acuitate pro
blema ancorării în actualitate. Ei 
bine, lupta sportivilor pentru a 
aduce în dar patriei un nou tro
feu, lacrimile acelea izvodite din- 
tr-un puternic patriotism ori de cîte 
ori, în acordurile Imnului Republi
cii, urcă pe podiumul învingătorilor, 
toate acestea se încadrează în actua
litatea noastră socialistă.

Sînteni convinși că, îndreptîndu-și 
atenția cu toată dragostea spre a- 
cest domeniu de activitate, scena
riștii și regizorii noștri ar afla sa
tisfacții artistice nebănuit de mari, 
fie că ar opta pentru filmul-por- 
tret, fie pentru cel epic sau dra
matic.

Cu o condiție : să nu fie făcut 
de la televizor.

OCTAVIAN GÎNGU



. .................................................. ......................................... ...........................................................................
1 Trimisul nostru special la Paris, TIBERILI STAMA, ne transmite: |

în semifinalele campionatului mondial
• TRĂGĂTORII ROMANI AU DOMINAT PROBA DE PISTOL VITEZ
• N. ROTARU A OBȚINUT UN NOU RECORD AL ȚARII

PARIS, 5 (prin telefon). — „Totul 
s-a terminat bine pentru do, dar se 
putea și mai bine /' 
cuvinte ne-a î

mică decepție. E foarte adevărat că 
româncele n-au fost lăsate să arate 
tot ce pot pentru că arbitrajele, în 
unele cazuri, au lăsat de dorit". 
Iar cunoscutul specialist maghiar 
Bela Bay spune și el același lucru : 
Jn general, arbitrajele din turneul 
final nu au fost omogene. Dacă fos
tul campion mondial fi olimpic 
Christian d'Oriola s-a comportat la 
înălțime, colegul său Bouhatell a 
fost neatent, pot zice chiar incorect. 
In felul acesta fetele do nu au 
putut să-și etaleze valoarea ; rezul
tatul unora dintre asalturi a fost pur 
și simplu întors /“.

Socotim că aceste declarații sînt 
edificatoare. Iar faptul că întreaga 
echipă de floretă feminină a Româ
niei a intrat în turneul final e con
siderat de specialiști ca un succes 
deosebit. De altfel, dl. PIERRE 
FERRY, președintele Federației in
ternaționale de scrimă, a felicitat 
delegația noastră, scoțînd în evi
dență omogenitatea ei valorică. Pe 
firul acestei omogenități se dau 
pronosticuri în sensul că în proba 
feminină pe echipe, țara noastră 
are toate șansele să repete — 
chiar la un diapazon mai înalt — 
succesul de duminică seara. înce
putul a și fost făcut : victorie cu 
12—4 în fața Finlandei.

Am continuat cu victoriile în fața 
Olandei (9—4) și Suediei (9—5) ca- 
lificîndu-ne astfel în semifinale. 
Marți dimineața echipa noastră în-

tîlnește Ungaria, apoi, în caz de 
victorie, pe învingătoarea dintre 
U.R.S.S.—Italia, în cadrul finalei.

în proba masculină de floretă 
pe echipe, România a întrecut Spa
nia cu 15—1 (Haucler 4 v, Csip- 
ler 4 v, Drimbă 4 v, Mureșanu 
3 v — respectiv Pinllos 1 v). In 
meciul următor, floretiștii noștri au 
tras cu cei maghiari și au pierdut 
cu 7—9. Dacă ar fi manifestat un 
plus de hotărîre în finalul meciului, 
trăgătorii noștri, care au condus 
cu 6—4 și 7—5, ar fi putut ter
mina victorioși și în această întîl- 
nire (Mureșanu 2 v, Drimbă 2 v, 
Falb 2 v, Haucler 1 V — Szabo 
2 v, L. Kamuthi 2 v, Pacsri 1 v, 
I. Kamuthi 4 v).

Luni, floretiștii noștri au fost 
parcă alții, au luptat în fiecare a- 
salt cu multă dîrzenie, pentru fiecare 
tușă. Ca urmare: două victorii con
secutive: 9—2 cu R. F. Cermană 
(Drimbă 3 v, Mureșanu, Csipler și 
Falb cîte 2 v, respectiv Melhl și 
Geuter) și 9—5 cu Japonia (Mure
șanu 3 v, Drimbă, Csipler și Falb 
cîte 2 v, respectiv Shimizu și Toda 
cîte 2 v, Okawa 1 v). După victoriile 
obținute, echipa Românie: s-a cla
sat pe iocul V cel mai bun rezul
tat obținut pînă în prezent la mon
diale de floretiștii noștri. Pentru 
locurile 3—4: Franța—Ungaria 9— 
6. în finală s-au întîlnit U.R.S.S. 
și Polonia, victoria revenind sporti
vilor sovietici cu 9—3.

finalei.— putea și mai bine /“ ■— cu aceste
§ cuvinte ne-a întîmpinat duminică
= seara, la ieșirea din sala „Pierre de
| Coubertin", dl. Rene Mercier, mem-
~ bru în directoratul tehnic al cam-
§ pionatelor. El s-a referit la faptul
§ că Olga Orban-Szabo a ocupat lo-
S cui al doilea, după Galina Goro-
Ș hova. O medalie de argint, meritată,
= caie confirmă valoarea scrimei fe-
= minine românești pe plan interna-
| țional. în același fel trebuie apre-
2 aiate și rezultatele celorlalte trei
= floretiste din lotul țării noastre :
= Maria Vicol — locul IV, Ecaterina
2' Iencic — locul V și Ileana Drimbă
2 — locul VI.
= Este foarte adevărat că se putea
2 realiza mai mult, încă o medalie
= cel puțin. Dar ceea ce le-a stopat
3 pe scrimerele noastre au fost două
2 lucruri : în primul rînd lipsa de
2 calm în finalurile asalturilor și, în
2 al doilea rînd, arbitrajele care au
| influențat soarta unora dintre asal-
2 turile decisive: Drîmbă—Prudskova,
2 Drimbă—Gorohova, Vicol—Goroho-
3 va, Vicol — Prudskova, Iencic —
:: Prudskova. Aceste asalturi le-am
2 pierdut la limită, cu 3—4, în toate
3 cazurile, deoarece arbitrii respectivi
3 ne-au frustrat cel puțin de două
2 tușe la fiecare asalt. De altfel, ar-
2 bitrul italian Malacame ne spunea :
3 „Dv. ați intrat în turneul final cu
= nutri speranțe și ați terminat cu o
fi ii hi in ni im iiiiiniHiiiininiiiiiiiHiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiii iiihiiiiiiih iiiiiniimmninniiiniiiiiin!nuiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiinii’!iiiiniiii unii iii iiiii:=

Corespondență specială din Praga

Timp de trei zile, localitatea elve
țiană Emmen a fost locul de desfă
șurare a unui important concurs in
ternațional de tir. La întreceri au par
ticipat sportivi din România, S.U.A., 
Franța, Austria și Elveția. Sportivii 
noștri au avut o comportare foarte 
bună la probele de pistol viteză și 
armă liberă calibru redus, 40 focuri 
poziția culcat. Pistolarii Marcel Roșea 
și Ion Tripșa s-au clasat pe primele 
două locuri, iar Nicolae Rotaru a ob
ținut un nou record al țării la proba 
de 40 focuri poziția culcat cu 400 p. 
din 400 posibile, iar Ia 60 focuri cul
cat Rotaru s-a clasat pe locul 3. Tot 
la proba de 60 focuri echipa 
a ocupat locul II.

REZULTATE: Armă liberă 
redus 3x40 — 1. Grilling 
1158 o., 2. Andersson (S.U.Ă.) 1155 
p......5. N. Rotaru 1139 p„ ... 11. M.
Ferecatu 1134 p., ... 14. T. Ciulu 1125 
p., ... 20. I. Olărescu 1117 p. Pe 
echipe — 1. S.U.A. 4583 p., 2. Elve
ția I. 4523 p„ 3. România 4515 p. Po
ziția culcat de la această probă a 
fost cîștigată de N. Rotaru cu 400 p. 
în urma barajului pe care l-a susținut 
cu americanul Wiecger (Rotaru 17

română

calibru
(S.U.A.)

muște, Wiecger 14 muște). 60 focur 
culcat — 1. Gunarsson (S.U.A.) 59' 
p., 2. Wiecger (S.U.A.) 595 p., 3. N 
Rotaru 592 p. Pe echipe — 1. S.U.A 
2370 p., 2. România 2344 p., 3. El 
veția I 2333 p. Pistol viteză — 1 
MARCEL ROȘCA 586 p„ 2. Ion Tripș
584 p., (a cîștigat la baraj cu elveția 
nul Albrecht), 4?M. Dumitriu 582 p 
... 13. V. Atanasiu 570 p. (a scăpat < 
siluetă la 4 sec. în manșa I). Pe cehi 
pe — 1. România 2322 p., 2. Elveți 
2310 p., 3. S.U.A. 2292 p. Pistol pre 
cizie — 1. Hemauer (Elveția) 552 p
2. Spâni (Elv.) 550 p., 3. Busche 
(Elv.) 548 p., ... 7 M. Dumitriu 544 p 
... 12. N. Bratu 538 p„ 13. T. Jeglinsch 
538 p., ... 24. G. Maghiar 524 p. P 
echipe — 1. Elveția I 2174 p., 2. Ro 
mânia 2144 p„ 3. S.U.A. 2137 p. Pis 
toi calibru mare — 1. Gohran (S.U.A.
585 p., 2. Albrecht (Elv.) 584 p., ... f 
N. Dumitriu 580 p., ... 10. V. Atanasii 
577 p., ... 16. M. Roșea 567 p„ ... lf 
G. Maghiar 565 p. Pe echipe — 1 
Elveția I 2321 p., 2. S.U.A. 2317 r
3. România 2289 p. Armă liberă ci
bru mare — 1. Andersson (S.U.A. 
1153 p.....  19. T. Ciulu 1100 p„ ... 21
N. Rotaru 1088 p.

A 3-a Spartachiadă națională a Cehoslovaciei
PRAGA, 5 (prin telex). — între 1 și 4 iulie s-a desfă

șurat la Fraga cea de a 3-a Spartachiadă națională a 
Cehoslovaciei, una din cele mai mari manifestări de 
cultură fizică și sport din lume. Uriașul stadion „Stra-

Înotătorii români au obținut
frumoase victorii în concursul

de la Belgrad
înotătorii români au obținut frumoase victorii în ziua 

a doua a concursului de natație de la Belgrad. V. Costa 
a cîștigat proba de 200 m bras cu timpul de 2:44,1. El 
a fost urmat de coechipierul său Șoptereanu — 2:45,0. 
Cristina Balaban a terminat învingătoare în probele de 
200 m spate și 200 m mixt, realizînd timpurile de 2:41,8 
și respectiv 2:46,0. Proba de 400 m liber s-a încheiat cu 
victoria iugoslavului Dijakovici — 4:37,3, urmat de Mo- 
raru (R.P.R.) 4:40,8 (Agerpres).

Actualitatea fotbalistică

hov', plin pină la refuz cu peste 200.000 de spectatori, 
a fost gazda acestui eveniment sportiv.

Reprizele de gimnastică ale tinerilor îmbrăcați în 
splendide costume s-au succedat în ritmul muzicii și al 
grației. în ziua deschiderii Spartachiadei, am văzut evo- 
luînd impecabil peste 14 000 de gimnaști care au prezen
tat compoziția poetică „Primăvara țării mele". în timp 
ce aceștia se îndreptau spre ieșire au apărut alți 13 440 
de băieți și fete, de vîrstă școlară, în costume albastru- 
deschis și alb-albastru, care au prezentat compoziția 
„învață și distrează-te“.

în zilele următoare au fost prezentate alte reprize, 
înflorit", 
la care

cu diferite teme : „Patria mea este un cimp 
executată de 16 000 de eleve,- „Cintecul păcii 
au evoluat 16 000 de sportive

La această grandioasă manifestare sportivă de mase, 
în care s-a îmbinat frumusețea și forța fizică, șl-au dat 
concursul peste opt sute de mii de sportivi din întreaga 
Cehoslovacie. Aceste zile vor rămîne de neuitat pen
tru toți spectatorii, pentru 
a frumuseții și tinereții, la 
a muncii pașnice.

că au asistat la o simfonie 
o manifestare a bucuriei și

redactor
JAN SOKOL

la „Ceskoslovenski sport

însemnări pe marginea campionatului mondial de fotbal 1966
• GRIJI LA COMISIA DE ORGANIZARE SI BIROUL DE PRESA • 2,4 MILIOANE DE BILETE PUSE ÎN VÎN- 
ZARE • DOI TURIȘTI DIN FALKLAND CURIOȘI SA VADA UN JOC... DE FOTBAL • SE CONTUREAZĂ 
CALIFICĂRILE ÎN TURNEUL FINAL

ț n aceste zile ale Iul Cuptor, fotbalul
I internațional a intrat într-o vacan

tă binemeritată. Martori ne sint 
filele goale ale calendarului pe care, 
pînă în septembrie, nu sînt consemnate 
meciuri in zona europeenă a prelimina
riilor campionatului mondial. Și, firesc, 
in timp ce răsfoiam filele calendarului, 
gindurile ne-au zburat înainte cu Un an, 
spre Anglia, unde exact in această pe
rioadă (mai precis între 25 iunie și 9 
iulie 1966), 16 echipe de pe glob iși vor 
disputa titlul de campioană a lumii.

Ultimele buletine informative ale bi
roului de presă de pe lingă comisia de 
organizare a campionatului mondial 
ne-au adus vești interesante legate de 
preludiul acestei mari competiții. Ea 
centrul comisiei de organizare a camr 
pionatultii, care iși are sediul în birou
rile stadionului White City din Londra, 
domnește din toamna anului 1963 (de 
cind comisia și-a început activitatea) o 
atmosferă febrilă. Aici sosesc zilnic mii 
și mii de cereri de bilete din toate col
țurile lumii. Pînă in iunie, numărul ama
torilor de bilete s-a ridicet Ia aproape 
1 000 000, iar de la 1 iulie, au fost puse 
în vînzare pentru cele 20 partide ale tur
neului final nu mai puțin de 2 400 000 bi
lete. Recordul in ce privește interesul 
pentru turneul din Anglia îl dețin, deo
camdată, doi turiști din îndepărtatele 
insule Falkland. Aceștia și-au justificat 
prezența cn spectatori la turneul final, 
prin........ simplul” motiv că n-au văzut
nici cind un joc de fotbal ! Și mai pa
sionantă este însă lupta pentru biletele 
rezervate ziariștilor I Pină acum, pentru 
cele 1 600 de locuri rezervate presei a 
sosit un număr dublu de cereri. In ase
menea împrejurări distribuirea lor con
stituie o mare dificultate pentru orga
nizatori.

Recent, o comisie de specialiști în 
frunte cu Sir STANLEY ROUS,' preșe
dintele FIFA, a ales mingea cu care 
se va juca în lurneul final. Trierea nu 
a fost prea ușoară. Au fost prezentate

aproape 100 de prototipuri ale unor fa
brici de mingi de fotbal din Anglia și 
alte țări din care a fost aleasă una, in 
urma unei examinări atente,

★

După cum am spus, jocurile din pre
liminariile campionatului mondial 
se vor relua la toamnă. Dar, pînă 

atunci să vedem care este situația in 
cele 14 grupe. In prezent, dintre cele 16 
finaliste se cunosc patru : Brazilia și 
Anglia (calificate direct). Mexic și Uru
guay, ciștigătoarele grupelor a XIII-® șl, 
respectiv a X-a.

Care vor fi celelalte 12 participante 
in turneul final ? In grupa I. tntilnirile 
dintre Belgia si Bulgaria vor fi hotări- 
toare. In grupa a Ii-a, partide dintre 
Suedia și R.F.G., care va avea loc la 
Stockholm, favorizează formația gazdă. 
In grupa a UI-a, in cursă sint deocam
dată trei formații: Iugoslavia, Norvegia 
și Franța. Iugoslavii mai au de jucat 
meciuri impoi'ante cu Franța (la Paris) 
și cu Norvegia (Ia Belgrad), iar Norve
gia cu Franța (Ia Oslo). Aceste intîlnirl 
vor desemna echipa finalistă. In grupa 
a IV-a. pină în prezent. Portugalia are 
cele mai mari șanse, dar echipa țării 
noastre nu tt ieșit încă din cursă. In 
grupa următoare (a V-a) ișl dispută încă 
întîietatea cu șanse relativ egale Irlan
da de Nord, Olanda șl Elveția. Proba
bil. ciștigâtoarea grupei a Vl-a va fi 
Ungaria, care mai are de jucat pe teren 
propriu cu Austria și R.D. Germană. In 
grupa a Vil-a reprezentativa U.R.S.S. a 
luat un start remarcabil, obțlnînd șase 
puncte din tot atitea posibile. Ciștigă- 
toarea grupei a VUI-a va fl desemnată 
In urma celor două partide dintre Italia 
și Scoția. In fine, a IX-a echipă din 
zona europeană va fi desemnată după 
locul Irlanda—Spania, programat la Ma
drid. Intrucît spaniolii au pierdut pri
mul joc. in caz de victorie el vor fl ne- 
voiți să susțină un al treilea joc, pe 
teren neutru.

In zona sud-emericană două grupe ur-

mează să-și mai desemneze finalistele : 
grupa a Xl-a, Chile, Columbia și Ecua
dor și grupa a Xll-e ; Argentina, Pa
raguay și Bolivia; In acesie grupe. Chile 
și Argentina sînt Uavorite. In fine, în 
zona asiatică, R.P.D. Coreeană are cele 
mai mari șanse de calificare.

ION OCHSENFELD

SOFIA. — Două etape au mai ră
mas pînă la terminarea campionatu
lui bulgar de fotbal. Duminică, frun
tașa clasamentului, Levski, a termi
nat la egalitate (2—2) cu Slavia. 
Pentru a cuceri titlul,Levski mai are 
nevoie de un punct. Alte rezultate : 
Lokomotiv Sofia — Spartak Pleven 
4—2, Dunav Ruse — Spartak Sofia 
1 — 1, Lokomotiv Plovdiv — Ț.S.K.A 
Cerveno Zname 2—1, Spartak Plov 
div — Cerno More 1—2, Akademik 
— Botev Plovdiv 0—li Botev Vrata— 
Sliven 0—0, Marek
Clasament : Levski 38 p, Lokomotiv 
Sofia 35 p. etc. IT. Hristov-coresp.)

LISABONA. — Mare surpriză în 
finala „Cupei Portugaliei". „Trofeul"

Beroe 3—1.

a revenit echipei Setubal, care în fi 
hală a învins cu 3—1 ,1—0) cunos 
cuta formație Benfica Lisabona.

MADRID. — Peste 100 000 de spec 
tatori au urmărit pe stadionul „Berna 
beu" finala „Cupei Spaniei", în car 
s-au întîlnit echipele Atletico Ma 
drid și Saragossa. Fotbaliștii de 1 
Atletico au terminat învingători ci 
scorul de 1—0 (1—0). Unicul pune 
a fost marcat de Cordona în minutu 
20

• Rezultate din „Cupa Rappan" 
Szombierski Bytom-Motor Jena (RDC 
3—1; Zaglebie Sosnowiec — Empo 
Rostock 2—1; Chemie Leipziq — Pa 
gon Szczecin 3—1; Banik Ostrav? 
Gwardia Varșovia 5—1.

Atleții la start
CU PRILEJUL campionatelor inter

naționale ale Angliei de pe stadionul 
„White City" din Londra, sprintera 
poloneză Kirszenstei.i a egalat i 
dtil Europei în proba de 100 
cu timpul de 10,6. Campioana 
pică la săritura în lungime 
Rând (Anglia) a arătat o formă 
obtinînd victoria cu 6,40 m. Kii 
stein s-a clasat pe locul noi cu 6,39 
m. Ann Smith (Anglia) a obtinut vic
toria în proba de 880 yarzi fiind 
cronometrată în 2:07,5. Proba de 1 500 
m plat a fost cîștigată de cehoslo
vacul 
urmat 
3:56,9 
Peter
campion olimpic la Tokio, s-a clasat 
pe locul 7 cu rezultatul de 3:59.7

recor- 
yarzi 
olim- 
Mary 

i bună 
rszen-

Odlozil cu 'impui de 3:56,8 
de Devies (Noua Zeelandă) — 
și Whetton (Anglia) 3:57,7, 

Snell (Noua Zeelandă), dublu

LA VARȘOVIA s-au intîlnit echi
pele de atletism ale orașelor Varșo
via și Sofia. Victoria a revenit gaz
delor cu 103,5 — 86,5 (la bărbați) 
Și 59—58 (femei), Iată cîteva rezul
tate: Masculin — triplu salt: Stoi- 
covschi (S) 16,19 m; pră/ină : Hleba-

rov (S) 4,90 m. Ambele rezultate re 
prezintă noi recorduri ale Bulgarie 
înălțime: Iordanov (S) 2,10 m
ciocan: Ruth (V) 65,28; disc: Pial 
kowski (V) 59,94 m. I Feminin - 
disc: Mihailova (S) 53,96 m; lungime 
Iorgova (S) 6,12 m; Înălțime : Blagoe 
va (S) 1,68 m.

I---------
I ȘTIRI, I

I
I REZULTATE i
I
i
i
I 
I

Barkaia înscrie un nou gol în poarta daneză. Fază din meciul U.R.S.S. 
nemarca (6—0) din preliminariile campionatului mondial

Foto: TASS

HANDBAL. Jucînd duminică . 
la Moscova cu echipa Olandei I 
in preliminariile campionatului , 
mondial, handbalistele so-' 
tice au cîștigat cu scorul ae 
19—6 (8—2).
• Echipa R. P. Ungare a în

vins, tot în cadrul „prelimina
riilor", cu scorul de 8—6 echipa 
R.D. Germane. Meciul retur se 
va desfășura la 18 iulie.

NATAȚIE. La Belgrad s-a dis
putat meciul internațional de 
polo pe apă dintre echipele 
Partizan Belgrad și Burevestnik 
Moscova. Au cîștigat cu scorul 
de 4—2 (2—0; 0—0; 1—2;
1—0) jucătorii iugoslavi.

• în bazinul de înot din lo
calitatea Salon-de Provence a 
luat sfirșit turneul internațional 
de sărituri de la trambulină. 
Primul loc a fost ocupat 
înotătorul italian Bubiasi 
159,77 puncte. Pe echipe a 
tigat Italia — 142 puncte, 
mată de R.P. Polonă —
puncte, Franța — 66 puncte și 
Iugoslavia 36 puncte.

CICLISM. Etapa a 13-a din 
Turul Franței (Perpignan-Mont- 
pellier — 164 km), a fost cîș- 
tigată de italianul Durante in 
4h 04'34,0. în clasamentul ge
neral conduce italianul Girnon- 
di, urmat de Lebaube (Franța) 
Ia 3:10,0, Poulidor la 3:12,0. 
Rik van Looy se află pe locul 
8 la 5:41,0.

de 
cu 

cîș- 
ur- 
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