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Reeditând performanța de anul trecut

A. S. A. BACĂU A CIȘTIGAT CEA DE A XIII-a EDIȚIE
A bPARfACH IADEI MILITARE DE VARĂ

VOINȚA TIMIȘOARA și TINCA BALABAN 
(Rapid București) campioane ale R. P. R. 

pe anul 1960 la popice

CONSTANȚA 7 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Ieri după-amiază, pe 
stadionul „1 Mai" din localitate, în 
aceeași atmosferă de mare însuflețire, 
a avut loc festivitatea de închiderea 
întrecerilor finale din cadrul celei de 
a Xlll-a ediții a Spartachiadei mili
tare de vară.

Ora 19. Trompeții vestesc începe
rea festivității. In acordurile cunos
cutului marș sportiv al lui Dunaev- 
ski, pe stadionul împodobit sărbăto
rește, își fac apariția sportivii mili
tari care s-au întrecut cu toată dîr- 
zenia de-a lungul celor opt zile ale 
^(rneiilui final.
- Cp pritej.ul festivității de închidere, 
a luat cuvîntul generalul locotenent 
Alexandru Vasiliu, președintele comi
tetului de organizare a celei de a 
Xlll-a ediții a Spartachiadei mili
tare de vară, care a spus printre al
tele : „Nivelul la care s-au desfășu
rat majoritatea probelor a demon
strat hotărîrea participanților de a 
reprezenta c;t cinste unitățile din care 
fac parte, de a se întrece intr-o luptă 
dîrză, tovărășească, pentru desemnarea 
campionilor sportivi militari pe anul 
19 7'. Performanțele superioare cbținute 
în c i • Spartachiadei militare de va
ră sînt o consecință a dezvoltării con
tinue sub conducerea partidului, a

8n meci revanșă

Pasteur-Dunav Russe 7-3, la box
Mulți spectatori au fost prezenți 

sîmbătă seara la complexul sportiv 
Progresul pentru a asista la întîlnirea 
revanșă — la box — dintre echipele 
Pat . r șj Dunav Russe. Ei au avut, 
la sfîrșitul reuniunii o dublă satis
facție: întîlnirile au fost dinamice, iar 
victoria a revenit de data aceasta bo
xerilor de la Pasteur : 7—3.

Succesul pu-giliștijor bucureșteni este 
pe deplin meritat, chiar la acest scor, 
ei alcătuind o echipă cu boxeri de va
lori ridicate. Oaspeții au deplasat la 
București, așa cum ne așteptam, o for
mație destul de puternică, în care Șt. 
Neșev (ușoară), Pencev (cocoș) și 
Procopiev (cocoș) au excelat.

Primii care an urcat treptele ringu
lui au fost boxerii de categorie muscă 
R. Șerban și Ciorbagiev. Obstructionist 
și . confuz, Ciorbagiev s-a dovedit a fi 
un partener incomod. Beneficiind de o 
alanjă respectabilă, boxerul bulgar a 
punctat regulat la îneeputul partidei 
cu directe de stingă. Treptat însă, Șer
ban intră decis în lupta de aproape, 
și reface din handicap, datorită nume
roaselor croșeuri cu care își pistonea- 
ză adversarul la figură. In urma unor 
astfel de acțiuni, Ciorbagiev este tri
mis de două ori la podea, în repriza 
a doua și a treia, după care a recurs 
la țineri repetate, fapt care-1 determină 
în cele din urmă pe arbitrul V. Du
mitrescu să-l descalifice.

Cea de a doua victorie a pugiliștilor 
de la Pasteur a fost cucerită de Ma
rin Cristea în f'ața lui Rusev. Bucu- 
reșteanul s-a dovedit tot atît de bun 
4n acțiunile ofensive, cît și în defen
sivă. Rusev nu a putut face față a- 
tacurilor impetuoase ale lui Cristea și 
a fost nevoit să abandoneze lupta în 
repriza a treia, la cererea arbitrului 
bulgar, Jeicev (pentru a cărui manieră 
de arbitraj avem numai cuvinte de 
laudă). In continuare, cocoșii V. Stan 
și Procopiev au furnizat o dispută lip
sită de istoric, datorită boxerului nos
tru a .cărui comportare a lăsat de do
rit. Procopiev a cîștigat prin abandon 
în prima repriză. O decizie total ero
nată s-a dat în partida dintre V. Bar
bu și Pencev. Pugilistul de la Pasteur 
a fost creditat cu o victorie la puncte, 
pe care nu o merita. Neinspirat în ac
țiunile ofensive, boxînd anchilozat, 
Barbu a pierdut, după punctajul nos
tru, toate cele trei reprize.

Victima unei decizii la fel de ero
nată ca și în partida precedentă, a fost 
Gheorghe Predescu, care, deși s-a com
portat excelent în fața lui Âhniedov, a 

mișcării de cultură fizică și sport din 
patria noastră".

A urmat premierea echipelor cla
sate pe primele locuri.

★
In ultima zi a întrecerilor Sparta

chiadei militare de vară, în centrul 
atenției s-a situat ștafeta militară, 
probă deosebit de spectaculoasă, spe
cifică întrecerilor ostașilor armatei 
noastre populare. Proba, care presu
pune o pregătire fizică generală com
pletă, a dat cîștig de cauză reprezen
tanților A.S.A. Grănicerul (15:35,5), 
care au întrecut după o luptă strînsă 
pe reprezentanții A.S.A. Bacău.

Tot în cadrul întrecerilor sportive 
desfășurate azi, A.S.A. Or. Stalin a 
întrecut la fotbal A.S.A. Marina 2—1 
(1 — 1), iar la ștafeta de 4x400 m, ti
tlul a revenit echipei A.S.A. Bacău 
cu timpul de 3:37,5.

Iată campionii și echipele campi
oane ale celei de a XII l-a ediții a 
Spartach adei militare de vară :

Atletism : 1. A.S.A. Bacăii, 2. A.S.A. 
Marina, 3. A.S.A. Or. Stalin.

Natație: (echipe) 1. A.S.A. Marina 
82 p, 2. A.S.A. Bacău 53 p, 3. A.S.A. 
Or. Stalin 45 p.

Gimnastică: (echioe) 1. A.S.A. Ba
cău 218,83 p, 2. A.S.A. Or. Stalin 
218,10 p, 3. A.S.A. Cluj 218 p. La în- 

fost nevoit să părăsească ringul în
vins. Acționînd In compensație, arbitrii 
au făcut un deservici boxului în sine, 
fără să mai vorbim de nedreptatea 
care i s-a făcut lui Predescu. încă din 
prima repriză, reprezentantul nostru a 
lăsat să se întrevadă că este decis să 
cîștige. Atacînd cu precizie, îndeosebi 
cu un-doiuri la figură, Predescu și-a 
creat chiar de la început un avantaj 
serios, pe care l-a menținut pînă ia

R. CALARAȘANU

(Continuare ia pag. a 2 a)

Pe lacul Herăstrău, la concursul
Sîmbătă pe lacul Băneasa și du- 

' minică pe Herăstrău naviga o întrea
gă flotă: spărgătorul de gheață ato- 

’ mic „Lenin" se încrucișa cu motona- 
' va „Transilvania"; cargoul „Galați" de 
1 4500 t. construit în șantierele navale 
' din acest oraș dunărean pornise în 

cursă lungă; cîteva crucișătoare și 
distrugătoare... inofensive, tocmai erau 
lăsate la apă. în timp ce zgomotoșii 
„papuci zburători" se luau Ia întrecere 
pe apa liniștită a lacurilor. Impertur

Șalupa „Saturn' construită da pionierul Analolie Debinski a fost lansată la apă 
fi va parcurge firi greșeală traseul.

Foto H. Nanilj

div.dual: 1. E. Sandu (A.S.A. Cluj) 
37,85 p, 2. Gh. Simion (A.S.A. Ba
cău) 36,75 p, 3. V. Puiu (A.S.A. Cluj) 
36,60 p. 11

Box: (campioni): muscă: N. E- 
remia (A.S.A. Marina), cocoș: D. 
Râgălie (A.S.A. Marina), pană : Gh. 
Angliei (A.S.A. Or. Stalin), semi-

T. STAMA

(Continuore în paf. a 3-a)

A treia etapă a Alpiniadei de vară 
se va disputa in mai multe locuri

Alpinișlij sînt în plină activitate. 
După ce au luat cu asalt crestele Pie- 
trii Craiului și ale masivului Bucegi 
în cadrul primelor două etape ale Al- 
piniadei de vară, iată-i din nou — 
sîmbătă 13 și duminică 14 august — 
prezenți la etapa a IICa organizată de 
comisia de alpinism din cadru) consi
liului regional U.C.F.S. Stalin. In do
rința de a da posibilitate asociațiilor 
și cluburilor să participe la această ac
țiune cu Un număr eît mai mare de al- 
piniști, organizatorii, de comun acord 
cu comisia de alpinism din cadrul
F.R.S.B.A..  au stabilit ca echipele par
ticipante să se deplaseze — la liberă 
alegere — în una din următoarele re
giuni muntoase : Bueegi, Piatra Craiu
lui. Cheile Turzii, Cheile Bicazului, 
Cheile Roșia, Cheile Taia și Piatra 
Arsurii. Pentru o cit mai bună orga- 
nizare a acestei etape, comisia de alpi
nism din cadrul F.R.S.B.A. a numit 
delegați la fiecare punct de întîlnire 
a participanților Astfel, tov. Mircea 
Bogdan va fi prezent la cabana Că
minul Alpin din Bușteni : tov. Gheor
ghe Roșculeț la cabana Plaiul Foii, tov. 
Petre Baroane la cabana Suhard (stați
unea Lanul Roșu), în timp ce pentru 
Cheile Roșia, Cheile Taia și Piatra 
Arsurii 8,1 fost delegați tovarășii Dan 
Pichiu și Alexandru Zolotaru. înscrie
rea și prezentarea alpiniștilor din a- 
ceastă ultimă regiune se vor face la 
consiliul orășenesc U.C.F-S. Petroșani.

babile, iolele, starurile și un scooner, 
cu pînzele umflate în bătaia vuitului, 
alunecau grațios, din val în val, sfi- 
dîrnl parcă vapoarele cu motor. Un 
submarin stătea la chei gata de imer- 
siune...

Ințelegen surprinderea dv., de aceea 
Vă SÎntem datori o explica(ie: toate 
acestea despre care am vorbit 
mai sus nu erau decît... machete. 
Ele navigau însă cu aceeași precizie 
ca și vapoarele care le serviseră ca

Știți oîte popice au aranjat ridicătorii 
arenei „Cimentul44 în cele trei zile (de 
fapt 22 ore de joc efectiv) ale finale
lor campionatelor republicane pe echipe 
și individual ? Nici mai mult nici mai 
puțin de 21.010 popice doborîte, care 
împărțite la cele 56 de finaliste (6 echi
pe alcătuite din cîle 6 jucătoare și 20 
de sportive participante Ia ultimul act 
al campionatului individual) ne dau o 
medie de 375.1, p.d. Această cifră este 
mulțumitoare și ea reflectă lupta aprigă 
și nivelul tehnic ridicat care au carac
terizat întrecerile finale ale campiona
telor republicane feminine în rîndurile 
ce urmează vom trece în revistă cîteva 

Elena Lupescu (Rapid București) în plin efort. Fază din întrecerile pe echipe.

din impresiile încercate vineri, sîmbătă 
și duminică pe noua arenă „Cimentul4* 
din Capitală.

PE ECHIPE TITLUL A FOS1 
CtȘTIGAT LA O DIFERENȚA DE 

NUMAI 17 P.D.
Rezultatul luptei pentru desemnarea 

echipei campioane pe anul 1960 a fost 
incert pînă la ultimele bile ale finalei. 
Pentru a vă da seama și mai bine cît 
de viu deputată a fost ediția din acest 
an a campionatului este suficient să vă 
redăm scorurile intermediare de la ulti
mele schimburi. După patru schimburi:

ANA COMAN a stabiit un nou record republican:
15,55 m la aruncarea greutății

ORAȘUL STALIN, 7 (prin telefon). 
Stadionul din Poiana Stalin a găz
duit la sfîrșitul săptămînii trecute un 
concurs de verificare a atleților din 
lotul republican care se pregătesc în 

j vederea Jocurilor Balcanice.
■ Cel mai valoros rezultat al întrece- 
I rilor a fost realizat În proba de arun-

de navomodele...
model. Nici nu se putea altfel: con
structorii lor le lucraseră cu atenție, 
reducînd dimensiunile la scară. Toate 
aceste machete luau parte la a IV a 
ediție a concursului republican de na- 
voniodelism organizat de A.V.S.AP. 
în cinstea „Zilei Marinei R.P.R."-

Cîtă muncă pentru a pregăti un 
astfel de navomodel 1 Slut necesare 
multe cunoștirrțe în materie de navi
gație, zile întregi de calcule pentru 
construirea vasului. Acesta trebuie să 
țină seama neapărat de toate deta
liile navei luată ca model. Iar atunci 
cînd corpul este gata, se introduc mo
torașul, acumulatorii etc. și încep pio- 
bele la apă- Aci, ccl mai greu lucru 
este găs’-ea stabilității. Atunci cînd 
în lupta cj valurile vaporașul iese în
vingător, bucuria constructorului nu 
cunoaște margini..-

Dar iată, concursul a începui. Na- 
vomodelele au fost împărțite pe ca
tegorii: veliere (bărci cu pînze), hi- 
droglisoarc, autopropulsate, teleghi
date, experimentate. Să le urmărim:

Velierele sînt machete de iab’uri cu 
pînze: iole, staruri etc. Punctajul 
urmărește felul în care sînt orientate 
velele, adică pînzele (și deci folosirea 
vtntului) pentru atingerea punctului 
fixat Hidroglisoarele („papucii zbu
rători") folosesc motoare cu ardere 
internă de 2,5 cmc, 5 cmc., 10 cmc 
capacitate. Multe dintre ele au elice 
aeriană, dar există hidroglisoare și 
cu elice la apă. Ceea ce contează în

MIRCEA TUDORAN

(Continuare In pag. a 4-a)

1. Rapid București 1590 p.d., 2. Con
structorul Buc. 1561 p.d., 3. Voința Ti. 
mișjara 1546 p.d., 4. Voința Sibiu 1481 
p.d., 5. Electrica Arad 1469 p.d., 6. 
Unirea Azuga 1419 p.d. După cinci 
schimburi : 1. Rapid Buc. 1971, 2. Voin
ța Timișoara 1965, 3. Constructorul Buc. 
1940. 4. Voința Sibiu 1877, 5. Electrica 
Arad 1852, 6. Unirea Azuga 1822. După 
cum se vede, primele trei formații lup
tau la ultimul schimb cu «anse e^ale 
pentru cucerirea mult râvnitului titlu, 
iar restul echipelor pentru obținerea 
unui Ioc cît mai bun în clasamentul 
final al competiției.

Voința Timișoara, care vineri după

Foto : B. Ciobanii 

amiază a deschis — în urma tragerii 
la sorți — finala campionatului, a 
terminat prima concursul cu un rezul
tat destul de valoros : 2366 p.d. în mo
mentul în care ultima jucătoare din 
Timișoara, Maria Caleb (401) părăsea 
arena, pe pistă intra maestra sportului 
Elena Lupescu (Rapid). Ea a avut ca 
parteneră pe pista nr. 2 pe experimen
tata jucătoare Erica Arion (Construc
torul). Conform calculului hîrtiei. juca.

TR. IOANIȚESCU

(Continuare în pag, a 2-a)

care a greutății temei de maestra spor
tului, Arta Coman. Aceasta a obținut 
cu 15,55 ni un nou record al R P. 
Romîne (v.r. Ana Coman 15,41 rn — 
1959). în afară de concurs, a avut o 
aruncare de 15,59 m.

Iată alte rezultate din acest con
curs: BARBAȚ1: 100 m: Nițu Stan 
10,9 ; Șt. Dobay 11.0 ; 300 m : Gr. 
Enache 35,5; ĂL Znhaichieoici 35,71 
disc : R. Coveianu 47,50; V. Sălă/an 
45,91 — record personal. FEMEI :
300 rn : Marilis Cuțui 42,7 ; greutate :
2. Erilta Scherer 13,80; 3. Aurelia Sir- 
bu 11,04; disc: Olimpia Cataramă 
46,11.

Sîmbătă și duminică se va desfășu
ra la Poiana Stalin un concurs eu ca
racter de selecție, la care vor lua 
parte cei mai buni atleți din Întreaga 
țară.

C. GRUIA 
corespondent

Echipa reprezentativă 
de canotaj academic (fete)

a R. P. Romine
a plecat ieri la Londra
Ieri dimineață, a părăsit Capitala,

îndreptîridu-se pe calea aerului spre 
Londra, echipa reprezentitivă de ca
notaj academic a țării noastre, care 
va participa la campionatele europene 
feminine. După cum am mai anunțat, 
această mare competiție se desfășoară 
pe Tamisa, în zilele de 12—13—14 au
gust.

Au făcut deplasarea maestreie spor
tului Felicia IJrziceanii. Florica Ghin- 
zelea. Emilia Rigard, Marta Kardoș. 
Lia Bulugioiu, Viorica IJdreseu, Mag
da Jifcu, Stela Găvan, Dora Lakatoș 
precum și Ana Tamaș, Puica Miha- 
iache, Doina Petroșeneanu, Maria 
Trinks, Maria Marton, Dana Iliescu. 
Gabriela Ștefan, Olimpia Bogdan șl 
cîrmacea Ștefania Borisov.

Echipajele R.P. Romine vor parti
cipa la Londra la probele de 4-ț-l ra
me, 4-ț-l vîsle, dublu și 8-ț-L,



wJj.
Campionatele republicane de juniori

Reprezentanții Clubului Sportiv Școlar 
au dominat întrecerile fazei regionale

Peste 150 de înotători și înotătoare 
au luat parte la întrecerile fazei re
gionale a campionatului republican 
de juniori, care s-au desfășurat vi
neri, sîmbătă și duminică la Ștran
dul Tineretului din Capitală. Con
cursul a fost dominat categoric de 
reprezentanții Clubului sportiv școlar, 
care au ocupat primul loc la majo
ritatea probelor. Iată rezultatele teh
nice :

ZIUA 1 — JUNIORI CATEG. I: 
1-500 tn. liber: I. Gh. Trohani 
(C.S.S.) 23:07,5; 2. Șt. Hulea
(C.S.S.) 23:09,1; 200 m bras: 1. T. 
Rînea (Știința) 2:53,4; 2. I. Condc- 
escu (C.C.A.) 3:00,3 ; 100 m. fluture:
1. R. Cristofor (C.C.A.) 1:29,8; 2. I. 
Lotreanu (Constructorul) 1:33,0; JU
NIORI CATEG. A II-A: 1.500 tn li
ber: 1. C. Vidican (C.S.S.) 22:29,5;
2. A. Cristofor (C.C.A.) 23:10,0; 200
ni bras: 1. R. Nusbaum (S.S.E.) 
3:14,9; 2. G. Malarciuc (C.S.S.) 
3:16,8; 100 ni fluture: 1. A. Cristofor 
(C.C.A.) 1:34,1 ; 2. C. Georgescu
(Șt.) 1:41,3; 4x100 m mixt: C.S.S. 
5:51,6; 2. S.S.E. 6:04,0; JUNIOARE 
CATEG. A II-A: 100 m fluture: 1. 
Măriuca Rotaru (Rapid) 1:24,0; 2. 
Mihaela Tărnăuceanu (C.S.S.) 1:48,9; 
100 m spate: 1. Anca Trohani 
(C.S.S.) 1:24,4; 2. Anca Demetrescu 
(Șt.) 1:33,8;

Cupa Eliberării în plină desfășurare 
® SURPRIZA LA PLOESTI: PLOEȘTI-GALAȚI 11-9 • SCOR 
CATEGORIC LA CRAIOVA: CRAIOVA-TIMIȘOARA 20-0!

întrecerile din cadrul „Cupei Elibe
rării" sînt în plină desfășurare. Sîm- 
bătă și duminică s-au disputat meciu
rile contînd pentru etapa a doua : 
Heg. Stalul — Pitești; Cluj — Oraș 
București; Ploești — Galați și Craio
va — Timișoara. Intîlnirile au fost — 
după cum ne-au transmis corespon
denții noștri — deosebit de dîrze. O 
mare surpriză au produs boxerii din 
echipa regiunii Ploești care au reușit 
să elimine puternica formație a re
giunii Galați.

PLOEȘTI. Intîlnirea dintre echipele 
regiunilor’ Ploești și Galați a avut loc 
pe terenul de baschet al clubului Pe
trolul. Deși conduși în primele meciuri, 
localnicii au reușit pînă la urmă să 
cîștige la limită : 11—9. O impresie 
excelentă a lăsat tînărul boxer de ca
tegoria grea, Ilie Alexandru, care Pa 
învins detașat pe Adolf Cristea. De 
altfel, acesta a fost și cel mai frumos 
meci al galei. Au mai plăcut partidele 
dintre P. Zăinescu — I. Maidan și
I. Păduraru — V. Bogoi, în care pri
mii au obținut victoria la puncte. Arbi
trajele au fost bune. ALTE REZULTA
TE, muscă: C. Turcu (G) b.K-O.l E. Io- 
nescu (P); cocoș: P. Pavel (G) meci 
nul cu N. Pașoiu (P) ; pană: N. Po
pa (G) b.p. Gh. Răileanu (P) ; ușoa
ră: M. Albu (P) b.p. M. Ioniță (G); 
semimijlocie: P. Dobre (G) b.K.O.l 
C- Kiss (P): mijlocie: Șt. Cojan (G) 
b.p. Ghiță Alex. II (P); semigrea: M. 
Nicolau (P) cîștigă prin neprezentarea 
lui I. Corfiatis (G).

GH. MOISE și 1. RADULESCU 
coresp.

CRAIOVA. Echipa locală a obținut o 
Victorie categorică în fața selecționatei

PASTEUR —DUNAV RUSSE 7-3
(Urmare din pag. 1) 

sfîrșit, fără să reușească însă să ob
țină decizia.

Unul dintre cele mai frumoase me
ciuri s-a desfășurat în limitele cate
goriei ușoare între C. Gherasim și Ne- 
șev. Ambii pugiliști au creat acțiuni 
clare, mult aplaudate de spectatori. 
Victoria cucerită de boxerul romîn este 
cu atît mai merituoasă cu cît adversa
rul său a fost unul dintre cei mai va
loroși pugiliști ai echipei Dunav. Ghe
rasim s-a deplasat excelent, a lovit va
riat și totdeauna înaintea lui Neșev.

La categoria semimijlocie, tînărul A. 
Belodi a cucerit o frumoasă și meri
tată victorie în fața lui Gorcev, pe 
care l-a întrecut confortabil la puncte.

Dominat de puțin în primul rund, 
O. Silberman a reușit să refacă din 
handicap spre sfîrșitul reprizei a doua, 
datorită numeroaselor croșeuri și serii 
la cap. Pînă atunci, adversarul său, 
Iakimov, nu lăsa să se întrevadă că 
va termina învingător. Dar la sfîrșitul 
reprizei a treia, un clasic croșeu de 
dreapta la bărbie l-a trimis pe Silber- 
(nan la podea. Reluînd lupta, el a re

Un aspect din cadrul întrecerilor fazei regionale a campionatului republican de 
juniori

ZIUA A II-A: — JUNIORI GA- 
TEG. 1: 400 m liber: 1. Gh. Trohani 
(C.S.S.) 5:48,9; 2. G. Greff (G.G.A.) 
5:56,5; 100 m spate: 1. T. Șerban 
(S.S.E.) 1:15,0; 2. T. Rînea (Șt.)
1:18,4; 4x200 m liber: I. G.G.A.
11:02,3; 2. S.S.E. 11:27,7; JUNIORI 

regiunii Timișoara, cu scorul de 20-0 1 
REZULTATE TEHNICE: muscă: V. 
Vintilă (C) b.K.0.3 C. Ciucă (T): 
cocoș: M. Marinescu (C) b.p. E. Mol- 
doveanu (T) ; pană: A. Farcaș (C) 
b.ab.3 A. Nagy (T) în cel mai frumos 
meci al galei; semiușoară: V. Io- 
nescu (C) b.p. I. Bora (T) ; ușoară: 
O. Mărăcineanu (C) b.p. V. Mandriș 
(T) ; semimijlocie: C. Bîlă (C) b.p. 
N. Picior (T) ; mijlocie mică: Gh. Bu- 
zatu (C) b.p. Șt. Mașcovescu (T) ; 
mijlocie: P. Deca (C) b.K.O.l M. Hu- 
țulan (T) ; semigrea: Tr. Stuparu (C) 
b.p. Gh. Șimion (T) ; grea: I. Vereș 
(C) b.p. D. Filip (T).

V. PAIN 
coresp.

CLUJ. Intîlnirea dintre echipa re
giunii Cluj și cea a orașului Bucu
rești s-a ridicat la o bună valoare teh
nică, meritul revenind în egală măsu
ră ambelor echipe. Mai experimentați, 
boxerii bucureșteni și-au adjudecat vic
toria cu scorul de 14—6. REZULTATE 
TEHNICE, muscă: Al- Bariciu (B) 
b.K.0.2 E. Chioreanu (C); cocoș: N. 
Mîndreanu (B) bp. A. Verdeș (C); 
pană: Șt. Vitoș (C) b.p. M. Pîrvu(B); 
semiușoară: G Simonka (C) meci ntd 
cu V. Czekeli (B)I ; ușoară: V. Mîr- 
za (C) meci nul cu I. Marin (B)l; 
semimijlocie: Gh. Deak (C) meci nul 
cu A. Gănescu (B) ; mijlocie ușoară: 
N Naciu (C) meci nul cu D. Enuț 
(B); mijlocie: V. Vîlvari (B) b.p. A. 
Gherșik (C) ; semigrea: Z. Ciocîrlan 
(B) cîștigă prin neprezentarea lui Em. 
loanovici (C); grea: V. Netea (B) 
b.K.O.l V. Teglas (C)

V. CACOVEANU
coresp.

cepționat din nou lovituri puternice, 
fiind „groggy" în picioare. In cele din 
urmă ei a fost nevoit să abandoneze.

C Stănescu a realizat sîmbătă seara 
o victorie ușoară în fața lui Spasov, 
al cărui box rudimentar a incomodat 
totuși pe reprezentantul nostru. Stă
nescu a acționat cu claritatea obiș
nuită și a plasat excelente directe de 
stînga la cap, pe care adversarul său 
nu le-a putut evita.

Pe cît de neașteptată, pe atît de 
valoroasă a fost victoria semigreului 
nostru, V. Trandafir, în fața lui An
dreev. Tînărul de la Pasteur a acționat 
cu curaj și a reușit deseori să încurce 
„socotelile" lui Andreev, boxer mai 
rutinat, mai tehnic.

Mîine seara, pe același teren, pugi- 
liștii echipei Dunav Russe vor evolua 
din nou în fața publicului bucureș- 
tean. Ei vor primi replica boxerilor de 
b Progresul.

★
Biletele pentru intîlnirea internațio

nală de box dintre echipele Progresul 
și Dunav Russe s-au pus în vînzare 
la casele stadionului Progresul și la 
chioșcul din str. Ion Vida

CATEG. A II-A: 400 m liber: 1. C. 
Vidican (C.S.S.) 5:40,0; 2. A. Cris
tofor (C.C.A.) 5:42,8; 4x200 m liber:
1. C.S.S. 12:21,9; 2. S.S.E. 12:29,0; 
100 m spate: 1. V. Cristeseu 
(Progr.) 1:19,6; 2. C. Georgescu (Șt) 
1:23,4; JUNIOARE CATEG. A II-A • 
400 tn liber: 1. Anca Trohani (C.S.S.) 
6:01,4; 2. Elisabeta Totan (C.S.S.) 
6:36,3; 100 tn bras: 1. Anca Deme
trescu (Șt.) 1:31,2 ; 2. Urliche Adlef 
(Șt.) 1:37,3; 4x100 ni liber: I. C.S.S. 
5:51,5; 2. Știința 5:58,9.

ZIUA A III-A — JUNIORI CA
TEG. I : 100 m bras : 1. T. Rînea
(Șt) 1:21,3; 2. I. Condeescu (C.C.A.) 
1:24,4; 100 m liber: 1. M. Constan- 
tinescu (C.C.A.) 1:09,1; 2. T. Rînea 
(Șt) 1:12,2; 200 m fluture: 1. I. Con
deescu (C.C.A.) 3:24,2; 2. R. Cris
tofor (C.C.A.) 3:47,8; JUNIORI CA
TEG. A II-A: 100 m bras: 1. G. 
Malarciuc (C.S.S.) 1:29,5; 2. R. Nus
baum (S.S.E.) 1:31,1 ; 100 m liber:
1. C. Georgescu (Șt) 1:09,8; 2. D. 
Berger (C.S.S.) 1:10,7; JUNIOARE
CATEG. I: 4x100 m mixt: 1. Știința 
7:24,6; 2. Progresul 8:01,9; JUNI
OARE CATEG. A 1I-A: 100 m liber: 
I. Anca Trohani (C.S.S.) 1:16,3; 2.
Ana Pușchilă (C.C.A.) 1:21,0; 2(10
m bras: 1. Anca Demetrescu (Șt) 
3:15,0; 2. Urliche Adlef (Șt) 3:27,9; 
4x100 m mixt: 1. C.S.S. 6:37,5; 
Constructorii 1 7:14,9.

ADRIAN O ANTA - 2:41,3 LA 
200 m. BRAS

Luînd startul intr o probă de 200 
m bras. Adrian Oanță a înregistrat 
sîmbătă seară cel mai bun timp per
sonal din acest an: 2:41,3- Cele patru 
cronometre au indicat pentru el: 2 41,2, 
2:41,3, 2:41,5 și 2:41,3. De remarcat 
că performanța lui Oanță se află la 
numai 3 zecimi de secundă de norma 
olimpică (2:41,0).

Voința Timișoara
campioane

(Urmare din pag. 1)

toarea feroviară trebuia sa doboare din 
100 bile mixte 396 popice, pentru a 
aduce victoria echipei sale la o dife
rență de numai 1 punct. Chiar și du-pă 
94 de bile, se mai spera în obținerea 
celor 396 p.d. atît de mult dorite de 
numeroșii suporteri ai echipei bucureș- 
lene, care își încurajau cu ardoare ju- 
cătoarea, în timp ce sportivele din Ti
mișoara trăiau clipe emoționante. Dar 
la a 95-a bilă Elena Lupescu a „spart”, 
ratînd eîteva bile. Jucătoarea feroviară, 
emoționată de „miza” jocului, a înre
gistrat doar 378 p.d., rezultat sub posi- 
hilități’e ei reale- Voința Timișoara, care 
sa dovedit mai omogenă, a utilizat 
următoarea formație : Margareta Wil
ling 375 p.d., Margareta Kirer 407, 
Maria Korpoș 366, Wilhelmina Remeny 
398, Mari# Bogaly 419, Maria Calch 
401. Clasamentul final : 1. Voința Ti
mișoara 2366, campioană R.P.R. pe anul 
1960, 2. Rapid București 2349, 3. Con
st rue torul Buc. 2334, 4. Voința Sibiu 
2291, 5. Unirea Azuga 2237, 6. Electrica 
Arad 2235

... IAR LA INDIVIDUAL LA O 
DIFERENȚA DE NUMAI 1 PUNGI

In ultimele întreceri ale campionatu
lui republican individual desfășurate 
duminică tot pe arena „Cimentul”. și-au 
dwpxitat întîietatea sportivele situate pe

ÎNTRECERI ECHILIBRATE $1 DE UN BUN NIVEL TEHNIC 
LA ULTIMUL CONCURS DE VERIFICARE 

A SCRIMERILOR FRUNTAȘI
Sîmbătă și duminică a avut loc în 

sala Clubului Sportiv Școlar din 
Capitală un important concurs de ve
rificare, la care au luat parte o parte 
dintre cei mai buni scrimeri ai țării, 
în frunte cu membrii lotului olimpic. 
Majoritatea întrecerilor — au avut 
loc turnee individuale și meciuri pe 
echipe — s-au ridicat la un bun 
nivel tehnic, oferind adesea faze
spectaculoase, caracteristice acestui 
sport.

Turneul masculin de floretă a pri
lejuit una din cele mai interesante 
întreceri ale concursului, cîștigătorul 
neputînd fi cunoscut decît după un 
ultim baraj între Sorin Poenaru și 
Tănase Mureșanu. Primul, a pierdut 
asaltul la Zilahy (4—5), dar a cîști- 
gat destul de concludent următoarele 
cinci. O nouă înfrîngere — chiar în 
ultimul asalt — la Mureșanu (4—5), 
care avea pînă în acel moment 4 
victorii și două infringed (2—5 la 
Drîmbă și 2—5 la Olănescu), a făcut 
necesar barajul pentru deciderea în
vingătorului. Condus cu 3—1, Poe
naru a „tras" în continuare foarte 
bine, obținînd victoria cu 5—4 și în 
același timp primul loc în concurs.

Tot după baraj a fost decis și cîș- 
tigătorul turneului la sabie. La
sfîrșitul celor 28 de asalturi, în 
fruntea clasamentului se găseau Ro- 
hony și Istrate, care aveau cîte 5 
victorii și 2 înfrîngeri — primul la 
Istrate (4—5) și Szantho (2—5), iar Forrnația a (Csipler,
al doilea la Arus (3—5) și Pelmuș 
(4—5). In baraj, Rohony și-a luat 
revanșa asupra lui Istrate, cîștigînd 
cu 5—3.

Proba de floretă temei s-a terminat 
cu surprinzătoarea, dar pe deplin 
meritata victorie a Măriei Vicol. Cîș- 
tigătoarea s-a dovedit într-o formă 
excelentă, dînd în același timp do
vadă de o remarcabilă putere de con
centrare în momentele decisive ale 
asalturilor desfășurate împotriva ce
lor mai puternice adversare, pe care 
le-a cîștigat destul de concludent : 
Lazăr 4—0, Orban—Szabo 4—2, Ma- 
teianu 4—1. O frumoasă comportare 
a avut în acest concurs și Georgeta 
Sacheiarie, singura învingătoare a 
primei clasate (4—3 în ultimul a- 
salt), care a ocupat locul trei. Mai 
puțin sigură — in acțiuni — ca de- 
obicei, Olga Orban Szabo a pierdut 
3 asalturi (Vicol 2—4, Lazăr 2—4 și A. VAS1LIU

și Tinea Balaban (Rapid București)
ale R. P. R. pe anul 1960

TINCA BALABAN (Rapid București)

primele 10 locuri în clasamentul cam
pionatului pe echipe. Iată numele lo>r : 
Mariana Biro-u (Constr. Buc.) 424, Ținea 
Balaban (Rapid) 421. Maria Bogoly 
(Voința Țim.) 419, Elena Constantin 
(Unirea Azuga) 415, Ana Falsegy 
(Voința Sibiu) 414, Margareta Kirer 
(Voința Tim.) 407. Maria Calch (Voin
ța Tim.) 401, Crista Rez-ac (Constr. 
Buc.) 399, Wilhelmina Remeny (Voin

Sacheiarie 2—4) clasîndu-se doar pe 
locul cinci.

In întrecerea spadasinilor, Adalbert 
Gurath a terminat neînvins, singurul 
care i-a opus o rezistență mai dîrză 
fiind Șt. Haukler. Acesta dc altfel, 
a condus în asaltul decisiv cu 4—2, 
dar Gurath a avut în continuare 3 
acțiuni clare, care i-au adus victoria.

Ziua a 11-a a fost rezervată me
ciurilor pe echipe, dominate categoric 
de formațiile alcătuite din membrii 
lotului olimpic, precum și unui nou 
turneu de spadă cîștigat tot de Ad. 
Gurath. Iată rezultatele tehnice în
registrate :

FLORETA MASCULIN : 1. S. Poe
naru 5 v (după baraj), 2. T. Mure
șanu 5 v (după baraj), 3. I. Zilahy 
4 v, 4. I. Drîmbă 4 v, 5. B. Olănescu
3 v, 6. A. Csipler 3 v, 7. C. Pais'ie 
2 v, 8. Gh. 'Matei 2 v. FLORETA 
FEMININ : 1. M. Vicol 6 v. 2 E. 
Lazăr 5 v, 3. Gh. Sacheiarie ' v,
4. E. Mateianu 4 v, 5. O. Orban-Sza- 
bo 4 v, 6. A. Ene 2 v, 7. M. Lucky 
2 v, 8. D. Varvarichi 0 v. ; SPADA : 
1. A. Gurath 5 v, 2. Șt. Haukler
4 v, 3. A. Toth 3 v, 4. R. Dobre cu
2 v, 5. Gh. Lăudoiu 1 v, 6. Dan 
culae 0 v. ; SABIE : 1. L. Rohony
5 v (după baraj), 2. I. Istrate 5 v 
(după baraj), 3. C. Pelmuș 4 v, 4. I. 
Szantho 4 v, 5. E. Arus 4 v, 6. D. 
Mustață 2 v, 7. O. Vintilă 2 v, 8 Gh. 
Culcea 2 v.

FLORETA MASCULIN ECHIPE: 
Mureșanu 4,

Zilahy. Poenaru 3) — Formația B 
(Olănescu 2, Drîmbă, Matei. Paisie 
0) 14—2 ; Formația A — Formația C 
15-1 , FLORETA FEMININ ECHI
PE : Formația A (Mateianu. Szabo, 
Vicol 4, Lazăr 3) — Formația B
(Sacheiarie 1, Lucky. Vadnay. Sam- 
șudeanu 0) 15—I ; Formația A — 
Formația C 15—1 , Formația B — 
Formația C 12—4; SABIE ECHIPE: 
Formația A (Pelmuș 4, Szantho— 
Mustață 3, Rohony 2) — Formația 
B (Arus—(Mezey 2, Peterfy—Ghilezan 
0) 12—4; Formația A — Formația C 
14—2; Formația B — Formația C 
IO—6. SPADA INDiVIDUA,."- I.

A. Gurath 8 v., 2. Șt. Hauklr 6 v.,
3. D. Niculae 6 v, 4. A. Toth 5 v,
5. Gh. Lăudoiu 3 v, 6. R. Dobrescu
3 v, 7. N. Bâluțescu 2 v, 8. I. Hal- 
rnegy 2 v, 9. R. Schmidt I v.

ța Tim.) 388, Cleopatra Coman (Rapid) 
396. în plus, F.R.P. a invitat în baza 
rezultatelor înregistrate în faza o ășe- 
nească a competiției, urmă oarei'' jucă
toare ; Rozalia Vereș (C. S. Tg Secu- 
esc), Florica Biro (Voința Constanța 
Ecaterina Wentzel (Voința Constanța), 
Ion Elena (Metroin Or. Stalin) Mar
gareta Kelemen (Voința Cluj). Ileana 
Antal (U.T.A. Arad), Ana Nedelescu 
(Voința Ploești), Maria Stanca (Mclahil 
Reșița), Elena Predean.u (Voie Bună 
Buc.) și Irina Doju (Voința Sibu).

întrecerile au fost dominate, spre 
satisfacția generală, de tinerele elemen
te. Astfel, după puțin timp de la înce
perea concursului Florica Biro a dobo« 
rît din 100 bile mixte 404 popice, dar 
după numai trei schimburi talentata 
jucătoare Ținea Balaban și-a confirmat 
din nou forma bună în oare se găsește, 
preluînd conducerea cu un procentaj 
de 433 p.d. în continuare am asistat la 
eîteva interesante asalturi spre locul 
fruntaș, întreprinse pe rînd de Cleo
patra Coman cu 432 p.d. (păcat că nu 
s-a concentrat mai mult la ultimele 
două bile), Wilhelmina Remeny on 42H 
p.d., Crista Rezae 421 p.d. și Maria 
Stanca 416 p. d. revelația finalei, situa
te în această ordine în clasamentul ge
neral. Succesul tinerei jucătoare Ținea 
Balaban, care îmbracă pentru prima 
oară tricoul de campioană a țării, ilus- 
Ireazn drumul ascendent pe care merge 
în ulîima vreme accaetă sportivă-
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Pregătiri pentru noul campionat
Progresul București, Petrolul Ploești și Știința Cluj învinse de echipe 

de categoria B

Concurs special 
PRONOSPORT (Olimpic)

Jocurile amicale continuă. Spre surprinderea generală, echipele de cate
goria A au primit o replică puternică din partea formațiilor de categorie infe
rioară, reflectată de altfel în scorurile slrînse cu care s-au încheiat unele par
tide. Poiana Cîmpina, CS.M. Baia Mare și Gloria Bistrița au reușit chiar să 
cîștige în fața unor formații redutabile. _

Comportarea nesatisfăcătoare a Progresului, Petrolului îndeosebi trebuie 
să dea de gîndit antrenorilor echipelor respective. Faptul că întrecerile au un 
caracter amical și de verificare nu înseamnă că formațiile de categoria A iși 
pot permite să piardă (unele chiar la scoruri concludente) în fața unor echipe 
de categorie inferioară. Campionatul bate la ușă și aceste rezultate arata ca 
formațiile amintite sînt încă departe de valoarea lor reală...

PRIMUL JOC PE GIULEȘTI

Rapid — Filaret 7-1 (4-1)
Atmosferă familiară ieri In Ciu

lești, unde Rapid București a avut 
partener de joc (Filaret) și arbitru 
(I. Chirițescu) aleși tot dintre fe
roviari. Rapid a apărut pe teren cu 
următorul „11“: Dungu — Neacșu Jl, 
Dodeanu, Macrl — Bodo, Langa — 
Copii, R. Lazăr, Ozon, Georgescu, 
Văcaru.

in primele 45 de minute Rapid a 
marcat 4 goluri (Ozon — 2 —, R. 
Lazăr și Georgescu), iar partenerul 
de joc unul singur, prin centrul îna
intaș Rusu. După pauză o singură 
mod ficare la Rapid (Ooc trece în 
locul lui Dungu) și o echipă aproape 
total schimbată la Filaret. Primul 
gol în repriza a 11-a a căzut după 
30 de minute de ioc în urma unei 
curse a lui Copil. Apoi R. Lazăr și 
OzonJridică scorul la 7—I.

La, acest prim antrenament public.

Minerul Lupeni —
Ccrvinul Hu edo ra

1-3 (0-1)
LUPENI, 7 (prin telefon). Cu pri

lejul sărbătoririi Zilei Minerului s-a 
desfășurat în localitate în'îlnirea din
tre echipele Minerul Lupeni și Cor- 
vinul Hunedoara. După ce a avut ini
țiativa în prima parte a jocului, Mi
nerul a fost depășit de Corvinul Hu- 
nedorra care a a'aCat mai mult, a do
minat și a reușit să obțină victoria 
cu scorul de 3-1 (1—0) prin punctek 
înscrise de Cutoanu. Pentru Minerul 
a marcat Szbkb, în urma unei fru
moase combinații cu Groza. In pauza 
meciului, a sosit p' str.dion o ș'afctă 
a oamenilor muncii din Orașul Stalin 
adresată minerilor din Lupeni. Ștafeta 
a fost primită de tovarășul Vi.c'or 
Brașovesnu, președintele comitetului 
de întreprindere al minei Lupeni-

In tinr.ril partidei, cele două echipe 
au fola^t următoarele formații: COR- 
VINULf Ncdelea — Coiciu (Popescu), 
Nacu, Molnar (Izghireanu) — Pop, 
Balint (Molnar) — Pîrvu (Dănciu- 
lescu), Anton (Pîrvu), Cuteanu, Radu 
Tudor, Zanca. MINEI UL: Kiss (.Mi-, 
halathe) — Adam (Mihăilă), Coman, 
Keresteș — Mihăilă, Szokb — Slrău- 
neanu, Nisipeanu, Pall, Groza (A- 
dam), Sima-

I. CIORTEA 
coresp.

SURPRIZA LA CIMPINA

Poiana Cimpina — 
Petrolul Ploești 

4-2 (1-0)!!
Cîmpina, 7 (prin telefon). Peste 2000 

de spectatori au urmărit un joc deose
bit de interesant, și, în plus, au avut 
?i satisfacția unei victorii reaFzate de 
Poiana Cîmpina asupra formației Pe
trolul Ploești.

Prima repriză s-a încheiat cu scorul 
de 1—0 pentru Poiana prin punctul 
înscris în minutul 35 de către Bontaș. 
La reluare, înaintarea cîmpinenilor 
manifestă o bună formă de joc și reu- 
?e;-te să iid ce scorul la 4—0 prin punc
tele însorise de Dia.a (min. 52), Mun
ți u (min. 54) și Bălăceanu (min. 55). 
Ploeștenii își reorganizează apoi jocul 
ii reduc din handicap prin Babone 
min. 63) și Bad a (min. 82). De sub- 
iniat gestul nesportiv t.l jucăt rului 
vloeșlean Dridea care* eliminat de ar- 
fĂlru, a refuzat să părăsească terenul 
\icînd ast,el necesară ini rvenția căpi- 
anului de echipă. Zaharia.

POIANA CÎMPINA : Cristoreanu- 
’ostolache, Ion eseu, Banu-Gogoașă, Ni- 
ulescu-Dinia, Ene, Bontaș, Bălăceanu, 
dungiu (în repriza a doua au mai ju- 
;at : Filip. Nanu și Iordache).

PETROLUL PLOEȘTI : Mareș-
labone, Neacșu, Florea-A. Munteanu, 
4. Marcel-Zahaiia. Badea, Dridea, D. 
Aunteanu, Chiriță (în repriza a doua 
u mai jucat : Drăghicioiu, Dumbravă 
i. Dumitrescu ).

EUGEN STROE și 
ȘT. CONSTAN'T’MESCU 

coresp.

m jocul rapidiștilor am remarcat o 
mișcare bună în teren în prima parte 
a jocului (atîta timp cît le-a permis

In plină cursă Georgescu șutează la poartă. Iată o imagine pe care am dori s-o 
reproducem cît mai des... Fază din meciul amical Rapid-Filaret (7—1)

pregătirea fizică) și același joc com
plicat în jurul careului de 16 m. cu 
abuz de pase și ezitări în finalizare.

(G. N.)

LA BAIA MARE

Scor sever: C.S.M. — 
Piogresul București 4-0

BAIA MARE, 7 (prin teleion). — 
Stadionul „23 August" din localitate 
a găzduit duminică un interesant 
meci de fotbal organizat în cinstea 
„Zilei Minerului". Este vorba de în- 
tilnirea dintre formația bâimăreanâ 
C.S.M. și Progresul București, care 
a luat s.'irșit cu victoria primei e- 
chipe cu scorul de 4—0 (1—0).

Cei 6.000 de spectatori au urmărit 
un joc viu disputat. C.S.M. a inițiat 
numeroase acțiuni în adîncime, ter
minate cu multe șuturi la poartă. 
De altfel, 3 din cele 4 goluri au fost 
înscrise din lovituri de la 16—20 m, 
din acțiuni. Punctele au fost reali
zate de Horja (min. 38 și 54), Uj- 
vari (min. 65) și Mălăieru (min. 87). 
Raport de cornere : 8—7 (5—4) pen
tru C.S.M. In minutele 67 și 71 Soare 
a salvat de pe linia porții două go
luri gata făcute, iar Gergely 1 a 
făcut același lucru în min. 68. De 
menționat că în min. 46 Rusu a tri
mis balonul în bară.

Arbitrul Aurel Man (Baia Mare) 
a condus bine următoarele echipe:

C.S.M. BAIA MARE : Fejes 
fVlad 11) — Mălăieru, Nagy, Ger
gely I — Gergely III, Vlad 1 — 
Horja (V. Moldovan, Rusu), Ujvari,

Cup aj interesant
ORAșui. ol'ALIN 7 (prin telefon). 

Selecționatele de tineret A și B au 
jucat azi cu Tractorul și respectiv 
Steagul roșu din orașul nostru.

SELECȚIONATA DE TINERET B 
- TRACTORUL ORAȘUL STALIN 

3-1 (1-6)

Tinerii fotbaliști au dovedit o bună 
pregătire. O manțiune pentru aripa 
dreaptă Pîrcălab — Năfțănăifă, cane 
au fost de altfel și autorii celor trei 
puncte, dintre care Pîrcălab a înscris 
două. Pentru Trfctorul, care s-a pre
zentat destul de bine, a insei is-.. 
Nunweiller IV, autogol. Au jucat ur
mătoarele formații:

SELECȚIONATA B: Florca — 
Ivan, Dan, Slaicti (Szabi) — Jenei, 
Nunweiller IV — Pîrcălab, N ăf tării: i- 
lă, Gane, Varga (Petes cu), Creitti- 
ceaitu

TRACTORUL: Oană — Păun, Vlad, 
Moarcăș — Cicerone, Nistor (Văca
rii) — Petrea (Nemeș), Lazarovici 
(Clinciu), Popa, Roșea, Suna (Bin
der ).

Papp, Nedelcu II (V. Moldovan), 
Rusu (Incze).

PROGRESUL BUCUREȘTI: Mîil- 
dru — Smărăndescu II, Caricaș, Soa
re — Maior, Știrbei (Petrescu) — 
Oaidă, Mafteujă, Coicea (Marin), Di- 
nulescu, Baboie.

S-au remarcat Vlad II, Mălăieru, 
Vlad I, Horja și Rusu de Ia învin
gători și Mîndru, Oaidă, Mafteuță, 
Baboie.

In deschidere a avut loc un meci 
de juniori: Dinamo Săsar — Topito- 
rul Baia Maie I —l (1—0).

VAS1LE SASARANU 
corespondent regional

Gloria Bistrița — 
Știința Cluj 3-2 (3-2)
BISTRIȚA 7 (prin telefon). — 

Partida amicală dintre Gloria și e- 
chipa studențească din Cluj s-a în
cheiat cu o surpriză: victoria a re
venit formației locale de categorie B, 
care a cîștigat cu 3—2. în prima 
repriză am asistat la un joc echili
brat, cu multe faze la poartă. Local
nicii au deschis scorul prin Vegii. 
Știința a egalat prin golul înscris 
de Moldovan și apoi a preluat con 
ducerea prin golul lui Suciu. Spre 
sfîrșitul reprizei Gloria a inițiat a- 
tacuri din ce în ce mai periculoase 
care s-au soldat cu două goluri, au
torii lor fiind Rădulescu și Omca. 
Repriza a doua a aparținut în în
tregime gazdelor, care au ratat un 
11 m prin Kovacs (a tras în bară). 
De notat că echipa clujeană a jucat 
fără o bună parte din titulari.

GLORIA: Iliescu — Pâdureanu, 
Kaizer, Kovacs — Stan (Mateescu), 
Vasilescu (Popescu) — jimboreanu. 
Bărbos (Vasilescu), Rădulescu. Sec, 
Onaca.

ȘTIINȚA: Muller — Kromely,
Georgescu, Biro — Muresan, Cîmpea- 
nu — Drăgoi (Tatu), Suciu (Bălu- 
țiu), Marcu, Constantin. H. Moldo
van.

O. BERBECARU, corespondent

C.C.A. s-a antrenat 
la Breaza

în cedrul pregătirilor pe care le face, 
echipa C.C.A. a întîlnit la Breaza o for
mație locală, de care a dispus cu 12—0 
prin punctele înscrise de : Raksi (4), 
Crișan (2), Apolzan, Tătaru, Szabo, Fo- 
dor. Cacoveanu și Alexandreecu.

la Orașul Stalin
SELECȚIONATA DE TINERET A 
- STEAGUL ROȘU 3-2 (0-2)

Cea de a doua întîlnire nu s-a ri
dicat la valoarea primului meci. După 
o repriză anostă, selecționata își or
ganizează mai bi-ne jocul, (mingile 
nu-l mai caută numai pe Mateianu. 
care a jucat individual), și reușește 
să creeze faze mai spectaculoase.

Steagul roșu a acționat mai bine în 
repriza întîi slăbind ritmul în ulti
ma parte a meciului. Au marcat: Se- 
redai și Hidișan din II m. pentru 
Șt. roșu. Pentru selecționată a insciis 
Manolache, loniță și Crăciun- For
mațiile-

SELECȚIONATA A: Sfetcu — 
Nagy, lonifă, Cosiin — Petru Emil, 
Nunweiller 111 — Ivansue, Mateianu, 
Manolache (Protopopescu), Crăciun, 
Tischler

STEAGUL ROȘU: Ghiță — Zbîr- 
cea, Cojocar u, Campo — Hidișan, 
Szigeti — Hașoti, Seredai, Proca, 
Meszaros, David.

C. GRUIA și G- MIZGAREANU
«oresp.

Cu prilejul Jocuidlor Olimpice de la 
Roma, I.S. LOTO PRONOSPORT orga
nizează un concurs special PRONOS
PORT (Olimpic) alcătuit numai din 
meciuri ale turneului final de fotbal. 
Acest concurs se desfășoară separat de 
concursurile obișnuite Pronosport din 
14-21 și 28 august a.c. și pârtie pă și 
el Ia premiile suplimentare în valoare 
de 250.000 Iei care se atribuie poseso
rilor de bilete „EXPRES OLIMPIC * care 
nu au cîștigat la tragerea din 7 august 
a.c. Participarea la premiile suplimen
tare se face în aceleași condițiuni ca 
și pentru concursurile din 14-21 și 28 
august (un bilet Expres Olimpic** 
pentru două variante depuse la Pro
nosport).

Depunerea buletinelor pentru con
cursul special Pronosport (Olimpic) 
începe de astăzi 8 august a.c. și se în
chide în ziua de joi 25 august. Con
cursul Pronosport (Olimpic) se desfă
șoară conform regulamentului Pro
nosport avînd fondul său separat de 
premii, fond rezultat din vînzarea re
alizată la acest concurs. Iată programul 
concursului special PRONOSPORT (O- 
limpic) :

I. Anglia—Brazilia (se dispută la 26 au
gust)

II. Turcia—R.P. Bulgaria (se dispută 
la 26 august)

III. Danemarca-Argentina (se dispută 
la 26 august)

IV. Peru—Franța (se dispută la 26 au
gust)

V. Turcia—RPF Iugoslavia (se dispută 
la 29 august)

VI. Anglia—Italia (se dispută la 29 au
gust)

VII. Danemarca - R.P. Polonă (se 
dispută la 29 august)

VIII. R.P. Bulgaria—RPF Iugoslavia 
(se dispută la 1 septembrie)

IX. Franța—R.P. Ungară (se dispută 
la I septembrie)

Tabelul biletelor EXPRES OLIMPIC cîștigătoare Ia marea
tragere din 7

Au obținut cîte o călătorie la Jocu
rile Olimpice de la Ronia biletele:
G. G. — 050.671; I.I. — 090.387; L.L.— 
077.108; I.I. — 065.611; L. - 028.214; 
B. — 041.552; G. — 013.541; G. — 
01.1.048; N. — 057.839; T.T. — 071.759.

Au obținut cîte o motocicletă M. Z. 
350 cmc., biletele: E. — 096.572; N. — 
052.264; E. — 097.420.

Au obținut cîte o motocicletă Simson 
250 cmc., biletele: .1. — 086.845; H.H.-- 
028.674; J.J. — 050.256; T.T.—000.202;
H. H. — 037.753.

Au obținut cîte o motoretă Jawa 
biletele: O. — 063.942; D. — 082.183; 
F.F. — 087.548; L. — 022.612; U. — 
045.511; R. — 031.959; H.H.-024.809; 
N.N. — 037.689; I.I. — 001.340; P.P.- 
037.258; I — 063.004; C.C. — 043.880; 
B.B. — 027.435; E.E.—081.214; N.N.— 
065.175; E. — 033.554; I.I — 065.613; 
R. — 061.180; E. 900.703; G. — 
014.638; A. — 019.879; N. — 0391091: 
K. — 058 334; C. 009.56'1; C.—090.693.

Au obținut cîte o motocicletă Jawa 
de 175 cmc., biletele cu următoarele 
terminații (indiferent de serie): 46.634.

Au obținut cîte un scuter „Manet“ 
biletele cu următoarele terminații (in
diferent de serie): 74.850.

Au obținut cite un aragaz cu trei 
ochiuri și butelie, biletele cu următoa
rele terminații (indiferent de serie): 
14.601.

Au obținut cîte un ■iragez cu 4 
ochiuri și butelie, mi aparat de radio 
„Concert", un racitor, un ceas de mină 
și un creion mecanic biletele cu seria 
T. și terminația 6.592.

Au obținut cîte o garnitură de facî- 
muri inoxidabile pentru 6 persoane (24 
piese) celelalte bilete cu terminația 
6.392 indiferent de serie.

Au obținut cît un aragaz c trei 
ochiuri și butelie, un aparat radio 
„București 500" și ‘rei mtr. ștofă 
costum biletele cu seria A.A. și ter
minația 9.394.

Au obținut cîte o trusă stilou și

REȚINEȚI 1

Toate biletele Expres Olimpic care nu au cîștigat la această tragere, pot 
participa la o tragere suplimentară cu premii în bani, în valoare de 250.000 
lei, jucîiid la concursurile Pronosport di." 14—21 și 28 august și la cor- 
cursul special Pronosport (Olimpic)

A.S.A. Bacău a cîștigat 
a Spartachiadei

(Urmare din pag. 1)

ușoară: D. Dumitrescu (A.S.A. Or. 
Stalin), ușoară: M. Cîrciumaru
(A.S.A. Bacău), semimijlocie: D. Eiîî 
(A.S.A. Or. Stalin), mijlocie mică: 
S. Bejan (A.S.A. Or. Stalin), mijlo
cie mare: P. Cîmpeanu (A.S.A. Gră
nicerul), semigrea : I. Leow (A.S.A. 
Marina), grea: Gh. Cîrstea (A.S.A. 
Or. Stalin).

Pe echipe: 1. A.S.A. Or. Stalin 20 
p, 2. A.S.A. Bacău 14 p, 3. A.S.A. 
Marina 12 p.

Baschet: 1- A.S.A. Marina 10 p, 2. 
A.S.A. Bacău 10 p, 3. A.S.A. Cluj 
8 p.

Volei : 1. A.S.A. Marina 7 p, 2. 
A.S.A. Or. Stalin 7 p, 3. A.S.A. Ba
cău 6 p.

X. Republica Arabă Unită — Turcia (se 
dispută la 1 septembrie)
XI. R.P. Polonă—Argentina (se dispută 

la 1 sept.)
XII. Italia—Brazilia (se dispută la

1 sept.).

1. Vasas — M.T.K. (Gamp. R.P.U. 
cat. A) 1

★
Așa arată o variantă cu 12 rezultate 

exacte la concursul Pronosport de ieri 
7 august:

II. 11 jpesti Dozsa — Ta tabânya
(Camp R.P.U. cat. A) X

III. Ferencvâros — Pecs (Gamp.
R.P.U. categ. A) 1

IV. Diosgyor — Csepel (Gamp,
R.P.U. cat. A) 2

V. Gybr — Szeged (Gamp. R.P.U.
cat. A) I

VI. Salgotarjăn — Debrecen
R.P.U. cat. A)

(Gamp.

VII. Komlo — Szombathely (Camp.
R.P.U. cat. B) 2

VIII. Vac — Szekesfehervâr (Gamp.
R.P.U. cat. B) 1

IX. Elektromos — Oroszlânyi Bâ- 
nyăsz (Camp. R.P.U. cat B) 1 

X. Nytregyhâza — L rsodi Bj- 
nyâsz (Camp. R.P.U. cat. B) 1

XI. Egytertes — Jăszbereny (Camp.
R.P.U. cat. B) 1

XII. Szolnok — Ganz-Măvag (Camp.
R.P.U. cat B) 2

Variante depuse: aprox. 282.000

august a. c.
creion mecanic din import, celelalte 
bilete cu terminația 9 394 indiferent 
de serie.

Au obținut cîte un aragaz cu 2 
ochiuri și butelie, un aparat radio 
„Concert" și un ceas de rr'nă „Po- 
beda", biletele cu seria H. și termi
nația 8.420.

Au obținut cîte o minge de fotbal 
și o sacoșă de material plastic, cele
lalte bilete cu terminația 8.420 indi
ferent de serie.

Au obținut cîte lin aparat de radio 
„Acord" biletele cu seria O. și termi
nația 573

Au obținut cîte 10 m. zefir colorat 
celelalte bilete cu terminația 573 indi
ferent de serie.

Au obținut cîte un ceas de mină 
„Pobeda" biletele cu seria E. și termi
nația 491.

Au obținut cîte trei prosoape plu
șate celelalte bilete cu terminația 491 
indiferent de serie.

Au obținut cîte un aparat foto „Lu- 
bitel" și cîte un stilou din import bi
letele cu seria R. și terminația 777.

Au obținut cîte un stilou import ce
lelalte bilete cu terminația 777 indi
ferent de serie.

★
— Cîștigâtorii celor 10 excursii la 

Jocurile Olimpice de la Roma se vor 
prezenta la Direcția Generală 1. S. 
Loto-Pronosport tn termen de 3 zile 
(pînă miercuri 10 august I960 ora 14).

— Participanții din provincie vor 
expedia biletele cîștigătcare cu valoa
rea declarată, prin poștă, la Direcția 
Generală I. S. Loto-Pronosport, Bucu
rești, căsuța poștală 102, cu meniiunea 
„Expres Olimpic" pînă la 25 august 
a.c. Totodată ei vor trimite și date'e 
personale (numele și pronumele, adre
sa exactă, gara mai apropiată) a- 
ceasta pentru a se putea expedia pre
miile de către I. S. Loto-Pronosrort.

— Participanții din București vor 
depune biletele cîștigătoare la unitățile 
autorizate de a elibera adeverința-clii- 
tanță pentru biletele cîștigătoare Loto- 
CentraL

cea de a XIII-a ediț'e 
militare de vară
Fotbal: 1. A.S.A. Or. Stalin 7 p„
2. A.S.A. Bacău 6 p, 3. A.S.A. Cluj
4 p.

Șah: 1. A.S.A. Bacău 11 p, 2. 
A.S.A. Cluj 8 p, 3. A.S.AÎ Grănice
rul 41/, p.

Handbal: 1. A.S.A. Marina 8 p,
2. A.S.A. Cluj 5 p, 3. A.S.A. Bacău
5 p.

Poliătlon militar: 1. A.S.A. Bacăr,
2. A.S.A. Cluj, 3. A.S.A. Marina.

Ștafeta militară: 1. A.S.A. Grăni
cerul 15:35,5, 2. A.S.A. Bacău 15:45,0,
3. A.S.A. Marina 16:37,2.

Clasamentul general: 1. A.S.A.
Bacău 208 p, 2. A.S.A. Marina 172 
p, 3. A.S.A. Or. Stalin 149 p, 4. A.S.A. 
Cluj 145 p, 5. A.S.A. Grănicerul 
140 p.



Campionatele m-m diale de cid'sm
• GALINA ERMOLAEVA (U.R.S.S.) CAMPIOANA LA 

VITEZA, IAR STOLZE (R.D.G.) LA SEMIFOND.

Cunoștință cu Jozef Schmidt, 
noul recordman mondial la triplu salt

LEIPZIG (Agerpres). — In reuni
unea dc vineri seara a campionate
lor mondiale de ciclism de la Leipzig 
au fost decernate primele două ti
tluri In proba individuală de urmă
rire rezervată amatorilor, tricoul de 
campion al lumii a revenit ciclistului 
f, ancez Delattre, care l-a învins In 
fi ală pe olandezul Nidjan. Delattre 
? realizat pe 4.000 m timpul de 
E "5,8. ................................
I. imul 
IR F.
țmeuie 

fost
Seriile probei de viteză (amrtorî) 

— sferturile de finală — au fost 
cîștigate de Gaiardoni (Italia), Zajak 
(R. P. Polonă), Beghetto (Italia) și 
Sterk (Belgia). Cel mai bun timp din 
serii
II. 6

ua profesioniști (5 km) pe 
loc s-a clasat Rudi Altig 

Germană) cu timpul de 6:12,3 
orară 48,048 km). Locul doi 

ocupat de Trepp (Elveția).

a fost 
sec.

realizat de Gaiardoni

cîștigat

revenit 
El s-a 
Sterck, 

de 11.2

al Galinei Ermolaeva, care a 
în 13,6 sec.

întrecerea masculină a 
pistardului italian Gaiardoni. 
întîlnit în finală cu belgianul 
de care a dispus cu timpul
sec. Media orară a lui Gaiardoni este 
de 64.285 km.

Proba de urmărire femei a revenit 
reprezentantei Angliei, Beri] Burton, 
care și-a menținut titlul cucerit cu uri 
an în urmă. Pe 3 000 m Burton a fost 
cronometrată 4:06,1, întreeînd-o deta
șat pe belgianca Marie Therese Naes- 
sens 4:12,8.

Un succes remarcabil a fost obținut 
de reprezentantul R.D. Germane Stol- 
ze, care a devenit campion mondial 
la proba de semi fond rezervată ama
tori lor.

întrecerea profesioniștilor la viteză 
(200 m) a revenit italianului Antonio 
Maspcs în 11,6 sec

O nouă graniță a fost „înfrîntă" 
în atletism: 17 METRI LA TRIPLU 
SALT! Cu prilejul campionatelor re
publicane ale R. P. Polone, săritorul 
JOZF.F SCHMIDT a obținut vineri 
excepționalul rezultat de 17,03 m!

Cu cinci ani în urmă forurile spor
tive din R P. Polonă au instituit un 
concurs popular dotat cu insigna 
„Cercurile Olimpice". Competiția a 
stîrnit un interes uriaș în rîndurile 
tineretului polonez. Printre tinerii 
care și-au făcut debutul atletic în ca
drul acestei competiții a fost și sprin
terul Jr4-f Schmidt (născut la 23 
martie 1935). Rezultatele sale au fost 
promițătoare, lăsînd să se întrevadă 
un talent viguros. Chiar în același 
an, Schmidt a fost povățuit de 
trenori să „Încerce" să sară și 
triplu. El și-a ascultat sfătuitorii 
rezultatul de 14,40 m, din 1955, 
primul an de activitate, vorbește 
la sine. Bine îndrumat din punct 
vedere tehnic și antrenîndu-se cu o 
perseverență deosebită Jozef Schmidt 
a progresat neîncetat, de la un an la 
altul. In 1956 a trecut pentru prima

oară peste 15 metri, realizînd 15,10 m. 
Un an mai tîrzhi el a obținut 
15.61 m. In 1958, anul campionatelor 
europene de la Stockholm, Schmidt 
se prezintă foarte bine și obține o 
serie de succese remarcabile Fără 
discuție, cel mai important dintre ele 
esfe rezultatul de 16,43 m — nou 
record polonez — cu care a cucerit 
medalia de aur de campion al Eu
ropei.

Anul 
mărat 
săritori

zultatelor sale din 1960 și mai ales 
de constanța manifestată de el, se 
poate afirma că Jozef Schmidt este 
principalul favorit la medalia de 
aur a probei de triplu la Jocurile 
Olimpice de la Roma.

★

trecut Jozef Schmidt s-a nu- 
iarăși printre cei mai buni 
ai lumii, cu performanța de

Iată un tabel al celor mai bune 
performanțe mondiale înregistrate în. 
proba de triplu salt :

17,03 Schmidt
16,70 Fedoseev
16,69 *
16.59
16,58
16,56
16,54
16,53

Olsztyn b.8.1960
Nalcik 3.5.1959
Rostock 10.7.1960
Moscova 28.7.1958
Oslo 27.7.1960
Mexico City 16.3.1955 
Moscova 13.8.1959
Praga 18.6.1960
Krasnodar 12.9.1959
Tula 26.6.1960

R. VILARA

le sportivi romini
anti la <1. 0.

16,22 m.

Schmidt 
Riahovski 
Schmidt 
da Silva 
Fedoseev 
Schmidt 
Goreeaev 
Schmidt

★
patra a competiției, înziua a

a 25.000 spectatori, sportiva so- 
retică Gali,ia Ermolaeva a repurtat 

un strălucit succes, cucerind pentru a 
treia oară consecutiv titlul de câm
pie ană a lumii în proba de viteză. 
După cum se știe, ea a fost învingă
toare în 1953 la Paris și cu un an în 
urmă la Liege.

Ermolaeva a învins-o în semifinală 
pe compatrioata sa Avukumovskaia, 
mareînd 15,1 sec- Pantilova a între- 
cul-o pe Dunn (Anglia) în 13,8 sec 
Final i s-a desfășurat între ce'e două 
reprezentante ale U.R-S.S. Deși pă
rea favo 'tă, piin pt.sma timpului în
registrat în semifinală, Pantilova n-a 
putut ține , iept sprintului irezistibil

I ’ 
fața

i

Pe pistele de atletism ale lumii
OLSZTYN. 

R. P. Polone 
performanțe de valoare. Kovalski a a- 
lergat 400 m în 46,4 ; Foik a cîștigat 
la 100 m în 10,4; Chromik a devenit 
campion pe 3000 m obsi„ reușind 
8:45,8. Alte rezultate : suliță bărbați — 
Sidlo 78,73; înălțime bărbați — So- 
bota 1,95 m ; 110 mg. — Muzyk 14,5 
sec; greutate bărbați 
17,91 
sec; 400 m femei — Hasse 56,5 
înălțime femei — Jozwiakowska 
m; greutate — Rusin 14,79 m.

In cadrul campionatelor 
au fost înregistrate noi

Sosgornik 
m; 80 mg. — Sosgornic 11,2

HANOVRA. Au început întrecerile 
de selecție între atleții din R.D.G. și

Pe lacul Herăstrău, la concursul 
de navomodele • • •

(Urmare din pag. I)

credem că

bine meritate sub- 
performantă a tine- 

La fel de fru- 
șl șalupa construită 

La

puterea „nto-

lacului navi- 
printre balize

primul rînd este viteza. Șl 
este interesant să arătăm că recordul 
e-*“ de 44 km la oră și aparține unei 
ur.chele a ing Anatolie Debinski. Au 
pornit la apă și machetele autopropul
sate. „Crucișătorul" construit de ele 
vii M. Georgescu și C. Culea din 
București parcurge fără greșeală tot 
traseul. Aplauze 
liniază frumoasa 
iilor constructori- 
mos navighează
de pionierul Anatolie Debinski. 
acordarea punctajului se ține scama 
de stabilitatea vasului, 
toarelor". direcția lui.

Dar iată, în mijlocul 
ghaaz.ă cu dexteritate
și bărci, ocolind obstacolele întilnite 
în cale, un cargou teleghidat con
struit de I. Răduță și V. Stoican din 
Cîmpin,-. Constructorii stau pe mal 
și conduc cu ajutorul unui emițător 
de unde scurte navomodelul lor. Pe 
vas se află un receptor care prinde 
semnalul de pe mal și-1 transmite 
mai departe — priiitr-un sistem com
plicat - comenzilor. La un astfel 
model teleghidat se cer minimum 
comenzi; mers înainte, la dreapta 
la stînga, mers înapoi, la dreapta
ia stînga. Cargoul construit de cei 
doi c’moineni execută zece comenzi 
cu o precizie care stîrnește admirație 
și aplauze !

Ieri dimineață, la unul din debar
caderele de pe lacul Herăstrău toate 
aceste navomodele au luat parte la 
o reușită demonstrație mult gustată 
de sute de spectatori.

Iată acum clasamentele:

de
6
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Primul lot
R.F.G. pentru alcătuirea echipei unite 
a Germaniei la J.O. de la Roma, lată 
eîteva rezultate din prima zi : 100 m
— Hary 
Kaufman 
Valentin
— Buhl

(R.F.G.) 10,4 sec; 400 m — 
(R.F.G.) 46,7 sec; 1500 m— 
(R.D.G.) 3:44,0; 3000 m ob. 
(R.D.G.) 8:46,4; prăjină — 

Preusșger (R.D.G.) 4,50 ni ;
— Steinbach (R.F.G.) 7,85 
•— Salamon (R.F.G.) 75,04 
femei - 
inălțune
1.67 m.

Muller (R.D.G.) 
femei — Lentzke

lungime 
m • suliță 
m; disc 

52,71 m;
(R.D.G.)

BEACH. Continuă seria con-LONG
cursurilor preolimpice ale atleților a- 

j-.inericani: greutate — Nieder 19,48 m ; 
"O’Brien 19,25 ni, Long 19,00 m; disc 
• • — Babka 58,99 m ; suliță — Cantello 
■ •74,37 m ; ciocan — Conolly 67,86 m; 
'.'.inălfime — Thomas 2,15 m; HO mg. 
ț ’ — Calhoun 13,8 sec; lungime — Bos-

VELIERE, categoria mici; C. Tema"lou 7184 B1- La 100 m Norton a 
(reg. Constanta) 30 p. și Cornelial lhandonat din cauza unei nevralgii 
Trif (reg. Timișoara) 30 p.; categoria;:lo,nbare- Participarea sa la J.O. este 
mari: Nichifor Milan (reg. Galați) 39p.,-Problematică. -(AgerpreS)

HDROGLISOARE, capacitate 2,5-■ 
cmc.: O. Voicu (reg. Constanța) 57p;,l 
capacitate 5 cmc: A. Cassian (orașl 
București) 79 p. "

In sfîrșit, 1960. Anul celei de a 
XVII-a Olimpiade moderne. Atletul 
polonez s-a pregătit cu o conștiin
ciozitate demnă de admirat. Deși 
consacrat ca săritor de triplu, el nu 
a uitat proba debutului său în atle
tism și la concursurile din cadrul 
.Memorialului Ktisocinski 
vingâtor 
zultatul 
evoluția 
mult cu
triplu saltul a rămas proba căreia i-a 
închinat toată priceperea și energia 
sa. Recentul rezultat de 17.03 m a 
fost precedat și chiar recomandat de 
o serie întreagă de performanțe de 
peste 16 metri, care au lăsat să se 
întrevadă cu ușurință marile-i posi
bilități. Ținînd seamă de seria re

a ieșit în 
în proba de 100 m cu re
de 10,6 sec. Oricum însă 
sa ca sprinter a fost mai 
„intermezzo", deoarece tot

întrecerile șahiștilor
• După două zile de repaus meeiul 

AUTOPROPULSATE : 1. M. Geor-f di.n£e ^!ipele selecționate^ale
„ _ , , „ ... ■ .tJ.’v.B.a. și K. r. Germane a fost reluat

gescu, C. Culea (oraș București) ma-,--ja Hamburg cu desfășurarea partidelor 
chetă de crucișător 100 p; 2. Anatolie” cuprinse În turul 7. Demomstrînd ca și 
DebinskLjr. (reg. Stalin) machetă de”Pînă acum o netă superioritate, șahiștii 

” sovietici au cîștigat cu 7—1. Scorul
. ■■-meciului a devenit aslfel de 45-—II

„ 1 de".înainte de ultimul tur.
83 p. 3—4, Z--. • lai Leningrad se desfășoară meciul

unui"de șah dintre selecționata orașului 1^- 
"lingrad și echipa geprezenlățiră a R- P- 
•■Ungare. Scorul în urma disputării tu- 1 ■

V." -S ► 
dinui- ’ 

GhJH'i 
macheta moto-T<fe baschet a clubului polonez 

„ v’arș.rvia. In prunul meci echipap; 3. V. Roma-* |eJ g jf). D cu £
D. Petrescu (oraș București) ♦ r 32—6) echipa Tunisiei.

șalupă 93 p; 3—4. M. Busuioc (reg 
București) macheta spărgătorului 
gheață atomic „l.enin“ 1 
Voieescu (reg. Ploești) macheta 
dragor 83 p.

I. Răduță, 
macheta 

Manoliu,

unui

rulai doi este de 10—8 (3) în favoarea 
șahiștilor din Leningrad. In cea mai 
importantă partidă, Spasski l a învins 
pe Barcza în 32 de mutări.

• în orașul Cordoba a început un 
turneu internațional de șah la care par 
tieipă marii maeștri sovietici Koreinoi 
și Taimanov. alături de numeroși șahiști 
fruntași din Argentina. După două run
de pe primul loc în clasament se află 
Koreinoi eu 2 ouncte urmat de Taima- 
hov, Rcdolfi. Eliskaseș și Serphi l ■/, 
puncte fieoare.

a sosit la Roma
Echipele deROMA 6 (Agerpres). 

eaiac-canoe ale R. P. Romîne au sosii 
sîmbătă la Roma, venind cu avionul de 
la București. La sosire, delegația spor
tivilor romînî a fost îniîmpinată de re
prezentanți ai Comitetului olimpic ita
lian. Cei 14 membri ai delegației ro
mîne s-au îndreptat apoi spre satul 
olimpic, unde vor locui împreună ci> 
sportivii din alte țări participante Îs 
olimpiadă.

Pînă la începerea Jocurilor Olimpice 
sportivii roroîni se vor antrena pe lacu' 
Albano de lingă Roma, unde vor ave« 
loc întrecerile olimpice de canotaj.

Nou record euro^an 
la natație

4X100 m. MIXT-U.R.S.S. 4:14,(
natați’ 
de șta 
nou ie

In cadrul unui concurs de 
desfășurat la Moscova echipa 
fetă 
cord 
mixt 
cord 
RD 
parcurs astfel ceh patru -schimburi 
spate — Sînmar 1:04,0; bras — Kc 
lesnikov LI2,2, fluture —. Kjeele 
1:02,2, liber — Lu'kovski 55,6 se< 
Perfprmanța lui Lujkovski, care a de 
cis fie altfel succasul în tentgțiv" d 
record, este de mare valoare și-', si 
tuează pe înotătorul sovietic printr 
pretendenții de seamă’ la medalia i 
iimpică de aur în această probă-

a U.R.S.S. a stabilit un 
european în proba de 4x!0l ti 
cu timpul de 4.14,0- Vechiul — 
era de 4:16,1 și aparținea echipe
Germane. Membrii ștafetei ai

re

(Agerpres)
TELEGHIDATE: L

Stoican (reg. Ploești) 
cargou 131 p; 2. Al. 
Anghel (reg. Galați) 
navei Transilvania 130 
nescu. 
macheta unui pu tor de mine 85 p. 4

4 • LA JOCURILE OLIMPICE
EXPERIMENTALE: C. Rugină (reg.*Roma, Izraelul va fi reprezentat 

Eucurești) macheta motonavei Iran-> delegație de 34 de sportivi care vor 
silvania 170 p. 4 participa ta următoarele disciplinej

' 4 natație, gimnastica, haltere, scrima.
MACHETE DE VITRINA: 1—2. M. tir, ciclism și baschet (turneul pre- 

Georgescu (oraș București) macheta^ obl,1P'c de 'a R°l°g|la). 
crucișătorului „Amu-a- 60 p: 1-2. > , FEDERAȚIA belgiană de atle-
Teodor Antoș (reg. București) macheta > tisni a alcătuit lotul atleților care vor 
una. velier 60 p: 3. E. Postolachet participa la Jocurile Olimpice. în fr,un- 
. „ ___ echipei atlotice se află recordma-(reg. Galați) macheta unui remorcher. ( (no|)dia| (a gpp m Ro£;er Moens, 
^8 P- îcare va participa și la proba de .1500
... 4 m. Din echipă mai fac narte Allousis

CLA AMEN4UL GENERAL: 1-1(5000 m), Leenaert (5000 m), l.am- 
Orașul București 362 p; 2. regiunea^ brechts (400 m garduri), Salmon 
"ucurești 358 p: 3. reg. Galați 307 p;> (110 m. garduri), De Cori (80 m. 
4. reg. Ploești 276 p; 5. reg. StalinIgarduri), Snnonne Saenen (disc 
232 p. etc. Țgreutate).

9 IN PREZENT se află Jn turneu 
Tunisia echipa selecționată feminina 
........................................... AZS 

poto- 
64—9

PE SCURT
de la 
de o

• CU PRILEJUL ultimului concurs 
de verificare a înotătorilor suedezi se
lecționați pentru J.O. de la Roma 
au lost înregistrate o serie de rezul
tate valoroase. Iu proba de 200 m li
ber masculin Bengt Norwall a stabilit 
un nou record suedez cu rezultatul de 
2:06,6. Cursa de 100 m liber femei a 
fost cîștigată de înger Thorngren cu 
timpul de 1:04,3 (nou record suedez). 
Din lotul selecționat pentru Olimpiadă 
mai fac 
Larsson,

• BOXERII MAGHIARI se pre ri 
țese intens in vederea turneului olin 
pic de la Roina Dintre selecționării 
se remarcă Toriik (muscă) finalist I 
campionatele europene de la Liicer.ii 
Nagy (coeoș), Pali 
boek (seinimiilocie). 
echipei maghiare se 
piu campion olimpic

(ușoară) și Si 
Printre antrenor 
află și fostul tr 

I aszlo Papp.

SPORTIV suedi

parte Eriksson, Johansson, 
Andersson, Amlesfedt și alții.

PRILEJUL aniversării a 15• CU
ani de la infiînțarea federației maghia
re de volei, la Budapesta va avea 
Joc între 17 și 2’1 august un turneu 
internațional de volei la care vor 
participa echipele selecționate mascu
lin? ale R.S. Cehoslovace, R.P. Bul
garia, R.P. Romine și Iugoslaviei. La 
acest turneu R.P. Ungară va prezenta 
două echipe.

• CUNOSCUTUL
Lars Hali, campionul olimpic de pe 
tation modern la Helsinki și Me 
bourne, s-a accidentat grav in fin 
ce se antrena pentru proba de cî?l 
rie. La trecerea unui obstacol el a O 
zut de pe cal, suferind o comoție e 
rebrală. Se crede că Hali nu va m 
putea participa la J.O. de la Roma.

• TITLUL de campion al R.P. P 
lone la pentatlon modern a fost cîș 
gat pentru a patra oară consecutiv 
sportivul Przybylski (Legia Varșovi 
care a totalizat 4.854 puncte. Pe loc 
rile următoare s-au clasat Paszkiewi 
(Legia) 4821 p și Mazur (Legi 
4654 p.
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