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0 SEARĂ PLĂCUTĂ, ÎN JURUL RINGULUI
Dina-mo •— Sempre Avânți 16-4

Marți seara, la „Dinamo", mii de 
iubitori ai sportului cu mănuși au 
avut satisfacția să asiste la o gală 
deosebit de spectaculoasă, antrenan
tă și plină de neprevăzut. De la pri
mul și pînă la ultimul sunet de gong, 
în ,fata spectatorilor s-au desfășurat 
ine ' 'le calitate, așa cum am 
dori su ’<”n mai des. Meritul re
vine în egală1 măsură boxerilor gaz
de, ca și oaspeților.

Boxul italian se bucură de multă 
simpatie la noi. După întîlnirea de 
acum doi ani, cind am văzut la lucru 
repvfcjcntativa, echipa din Bologna a 
confirmat valoarea ridicată a boxu
lui italian. Tinerii pugiliști de la 
Sempre Avânți au plăcut publicului 
"îostru prin boxul lor în linie, rapid 
excepție a făcut numai „musca" Ber- 
’onzoni), dublat de o remarcabilă 
nișcare in ring și o rezistentă

de-a dreptul impresionantă. Iată 
de ce spunem că în pofida sco
rului final destul de sever (IC—4 
pentru Dinamo) boxerii oaspeți s-au 
dat cu greu învinși, solicitînd din 
plin pe dinamoviști. Și dacă, totuși, 
Dinamo a cîștigat la o asemenea di
ferență, aceasta datorește unei 
pregătiri bine puse la punct, unei 
puteri de luptă și dorinței de a în
vinge impresionante. Publicul prezent 
în iribune a aplaudat călduros o 
echipă bună, de zile mari, care 
a satisfăcut mai toate exigențele. 
Pină și mult discutatul Mariuțan, 
care ne-a dezamăgit atît de mult în 
ultima vreme, s-a comportat foarte 
bine în fața greului (la propriu și 
la... figurat) Cane.

Vom trece peste prima întîlnire 
(L. Ambruș—Bergonzoni) cîștigată la 
puncte de dinamovist. la capătul a

3 reprize încîlcite, cu țineri și ob
strucții, în care oaspetele a... excelat 

La „pană", N. Mindreanu a învins 
Ia puncte, în cel mai frumos meci 
al serii, pe subtilul și neastâmpăratul 
G. Cavulli, de la care am reținut un 
box în linie, cu lovituri iuți cu am
bele brațe. Atent, cu o gardă fără 
reproș, Mindreanu a lovit sec, în
deosebi cu dreapta, a făcut o adevă
rată demonstrație de box, aplaudată 
la „scenă deschisă". In repriza a 
treia, cind credeam că va slăbi, da
torită eforturilor, Mindreanu a mers 
„crescendo", terminind cu serii re
petate.

„Penele" C. Gheorghiu și C. Ga- 
brielli au furnizat un meci dinamic, ' 
cu surprize de ambele părți. După | 
o repriză care-i aparține integral, » 
datorită unor „contre" bine plasate 
la figură, dublate de un-doi-uri ra
pide și cunoscutele sale eschive, in 
repriza a doua Gheorghiu are de fă- ' 
cut față unui atac din ce în ce mai 
viguros. Gabrielli este numărat, pen
tru ca apoi să dezlănțuie o adevă
rată ploaie de pumni. In cea de a 
treia repriză, Gheorghiu cade (dar 
nu e numărat, într-o situație simi
lară cu aceea a adversarului său), iar 
boxerul oaspete este tot mai activ. 
C. Gheorghiu a fost declarat învin
gător la puncte.

V. Pitardi a adus echipei sale pri-

M. COSTEA

(Continuare .în pag. a 4-a)

Mariufan a fost mai bun. Și Cane pare să recunoască acest lucru
Foto : B. Ciobanu

60 de diplome au călătorit la București
Am avut aseară un plăcut prilej de a ne reaminti frumosul succes 

•bținut de sportivii noștri la cea de a XVII-a ediție a Jocurilor Olimpice. 
>e Ia Roma au sosit diplomele pe care C.I.O. și Comitetul de organizare 
•l J. O. le-au conferit sportivilor clasați pe primele 6 locuri în marea 
«trecere a tineretului lumii. In cadrul unei festivități ele au fost inmi- 
ate ieri deținătorilor lor.

Deschizind ședința, tov. EMIT. GHIBU, vicepreședinte al U.C.F.S., 
subliniat că frumosul succes repurtat de sportivii noștri Ja Jocurile 

Himpice este urmarea firească a progresului înregistrat de mișcarea de 
iiltură fizică și sport condusă și îndrumată de partid. Tineretul sportiv 
îspunde grijii și dragostei părintești a partidului încordindu-și neconte- 
it eforturile în muncă și învățătură, pe terenul de sport, aducînd pa- 
iei noi și noi victorii.

Rînd pe rînd, sportivii au primit distincția ce Ie-a fost conferită.
■ aplauze călduroase au fost întimpinați campionii olimpici lOLANDA 
LLAȘ, ION DUMITRESCU, DUMITRU PÎRVULESCU, medaliat» J. O. de 

Roma ION CERNEA, LEON ROTMAN, MARIA VICOL, ION MONEA 
alții. Cinci diplome, o veritabilă colecție, au revenit valoroasei noastre 

mnaste, SONIA IOVAN.
Cu același prilej au fost conferite diplome de onoare și medalii 

iui număr de 7 fotoreporteri romini premiați la marea expoziție de foto- 
afii organizată cu prilejul J. O. : I. MIHAICA, L. SCHINDEBMAN, R. 
MODI, B. CIOBANU, D. HITRU, N. CRISTOREANU și N. BONDARENCO.

La ștrandul Tineretului 

în mijlocul copiilor 
care învață alfabetul înotului...

Și cum spui că te cheamă ?...
Gabriela Eftimie... Iar pe ea, Si- 

. Este sora mea.
Și spunefi că vă place înotul...
Foarte mult I Și culmea: acum 
săptămîni, în prima zi tie curs, 

i Simona eram cele mai fricoase 
din grupă. Iar astăzi... Dacă vreți, 
ie tovarășei profesoare, să vă facem 
onstrație...
fesoara, tovarășa Maria Stăpînoiu. 
țătoare, a fost de acord. Și, iată-le 

, e două surioare, avîntîndu-se pli- 
siguranță în apă înot liber pe 

ungimi de bazin. Revin apoi lingă 
: ne afle părerea. Două concuren- 
•lași calificativ: „foarte bine!*.. 
ioșa Stroian din grupa profesoarei 

Stăncescu este unul dintre cei 
•lași elevi. Motivul? Ni l-a spus 
el :
7rcau să devin un bun înotate- 

demonstrez latei că înotul este 
cel mai frumos... Deocamdată

trp6uîe să-l întrec pe Andrei Ștefan. To
varășa profesoară spune că este cel mai 
sîrguincios din grupa noastră ..

... Ana Isbășescu și Raluca Cucuruz 
sînt cele mai mici eleve ale antrenoarei 
Leontina Marinescu : au cîte 5 anișori I 
Dar, un adevărat paradox: Ana și Ba
hica sînt cele mai cuminți și mai ascul
tătoare eleve. Un exemplu pentru toată 
grupa !...

...V-am făcut cunoștință cu cîfiva din
tre cei aproape 1.000 de copii prezenți 
în aceste zile la ștrandul Tineretului din 
Capitală, la cursurile de inițiere în no
tație organizate de către comisia orășe
nească a V.C.F.S., in colaborare cu co
mitetul U.T.M București și Secțiunea 
de învâtâmînt și cultura a Capitalei. 
1.000 din cei aproape 5.000 de copii 
care vor fi inițiați în vara acestui, an.

TIBERIU STĂM A

(Continuare in pag. a 2-a)

Să mergem in excursii

Agenția O.N.T. din orașul Brașov cunoaște o afluență tot mai 
mare de oameni ai muncii dornici să-și petreacă timpul liber in mij
locul naturii. In fiecare duminică, sute de oameni ai muncii din 
uzinele și fabricile orașului iau drumul spre frumoasele stațiuni 
balneo-climaterice de la Tușnad și Bacul Ana. O dată ajuns în mijlo
cul naturii, in orice direcție te-ai uita, priveliștea îți incintă ochiul 
și te face să spui : „Frumoasă ești patria mea !“

La Lacul Ana distracțiile sînt felurite. Vnii se avintă in apa lim
pede ca cristalul, alții joacă volei, șah-.. Cei care cunosc mai bine 
aceste minunate locuri dau explicații tovarășilor de drumeție. In foto
grafia noastră, linotipistul Ștefan Olaru explicînd unui grup de turiști.

Text și foto : GH. CORCODEL-coresp.

Material primit în cadrul concursului „Pentru cea mai bună 
corespondență".

CONCURSUL INTERNATIONAL DE PENTATLON MODERN 
AL R. P. ROMÎNE

• HENRYK SULAJNIS — ÎNVINGĂTOR LA TIR ® GHEORGHE COCIU-
BANACIȘTIGAT PROBA DE ÎNOT

Participanții Ia concursul internațio
nal de pentatlon au luat marți drumul 
poligonului dc la Tunari, iar ieri după 
amiază, pe cel al ștrandului Tineretului.

întrecerea la proba de pistol a pri
lejuit o luptă foarte strînsă și echilibra
tă, în care primii zece clasați au obținut 
rezultate între 188 și 132 dc puncte.

• AZI ARE LOC CURSA DE CROS

Romînă 1 2040 p; 3. R. P. Romînă 
II 1760 p.

Adevărațîi specialiști ai înotului 
și-au confirmat pe deplin valoarea în 
cadrul cursei pe 300 m desfășurată 
ieri la „Tineretului". Gheorghe Cociu- 
ban, înotător cu vechi state de ser
viciu, a cîștigat detașat cea de a pa-

Primitl concurs ciclist internațional 
pe velodrom

La sfîrșitul acestei săptămîni va 
avea loc pe velodromul Dinamo pri
mul concurs internațional al anului. 
La competiția care se va desfășura 
simbătă și duminică în organizarea 
clubului Dinamo vor participa ală
turi de cei mai buni pistarzi ai țării 
și 8 cicliști de la Dinamo Berlin. 
Oaspeții sosesc astăzi în Capitală.

Cel mai tînăr

Otto Torok își verifică ținta după focurile de reglaj
Foto: T. Roibu

campion de popice
Pe lista campionilor țării a fost 

înscris marți după amiază un nume 
nou: Bruno Stuller. Un nume care 
pînă la actuala ediție a campionatu
lui individual de popice era necunos
cut. Deci să vi-1 prezentăm pe proas
pătul nostru campion. Lucrează la 
Atelierele C.F.R. din Timișoara. Anul 
acesta a terminat Facultatea de meca
nică devenind inginer feroviar. Luna 
viitoare împlinește 23 de ani și joacă 
popice de la etatea de 18 ani. „Mai 
am încă o pasiune în sport, ne-a spus 
marți tînărul inginer, în timp ce pri
vea pe recordmanul țării, Petre Purje, 
care îi asalta poziția de lider. îmi 
place și fotbalul. Joc la echipa Fero
viarul, care activează în campionatul 
orășenesc. Aceste două discipline se 
completează de minune în procesul de 
pregătire".

— Iți dă emoții maestrul Purje ?
— Sincer vă mărturisesc că la TU 

mișoara și apoi în „zona" de la Sibiu,

TR. IOANIȚESCU
Ce] mai bun s-a dovedit a fi concurentul 
polonez Henryk Sulajnis, care t răgind 
188 p a totalizat 860 p. In cele patru 
serii, a cîte cinci focuri, el a realizat s 
49, 47, 43, 40. In urma sa s-au clasat I 
2. Sajdak 187 p (47, 47, 45, 48) — 
840 p; Țintea 186 p (48, 44, 45, 49) 
— 820 p; 4. Marinescu 185 p (47, 46, 
44. 48) — 800 p; 5. Croitoru 185 p 
(46. 49, 45, 45) — 800 p; 6. Sarfalvi 
184 p (46, 46, 44. 48) — 780 p; V 
Torok 183 p :— 760 p ; 8. Mărcuțn 183 
p — 760 p; 9. Mona 183 p. — 760 p ț 
10 Lichiardopol 182 p — 740 p; 11. 
Faklya 175 p — 600 p; 12. Cociuban 
167 p — 440 p; 13. Torni uc 166 p — 
420 p; 14. Ștefănescu 156 p — 220 p.

Clasa men Iul pe echipe al probei <le 
tir: 1. R. L*. Ungară 2120 p; 2. R. P.

tra probă a concursului de pentatlon 
realizînd timpul de 3:42,1 (100 m — 
1:06,3; 200 m — 2:25,0), pentfu
care a primit 1090 puncte. Pe urmă
toarele două locuri s-au clasat tot 
doi înotători: polonezul Sajdak
3:50,6 (100 m — 1:11,0; 200 m — 
2:30,0) — 1050 p si Stefănescu 
3:56,8 (100 m — 1:12,4; 200 m — 
2:33,6) — 1020 p.

Pe locurile următoare s-au clasat: 
4. Tomiuc 4:08,3 — 960 p; 5. Li
chiardopol 4:09,0 — 955 p; 6. Mona 
4:10,0 — 950 p; 7. Marinescu 4:10,3— 
950 p; 8. Faklya 4:12,4 — 940 p; 9.

ROMEO VILARA

(Coiuittuure ia pag. a 4-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

ț Astăzi pe „23 August" ■■ 
trei jocuri de fotbal

■* Ora 14.30: Rapid—C.C.A. (fma-^ 
Țla campionatului de copii al ora--- 
^șului București).

Ora 15.45: Dinamo București—;' 
C.S.M.S. Iași (finala campionat 
tului republican de juniori).

Ora 18.00: Dinamo București—- - 
C.C.A. (categoria A).
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Miine începe turneul internațional de la Belgrad
După cum am mai anunțat, repre

zentativele de handbal în 7 ale țării 
vor participa la sfirșitul acestei săp- 
tămîni la un turneu internațional la 
Belgrad.

„Cupa Luceafărul"
Recent a avut loc la Brașov a treia 

ediție a competiției de handbal în 7 
dotată cu „Cupa Luceafărul . La între
ceri au luat parte echipele masculine 
ale cluburilor sportive școlare din Cluj, 
Tg. Mureș, Timișoara și Brașov.

Pe primul loc s-a clasat formația 
C.S.S. Luceafărul Brașov, care a întrecut 
C.S.S. Cluj cu 13—8, C.S.S. Harghita 
Tg. Mureș cu 11—9 și C.S.S. Banajul 
Timișoara cu 13-—6. Locurile următoare 
au fost ocupate în ordine de : 2. C.S.S. 
Harghita Tg. Mureș, 3. C.S.S. Cluj 
și 4. C.S.S. Banatul Timișoara.

Cu prilejul acestor întreceri s-au re
marcat tinerii liandbaliști Dan Dănilă, 
Tiberiu Pakucs (C.S.S. Luceafărul), 
Bogdan Isacov, Gunther Blum (C.S.S. 
Banatul).

După terminarea întrecerilor de la 
Gyor, unde s-a clasat pe primul loc, 
echipa feminină a plecat împreună 
cu reprezentativa R. P. Ungare spre 
capitala R.P.F. Iugoslavia. Reprezen
tativa masculină, care în ultimele 
zile a efectuat un turneu demonstra
tiv la Ploiești, Piatra Neamț și Ba
cău va părăsi Capitala în cursul zi
lei de astăzi. Vor face deplasarea: 
M. Redl, P. Ivănescu, G. Bădulescu, 
I. Mozer, M. Cosbache 1, M. Costa- 
che II, L. Popescu, O. Nodea, A. 
Bulgaru, O. Telman însoțiți de antre
norul emerit Oprea Vlase și Dr. W. 
Wagner. Lor Ii se vor alătura I. Bo- 
golea, Gh. Coman, C. Oțetea și F. 
Pali, care au făcut parte din selec
ționata de tineret a orașului Bucu
rești ce a evoluat la Gyor.

Reamintim că turneul începe 
mîine 30 iunie. La întreceri mai par
ticipă echipele R.P.F. Iugoslavia 
(masculin și feminin), R.A.U. (mas
culin) și R.P. Ungare (feminin).

Se apropie „finalele** de caiac-canoe.
Canotorii din

La sediul Federației romîne de 
sporturi nautice eu sosit primele date 
cu privire la desfășurarea fazei pre
mergătoare etapei finale a campio
natelor republicane de caiac-canoe,

La TULCEA, concursul a avut loc 
duminică 25 iunie, la el participînd 
cei mai buni sportivi ai centrului de 
antrenament F.R.S.N. de pe lîngă 
asociația „Flamura roșie". Cele opt 
probe ale programului la care au 
luat startul aproape 40 de caiaciști 
și canoiști, au fost găzduite de la
cul Ciuperca din localitate și s-au 
încheiat cu următoarele calificări în 
finalele de la Snagov (7—9 iulie 
a.c.); FEMININ. Caiac simplu (500 
m) : Profira Ulianov 2:48,0; Caiac 
dublu (500 m): Irina Artimov, Ior
dane Cernea 2:43,0. MASCULIN. Ca
iac 4 (1000 m); Ichim Ghitai, Hara- 
lambie Butilchin, Antrop Varabiov. 
Conon Zagarov 3:32,0; Caiac simplu 
(10.000 m): Simion Petrov 54:57,0; 
Caiac dublu (10.000 m): Petre An
trop, Toader Brailovski 52:32,0; Ca
noe simplu (1000 m): Timofei Lipalit 
5:06,0; canoe dublu (1000 m) : Toa
der Tarara, Petre Dunaev 4:46,0. Ca-

Ttilcca și Timișoara sînt gata de start

GH. CORCODEL — coresp.

ACTIVITATEA LA ZI
din Baia Mare 
trecute, patru 

în cadrul campionatului de 
S-au re-

Poenaru, Gh. 
(Rapid 
Rădă- 
clasa- 
urmă- 
6 pct.. 
4 pct.,

S. Tg. Secuiesc 2 pct., 4. 
Rădăuți 0 pct.

Cel mai tînăr campion
(Urmare din pag. 1)

noe dublu (10.000 m) : Iacob Afte- 
nie, Gheorghe Gherasim 51:38,0.

La TIMIȘOARA, datorită număru
lui mare de sportivi care și-eu apă
rat șansele de calificare (123 de ca
notori și 26 de canotoare, făcînd parte 
din 5 cluburi Și asociații sportive) 
întrecerile au fost programate pe trei 
zile; 23—25 iunie a.c. Cele 14 probe 
s-au desfășurat pe canalul Bega 
(toate cursele de viteză, în contra 
curentului), au dat loc la dispute 
dîrze și au desemnat următorii fina
liști: FEMININ: Caiac simplu (500 
m): 1. Hilde Lauer (Banatul) 2:08,0; 
2. Georgina Nerescu (Banatul) 2:17,0. 
Caiac dublu (500 m): Banatul (Ste
la Muntean, Mona Moșuțiu) 2:23.0. 
Caiac simplu 4x500 m: Banatul
(Agneta Reberger, Doina Păcuraru, 
Adriana Scurtu, Emilia Ugri) 9:03,0. 
.MASCULIN. Caiac simplu (500 m): 
1. E. Recsany (FI. roșie) 2:04,0; 2. 
V. Băleș (S.S.E.) 2:08,0. Caiac dublu 
500 m: 1. Flamura roșie (E. Schmidt- 
meister, D. Heckmann) 2:01,0- 2.
S.S.E. (A. Opriș;v W. Wonka) 2:03,0 
Caiac simplii (V .< „m): 1. V. Mihă- 
eseu (FI. roșie) 2. L. Fodor
(Banatul) 4:32,0; Oaiac dublu (1000 
m): 1. Banatul (1. Fekete, L Ble-
nesi) 4:25,0; 2. S.S.E. (M. Kuban. 
L. Horvath) 4:25,8; Caiac 4 (1000 
m): 1. Flamura roșie (W. Weissmul
ler, E. Kersch, H. Grich, E. Valen
tin) 3:56,0; 2. S.S.E. (.1. Gidea. A. 
Herta, V. Subran, A. Schibek) 4:00.0. 
Caiac simplu (10.000 m): 1. K. Fran
zen (FI. roșie) 49:36,0; 2. E. Kindl 
(C.F.R.) 53:49,0; Caiac dublu (10.000

m); C.F.R. (O. Agavriloaie, A. Fa- 
rago) 48.01,0; Caiac 4 (10.000 m): Fla
mura roșie (C. Kniesz, H. Lulay. M. 
Păcuraru, M. Mracec) 44:13,0. Canoe 
simplu (1000 m): T. Iunacz (Bana
tul) 6:01,0. Canoe dublu (1000 m): 
Banatul (Radu Mircea, Marius Nea- 
goe) 5:28,0. Canoe simplu (10.000 m): 
Horia Petcu (FI. roșie) 56:31,0. Fă
cînd bilanțul concursului putem con
stata că acest centru cu veche tra
diție în sporturile nautice va fi -re
prezentat la finala de pe lacul Sna
gov de o delegație puternică de ca
notori — 40 la număr — repartizați 
astfel: Clubul sportiv școlar Banatul 
14, Flamura roșie 14, Școala spor
tivă de elevi 9 și C.F.R. 3, doar 
clubul Știința neavînd nici un re
prezentant.

In curînd urmează să aflăm și re
zultatele competițiilor similare din 
Arad, Reșița, Tg. Mureș, Cluj, Satu 
Mare și Brăila.

CAMPIONATELE REPUBLICANE
DE JUNIORI

in sala Sporturilor 
s-au întrecut, zilele 
echipe 
calificare la lupte clasice,
marcat următorii : Șt. 
Libik (Stăruința), Gh. Cserei 
S.M.T.) și A. Grimm (A.S.M. 
uți). La sfirșitul întrecerilor 
mentul s-a prezentat în felul 
tor: 1. Stăruința (Baia Mare)
2. Rapid S.M.T. (Sf. Gheorghe)
3. A.
A.S.M.

7. SĂSARANU — coresp. reg.

Recent, s-au intilnit la Lugoj, în- 
tr-un meci amical, sportivii localnici 
cu cei din Reșița. Cei peste 700 de 
spectatori au subliniat prin aplauze 
frumoasa comportare a luptătorilor 
Marin Bolocan, Ion Popescu, I. Io- 
nescu, D. Grozavu (Reșița), V. Micula, 
A. Fischer, T. Ardeleanu și 
deleanu (Lugoj). Rezultat 
10-10.

Ion Ar- 
final :

I. LEȘ - Lugoj

am 
tot 
București. Dorința mi-a fost îndepli
nită și pe lîngă aceasta am realizat 
nn rezultat care îmi dă speranțe 
și cred că ii va mulțumi și pe tova
rășii mei de muncă și sport.

...Cu toate asalturile întreprinse pe 
rînd de experimentații noștri popicari 
Ladislau Gallo, Petre Purje, Carol 
Zombori, Constantin Rădulescu ș.a., 
Bruno Stuller a rezistat în fruntea 
clasamentului pînă la sfirșitul com
petiției. El a preluat conducerea luni 
seara, cînd, datorită unei bune pre
cizii în lansarea bilei, a doborît din 
200 bile mixte 866 popice, întreeîn- 
du-și astfel colegul de regiune, Con
stantin Iordache (Reșița) fruntașul 
clasamentului pină atunci, cu numai 
6 p. De reținut că jucătorul timișo
rean a avut ca partener pe campionul 
țării Ion Micoroiu, care cu toate 
eforturile depuse a fost nevoit să 
predea invidiatul titlu, fiind marcat 
cu 810 p.d.

A doua zi dimineața un alt tînăr 
popicar, Cornel Antonescu (Buc.), a 
intrat pe pistă decis să-l depășească 
pe liderul clasamentului. A ajuns 
însă pînă la un pas de victorie, tre- 
buindu-i încă 10 p. pentru a-1 întrece 
pe Bruno Stuller. In continuare, a- 
cesta a fost ținta asalturilor din 
partea membrilor lotului republican.

fost mai emoționat. Doream 
sufletul să ajung in finală

din 
la

Q)
a

Te renurile de tenis și baschet ale asociației 
Metrom Brașov sînt năpădite de buruieni

(V. Enache — corespondent)

— In loc să-l oprești, te prăpădești de rîs !
Păi. îmi imaginez ce ochi o să caște cînd va cădea peste...
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Orădeanul L. Gallo se anunța, după 
prima sută de bile, cînd dobarîse 439 
popice, un pretendent cu mari șanse 
la șefia clasamentului. Dar în manșa 
a doua a spart și a ratat cîteva bile 
la „singuratice". Apoi a intrat pe a- 
renă valorosul nostru popicar Petre 
Purje. Acționînd cu tenacitatea-i ca
racteristică, a Înregistrat din primele 
50 bile un rezultat excepțional : 235 
p.d. Pe pista a Il-a Petre Purje nu 
a mai acționat cu aceeași precizie, 
totalizînd din 50 de bile ...189 p.d. 
Mai avea de lansat 100 de bile. Din 
nou însă pista nr. 2 i-a dat mult de 
lucru și recordmanul țării a trebuit 
să se mulțumească doar cu 851 p.d. 
Bruno Stuller mai avea acum în față 
un singur obstacol : talentatul jucă
tor C. Rădulescu (Reșița) care a în
cheiat plutonul celor 30 de finaliști. 
C. Rădulescu a pornit bine, dar în 
partea a Il-a a avut o scădere sur
prinzătoare. Și astfel feroviarul B. 
Stuller a devenit campionul țării pe 
anul 1961. El este cel mai 
pion din istoria sportului popicelor 
de la noi.

Nu putem încheia fără 
comportarea jucătorilor T. Szemani 
(Tg. Mureș), C. Vînătoru (Ploiești), 
C. Zombori (Brașov), Dumitru C. 
Dumitru (Ploiești) ș.a. care s-au nu
mărat printre animatorii principali 
ai acestei finale.

Clasamentul final : 
(Timișoara) 866 p.d., 
(Reșița) 860 p.d.; 3.
(Buc.) 857 p.d. ; 4. T. 

Mureș 857 p.d.; 5.
(Ploiești) 855 p.d. ; 
(Cîmpina) 851 p.d. 
radea) 843 p.d. ; 8. C. Zombori (Bra- 
șov) 843 p.d.; 9. Dumitru C. Dumi- 

-- tru (Ploiești) 840 p.d. ; 10. Ernest
Z iWeiss (Mediaș) 838 p.d. ,

Un important concurs organizat 
de clubul „Metahi! 23 August"
Clubul sportiv „Metalul—23 Au

gust" organizează duminică 2 iulie, 
începînd de la ora 8, pe lacul Heră
strău, un concurs de canotaj popu
lar și canotaj academic, rezervat ju
niorilor născuți în anii 1943—1946, 
elevi ai școlilor profesionale din sis
temul metalurgic. De asemenea, pot 
participa la această competiție și 
canotorii legitimați în cadrul asocia
țiilor și cluburilor sportive care au 
secții afiliate la FRSN.

tînăr cam-

a sublinia

1. B. Stuller
2. C. Iordache 

C. Antonescu 
Szemani (Tg. 
C. Vînătoru

6. P. Purje
7. L. Gallo (Cl

Sala de sport a C.S.M.S. Iași este întrebuințată 
mai mult pentru baluri decît pentru sport

— Ssst !!! Să nu vadă nimeni, că te- pomenești c-o să 
apară în „Sportul popular* vreo caricatură pe chestia asta!!

(E. Ursu — corespondent)

Desene de S. .NOVAC

• CIMPIA TURZII. In cadrui fa
zei regionale a campionatului repu
blican rezervat echipelor de juniori 
s-au întrecut reprezentantele raioane
lor Cluj, Cîmpeni, Dej, Gherla, Hue
din, Năsăud și Turda. In finală, vo
leibaliștii din Cluj au întrecut re-
prezentativa orașului Dej cu 3—2. 
(P. Țonea — coresp.)
• OLTENIȚA. Titlurile de cam

pioane regionale, atît la juniori cit 
și la junioare au revenit formațiilor 
Școlii Medii din orașul Giurgiu. 
(Tr. Barbălată— coresp.).
• BÎRLAD. Timp de două zile,

terenul Voința din localitate a găzduit 
jocurile fazei regionale a campiona
tului republican. la w» - 9;
nat echipe c’e 'juniori ., junioare 
Iași, Bîrlad, Huși, Vaslui și J 
geni. La sfirșitul partidelor dispu 
cele două titluri de campioan--
nale au revenit formațiilor 
Bîrlad, Ia fete, și Tinărv" 
băieți. (Eliade- Solomon —

Cine dă
Intîlnirile amicale dintre echipele 

noastre de box și-au dovedit, de-a 
lungul anilor, deplina utilitate. A- 
ceste întâlniri îi mențin pe boxeri în- 
tr-o activitate continuă și — prin 
caracterul lor amical — le dau posi
bilitatea să boxeze mai relaxat, mat 
calm, să-Și pună astfel și mai bine 
în valoare cunoștințele lor tehnice. 
Dar nu întotdeauna reuniunile ami
cale își ating scopurile, printre care, 
desigur, e și acela de popularizare 
a boxului. Cum s-ar spune, mai sînt 
și excepții de Ia regulă. Ne-a dove
dit-o cu prisosință recenta intîlnire 
revanșă disputată la Giurgiu între 
echipa locală Unirea și formația 
bucureșteană S.P.C.

Se știe că înaintea oricărei întîl
niri, boxerii care vor urca în ring, 
fie ei gazde sau oaspeți, sint obligați 
să facă cintarul oficial în prezența 
delegatului general. La Giurgiu însă, 
oficialitățile sportive ațe orașului deși 
cunosc bine această regulă elemen
tară, nu au vrut să țină seamă de ea. 
fn consecință, pugiliștii giurgiuveni 
au oficiat cintarul in timp ce boxerii 
de la S.P.C. nici nu intraseră bine 
în oraș! Firește, oaspeții nu au fost 
de acord cu acest procedeu și au 
cerut ca toți sportivii să facă cintarul 
concomitent. Au urmat discuții care 
s-au prelungit până aproape de
începerea galei. Văzînd că au 
toate șansele să rateze întîl-
nirea, comisia de box din Giur
giu a „acceptat" de voie, de nevoie 
să facă din nou cintarul boxerilor.

ton ki

Și, în timp ce spectatorii își ocupai 
locurile în tribună, pugiliștii ambelo 
echipe urcau — în sfirșit — pe cin 
tarul oficial. Primul... hop fuses' 
trecut.

Organizatorii reuniunii au avut ins 
„grijă" ca și de aci înainte întîln 
rea să nu decurgă normal. Trecîn 
cu vedere peste faptul că ringul ave 
dimensiuni cu totul neregulamentai 
și că era așezat de-a dreptul ț 
zgură periclitînd astfel integritate 
boxerilor, trebuie să subliniem că îl 
tîlnirea propriu-zisă s-a desfășurat i 
mijlocul unui vacarm de nedescris. Su 
prinzător, nu spectatorii au fost ace 
care au dat tonul, ci însuși președ-' 
lele consiliului orășenesc U.C. F.i 
Gheorghe Frîncu, care de la masa 
ficialilor adresa tot felul de observ 
ții și proteste atît arbitrilor cit și b 
xerilor oaspeți. Și, ca să fie în t< 
cu tov. Frîncu, președintele comis 
orășenești de box, Ion Ozman, pi 
cum și antrenorul llie Impăratu 
făcut tot ce le-a stat în putință p< 
tru a crea o atmosferă nesănătoa 
Nu este deci de minare, că avi 
asemenea conducători certați cu d 
ciplina, care nu sînt in stare să 
lase acasă pasiunile nici atunci ci 
e vorba de o întîlnire lipsită de i 
porfență, sportul cu mănuși din 
cest oraș se menține la un ni 
scăzut!

In mijlocul copiilor care învață alfabetul înotului.
(Urmare din pag. 1)

în tainele înotului. Cursurile, desfășurate 
sub îndrumarea antrenorului Justin Ca- 
racaș sînt predate de aproape 20 de pro
fesori și instructori, cu o bogată ex
periență pedagogică, așa cum sînt — 
pe lîngă profesoarele amintite mai sus — 
Paul Niculescu, Dorotea lonescu, Con
stantin Dima sau Sofia Petru t. Fiecare 
se străduiește să facă cunoscut „alfa
betul* natației unor noi generații de copii. 
Cei mai talentați din/re aceștia vor fi 
îndrumați către secțiile de notație ale 
cluburilor si asociațiilor sportive. unda

vor avea posibilitatea să-și desăvîrșea 
învățarea înotului, să se pregătească 
în anii următori — pentru activiti 
de performanță.

lată, așa dar, o inițiativă care trei 
apreciată ca foarte valoroasă : c<
care frecventează cursurile de la șt 
dul Tinerelului au prilejul, pe d 
parte, să-și petreacă în mod plăcut 
soare și lumină, o parte din aceste 
moașe zile de vară, și totodată sc 
inițieze într-o ramură sportivă în 
ar putea deveni mîitie elemente de 
dej de ale natatiei romîiifjtk



=
Astăzi, la „23 August" Sanda Iordan in serie: 3:01,4 la 200 m bras

DINAMO BICIREST A Alte 3 recorduri republicane au (ost stabilite in intrecerile de marți

derbiul campionatului categoriei A
Pe orice vreme, pe caniculă, pe ploatc 

sau pe vînt, jocurile dintre Dinamo 
București și C.C.A. au gtras întotdeauna 
un număr marc de spectatori, indiferent 
dc Jocurile ocupate de cele două formații 
în clasament și de caracterul oficial sau 
amical al -întîlnirilor. Explicația ? A- 
•^le partide au prilejuit întotdeauna 
spectacole de bună calitate, presărate 
cu faze dinamice, mult apreciate de a- 
inatorii jocului cu balonul rotund.

Partida de azi, în ordine cea de a 
24-a întîlnire oficială (din 1950) între 
cele două formații, este foarte impor
tantă și în ceea ce privește clasamentul. 
O eventuală victorie a echipei C.G.A. 
sau un meci nul i-ar aduce pentru a 6-a 
oară titlul de campioană republicană. 
In schimb, un succes al dinamoviștilor 
le-ar redeschide acestora drumul spre 
mult invidiatul titlu. Un motiv în plus, 
deci, ca să ne așteptăm la un joc de 
zile mari, pe măsura valorii și posibi- 

ilor echipelor Dinamo și C.C.A. Prc- 
■oe teren a unor fotbaliști de certă 

valoare ca Bune,, Con slant in, Nunweiller

III, Nunweillcr IV, Alexandrescu, Popa, 
Jenei, Eftimie, Tătara, Ene etc. ne oferă 
garanția că vom avea prilejul să ur
mărim o suită de execuții tehnice spec
taculoase, curse derutante și combinații 
subtile.

Și acum cîteva date statistice In le
gătură cu întilnirile de plnă acum ți 
amănunte despre jocul de azi.

• Din 1950, Dinamo și C.G.Â. s au

doua a concursului de veri-
a

Finala juniorilor
Cine vii fi campion: Dinamo 
București sau c.s ri.s. lași?
Echipele care s-au dovedit a fi 

cele mai bune pînă acum, întreeîn- 
du.și adversarii pe rînd la s. 
mai mult sau mai puțin nete, 
meritat, s-au calificat în finala 
pionatului republican, iar astăzi 
vedea care este cea mai bună 
ire ele: Dinamo București 
G.S.M.S. Iași ? Echipa învingătoare 
va fi declarată campioană a țării și 
va fi premiată cu o cupă, iar jucă
torii cu diplome și plachete.

FsUc firească, deci, emoția cu care 
așteaptă jocul de acești tineri și 
talentați fotbaliști, capabili oă ofere 
un spectacol fotbalistic de calitate, 
demn de o finală de campionat.

.După toate probabilitățile vor juca 
■--aăioarele formații:
DINAMO (antrenori St. Stăncu- 

1 și I. Baratki) : Niculescu—Io- 
.eocu, Petrescu, Dănoiu—Zamfir, 

Șerban—Manta, Stoenescu, Dumi- 
'scu, Nuțu, Vasilescu.
•G.S.M.S. (antrenor S. Justin) : Ge. 

velaș—Cozor, Constantinescu, Bajo- 
ra—Humă, Goteanu—Teodosiu, Po
pescu, Danileț, Cuperman, Carp.

Iată cum s-au calificat cele două 
echipe.

DINAMO: 8-0 cu Metalul Pitești, 
11-3 cu Olimpia 
rul Constanța și 
cu Mureșul Tg.

C.S.M.S. : 5-1 
3-1 cu Dinamo 
C.S.M. Cluj.

Un amănunt 
caz de egalitate 
meciul va fi prelungit cu 2 reprize 
a 15 minute. Dacă egalitatea se men
ține și după prelungiri, va fi decla
rată cîștigătoare echipa mai tînără.
AU FOST CAMPIONI LA JUNIORI

1947—48 : Ripensia Timișoara ; 1948—49:
Petrolul București ; 1950 : Metalul Ora
dea ; 1951 : Locomotiva București ; 1952: 
Flacăra București ; 1953 : Metalul Tîrgo
viște ; 1954 : Progresul București ; 1955:
Știința Cluj ; 1956 : Știința Cluj ; 1957- 
t>8 : U.T. Arad ; 1958-59 ; U.T. Arad ;
1959—60 : Rapid București.

Toate finalele s-au 
rești.

întllnit pînă în prezent în 21 dc jocuri 
de campionat și 2 de Cupă. Iată rezul
tatele meciurilor DINAMO — C.C.A. în 
campionat: 1950 : 2—2, 1—0; 1951:
1— 2, 6—2; 1952: 1—1, 1—0; 1953:
2— ], 3—1; 1954: 0—0, 2—2; 1955:
0—0, 2—1 ; 1956: 0—4. 3—4 : 1957— 
58: 3—2, 0—2: 1958—59: 2—0, 0—1; 
1959—60: 2—1, 3—3 ; 1960—61 :
2—3. Jocuri de Cupă: 1952: 2—3 ; 
1958-59: 3—1.

Clasamentul jocurilor de campionat : 
DINAMO 21 9 6 6 36:32
C C.A. 21 6 6 9 32:36

Clasamentul jocurilor de Cupă :
DINAMO
C.C.A.

2 1
2 1

0
0

1
1

5:4
4.5

general:
23
23

6
6

41:36
36:41

antrenorul

7
10

10
7

de azi
fixat doar asupra 

Popa, Nun- 
■ V. Alexan-

scoruri 
însă 

cam- 
vom 
din- 
sau

Giurgiu, 3-1 cu Fa- 
3—1 (după prelungiri) 
Mureș.

cu -Dinamo Bacău, 
Galați și 1-0 cu

de regulament: în 
după 90 de minute,

disputat la Buca

In „duel” cu Eftimie, Voinescu reușește 
să rețină balonul. Fază din meciul C.C.A. 
— Dinamo București disputat în toamnă

Clasament
DINAMO
C.C.A.

• Pentru intîlnirea
Traian Ionescu s-a 
formulei apărării : Uțu —■ 
weillcr III, Ivan (Panait) - 
dru, Nunweiller IV. Accidentarea lui 
Țîrcovnicu și Angliei în turneul de la 
New York a ridicat probleme în alcă
tuirea liniei de atac, care va fi defini
tivată înainte de joc, din următorii 
Ene, Varga, Eftimie, Dragomir, David 
Sasu, Frățilă.

• După cum sîntem informați, C.C.A.
va alinia formația obișnuită. Semn de 
întrebare constituie doar postul de por
tar, ' ■» » |

Și ziua a 
ficarc a înotătorilor noștri fruntași 
fost bogată în recorduri și întreceri 
decise pe ...ultimul metru. Cea mai va
loroasă performanță a aparținut din nou 
Sandei Iordan. Talentata înotătoare di- 
namovistă a parcurs marți distanța de 
200 m bras în 3:01,4, timp ce constituie 
un nou record republican de senioare și 
junioare categ. I. Terminînd cursa cu 
resurse apreciabile. Sanda Iordan a do 
vedit că bariera celor 3 minute (în bazin 
de 33,33 m ea are la activ un rezultat 
de 2:57,6) va fi depășită într-un timp 
destul de scurt. De asemenea, merită 
subliniată și performanța Voichiței No
vac, care în aceeași probă a „coborît" 
sub vechiul ei record (fete categ. f) cu 

pe Florentina Ram-întrecînd-o7,2 sec, 
basek.

Proba 
tagoniști 
m liber, 
condus 350 m. fiind depășit pe ultima 
lungime de bazin de E. Voicu (4:48.4 
— Ia numai 0,8 sec. de recordul repu
blican) și Șt. Ionescu (4:50,5). Marți 
însă, înotătorul dînamovist ți-a luat re
vanșa cu o singură... roînă întinsă mai 
devreme la sosire.

Campionul țării în probele stilului 
fluture, Al. Popescu, parcurgînd mai 
ușor ultimele două lungimi de bazin în 
proba de 200 m, a obținut un timp

de 200 m 
pe primii 
Luni, Șt.

liber a avut ca pro- 
trei clasați la 400 
Kroner (4:53,2) a

după care încă nu-i putem aprecia for
ma pe care o deține, iar Al. Schmaltzer 
a dovedit, o dată în plus, că deocam
dată nimeni nu-i poate contesta superio
ritatea în proba de 100 m bras.

Rezultate tehnice : MASCULIN 
m liber : 1. Fr.
Voicu 1:00,7: 3. 
200 m fluture: 1. 
(pe prima sută a 
Val. Mcdianu 2:43,4 — record personal; 
200 m spate: 1. D. Caminschi 2:31.9:
2. M. Potoceanu 2:36,5 — nou record 
republican de juniori categ. a ll a;
3. L. Berea 2:38.7 ; 100 m bras : 1. Al. 
Schmaltzer 1:15.5: 2. T. Rînea 1:16.9; 
3. P. Cheța 1:17,6: 200 m liber: 1. 
Șt. Kroner 2:15.9: 2. E. Voicu 2:16.1 ; 
3. Șt. Ionescu 2:19.5.

FEMININ — 200 m bras : 1. Sanda 
Iordan 3:01,4 — nou record republican 
de senioare și junioare caleg. I (vechiul 
record — 3:02,1); 2. Voichif-a Novac 
3:09.3 — nou record republican de fele 
categ. I (vechiul record — 3:16.5) : 
3. Florentina Rambosek 3:09.5 : 400 
in liber: 1. Anca Trohani 5:47,9: 2. 
Ana Waldman 5:48,3 ; 3. Eva Nagy 
5:57,1.

Intr-o tentativă de record în proba de 
100 m spate Cristina Balaban a stabilit 
un nou record republican dc fete categ. 
I cu timpul de 1:23,3 (vechiul record 

')). (a.v.).

— 100
2. E.

1:02.0:
Fulop 59.8 :
Șt. Kroner
Al Popescu 2:35.4 
realizat 1:11.0) : 2.

Memorialul fraților Znamenski

Ieri în „optimile" Cupei RP.R
STEAGUL ROȘU BRAȘOV IND.

SÎRMII C. TURZII 3—2 (1-1)

HUNEDOARA 28 (prin telefon).
Echipa de categoria B, Industria
Sîrmii, a cedat cu giea în fața ex-
perimentatei formații de categoria A, 
Steagul Roșu. Partida a prilejuit un 
joc frumos, cu multe faze spectacu
loase. In prima repriză echipele au 
jucat de la 
fost deschis 
Kraus (min. 
în min. 30
pauză formația brașoveană a 
nat mai mult și a înscris încă 
goluri prin David (min. 65) și 
po (min. 77). Industria Sîrmii 
dus scorul tot prin Kraus (min. 83).
S-au remarcat: Zaharia, Hașoti, Fu- 
sulan și David de la St. Roșu, Sas, 
Chețan și Kraus de la Industria Sîr
mii. I. Dobrin (Petroșani) a arbitrat 
satisfăcător. (Voicu Albit — coresp.).

dar nu au putut să înscrie decît cu 
două minute înainte de sfîrșit din 
lovitură de la 11 metri executată de 
Neagu.
Neagu
S. N.
xnescu
coresp.).

S-au remarcat: Blujdea și 
de la Voința, Firică de la 

M. Bun arbitrajul lui P. To- 
(Pitești).- (Dumitru —Marin,

egal la egal. Scorul a 
de Industria Sîrmii prin
24). St. roșu a egalat 
prin Meszaros.

ARIEȘUL TURDA — PENICILINA 
IAȘI 7—1 (1—0)

Sîmbătă și duminică se va desfă
șura la Moscova marele concurs a- 
tletic internațional „Memorialul fra
ților Znamenski". La această com
petiție vor lua parte și cîțiva atleți 
romîni: Iolanda Balaș, Florica Gre- 
cescu, Sanda Grosu, Lia Manoliu, 
Ana Roth, Andrei Barabaș, Alexan
dru Bizim, Constantin Grecescu 
Zoltan Vamoș.

In legătură cu acest concurs am 
vorbit cu maestrul sportului Zoltan 
Vamoș, care ne-a spus: „Pentru a 
treia oară în acest sezon voi lua 
startul în cursa de 1.500 m. După 
cîte am auzit la această probă vor 
lua parte o serie dintre cei mai va
loroși alergători 
care și Michel 
daliei de

Ș'

Sint destul de pine pregătit și nu 
voi precupeți nici un efort pentru a 
realiza un rezultat cît mai bun. In 
același timp, țin să-mi iau o revanșă 
asupra lui Jazy și să egalez scorul 
intîlmrilor noastre, care în momentul 
de față este de 2-1 în favoarea atle
tului francez...".

« Meciul
Bulgaria—R. P. Romînă, 
senioare, va

P.

După 
domi- 
două

Cam- 
a re-

VOINȚA BUCUREȘTI — S. N. M.
CONSTANȚA 1—0 (0—0)

BUZĂU 28 (prin telefon). Forma
ția de categorie orășenească Voința 
București a reușit frumoasa perfor
manță de a elimina din Gupă echipa 
de categoria B, S.N.M. Constanța. 
Bucureștenii au dominat mai mult,

ȘTIRI, REZULTATE
la Pitești meciul 

Dinamo și forma
ția sovietică Rezervele de Muncă din 
Lugansk.
• Echipele de categoria B Metalul 

Tîrgoviște și C.S.M. Baia Mare au 
plecat în turneu în U.R.S.S. Ambele 
vor susține primul meci la 1 iulie: 
Metalul la Tarnopol, C.S.M. la Sverd
lovsk. In continuare, Metalul va juca 
"a Hmelnițki și Poltava, iar băimă-

nii la Ufa și Ulianovsk.
• Restanța C.F.R. Electro Graiova 

Chimia Govora (categoria B, seria 
Il-a), disputată luni la Craiova,

a încheiat cu victoria localnicilor la 
torul de 3—0 (0—0). Au marcat > 
logdan (46’), Preda (61*) și Lam- 
>ru (87’) — autogol. In min. 71 Bra- 
1 (Craiova) a ratat un 11 m. (T. 

Ștefănescu și M. Gherghinoiu-coresp).
• In returul finalei campionatului 

regiunii Oltenia : Dinamo Craiova — 
G.I.L. Tg. Jiu 3—2 (0—2), Dinamo 
a devenit campion regional.
• Titlul de campioană a regiunii 

Argeș a fost cucerit de echipa Mus
celul I.M.S. Cîmpulung, iar al regiunii 
Grișana de Crișul Oradea.

• Astăzi are loc 
international dintre

• Biletele pentru 
de pe stadionul „23 _ v
sesc în vînzare la casele obișnuYte. 
Membrii susținători ai clubului Dina
mo își pot ............. ' ’ '
chefului nr. 
Dinamo.

jocurile de 
August" se

azi 
Ră

ridica biletele, în baza ti-
5, de la casa stadionului

DINAMO GALAȚI — RADNICKI 
SOMBOR 0—3 (0—2)

GALAȚI 28 (prin telefon). Peste 
7000 de spectatori au asistat la în- 
tîlnirea internațională dintre Dinamo 
Și formația iugoslavă Radnicki Som- 
bor. Localnicii au dominat mai mult, 
dar au dovedit ineficacitate în fața 
porții, ratînd 5 ocazii clare. Oaspe
ții, fiind superiori din punct de ve
dere tehnic și jucînd cti mai mult 
elan, au cîștigat pe merit prin punc
tele înscrise de Pozder (min. 12 și 
77) și R. Popovici 
remarcat Cîmpeanu, 
Costache, respectiv 
boschi, R, Popovici 
Arsenie — coresp.).

(min. 13). S-au 
Ghica, Oprea și 
Pantelici, 
și Preș.

Vir- 
(Gh.

PLOIEȘTI 28 (prin telefon). După 
aspectul jocului din prima repriză ni-, 
meni nu putea prevedea că formația 
ieșeană va părăsi terenul învinsă la 
scor. Timp de 45 de minute Penici
lina a jucat bine, ratînd 3 ocazii 
clare de gol. In schimb, Arieșul nu 
a reușit să lege jocul, actionînd con
fuz. După pauză, fotbaliștii de la Pe
nicilina au cedat pasul și jucătorii 
de la Arieșul, au înscris gol după 
gol. Au marcat Pîrvu (min. 47, 67, 
70), Băluțiu 
Vădan (min.
(M. Popescu 
coresp.).

(min, 21, 50, 89) și 
86), respectiv Cărare, 
și I. Rădulescu. —

argint

din lume printre 
Jazy, cîștigătorul me- 
la ' ~•f.O. de la Roma.

I
100

CONCURSURI...
GALAȚI, 

ticipat la 
campionatului de seniori? Dintre rezul
tatele înregistrate vom nota pe cel al 
lui Jean Petre (Branișteu) 38,00 m la 
disc. (A. SCHENKMAN, coresp.)

ARAD. Faza raională a campionatului 
de juniori. Cîteva rezultate : JUNIORI 
I : greutate ; st. Budacsek (Pecica) 12,80; 
JUNIORI H : greutate : N. Marat (Pîn- 
COta) 10,25 (ST. WEINBERGER, coresp.)

PLOIEȘTI. Etapa regională a cam
pionatelor de seniori. Cei mai mulți 
dintre concurență au fost ploieșteni. A 
surprins neplăcut absența atleților din 
Buzău, Pucioasa, Tîrgoviște. BARBAȚI: 
5.000 m : V. Puiuleț (Prahova PI.) 
16:34,0 ; 400 mg : V. Dumitriu (Prahova) 
G0,4 ; lungime : G. Sibianu (Petrolul PI.) 
6.42 ; Înălțime : C. Roșu (Petrolul) 1.71 ; 
ciocan : s. Dumitrescu (Prahova) 43.30 ; 
FEMEI : 200 m : I. Tuțică (Petrolul)

pește .... 
Întrecerile

de atleti au par- 
etapei raionale a

Ultimele zile la „Marele concurs popular Pronoexpres"
Mîine, 30 iunie, se închide vînzarea 

biletelor pentru „MARELE CONCURS 
POPULAR PRONOEXPRES" la care 
— reamintim — se atribuie 72.000 
premii în valoare totală de 12 mi
lioane lei.

In afara acestor premii, se mai 
acordă SUPLIMENTAR 120 călătorii 
în U.R.S.S. prin O.N.T,

De asemenea, se mai atribuie ÎN 
MOD SPECIAL:

— 50 frigidere „ALKA“, pentru cei 
care participă la concursul Prono
sport din 2 iulie a.c. și posedă bilete 
pentru „MARELE CONCURS POFU- 
LAR PRONOEXPRES".

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT DIN 25 IUNIE

8,90

154,30

variante cu 12

variante cu 11

1.166.80

rezultate
6.983

rezultate
483

variante cu 10 rezultate
95

Fond de premii 248.611 lei

lei

lei

lei

Rubrică redactată de Loto-Prono-
sport.

Z
xfZxT»/ £>Z/V zzszzz*

/ JZ. s Ar s AC .2 / >r 2

/ &/C
-Zt/WA-W &/C (yv/MZJ

6'. 71^ - AZ/7-/3AZ/
/p a/A/AAfO S&CZA&t SOMSOA.
p ^OZOGA'A -AZ/SrA/A

SA/WWCWA -S/’AAZAZ:
{■// 7U7/A/O- AZ/Z>A AM7/SZAK4

L K S. Z/AZ?- FZOZ'A A/ Z//77A
ZZVFX7 FO7Z4 - SAAAZZlZc: SOZ/A

Ar ZIZZA/AIZ AZ/rSf - Z6WA/O771'FWM
A7 SZAZZAZZ SWAM - SZzIF'/AI A OZ=//d
A/g /kM/ZCK ZfZMZTZOIZO AZOPP/F

dintre echipele R. 
“, seniori

. _ avea loc în zilele de 
15—16 iulie la Sofia în loc de Russe 
așa cum fusese programat inițial.

• La sfîrșitul săptămînii viitoare 
se va desfășura la Budapesta un im
portant concurs international la care 
vor participa și cîțiva atleți romîni.

• In ziua de 8 iulie va avea loc 
la București campionatul republican 
de marș pe 20 de kilometri.
REZULTATE...

28.4 ; lungime : M. Georgescu 13 ani 
(Ploiești) 4,60 (FL. ALPU-eoresp.)

IAȘI; Campionatele republicane ’ 
seniori, faza regională. Cele mai bune 
rezultate au fost înregistrate la : îoo 
m : o. Neagoe 11,2 — rec. regional ega
lat ; 400 m : D. Rădulescu 52,3 ; 800 m: 
D. Rădulescu 2:00,5 ; 400 mg : S. Do- 
bronăuțeanu 59,8 — rec. regional juniori; 
înălțime : Al. Merică 1,96 — rec. regio
nal ; triplu : R. Lăcătușu 13,72 ; greu
tate : Ad. Gagea CODREA-
coresp. regional).

A început 
„Cupa Progresul"

De marți după amiază, capitala 
noastră găzduiește o nouă și intere
santă competiție de tenis dotată cu 
„Cupa Progresul". Concursul orga
nizat de clubul Progresul și care are 
loc pe terenurile cunoscutului club 
bucureștean, cuprinde patru probe : 
simplu masculin și feminin, dublu 
bărbați și mixt. Pină acum au avut 
loc meciuri la simplu bărbați. Iată 
cîteva rezultate mai interesante • 
turul I: Rakosi—Cruceanu 6 2, 7—5. 
C. Ionescu—Pascal 6—1, 7—5, turul II • 
Bardan-Andreescu 6—2, 6-0, Basarab 
—Dron 6—3, 3—6, 6—4, C. Năstase— 
C. Ionescu 6—0, 6—2. In proba de 
simplu femei iau parte campioana 
republicană Julieta Namian, Eleonora 
Roșianu, Cristina Doboșiu. Manana 
Ciogolea etc. Competiția continuă azi 
și mîine de la ora 16 tot pe terenu
rile Progresul.

FINALA „CUPEI DE VARĂ" 
AZI ÎN NOCTURNA

Intîlnirea C.F.R. Grivița Roșie’ — 
Dinamo, finala „Cupei de vară", are 
loc azi în nocturnă (ora 20,15) pe 
Stadionul Republicii. In deschidere, 
la ora 19,15, un meci de juniori: 
I.T.B.—Știința București,



A mai rămas o săptămînă piiîă la Balcaniada de lupte
Au mai rămas puține zile pînă Îs 

începerea Balcaniadei ce se va des
fășura în acest an în localitatea 
Șkoplje din Iugoslavia. Sportivii noș
tri care vor fi prezenți în această 
întrecere fac ultimele pregătiri sub 
conducerea antrenorului federal Ion 
Comeanu. Ducîndu-ne la unul 
antrenamentele lotului nostru, am ob- 

alții, pre-gătindu-se 
Gheorghe Szi-

din

serva t, printre 
următorii sportivi : 
bad (52 kg), Ion Cernea (57 kg). 
Alexandru Geantă (62 kg), Mihai 
Sultz și Marin Bolocan (67 kg). 
Ștefan Tampa și Carol Hathazi (73 
kg). Ion Țăranu (79 kg), Gheor- 
ghe Popovicj (87 kg) și Martinescu 
Nicolae (cal grea). Dintre sportivii 
mai sus 
noastră 
Din cei

amintiți se va forma echipa 
reprezentativă la clasice, 
ce se pregătesc la libere

am notat pe următorii : Nicolae 
Cristea (52 kg), Cristea Marin (67 

Radu și Nicolae 
Paul Cîrciu- 

Carol Hathazi și

kg), Alexandru 
Poalelungi (62 kg), 
maru (67 kg). 
Ștefan Tampa (73 kg), loan Popescu 
(79 kg), Ion Ionescu (87 1 ’ ~
vel Nicolae (categ. grea).

Parcurgînd lista numelor 
amintite se poate vedea că 
lingă o serie de sportivi 
consacrați, cuprinde foarte 
elemente tinere afirmate cu 
campionatului pe echipe. Hotărîrea 
Biroului F.R.L. de a da prilejul a- 
cestor tinere elemente să-și încerce 
forțele într-o competiție mai impor
tantă, unde 
bine pregătiți, este binevenită.

kg), Pi-

mai sus 
lotul, pe 
fruntași 

multe 
prilej ui

vor înfrunta adversari

O. B.

0 scară plăcută, in jurul ringului
(Urmare din pag. 1)

Bîrsu Stan 
ne-a părut

ma victorie, învingînd pe 
Ia puncte. Boxerul nostru 
depășit de importanța întîlnirii, aș- 
teptind prea mult și mișeîndu-se prea 
încet. Dacă ar fi 
fără îndoială că ar 
mult prea deschis, 
ce a dat Bîrsu.

La „ușoară", I.
pe A. Taroni, prin abandon dictat 
pe bună dreptate de arbitru. In for
mă bună, Mihalic a lovit variat, pu
ternic, la figură și corp, obligîndu-și 
adversarul 
de a doua

întîlnirea 
Enache și 
eu victoria 
tru. Două 
lui Enache, 
ambele brațe, lovind clar, cu adresă, 
In pofida ținerilor „discrete" ale lui 
Tramonti. Hotărît să remonteze în 
repriza a treia, italianul atacă dez
lănțuit, dar este contrat pînă in mi
nutul 2, cind un avertisment 
pit, după părerea noastră 
tează pe Enache, fapt de 
boxerul oaspe.

Pe linia 
vreme, C. 
puncte pe

învins „tracul", 
fi cîștigat. Pitardi, 
a primit mai tot

Mihalic a învins

să refuze lupta în cea 
repriză.
dintre „semimijlociii“ Gr. 

T. Tramonti s-a terminat 
la puncte a tînărului nos- 
reprize aparțin categoric 
care lucrează neobosit cu

pri-
îl deru- 

care profită

■C'.

La reintrarea sa

IURI VLASOV A STABILIT
I

i

ascendentă 
Stănescu a 

E. Mazzurega,

din ultima 
întrecut la 
în limitele

Noi confruntări internaționale 
ale înotătorilor noștri

in cursul zilei dc astăzi vor părăsi 
Capitala înotătorii și înotătoarele care 
vor participa la întîlnirea de juniori 
R.D.G — R.P.R. Meciul se va desfă
șura sîmbătă și duminică Ia Erfurt.

★
Alli trei înotători fruntași. Al. Po

pesc':. Al. Schmaltzer și D. Cămin schi 
au plecat în cursul zilei de miercuri din 
Bucul ești îndrcptîndu-se spre Bratislava, 
unde vor participa la un concurs inter
național

CONCURSUL 8NTERHAȚIONAL 
DE PENTATLON MODERN

AL R. P. ROMINE
(Urinare din pag. ])

Mărcuță 4:14,8 — ! 
4:15,5 — 925 p; 11. 
910 p; 12. Croitoru 
13. Țintea 4:26,3 — 
nis 5:03,4 — 685 p.

Pe echipe clasamentul probei de 
înot este următorul : 1. R.P. Romînă 
I! 2855 p; 2. R.P. Ungară 2815 p * 
3. R.P. Romînă 1 2780 p.

Rezultatele înregistrate în probele 
de marți și miercuri au produs mo
dificări importante (cu excepția pri
melor locuri) în clasamentul general 
al întrecerii individuale : 1- Torok
(R P.U.) 3605,5 p ; 2. Mona (R.P.U.) 
33T8 p; 3. Sarfalvi (R.P.U. 
vidual) 3158,5 p; 4. Mărcuță (R.P.R. 
— individual) 3148 "
(R.P.R. I) 3108 p; 6. Faklya (R.P.U.) 
2968.5 n; 7. Tomiuc (R.P.R. I) 2947 
p; 8 Sulajnis (R.P.P.) 2916 p; 9. -  (1) 272g5 p; la 
" ” ‘------------ -------- 11 Mari.

12. Li- 
13 

p; 14. 
2035 p.

930 p; 10. Torok 
. Sarfalvi 4:18,8- 

4:24,1 — 880 p;
870 p; 14 Sulaj-

indi-

PI 5. Țintea

Qroitoru (R T*.R. I" 
Sajdak (R.P.P.) 2560 p; 
nescu (R.P.R. ” '
chiardopol (R.P.R. 11) 2538 p;
Ștetănescu (R.P.R. 11) 2458 
Cociuban (R.P.R.

Clasament 
R.P 'Jngarâ 
I 8409.5 p; 
7640,5 p.

întrecerile 
cursului i 
modern a. R.P. 
astăzi, o dată cu desfășurarea 
de cros, care va avea loc pe 
de la Gălugăreni. Plecarea se 
din minut în minut, primul 
rent urmînd să pornească în 
la ora 17.

I) 2552,5 p;

individual) 
general pe echipe : 1. 
9859 p; 2. R.P. Romînă 

Romjnă3. R.P II

Vll-a a Con-ediției a _ _
internațional de pentatlon 

înche'e 
probei 
traseul 
va da 
concu- 
cursă

Romîne se

r
Tcnismanii romini au obtinut

nai succcsc la Zinnovitz

categoriei „mijlocie-mică". Stingă, 
stingă și mereu stingă, plasată cu o 
precizie matematică la figură, i-a 
adus 
unui 
tului

La
în fața 

continuă 
rezistent, 
acestuia,

pe

în

victoria lui Stănescu, în fața 
boxer tehnic, component al lo- 
reprezentativ italian.
„mijlocie", I. Monea a cîștigat

la puncte prin mare luptă 
lui A. Patelli, un boxer în 
mișcare, insistent și foarte 
Evitînd directul de stingă al
a cărui putere a simțit-o în 2—3 rin- 
duri, Monea lovește îndeosebi 
contraatac, clar și de asemenea pu
ternic, dar nu insistă suficient
momentele cele mai prielnice. După ce 
își adjudecă primele două reprize 
(îndeosebi pe a doua) Monea face față 
cu succes unei ultime reprize de-a 
dreptul infernale, impusă de adver
sar. Două „directe" îl incomodează 
evident pe Monea. Meritul său este 
tocmai că a învins acest moment cri
tic, dezlănțuind o adevărată mașină 
de pumni la stomac (ce bine era s-o 
facă chiar de la început !), apoi la 
figură, care-1 incomodează evident pe 
Patelli.

Deși a pierdut la puncte în fața 
„semigreului" V. Sartori — un boxer 
tehnic^ cu eschive foarte frumoase — 
tînărul E. Ioanovlci Tf> făcut dovada 
unor reale calități. care are toată 
vremea să și Ie cizeleze, prin muncă 
perseverentă. Ne gîndim îndeosebi la 
repriza a treia, rind a reușit să-1 
pună uneori în dificultate pe experi
mentatul Sartori.

Așa cum arătam mai sus, V. Ma- 
riuțan a 
bine, nu 
diferența 
faima lui
puncte. Deși a primit lovituri puter
nice, deși Cane nu s-a împăcat nici 
o clipă cu ideea că poate pierde, Ma- 
riuțan și-a pus în valoare posibilită
țile, așa cum am vrea să-1 vedem 
mereu. A boxat curajos, și-a urmărit 
în permanență adversarul, profitînd 
de fiecare greșeală a acestuia, a lovit 
și a eschivat ia timp, dejucînd mai 
toate acțiunile campionului 
El s-a 
frenetice 
au avut 
gător.

Sîntem 
se vor strădui să fie la înălțimea to
varășilor lor din București, în com
pania unor pugiliști de valoare, așa 
cum s-au dovedit a fi bolo^nezii.

boxat schimbat serios în 
s-a lăsat impresionat de 
de greutate (13,5 kg) și...
D. Cane, și a învins la

Italiei, 
bucurat de încurajările 

ale miilor de spectatori, care 
satisfacția să-1 vadă învin-

convinși că boxerii gălățeni

MOSCOVA 28 (Agerpres). — Cu
noscutul halterofil sovietic Iuri Vlasov, 
campion olimpic și recordman mondial 
la categoria grea, a reluat activitatea 
competițională după o lungă absentă 
cauzată de boală. Reintrarea sa a coin
cis cu stabilirea unui nou record mon
dial realizat în concursul de 
vodsk, unde echipa U.R.S.S. 
nează în vederea meciului 
S.U.A. Iuri Vlasov a ridicat
aruncat" o halteră în greutate de 205 
kg., ameliorînd astfel cu 3 kg. recordul 
mondial anterior pe care-1 definea de 
la Jocurile Olimpice de la Roma.

internațional de tenis a con- 
marți și miercuri. Campionul 
Ion Țiriac 

doilea meci,
pe Zanger

6 -2, 6-2, la

a cîștigat și cel 
întrecînd în patru 
(R.D.G.) cu 6-3, 
capătul unei par-

Țiriac se va întîlni cu Strobl
Viziru cu Kubati

Ultimul a dispus de cam-

la
se

CU

la

Kislo- 
antre- 

echipa 
,,stilul

ZINNOVITZ 28 (prin telefon). Con
cursul 
tinuat 
romin 
de al 
seturi 
5-7,
tide în care învingătorul a atacat în 
permanență la fileu. Același aspect 
l-au avut și cele două meciuri cîș- 
tigate de Gh. Viziru
(R.D.G.) cu 6—2, 6-2, 6-2 și 
(R.P.U.): 6-2, 6-4, 6-1, unde 
zentantul nostru, in vervă, și-a 
nat net adversarii. In sferturi

la Erchleben 
Zentai
repre- 
domi- 
de fi-

probei de 
Gh. Viziru 
Zanger 
Trettin

La jumătatea turneului final

Șahiștii sovietici conduc
în campionatul Europei

La Oberhausen (R. F. Germană) 
continuat întrecerile din turneul 
nai 
șah pe echipe, 
runde 
trecerii — echipa Uniunii Sovietice 
își asigurase un avans de 5‘/2 puncte 
asupra celei de a doua clasate, for
mația R. P. Ungare.

al campionatului european 
După primele 

la încheierea jumătății 
- echipa Uniunii

ECHIPA DE RUGDI

cu
al
a

cu
/•-

dublu bărbați^ 
au dispus de 

10-8, 6-2, 6—l( 
fost învinși de

cu
au
6-3, 6-2, 6-2. In 
femei, Mina Ilina

nală
(R.S.C.), iar Gh.
(R.P.P.).
pionul R. D. Germane, Stahlberg
3—6, 7-5, 2—6, 6- 2, 6—0. Cel de 
treilea jucător romin, G. Bosch 
fost eliminat de maghiarul Siksai 
6—2, 6—3, 3—6, 6—3. In sferturile 
finală ale 
Țiriac și 
Stahlberg, 
iar Bosch,
Strobl, Scholtz cu 
turul I la simplu 
a cucerit o victorie categorică la 
Schiiltz (R.D.G.) cu 6-0, 6-0, iar la 
ora cind are loc convorbirea telefo
nică, ea joacă cu Sturm (R.F.G.). 
Scorul este de 5—7, 6—1, 4—3 pentru 
tenismana romînă. întrecerile conti
nuă.

au 
fi
de

5 
în-

Dl'HlA BRATISLAVA VA JUCA
LA BUCUREȘTI

La invitația clubului sportiv C.C.A., 
cunoscuta echipă de rugbi Dukla 
Bratislava, una dintre formațiile frun
tașe ale R.S. Cehoslovace va susține 
în cursul săptămînii viitoare, două 
meciuri în Capitală.

In primul meci, marți 4 iulie, 
kla Bratislava va juca cu C.C.A. 
în cel de al doilea, cu Dinamo 
iulie).

Canotorii romini participă 
la „Regata Bled"

Du-
iar
(6

Aseară a părăsit Capitala un grup 
de sportivi care vor participa sîmbătă 
și duminică la tradiționalul concurs 
de canotaj academic din R.P.F. Iu- 

Bled“. Lotul cano- 
compus din Ștefan 

Bielz, Ștefan Pon- 
Carol Vereș, Radu

Riffelt, Iuliu Sehovits

goslavia, „Regata 
torilor noștri este 
Kureșka, Martin 
graț, Emil Jiva, 
Nicolae, Gh.
și Oprea Păunescu (cîrmaci).

Lotul este condus de secretarul 
general al F.R.S.N., Vasile Grigore, 
și are ca antrenor pe prof. Z. Bene- 
dek.

După turneul de handbal de la Gyor

Sîntem pc drumul ccl bun
Ieri s-a întors în țară echipa de 

tineret a orașului București, care a 
participat la turneul internațional de 
la Gyor. După cum se știe, tinerii 
noștri handbaliști s-au clasat La a- 
ceastă confruntare pe locul III, cîș- 
tigînd o partidă și pierzînd la limită 
celelalte două. Pentru a afla cîteva 
amănunte despre acest turneu ne-am 
adresat prof. Eugen Trojin, antreno
rul echipei.

— Cum s-a comportat echipa noas
tră în acest turneu?

— Personal sînt mulțumit de 
luția tinerilor noștri jucători, 
urmărit să arătăm o concepție 
dernă de joc și în cea mai
parte am reușit. Presa maghiară și 
specialiștii prezenți la turneu au fost 
întru totul de acord în a ne da 
calificativul de cea mai tehnică echi
pă. S-a jucat rapid, extrem de va
riat. cu acțiuni pe extreme alternînd 
foarte des cu angajarea pivoților. 
Folosirea driblingului și pasarea 
mingii fără urmărirea porții au fost 
reduse la maximum. Mulți dintre 
jucătorii echipei au început să aibă 
tot mai multă încredere în posibili
tățile lor, să acționeze calm, ceea ce 
este foarte important. Sîntem pe dru
mul cel bun...

evo-
Am
mo-

mare

ii
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totuși nu am ocupat decît- Și 
locul III...

— Să nu scăpăm din vedere că 
turneul a fost destul de tare. Echipa 
din Katowice a avut 6 jucători in
ternaționali în formație, selecționata 
Budapestei a fost o veritabilă repre
zentativă B a R.P. Ungare, iar cîș- 
tigătoarea turneului, echipa din Gyor, 
a avut în lot mulți jucători experi
mentați, cu state vechi de servici 
în reprezentativele țării gazdă. Selec
ționata noastră a fost de departe 
cea mai tînără și cea mai puțin ex
perimentată formație a turneului.

— Ce ne puteți spune despre me
ciurile pierdute?

— în jocul cu Katowice am condus
cu
cu largul concurs al arbitrului, care
a dictat împotriva noastră, printre
altele, și două lovituri gratuite de
la 7 metri. Am pierdut printr-un gol

ultimele secunde de joc. 
cu echipa din Gyor, timp 
minute rezultatul a fost 
De la scorul de 13—13 
am jucat pînă Ia sfîrșit

6 jucători, avînd în permanență 
om eliminat. Astfel a trebuit să 
mulțumim doar cu locul III.

4-2, 8—4. Apoi am fost egalați

înscris în 
In meciul 
de 45 de 
echilibrat, 
(min. 46) 
în 
un
ne

In runda a 5-a, echipa U.R.S.S. a 
întîlnit R. F. Germană de care a dis
pus cu 7—3. Șahiștii germani au cîș
tigat o singură partidă, cea de la 
prima masă, în care Unzicker l-a în
vins surprinzător pe Botvinnik într-o 
variantă a apărării franceze. Alte 
partide: Tal — Schmidt */2—>/2j Dar- 
ga — Keres */2—*/2, Petrosian — 
Teschner */2—1/2, Smîslov — Pfeiffer 
1—0. In celelalte întîlniri ale rundei 
a 5-ă s-au înregistrat următoarele re
zultate: R. P. Ungară — R.P.F. Iugo
slavia 4>/2—4!/2 (Szabo 
Gligorici; o partidă s-a 
tru a doua oară); R. S. 
Spania 6‘/2—3>/2.

In prima rundă

IP IE SiCILIRIir
• In cadrul unui concurs de natație 

desfășurat la Upsala, sportiva sue
deză Margaret Rylander a stabilit un 
nou record mondial în proba de 1500 in 
liber, realizînd timpul de 19:02,8.

l-a învins pe 
întrerupt pen- 
Cehoslovacă —

© Stadionul Olimpic din Helsinki a 
găzduit mar|i întîlnirea internațională 
de fotbal dintre echipele selecționate ale 
Finlandei’ și Norvegiei. Gazdele au ob
ținut victoria cu scorul de 4—1 (3—1).

a returului, 
U.R.S.S. a întîlnit Spania și conduce 
cu 4y2—iy2, înaintea terminării între
ruptelor. Tal l-a învins pe Toran în 
28 de mutări, în timp ce Botvinnik 
a făcut remiză 
două meciuri:
R. F. Ungară 4I/2~21/2 (3), R.P.F. Iu
goslavia — R. F. Germană 4—2 (4).

Clasamentul pe primele locuri este: 
U.R.S.S. 41 (4) p, R. P. Ungară 33»/2 
(4) p, R.P.F. Iugoslavia 32 (5) p.

cu
R.

Perez. In celelalte 
S. Cehoslovacă —

© Campionatele de ciclism pe pistă 
ale orașului Moscova au început cu o 
surpriză : rutierul Anatolii Cerepovici 
i-a întrecut în proba de 1 km cu start 
de pe loc pe cunoscuții pistarvi. Var- 
gașkin și Vasiliev. JcA a realizat timpul 
dc 1:14,4 {•'•'lnt nefavorabil). Proba de 
urm^iîre individuală a fost cîștigată 
de campionul olimpic V. Kapitonov.

• Meciurile, desfășurate marți sear» 
la turneul international de fotbal dc 1 
New York s-au terminat cu următoare1 
rezultate: Dukla Praga-Steaua Ro 
Belgrad 4—2 ; Concordia Montreai-
Pctah Tikva (Izracl) 4—0.

<7

„ZIUA OLIMPICA" LA LEIPZIG
LEIPZIG 28 (prin 

concursul internațional 
că“ au r ‘
lonâ, R.P.
R.D. Germană. Țara noastră a fost re
prezentată de sportivii clubului Meta
lul 23 August.

Iată cîteva rezultate • FEMEI : loo m: 
Raepke (R.D.G.) 11,7 ; Piill (R.D.G.)
12,1; Reimmers (R.D.G.) 12,3; Crista
Maksay (R.P.R.) 12,4 ; lungime : Blbro

telefon). — La 
„Ziua olimpi- 

participat atlețl din R.P. P>- 
Romînă, Finlanda, Elveți . și

(R.P.P.) 5,98;
5,78 ; Lehman
ier (R.D.G.) ______________ _______ _
51,49; Lia Manoliu (R.P.R.) 51,28; BĂR
BAȚI ; lungime : Beer (R.D.G.) 7.54;
înălțime : Pfeill (R.D.G.) 2,03; prăjină: 
Gronovski (R.P.P.) 4,40; suliță : Frost
(R.D.G.) 74,60; Ahrend (R.D.G.) 72,81

Joi va avea loc un nou concurs In
ternațional în localitatea Halle.

Sanda Grosu (R.P.rt.) 
(R.D.G.) 5,74; disc : Mtil- 

52,23 ; Schuch (R.D.G.)

tarea documentarului asupra meciului 
pentru campionatul mondial de șah 
dintre M. Botvinnik și m. Tal. Pelicula 
are o lungime de 750 m și prezintă pe 
larg desfășurarea partidelor (la tablă, 
pe panoul de demonstrație, în sală și- 
culise). Regizorul filmului este A. liri
ce vski. Scenariul a fost alcătuit de ma
rele maestru sovietic Aleksandr Kotov.
• O NOUA organizație sportivă re

unind federațiile din țările Africii a 
luat ființă de curînd. După Uniunea 
africană de box, a fost formată acum 
o organizație a federațiilor de baschet 
din țările cotinentului african. Au ade
rat la Uniunea africană de baschet, pînă 
acum, următoarele țări : Republica A- 
rabă Unită, Etiopia, Ghana, Libia, Gui
neea, Sudan, Volta superioară și Ro- 
dezia de nord. Primul campionat de 
baschet al Africii urmează să se des
fășoare în anul 1962, în orașul Accra.
• TATA punctajul pe probe al noului 

campion de pentatlon modern al Uni
unii Sovietice, excelentul sportiv mos
covit Boris Pahomov ; călărie — 848 p., 
scrimă - 934 p., tir - 840 p., înot — 
1060 p., cros — 1153 p. In total, pentru 
a cuceri titlul de campion unional 
Pahomov a adunat de-a lungul celor 
cinci probe 4835 puncte.
• AU FOST anunțate datele turneu

lui pe care-1 va întreprinde în Uniunea 
Sovietică trupa americană de tenismani 
profesioniști condusă de Jack Kramer. 
Oaspețjj vor evolua la 11 iulie la Mos
cova. la 13 iulie la Riga, la 15 iulie 
la Leningrad, la 17 iulie la Tallin, la 
20 iulie la Tbilisi și la 21 iulie din nou 
la Moscova. Trupa Kramer va avea în 
componența ei pe cele trei stele44 ale 
tenisului profesionist ; australianul Lew 
Hoad și americanii Pancho Gonzales și 
Tony Trabert.
• IN EXCELENTA formă continuă să 

fie înotătorul din R.D. Germană, re-

național desfășurat la Berlin, Wagner 
a fost cronometrat cu 1:04,4 la 100 m 
spate și 2:23,4 la 2oo m spate. După 
cum se știe, performanța sa de 2:18,0 
stabilită acum doi ani continuă să fio 
cea mai bună pe continent. Recent, 
Wagner a abordat și probele de bras, 
in care a obținut rezultate promiță
toare. Cel mai bun rezultat al său pe 
200 m bras este pînă acum de 2:40,7.
• LA CRITERIUL european de tenis

de masă pentru juniori, programat 
între 5 și 9 iulie la Bad Blanckenburg^ 
și-au anunțat participarea sportivi din* 
14 țări, printre care " “
gară, R.D. Germană, 
ca. R.P. Romînă.
• AERODROMUL 

(R.S.S. Kazahă) a 
martor al unui excepțional record de^ 
aeromodelism. Modelul construit de ti
nerii sportivi sovietici Piotr Belicikov- ( 
ski și Valorii Gherasimov — condus 
prin radio — a efectuat în aer 35 de 
rotiri pe un parcurs de 1 kilometru, 
ceea ce reprezintă un nou record mon
dial al specialității. Vechiul record 
mondial era deținut din anul 1960 d« 
aeromodelistul american Debolt.
• TINARUL discobol american 

Silvester a avut în acest an o serie <, 
aruncări în apropierea cercului alb 
60 m. Una dintre ele 
centului concurs 
(California) — a 
fiind măsurată la 
record mondial, 
ieșise din cerc 
discului... Aruncare depășită. Reamintim 
că recordul mondial continuă să se 
afle în posesia atletului polonez E. Piat
kowski, și a americanului R. Babka 
cu 59,91 m.

U.R.S.S., R.P. un 
Franța, Danemar,

din Karaganda 
fost zilele trecute

cu prilejul rt 
atletic de la Compton 
depășit chiar linia, 
60,34 ml Nu este Insă 

fiindcă aruncătorul 
in momentul lansării
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