
Vizita delegației de partid 
guvernamentale a R. P. Romine 

in Uniunea Sovietică
KIEV 9 (Agerpres). —
La 9 august a sosit ia Kiev, venind de la Tbilisi, delegația de partid 

guvernamentală a Republicii Populare Romine condusă de tovarășul 
orghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
icitoresc Romin, președintele Consiliului de Stat al R.P. Romine.
Pe aeroportul Borispol, pavoazat sărbătorește, oaspeții au fost intimpi-

i de Nikolai Podgornii, membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., priin- 
etar al C.C. ai P.C. din Ucraina, Demian Korotcenko, membru supleant 
Prezidiului C.C. al P.C.US., președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
R.S.S. Ucrainene, Vladimir Scerbițki, președintele Consiliului de Miniștri 
R.S.S. Ucrainene, și de alți conducători ai republicii, de reprezentanți ai
ii publice din capitala Ucrainei.

Călduroasa primire făcută la Kiev delegației di partid și guverna
mentale a' R. P. Romine

Telefoto : Agerpres

Ieri a sosit în Capitală 
președintele Republicii Ghana, 

Dr. Kwame Nkrumah
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A XIV-a ediție a „Cursei Scînteii**

Aurel Șelaru (Dinamo) continuă 
să poarte tricoul galben

Cîștigătorii etapelor a II-a și a IH-a:
G. Moiceanu (Dinamo) și C. Baciu (Flacăra roșie)

ercuri dimineața a sosit la Bucu- 
dr. Kwame Nkrumah, președin- 

și primul ministru al Republicii 
ia, care, la invitația Consiliului de 
și a Consiliului de Miniștri al 

b’licii Populare Romine, face o 
i oficială in țara noastră. Preșe- 
le Nkrumah este însoțit de membri 
ibinetului de Miniștri și de înalte 
dilați ale Republicii Ghana.

ora 11. avionul cu care călăto- 
inaltul oaspete, escortat de avioa- 

i reacție rominești. și-a făcut apa- 
deasupra aeroportului Băneasa. 
meroși bucureșteni au venit să 
î pe eminentul om de stat african, 
eroport erau arborate drapelele de 
ale R P. Romine și Republicii 
a. Alături de portretele președin- 
dr. Kwame Nkrumah și preșe- 

lui Consiliului de f tat al R. P. 
ne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, erau 
se urările „Bun venit președinte- 
r. Kwame Nkrumah"!, „Trăiască 
nia dintre poporul romin și po- 

ghanez l“, „Trăiască lupta po- 
lor pentru pace, independență și 
es social!"
aplauzele celor prezenți, înaltul 

te a fost intimpinat la coborîrea 
vion de tovarășii Gheorghe Apos- 
Emil Bodnăraș, Chivu Stoica, 
ndru Drăghici, Avram Bunaciu. 
aeroport se aflau membri ai Con- 
li de Stat, ai guvernului, condu- 

ai instituțiilor centrale, generali 
țeri superiori, oameni de știință 
Itură, ziariști romini și corespon- 
ai presei străine
u prezenți șefi ai misiunilor diplo- 
e acreditați in R. P Roniină. 
nandantul gărzii de onoare ali- 
pe aeroport a prezentat raportul 

dintelui dr Nkrumah. Au fost 
ite Imnurile de stat ale Republi- 
îana și R. P. Romîne. In timpul 
arii imnurilor, in cinstea con- 
arului de stat african au fost 
salve de tun
ședințele dr Nkrumah, împreună 
varășii Gheorghe Apostol, prim 
eședinte al Consiliului de Mi- 
și Avram Bunaciu, vicepreședinte 

al Consiliului de Stat al R. P.'Romîne, 
au trecut apoi in revistă garda de 
onoare.

Președintelui Republicii Ghana i-au 
fost prezentate apoi persoanele oficiale 
venite in intimpinarea sa

Adresindu se președintelui Republicii 
Ghana, dr. K. Nkrumah, tovarășul 
Gheorghe Apostol i a adresat un cu- 
vint de bun venit in țara noastră.

A răspuns președintele și primul 
ministru al Republicii Ghana, dr. 
Kwame Nkrumah.

Cuvintările de salut au fost viu 
aplaudate

Un grup de pionieri romîni și de 
studenți din țări afro-asiatice care stu
diază în țara noastră, au înconjurat pe 
inaltul oaspete, oferindu-i flori.

Președintele Ghanei a trecut apoi 
prin fața cetățenilor Capitalei veniți pe 
aeroport în intimpinarea sa, răspunzînd 
călduros la ovațiile mulțimii.

Apoi, dr. K. Nkrumah a luat loc 
într-o mașină deschisă impreună cu 
tovarășii Gheorghe Apostol și Avram 
Bunaciu. Coloana de mașini, însoțită 
de o escortă de motocicliști, s-a îndrep
tat spre reședința rezervată înaltului 
oaspete Pe traseu o mare mulțime 
de bucureșteni a salutat cu căldură pe 
președintele și primul ministru al Re
publicii Ghana.

(Agerpres)

Turneul baschetbaliștilor din Cuba 
in țara noastră

Reprezentativele A și B de baschet 
masculin ale Cubei sînt așteptate să 
sosească în tara noastră în ziua de 14 
august. In vederea turneului pe care-1 
vor întreprinde baschetbaliștii din Cuba, 
F. R. Baschet a întocmit următorul 
program probabil al jocurilor: 15 au
gust. la București . Selecționata stu
dențească a R. P. Romîne — Cuba A

Campionatele republicane
Pe stadionul „23 August" din Capi

tală s-au desfășurat ieri probele zilei 
întii din cadrul campionatelor republi
cane de pentatlon femei, decatlon și 
cursa de 200 m garduri.

După prima zi a întrecerii de la de
catlon conduce campionul anului tre
cut, Ion Mesaroș (C-FR. Timiș.), care 
a înregistrat rezultate bune: 100 m — 
11,3 sec; lungime — 6,76 m; greutate — 
11,48 m; inălfime — 1,83 m; 400 m — 
49,9 sec. = 3.709 p. Locurile următoare 
ale clasamentului sînt ocupate de :
2. Em. Constantine seu (Știința Buc.),
3. Al. Dincă (C.S-M. Cluj), 4. V. An- 
dronic (Farul C-ța), 5- Al. Mares l'C. S. 
Oradea), 6. R- Capțan (I.M.S. Roman)-

Sanda Grosu (Met. 23 August) con
duce după trei probe la penta
tlon. Ea a totalizat 2.383 p (greu
tate — 10,57; înălțime — 1,49; 200 m — 
26,5). Pe locurile următoare sînt cla
sate: 2. A. Prodea (Rapid), 3- Ol. Bo- 
rangic (Șt. Buc-), 4. A. Sîrbu (Met.), 5. 
J. Neagu (C.F-R. Craiova).

Rezultatele cursei de 200 m.g.: 1. V.

Peste 200 de casaciști și canoiști în finalele 
campionatelor republicane de juniori

Activitatea competițională conti
nuă să se desfășoare cu intensitate 
în sporturile nautice- Astfel, la sfîr- 
șitul săptăminii, peste 200 de tineri 
canotori vor fi prezenți la startul 
celor 15 probe ale campionatelor re
publicane de juniori (categoria I 
și a Il-a). Buna pregătire a fina-

și Selecționata de tineret a Bucureșliului 
— Cuba B; 17 august, la Galați: Se
lecționata orașului — Cuba A ; la Brăila: 
Selecționata orașului — Cuba B ; 19 au
gust. Ia Ploiești: Selecționata studen
țească a R. P. Romîne — Cuba A ; Se
lecționata orașului Ploiești — Cuba B.

Programul va fi definitivat la ședința 
tehnică ce va li organizată la sosirea 
oaspeților.

CRAIOVA, 8 (prin telefon de la tri
misul nostru).

De Ia Pitești Ia Craiova, de-a lun
gul a 120 km., au fost atîtea momente 
de mare tensiune, atîtea faze care ne-au 
ținut cu respirația întretăiată, îneît, pe 
drept ciivînt, putem califica etapa a 
doua a „Cursei Scînteii" printre cele 
mai frumoase dintre cele văzute în ulti
mii ani.

După ce starterul a dat „cale liberă", 
alergătorul P. Ghiță — proaspăt cam
pion de semifond al țării — și neobo
situl Grigore Nicolae au țîșnit din plu
ton. Ei s-au menținut în frunte aproape 13 
km, cu un avans, care a variat între 
200 și 500 m. Din urmă au fost însă 
ajunși de Egyed, Bădără și Ardeleanti. 
Plutonul a sesizat pericolul. „Vînătoa- 
rea" a durat pînă la km. 32 și s-a în
cheiat în favoarea grupului masiv. Doar 
6 km. plutonul a rulat „cuminte", a- 
dică pînă în momentul în care Melcioe 
și-a încercat șansa. N-a rezistat însă 
și răspunsul prompt al plutonului care 
sfida canicula i-a anihilat tentativa.

Sprint la Slatina. Ordinea trecerii: 
Ardeleanu, N. Niculescu, Szatmari. La 
intrarea în acest oraș a spart A. Șe
laru, purtătorul tricoului galben. Ră
mas să-l ajute, Gabriel Moiceanu va

de decatlon și pentatlon
Jurcă (Știința Buc-) 24,0 sec. — campion 
al R.P.R.; 2. C. Tontsch 25.6; 3- I. 
Ehedi 27.5.

Concursurile continuă astăzi de la 
ora 9 și de la ora 16.

Jiștilor a fost recent confirmată cu 
prilejul desfășurării „zonelor" iar 
acum, pe Snagov, cei mai buni caia- 
ciști și canoiști tineri din București, 
Timișoara, Cluj, Galați, Brașov, Satu 
Mare, Reșița, Reghin, Tg. Mureș, Tul- 
cea și Arad iși vor disputa titlurile 
de campioni ai țării în două zile de 
întreceri care se anunță deosebit de 
interesante. Juniorii și junioarele de 
categoria I (1943—1944) vor partici
pa la următoarele probe: C 1, C 2- 
1.000 m, K 1, K 2, K 4-500 m fete, 
K 1, K 2-500 m, K 2-1.000 m, K 4- 
1.000 m, iar finaliștii la categoria a 
Il-a, în probele de K 1, K 2-500 m
fete, C 1, C 2-500 m, K 1, K 2-500.

Sîmbătă vor avea loc seriile iar
duminică dimineața se vor disputa în
trecerile finale. Deci, două zile de
dispute pasionante care vor desemna 
pe tinerii campioni ai țării în această 
ramură a sporturilor nautice. Cu pri
lejul campionatelor, spectatorii — ca 
și tehnicienii — vor avea posibilitatea 
să urmărească evoluția a numeroase 
elemente talentate, multe la primul 
lor an de activitate competițională. 

primi la sfîr.șitul etapei o penalizare 
de 2 minute (operabilă la clasamentul 
general) deoarece regulamentul inter
zice ajutorul de orice natură între aler-

Cu ocazia încheierii „Cursei 
Scînfoii" pe stadionul Repu
blicii va avea loc un bogat 

program sportiv
Tradiționala cursă ci ci istă ..Cursa 

Scinteii* se încheie duminică. Ama
torii de sport din Capitală vor pu
tea urmări din tribunele stadionu
lui Republicii sosirea în ultima e- 
tapă a acestei mari competiții ru
tiere. înainte și după sosirea ci
cliștilor, pe stadion se va desfășura 
un interesant si bogat program spor
tiv. Astfel, de la ora 17,45 pînă la 
ora 18,2o vor avea loc întreceri de 
călărie. Intre 18,20 și 20,10 se va 
disputa meciul international de 
rugbi între echipele de tineret ale 
R.P. Romîne si R.P. Polone. In pau
za acestui meci între orele 19—19,35 
sînt așteptat! să intre pe pista sta
dionului cicliștii participant! la 
„Cursa Scinteii“. După meciul de 
rugbi va urma o demonstrație de 
călărie a lotului reprezentativ. In 
continuarea programului, la lumina 
reflectoarelor se va disputa jocul a- 
mical de fotbal între Rapid și noua 
promovată în categoria A. Dinamo 
Pitești.

Biletele pentru acest program spor
tiv s-au pus in vînzare la casele o- 
bișnuite. (Agerpres).

gători. După 2 ore au fost parcurși SI 
km. Sprintul de la Balș este cîștigat 
de P. Gane. La km. 92 se traversează

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

Fugarii nu sînt departe și plutonul 
a și început să se agite pentru ur
mărirea lor. (Etapa Pitești—Craiova) 

Foto : P. Romoșan

Știința Cluj — 
Vardar Skoplje 2-1

SKOPLJE 9 (prin telefon). — Pe • 
căldură toridă a avut loc meciul dintre 
Știința Cluj și echipa locală Vardar. 
ciștigătoarea Cupei Iugoslaviei pe 19S1. 
Desfășurlnd un joc de calitate, formația 
clujean^ a obținut o frumoasă victorie 
cu scorul de 2-1 (O-O). Punctele echipei 
noastre au fost Înscrise de H. Moldo
van (mln. 49) și Mar cu (min. 51). pria- 
tr-un sut puternic de la IC m. stiinta 
a utilizat formația : NICOAKA-Kromelv. 
GEORGESCU, Cîmpeanu-P. Emil. PO
PESCU - Ivansuc (Constantin). MAani, 
Gane (Munteanu, Suclu), MATKIANU. 
Moldovan.

In orașul Magdeburg (R. D. 
<’{ Germană) au început campio- 
| natele europene feroviare de 
j box. In prima reuniune dispu- 
( tată marți seara, boxerii ro- 
? mini Mihai Stoiân și Petre Za- 
| haria au obținut frumoase vic- 
| țorii. (Citiți amănunte în pagi- 
[ na a 4-a).



CICLOTURIȘTII LA DRUM...
— Traversarea Carpațiîor,

„Astăzi, cind a avea o bicicletă pe 
lingă casă nu mai e ceva ne
obișnuit, trebuie să știi să te 
bucuri din plin de toate avanta
jele ce ți le oferă acest agrea
bil mijloc de transport", ne spunea 
într-o seară cîud ieșeam din sediul 
consiliului orășenesc U.C.F.S. Bucu
rești, entuziastul responsabil al sec
ției de cicloturism pe Capitală, to
varășul Tănase Ignat. Intr-adevăr, ce 
poate fi mai plăcut decît s-o pornești 
într-o duminică dimineața alături de 
tovarășii tăi de muncă în excursie pe 
bicicletă, să te oprești și să admiri 
peisajul, să vizitezi diferite locuri 
istorice, obiective industriale. etc. 
Deși drumul nu e totdeauna ușor, sea
ra te întorci reconfortat, iar somnul 
e adine și odihnitor.

O vizită la secția de cicloturism 
din cadrul comisiei orășenești de ci
clism București ne-a dat ocazia să 
constatăm că numărul celor care au 
îndrăgit cicloturismul este în conti
nuă creștere. Numai în anul trecut 
au fost organizate 38 ieșiri, la care 
au luat parte 2280 cicloturiști, au fost 
parcurși 2320 km,, distanța medie stră
bătută într-o zi fiind de 65 km. In 
timpul acestor excursii cicloturistice 
au fost vizitate mai multe gospodă
rii agricole colective și de stat, Stu
dioul cinematografic Buftea, „Podul 
Prieteniei" de peste Dunăre de la 
Giurgiu, Șantierele Navale Oltenița 
etc. Excursii asemănătoare s-au făcut 
și în acest an, la ele luînd parte nu
meroși muncitori, elevi și studenți 
din Capitală.

Dar visul din totdeauna al ciclotn- 
riștilor bucureșteni era o excursie de 
lung kilometraj în țară. Cu perseve
rența caracteristică și cu un prețios 
sprijin din partea Federației Romine 
de Ciclism, cicloturiștii și-au văzut 
îndeplinită dorința prin organizarea 
de către federație pentru prima dată 
a unei excursii ce poartă denumirea 
de „TRAVERSAREA CARPAT1LOR, 
VĂII OLTULUI ȘI A VĂII PRAHO
VEI". Această veritabilă cursă ciclistă, 
organizată în cinstea zilei de 23 August, 
va măsura 760 km. și se va desfă
șura în 8 etape după cum urmează :

ETAPA I : București—Pitești (116 
km.). Plecarea din București va avea 
loc duminică 13 august ora 8 din 
Piața Universității, iar sosirea la Pi-

A XlV-a ediție a
(Urmare din pag. 1) 

o porțiune de 500 metri de drum aflat 
în reparație. G. Moiceanu și W. Egyed 
profită, sprintează și se detașează de 
pluton. In mare vervă, cei doi rutieri 
își măresc distanța cu fiecare kilome
tru și realizează la km. 103 un avans 
de 1:30. Halta Pielești (km. 108) le dă 
tngarilor... o mină de ajutor. Bariera 
se lasă după trecerea lor. Plutonul 
care sosește cu o întirziere de 2:30 
este obligat să mai aștepte 1:50 pină 
la trecerea trenului, cu toate că Șelaru 
și Dobrescu (cei mai interesați) se 
roagă de cantonier să le ridice bariera. 
Pînă la sosire mai sînt 12 km și fu
garii au un avans de 4:20. Cine va 
cîștiga ? N-a trebuit să așteptăm trece
rea liniei de sosire pentru a afla răs
punsul. Un cui buclucaș s-a înfipt în 
baieul lui Egyed și acesta a fost ne
voit să continue cursa pe o... bicicletă 
de oraș oferită de un spectator.

Clasamentul etapei : 1. G. Moiceanu 
(Dinamo) 21157:03 (medie orară 40,689 
km) : 2. W. Egyed (Olimpia Brașov) 
2h59:47; 3. S. Ariton (Voința Buc.) 
31101:01 ; 4. V. Dobrescu (Voința Buc.) 
același timp; 5. I. Cosnia (Dinamo) 
3h01:08: 6. C. Baciu (FI. roșie) 31101:10. 
Urmează cu același timp un pluton 
alcătuit din 42 alergători.

TG. JIU 9 (prin telefon). Etapa a 
IIl-a s-a desfășurat pe o căldură su
focantă. Alergătorii au făcut mai în- 
tii 5 ture pe un circuit de 4 km aflat 
în apropierea stadionului din Craiova 
și apoi s-au îndreptat spre Tg. Jiu. Se 
rulează foarte greu deoarece căldura 
este toropitoare. La km 41 o barieră 
reține întreg plutonul 3,25 min. In Fi- 
Jiași primul intră I. Adeleanu. Cu 
•44 km înainte de Tg. Jiu, în comuna 
Văleni se produce principala acțiune 
a etapei. „Țîșnesc" din pluton A. Șe
laru — purtătorul tricoului galben și 
N. Niculescu care iau un avans de 
500 m. 6 km mai încolo Niculescu se 
răstoarnă și este ajuns de plutonul ur
măritor. A. Șelarii care înțelege să-și 
apere cu strășnicie poziția de lider 
continuă de unul singur acțiunea. La 
Biltcni Rovinari și în alte comune 
spectatorii au organizat cu ajutorul 
furtunurilor, adevărate dușuri care sînt 
primite cu satisfacție de alergători. Cu 
24 km ‘ ' ‘ “ ....................
se mai 
Ștefan 
reușesc 
Șelaru.
lorul tricoului galben ,jti acest mic piu-.

înainte de Tg. Jiu, din pluton 
desprind C. Baciu, C. Tudose. 
Marcef și D. Paraschiv care 
după 4 km să-l ajungă pe A. 
Cu toate că în afară de purtă-

Văii Oltului și Văii Prahovei-—

tești în jurul orei 16, realizîndu-se o me
die orară impusă de 20 km. Se vor 
face două popasuri de cite 40 minute 
la Titu și Găiești. Programul etapei 
cuprinde vizitarea orașului și a fa
bricii de tananți.

ETAPA a H-a 14 august: Pitești— 
Rîmnicu Vilcea (76 km., medie orară 
12—18 km., cu mai multe popasuri 
de cite 20 min.). Sosirea la ora 16. 
Se vor vizita Complexul de industria
lizare a lemnului și muzeul orașului.

ETAPA a 111-a 15 august: Rîmni- 
cu Vilcea—Sibiu (110 km., medie 
orară 20 km.) Pe parcurs se vor 
vizita mănăstirea Cozia, stațiunea 
Căliinănești și, se va face o baie in 
Olt. La Sibiu se va vizita orașul, 
muzeul Brukenthal și fabrica de co
voare de la Cisnădie.

ETAPA a IV-a 16 august: Sibiu— 
Făgăraș (70 km., medie orară 20 km.) 
Pe parcurs se vor vizita topitoria de 
in Cîrța, herghelia de pursîngi din 
Simbăta de Jos și o întreprindere la 
Făgăraș.

ETAPA a V-a 17 august: Făgă
raș— Brașov (75 km., medie orară 
20 km.). Se vor vizita cuptoarele de 
var de la Vlădeni, sera de flori de la 
Codlea, orașul Brașov.

ETAPA a Vl-a 18 august: Bra
șov—Sinaia (52 km., medie orară 
18 km ). Vizitarea de muzee, cabane, 
fabrica de bere Azuga și fabrica de 
hîrtie Bușteni.

ETAPA' a VJI-a 19 august: Si
naia—Ploiești (66 km., medie orară 
20 km.). In program vizitarea unor 
întreprinderi.

ETAPA a VUI-a 20 august: Plo
iești—București (60 km., medie orară 
20 km ). Sosirea în Capitală la ora 16.

Cicloturiștilor li se vor face la 
fiecare capăt de etapă primiri fes 
tive, asigurîndu-li-se, prin grija con
siliilor raionale și orășenești U.C.F.S. 
respective, condiții optime de cazare 
și masă. Firește, pot participa și ciclo
turiști din alte orașe ale țării.

lată o excursie cicloturistică ce 
va rămîne desigur multă vreme în 
amintirea participanților, și, cine știe, 
poate un început de tradiție în orga
nizarea de curse cicloturistice de mare 
amploare, pentru cicloturiștii cu ex
periență.

O. G1NGU

„C ursei Scînteii“
ton nu se găsesc nume cu rezonanță 
în ciclism, fugarii reușesc să sosească 
cu avans la Tg. Jiu. Pe străzile 
orașului ei sînt întîmpinați de nume
roși spectatori. Sprintul final este cîș- 
tigat de C. Baciu (Flacăra roșie) cro
nometrai cu 3h 18:48 (126 km) urmat 
de D. Paraschiv (Flacăra roșie) 3h 
18:53; C. Tudose (Dinamo); Ștefan 
Marcef (I.T.B.) același timp; Â. Șe
larii (Dinamo) 3h 18:56. Grosul pluto
nului a lost marcat cu 3h 20:02.

Clasamentul general individual după 
3 etape: 1. A. Șelaru (Dinamo) 10h 
36:56; 2. V. Dobrescu (Voința Buc.) 
lOh 38:24 ; 3. ~ “ ...... ...........
38:48; 
38:54 ; 5.
Joi zi de odihnă la Tg. Jiu iar vineri 
etapa a....................
părțită in două semietape.

Gh. Neagoe (C.C.A.) 1011 
P. Gane (Voința PI.) 10b 
■' Matei (Din.)' lOh 39:05.

4.
N.

IV-a: Hunedoara—Sibiu îm-

■ ■Campionatul individual al regiunii București
întrecerile de tenis ale fazei regionale 

a campionatului republican de tenis 
cafe au început ieri pe terenurile cen
trului de antrenament nr. 2 din Capitală 
reunesc la cele cinci probe pe fruntașii 
tenisului bucureștean. Printre protago
niști se numără campionii tării Julîeta 
Nainian și Ion Țîriac, maestrul emerit 
al sportului Gh. Viziru, G. Bosch. Eugen 
Cristea, Constantin Năstase. Alexandru 
Bardan, tinerii Constantin Viziru, Petre 
Mărmurcanu. jucătoarele Mina Ilina. 
Eleonora Roșianu. Cristina Doboșiu. su
rorile Manana și Sanda Ciogolea etc. 
Vor avea Ioc meciuri la probele de 
simplu bărbați, simplu femei, dublu 
bărbați, dublu femei și dublu mixt. Par
ticipă 30 de jucători și 9 jucătoare, 
sportivi clasificați din categoria maeștri, 
categoria I și invitați din categoria a 
Il-a și juniori.

Campionatul regiunii București și al 
Capitalei va constitui un nimerit prilej de 
verificare a gradului de pregătire și de 
schimb de experiență între tenismanii 
noștri fruntași și cei mai tineri. Jocurile 
au loc în fiecare zi si încep de la ora 
16.

In cadrul ultimelor partide ale com- 
peti ției doj.ale tu Biibfcrărij”,

Clasamentele = oglinda activității
Pentru întrecerile finale ale cam

pionatelor republicane de seniori, 
conform regulamentului, se întoc
mește un clasament general pe echi
pe care are la bază tabela interna
țională de punctaj și numărul recor
durilor stabilite. Acest clasament îl 
vom publica la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, după încheierea întrecerilor 
din cadrul campionatelor la probele 
combinate, la 200 mg și maraton.

Pînă la stabilirea acestui clasament 
am întocmit noi unul pentru ierar
hizarea echipelor. Sistemul de punc
taj este cel obișnuit — 6, 5, 4, 3,

Aspect din cursa de SO m garduri

2, 1 p., iar la ștafete, dublu. Acest
clasament „neoficial" se prezintă ast
fel: BĂRBAȚI: 1. Dinamo Buc. 112 
p ; 2. Știința Buc. 91 p: 3. C.C.A. 47 
P; 4. Metalul „23 August" Buc. 37 p; 
5. Progresul Buc. 26 p; 6. Rapid
Buc. 22 p; 7. C. S. M. Reșița 17 p; 
8. Știința Cluj 14 p ; 9. Corvinul Hu
nedoara 11 p; 10. I. Ț. București și 
Progresul Timișoara 10 p; 12. Pra
hova Ploiești 9 p; 13. Știința Timiș, 
și C. F. R. Timiș. 7 p; 15. Lami
norul Roman 6 p; 16. S.S.E. Oradea 
și C.S.S. Buc. 5 p; 18. C.S.M.S. Iași 
4 p; 19. C.S.S. Harghita Tg. Mureș, 
Victoria Făgăraș ți C. S. Oradea 3 p; 
22. Dinamo Brașov, Farul Constanța 
și Steagul roșu Brașov 2 p ; 25. C.S.M. 
Cluj și Șc. Sp. U.C.F.S. Giurgiu 1 p. 
FEMEI: 1. Metalul „23 August" Bucu
rești 51 p; 2. Dinamo Buc. 31 p;
3. Știința Buc. 29 p; 4. C.C.A. 18 p ;
5. I. T. București 14 p; 6. Rapid 
Buc. 13 p; 7. C. S. S. Buc. 11 p; 8. 
Progresul Buc. și Știința Cluj 10 p; 
10. Dinamo Brașov și Șc. Sp. U.C.F.S. 
C-lung Muscel 6 p; 12. S.S.E. Ora
dea, C. S. S. Banatul Timiș., Voința 
Sibiu, Speranța Galați 5 p; 16. Fla
căra roșie Buc., Voința Brașov 4 p; 
18. Dinamo Bacău și S.S.E. Reșița 
3 p; 20. Știința Timișoara, C.S.S.
Harghita Tg. Mureș, Farul Constanța 
ți C. S. M. Cluj 2 p; 24. C.S.M. 
Baia Mare, C.S.M. Mediaș ți C.F.R. 
Craiova 1 p.

Cei care vor cerceta cu atenție 
aceste clasamente vor putea ajunge, 
fără îndoială, la o serie de concluzii 
foarte interesante privind întrecerile 
finale ale campionatelor din acest 
an. Una dintre ele este și aceea că 
cluburile bucureștene 
tegoric campionatele, 
mele șase locuri la 
mele opt locuri la 
reușit să obțină cu mult peste jumă
tate din punctajele totale ale între
cerilor. Ce altceva poate spune acest 
lucru decît că în Capitală a existat,

au dominat 
ocupînd 

bărbați și 
femei. Ele

ca- 
pri- 
pri- 

au

Mina Ilina a învins-omărfi după-amiază,
pe Aneta Verone în două seturi, cu sco
rul de 6—0, 6—2, după un meci în 
care a deținut continuu superioritatea.

Miercuri după-amiază a început în- 
tîlnirea Eleonora 
na. După 2 ore și 
rul este 6-4, 7-9, 
Roșianu. Partida 

Roșianu—Mina lli- 
jumătate de joc sco- 
4-3 pentru Eleonora 
a

cauza întunericului 
de la ora 16,15, tot 
lui de antrenament

fost întreruptă din 
și continuă azi, 

pe terenul centru- 
nr. 2.

In curind vor apare in EDITURA

CEAHLĂUL 
ghid turistic

DESPRE ATITUDINEA
CORECTA A CORPULUI
POVESTIRI SPORTIVE

DELTA DUNĂRII ȘI RAZELMUL
Călăuză turistică

TESS’ 

în acest an, un interes pentru atle
tism cu mult mai mare decît în alte 
orașe ale țării. Să luăm numai exem
plul Științei Cluj, pină mai anii tre- 
cuți una din protagonistele între
cerilor, atît Ia femei cît și Ia băr
bați. In ultima vreme se constată 
că acest club se ocupă mai puțin de 
atletism !

La Reșița se simte de vreun an 
un suflu nou în privința atletismu
lui. In acest puternic centru munci
toresc se lucrează cu multă tragere 
de inimă. Au fost crescuți numeroși 
tineri talentați și... rezultatele se vădi

faptul 
clasată

clubu-

Nu este oare semnificativ și 
că echipa C.S.M. Reșița este 
acum înaintea Științei Cluj ?

Consiliile de conducere ale 
rilor și asociațiilor noastre sportive 
ar trebui să urmărească cu toată a- 
tenția și cu tot spiritul de răspun
dere aceste clasamente care le oglin
dește, de fapt, preocuparea pe care 
au avut-o pentru atletism, sprijinul 
pe care l-au acordat (sau nu l-au 
acordat!) secțiilor lor. Poate că n-ar 
fi de loc rău dacă se vor uita puțin 
și asupra clasamentelor campionate
lor republicane de juniori din acest 
an. Atunci ar putea avea cu adevă
rat o imagine cît se poate de clară 
a „realizărilor” înfăptuite de cele 
mai multe dintre ele.

Ca aceste concluzii să fie cit mai 
exacte le vom mai arăta și 
ment al repartiției titlurilor 
pioni : 
Știința 
C.C.A. 
C.F.R.
norul Roman cite 1; FEMEI: Meta
lul „23 August" 4, Dinamo Buc. 2, 
C. C. A., Știința Buc., Dinamo Bra
șov, I.T.B. și Șc. Sp. U.C.F.S. C.- 
lung cite 1.

un clasa- 
de cam-
Buc. 6,
Buc. 3,

Buc.,

BĂRBAȚI: Dinamo
Buc. 5, Progresul

2., Metalul „23 August1
Timiș., Știința Cluj și Lami-

Felul în care a știut să se com
porte în întreceri fiecare atlet, re
zultatele pe care le-a obținut, a re
flectat în mare măsură și activitatea

Select onata taberei de vară a M. I. C.—Selecționata de tine 
64-63 (17-36)

Oaspeții susțin ultima întilnire 
cadrul turneului întreprins în 1 
noastră vineri, cînd vor evolua la Ai

P. DUMITRESCU coresț

a R. P. Polone
(prin (telefon). Selec
ție vară a Ministerului 
și Culturii a întîlnit 

‘ tineret a R.P. Polone.

BRAȘOV, 9 
ționata taberei i 
Invățămîntului 
marți echipa de 
Tinerii noștri baschetbaliști au reușit o 
victorie de prestigiu, la capătul unui 
meci extrem de disputat. Scor: 64—63 
(17—36). De menționat că majoritatea 
tinerilor reprezentanți ai taberei de 
vară a M.l.C. sînt elevi în clasele a 
IX-a și a X-a și au vîrsta medie de 
17 ani.

Arbitrii Z. Chmel (R.P. Polonă) șt C. 
Negrea (R.P. Romînă) an condus bine 
următoarele formații : SELECȚIONA
TA TABEREI: Kum 25, Teodoru 19, 
Banciu 12, Zamfiridis 8, Roșea, Covaci, 
Deak, Jereghie; SELECȚIONATA DE 
TINERET A R.P. POLONE: Grabow
ski 16, Slotolowicz 7, Oleswik 13, 
Kuzik 10, Wukacz 10, Markowski 5, 
Nowakowski 2. 

DE CULTURA FIZICA ȘI SPORT :
V. Simpliceanu
Gh. lacomi
Dem. Popescu
S. Nicolau

Cartea sportivă

Dr. A, lonescu
X

E. Panighianț

desfășurată de antrenor, de îndn 
mătorul său. Lista antrenorilor ca: 
s-au evidențiat cu acest prilej o vo 
începe cu Emil Drăgan din Cîmpi 
lung Muscel. Drăgan este un antr 
nor tînăr, îndrăgostit de atletism 
de profesiunea pe care și-a ales- 
In ultimii ani el a descoperit și 
format două atlete de valoare mo 
dială cum sînt Maria Diacones 
(antrenată în prezent de Andr 
Nagy) și Olimpia Cataramă. In ph 
în acest sezon, s-a ocupat mult 
de pregătirea Rodicăi Bucea, recor 
mană de junioare la suliță. Pe 
ceastă listă vom mai nota num« 
antrenorilor : Ion Soter, Silviu D 
mitrescu, Victor Dumitrescu, 1 
Benga, Ion Vintilă, Ion Arnău 
Constantin Craija, prof. Pătruică 
căror elevi s-au evidențiat în înti 
ceri.

In urma unei analize a desfășură 
campionatelor, Federația de atleti: 
apreciind că o serie de sportivi n- 
răspuns prin rezultate de valoare I 
crederii ce le-a fost acordată, s- 
lăsat pe tînjală și nu s-au mai p: 
gătit cu toată sirguința, a decis sc< 
terea lor din cadrul loturilor reț 
blicane. Este vorba, printre al 
de Al. Bizim, Gh. Popescu, I. Cr 

că n 
a ft

tea, E. Ducu, atleți de frunte 
țării cu posibilități certe. Lotui 
republicane sînt deschise oricărui 
let din țara noastră care dovede 
prin performanțe, prin seriozitate 
printr-o comportare sportivă 
rită într-adevăr cinstea de 
parte din ele.

Atleții noștri fruntași au 
să reflecteze serios asupra 
situații, să tragă ei înșiși concluz: 
cele mai bune și să se pună pe 
cru ! Campionatele internaționale 
la 26—27 august trebuie să con 
tuie pentru ei toți cel mai bun j 
lej pentru a infirma rezultai 
și comportările slabe de pînă acut

da to
acei

ROMEO VI LARI

Ambarcațiuni pentru 196i
Complexul pentru IndustritAiz; 

rea Lemnului din Reghin, strai 
Ierbușului 37, Reg. Mureș-A mon 
mă Maghiară, produce diverse 1 
puri de ambarcațiuni pentru se 
viciu, antrenament și concurs. Ii 
treprinderile, instituțiile, cluburi 
și asociațiile sportive care dore 
să-și procure ambarcațiuni în an 
1962 sînt invitate ca pînă la 
septembrie a.c. să trimită come: 
zile în vederea perfectării din tin 
a contractelor-

Reprezentativa de jun’oa 
a tării noastre a plec 

in R. P. Polonă
Ieri dimineață a părăsit Capi 

plecînd în R. P. Polonă, reprezent; 
de junioare a R. P. Romine Tini 
baschetbaliste vor juca vineri 
Wroclaw și simbătă sau duminici 
Walbrzych cu echipa de junioar 
R. P. Polone.

Azi, jocuri in campionat
de calificare

Azi se desfășoară cîteva interes 
întîlniri în cadrul campionatului i 
culin de calificare. In cadrul s 
a IV-a se dispută jocurile Pet 
Ploiești — Farul Constanța și Săi 
tea Roșiorii de Vede — Prog: 
București.
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Răsfoind „fișele" campionatului categoriei A
Cea mai... eficace ediție din ultimele 10...

Debut internațional promițător...

Muscelul—Jiskra Prostejov 14-6
In preajma începerii noului cam

pionat de fotbal, este util să aruncăm 
o privire asupra celui vechi, pentru 
a scoate în evidență unul din aspec
tele lui pozitive, pe care vrem să-1 
întîlnim și în noua ediție.

...CîndSasua stabilit, în min. 86, la 
2—0 scorul ultimei partide a campio
natului, Dinamo București — St. roșu 
Brașov, el a încheiat seria celor 613 
goluri deschisă de Demien (C.S M.S.) 
la 4 septembrie 1960 (în primul mi
nut al meciului cu Minerul).

Cifra de 613 exprimă randamentul 
echipelor, subliniind un alt aspect 
pozitiv al campionatului categoriei A, 
pe lingă nivelul tehnic mai ridicat și 
interesul crescînd: eficacitatea spori
tă a liniilor de înaintare. Faptul tre
buie reținut cu atit mai mult cu cit 
această creștere a eficacității echipe
lor s-a produs în condițiile îmbună
tățirii jocului apărărilor, printr-o mai 
bună organizare, uneori recurgîndu-se 
Ia defensive aglomerate și chiar erme
tice.

De la început vom remarca faptul 
că totalul de 613 goluri este cel mai 
mare înregistrat din 1951 încoace în 
campionat. Cifre superioare s-au în
registrat doar în campionatele din 
1947-48 (949 goluri), din 1946—47 (771 
goluri) și din 1948—49 (664 goluri). 
Pentru comparație, urmăriți tabelul 
alăturat al golurilor marcate in ulti
mele 10 campionate.

600

Explicația acestei eficacități mărite 
stă, desigur, în jocul mai variat, mai 
pătrunzător și mai rapid în faza de 
finalizare a înaintașilor, precum și 
în participarea unor mijlocași in ac
țiunile ofensive, realizînd astfel o 
superioritate numerică. Apărările, în 
ciuda măsurilor luate pentru o mai 
bună organizare (retragerea unui half 
pe linia fundașilor, ajutorul reciproc 
mai eficace, aportul unor înaintași — 
printre care și extremele — veniți în 
apărare), au fost deseori surprinse 
sau dezorganizate fie de jocul mai 
combinativ, fie de schimbările rapide 
de direcție de atac, fie de alte ma
nevre tactice executate precis.

Repartizînd cele 613 goluri pe pos
turi, situația ar fi următoarea:

Extremele dreapta: 89 goluri
Interii dreapta: 111 goluri 
înaintașii centru: 150 goluri 
Interii stingă: 120 goluri 
Extremele stingă: 94 goluri 
Mijlocașii: 28 goluri 
Fundașii: 11 goluri 
Autogoluri: 10.
Ce rezultă de aici? In primul rind 

că jucătorii din tripletă au avut cea 
mai mare eficacitate dintre înaintași. 
Fiecare a marcat mai mult decit ex
tremele- Numărul total înscris de ei 
(381) este de două ori și ceva mai 

ȘTIRI

mare decit totalul extremelor (183). 
înseamnă că jucătorii din tripletă, a- 
comodați repede cu trăsăturile orien
tării în joc, deși sarcinile lor au spo
rit față de trecut, acționînd pe o mare 
suprafață de teren, fără să mai fie 
strict legați de posturile respective, 
și-au sporit totuși eficacitatea. Aceas
ta se vede și din faptul că pe pri
mele opt locuri din clasamentul gol- 
geterilor se află 16 jucători din tri
pletă (și numai 5 extreme!), în frunte 
cu Constantin (C.C.A.) — golgeterul 
campionatului cu 22 de goluri —, Dri- 
dea (Petrolul) cu 21 goluri, Gram (Di
namo Bacău), Ene II (Dinamo Bucu
rești) — toți cu cite 15 goluri, Alexan- 
drescu (C.C.A ) și Unguroiu (C.S.M.S) 
cu 14 goluri, Seredai (St. roșu) cu 
13 goluri și alții.

In al doilea rind rezultă că extre
mele care au început să acționeze pe 
o rază mai mare (prezențe alternativ 
în momentele de apărare dar și 
în ofensivă), așa cum am văzut că 
joacă extremele de la Honved, Racing 
etc. au arătat și o eficacitate mai 
mare. Cele cinci „aripi" amintite 
mai sus constituie o dovadă. Tătaru
— CC.A. (13 goluri), Oaidă — Pro
gresul (12), Moroianu — Farul. Czako 
și — în mai mică măsură — Pîrcălab
— U.T A. (cite 10 goluri) acționează 
ca niște pistoane, pornind in atac din 
poziții mult retrase uneori și fiind 
prezenți in fazele de finalizare. In 

jocul extremelor insă, mai este mult 
de făcut în special în ce privește efi
cacitatea lor.

Este important de remarcat îmbu
nătățirea jocului unor mijlocași, sub 
aspectul participării lor la acțiunile 
de atac și al eficacității. In această 
privință trebuie citați Petru Emil, Se
redai, Ioniță, Bone, Petescu — Știin
ța Timișoara etc., mulți dintre ei 
fiind adevărați realizatori, mai ales 
Seredai (folosit cind inter, cind half) 
șl Petru Emil.

Deși echipele învingătoare au mar
cat 413, iar cele învinse numai 120 
(în meciurile egale s-au înscris 80 
de goluri), totuși întîlnirile au fost în 
general destul de echilibrate. Acest 
lucru rezultă și din frecvența scoru
rilor. Cele mai dese rezultate înregis
trate au fost: 1—0 și 2—1 de cite 25 
de ori; 3—1 de 19 ori; 3—2 de 18 ori, 
2—0 de 16 ori; 1—I de 14 ori; 3—0 de 
11 ori și 2—2 de 10 ori. Și aceasta în
seamnă 138 de meciuri, în care a- 
părările au cedat in situații cînd n-au 
mai putut interveni. Eficacitatea îna
intărilor (înlesnită în unele cazuri de 
slaba comportare a apărărilor) a fost 
mai accentuată în celelalte 44 de în
tîlniri în care au fost realizate și 
scoruri destul de.-, rotunde: 7—0 (Di- 

raban, Patrașcu, Voicu I, Oprea, Matei, 
Vasilache, Ștefănescu 11, Cucu. (P. 
DUMITRIU. coresp.).

CUPA U.R.C.C. LA FOTBAL
Comisia raională de fotbal Turnu 

Măgurele și Uniunea raională a coope
rativelor de consum au inițiat desfă
șurarea Cupei U.R.C.C., la fotbal, re
zervată echipelor din mediu) sătesc. 
La întreceri s-au înscris un număr de 
40 de echipe. Pînă în prezent cele mai 
bune s-au dovedit a fi Voința Cara- 
maneț, Flacăra Lița și Scînteia Odaia. 
(C. STANESCU, coresp.).

• Jocurile de Cupă de duminică 
dintre Progresul Buc. — Dinamo Ba
cău (Galați) și Știința Timișoara — 
C.S.M. Sibiu (Deva) vor începe la ora 
16, respectiv, 17.

• Intr-un meci amical la Oradea, 
C.S.M. Crișana (fost C.S O.) a dispus 
de U.T.A. cu 4-3 (0-2),

namo Buc. — Farul), 7—1 (C.C.A. — 
Corvinul), 7—2 (Știința Cluj — Mi
nerul), 6—0 (Dinamo Buc. — Petrolul, 
Dinamo Buc. — Minerul și Progresul 
— Știința Tim.), 6—1 (Știința Cluj — 
Petrolul) și 6—2 (C.C A. — Progresul 
și Știința Tim- — Minerul).

Completăm notele noastre statistice 
cu amănuntul că C.C.A. a cucerit 
titlul cu același punctaj (37) cu care 
a cîștigat campionatul și Dinamo 
București în 1955 și Progresul ICO 
Oradea in 1948—49, dar cu număr de 
goluri marcate (61) superior acestor 
echipe (42 respectiv 60).

P. GAȚU

invățînd in comun...
Pe două din numeroasele terenuri 

care aparțin stadionului Tineretului 
se desfășoară în prezent o vie acti
vitate. Acolo lucrează, in cadrul unui 
curs comun de pregătire, peste 60 de 
tineri rugbiști romîni și polonezi, 
componenți ai loturilor de tineret și 
juniori ale celor două țări, care folo
sesc o parte din vacanța de vară pen
tru însușirea măiestriei în sportul 
preferat.

Cursul, primul de acest fel (iniția
tiva aparține F.R.R. și ea trebuie 
evidențiată), a inceput nu de mult, ac
centul punindu-se, pe însușirea unor 
elemente din tehnica modernă a jo
cului cu balonul oval, ca și pe exer
sarea unor scheme tactice care să 
sporească eficacitatea liniilor de trei- 
sferturi.

Lecțiile — teoretice și practice — sînt 
predate de către un colectiv de an
trenori romîni și polonezi condus de 
prof. Victor Vardela- Ședințele de 
pregătire au loc zilnic și au grade 
diferite de intensitate. De două ori 
pe săptămină, cursanții dau un fel 
de... seminarii, sub forma unor jocuri 
la două buturi. In afara lecțiilor 
propriu-zise, participanții la curs sint 
prezenți la excursiile ce se organi
zează săptămînal, vizionează specta
cole de teatru și filme cu temă spor
tivă.

★
Despre utilitatea acestui curs ne-au 

vorbit trei antrenori care răspund de 
pregătirea rugbiștilor prezenți ia 
acest curs. Iată părerile lor.

FLORIAN GHEONDEA: Ca vechi 
sportiv, mi se umple inima de bucu
rie văzind cit de valoros este schim
bul de miine al rugbiului nostru- Lu-

Tabela de recorduri este deschisă 
și pentru „consacrați“...

Campionatele de juniori recent în
cheiate au confirmat suflul nou care 
a cuprins natația noastră. Pleiada de 
tineri (majoritatea în vîrstă de 13—14 
ani) continuă de la o lună la alta să 
facă însemnate progrese, apropiindu-se 
cu pași serioși de cei „consacra ți“. Ca 
mărturie stau nenumăratele recorduri de 
juniori și copii, unele destul de valo
roase (S. Iordan, C. Balaban, Z. Rczni- 
cenko, V. Novac, M. Potoccanu, M. 
Zager) care nc dau justificate speranțe 
că înlr-un timp apropiat vom avea în 
sfîrșit mai multi înotători de valoare 
europeană.

Revirimentul se face simțit în același 
timp și în rîndul seniorilor. Un exemplu 
ni l-a oferit de curînd chiar maestrul 
sportului Alexandru Popescu. Aflat în 
formă bună (ah, dacă acest talentat 
înotător și-ar dedica timpul său liber 
numai probei sale favorite și ar mai 
renunța la jocul de polo). Al. Popescu 
ne-a mai oferit o mostră a marilor sale 
posibilități, terminînd „suta* fluture de 
sîmbăta trecută cu destule resurse în 
1:03,4. Și, exemplele pot continua. Al. 
Schmaltzer, D. Caminschi, Fr. Fiillop, 
E. Voicu ne-au arătat în ultimul timp 
că posedă încă multe rezerve de îm
bunătățire a celor mai bune performanțe.

Prilejul li se va oferi cit de curînd. 
întrecerile campionatelor republicane de 
seniori (17—20 august), cele ale Uni
versiadei de la Sofia sau meciul bila
teral cu R. P. Polonă reprezintă fru
moase ocazii de remarcare a înotătorilor 
noștri fruntași. Firește, aceasta numai 
cu condiția unei pregătiri continue, sis
tematice și conștiincioase.

începutul 1-au făcut speranțele. Ta
bela de recorduri este deschisă însă 
și pentru consacrați... Mai ales pentru 
ci !

ad. v,

Boxul a avut cinstea de a deschide 
seria competițiilor internaționale în 
orașul Cîmpulur.g Muscel. Intr-adevăr, 
marți seara, peste 4000 de spectatori 
— cifră record pentru acest orășel — 
au umplut pînă la refuz tribunele sta
dionului din localitate, dornici să 
asiste la prima întilnire internațională 
de box din acest oraș, în cadrul căreia 
s-au întîlnit echipele Muscelul și Jiskra 
Prostejov (R.S. Cehoslovacă). Organi
zarea excelentă a reuniunii a dovedit 
maturitatea comisiei de box din loca
litate, fapt care ne dă garanția că 
viitoarele întîlniri internaționale ce se 
vor disputa la Cîmpulung Muscel vor 
avea același succes organizatoric.

crez aici cu o serie de juniori care 
— sint ferm convins — vor depăși 
așteptările specialiștilor. Beianu, Ivan, 
Boiangian, Oprea, Durbach — iată 
doar citeva exemple. Salut inițiativa 
federației de resort și vreau să cred 
că acțiuni de acest fel vor mai fi or
ganizate.

NICOLAE GHEONDEA: Consider ca 
foarte reușită atit inițiativa cit și 
felul cum este organizat acest curs- 
Roadele nu vor intirzia să apară. S-a 
făcut o bună selecție, la curs parti- 
cipind o serie de elemente din 
lotul de tineret cu reale posi
bilități de creștere. Citeva nume : 
Coravu, Vasilescu, Moldoveanu, Ba
ciu, Dragomir. Gh. Stoica, Dăscăles- 
cu, Teodorescu. Partenerii rugbiștilor 
noștri, sportivii polonezi, se dovedesc 
a fi și ei la inălțime, manifestind 
mult interes pentru curs și străduin- 
du-se să învețe cit mai mult. De alt
fel, un prim meci, neoficial, de veri
ficare a potențialului celor două loturi 
a fost destul de edificator: polonezii, 
mai insistenți, au obținut victoria cu 
13-11.

STANISLAW GERBATOWSCKI : 
Vreau să mulțumesc și pe această 
cale Federației romine de rugbi pen
tru invitația trimisă, pentru posibili
tatea ce ne-a fost creată de a ne 
pregăti, în comun, cu rugbiștii din 
țara dv. Noi am venit aici ca elevi, 
dornici să învățăm, să pătrundem lot 
mai mult în tainele acestui sport. 
Modul exemplar în care este organi
zat cursul constituie cea mai bună 
garanție a reușitei lui.

Cei mai buni rugbiști din loturile 
de tineret ale celor două țări vor sus
ține, în cursul acestei săptămîni, și 
primele „examene" oficiale. Este 
vorba de două întîlniri directe, la ni
vel de selecționate, care vor avea loc 
joi la Galați și duminică la București
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DINAMO BUCUREȘTI LA BRAȘOV
Steagul roșu Brașov își continuă pre

gătirile susținînd jocuri de verificare. 
Astfel, marți s-a antrenat la două porțf 
în „familie", joi va susține un meci 
amical cu o echipă din campionatul re
gional, iar sîmbătă va întîlni formația 
Dinamo București. Evoluția echipei 
bucureștene este așteptată cu mult in
teres la Brașov. Intîlnirea Steagul roșu 
— Dinamo va fi precedată de un meci 
între formațiile de tineret ale celor 
două echipe. (C. GRUIA, coresp. re
gional).
LOTUL ECHIPEI DINAMO GALAȚI

Echipa Dinamo Galați și-a început 
pregătirile sub conducerea antrenorului 
C. Marinescu. Iată lotul echipei: Cîm
peanu, Adamache — Lupea, Hulea, 
Lupaș, Ghica, Gh. Ion, Rugnir — Do
gan, Costache, Weber — Dudaș, Da-.

• UN INTERESANT „CAP DE AFIȘ" LA CONCURSUL DE DU
MINICĂ • PRONOSTICUL ANTRENORULUI ȘTEFAN F1LOTF
Intîlnirea dintre T.D.N.A. și C.C.A. 

constituie capul de afiș al concursului 
de duminică. Este un meci extrem de 
interesant mai ales pentru faptul că 
în iunie la București, confruntarea 
dintre cele două echipe s-a terminat 
nedecis (0—0). Gazdele au de partea 
lor avantajul terenului. Totuși, să nu 
uităm că C.C.A. joacă uneori mai bine 
în deplasare dccît acasă.

Iată deci că orice rezultat este po
sibil.

In rest programul concursului de 
duminică cuprinde, de asemenea, me
ciuri foarte atrăgătoare din Cupa. 
R.P.R. și Campionatul R.P.U.

Iată acum pronosticul antrenorului 
Ștefan Filote pentru concursul de du
minică: I—1, 2; II—X, 2; III—X, 2;

1V-X, 2; V—2; Vl-2; V1I-2: 
VIU—1. X, 2; IX—1, X; X-X, 2j 
XI—1 ; XII—1, 2.

PRONOEXPRES

La tragerea specială Pronoexpres 
din seara zilei de 9 august 1961, au 
ieșit din urnă următoarele numere:

La prima fază :
26 35 39 6 30 18

48 3
La a doua fază:

22 6 12 20 18 11
15 4

Fond general de premii: 1.1Î6.048.

Rubrică redactată de Loto-Prono, 
sport,

Atmosfera sărbătorească ce domnea 
în tribune a fost întregită de un splen
did succes (14—6) obținut de localnici, 
succes pentru care au luptat cu o mare 
dîrzenie toți componenții formației gaz
dă. E drept, uneori disputele nu s-au 
ridicat la un nivel prea bun. In schimb, 
a plăcut ardoarea cu care au luptai 
pentru victorie atît gazdele cît și oas
peții. Cînd spunem aceasta ne referim 
îndeosebi la partidele dintre Machu și 
Dogaru, Marin—Menyhaz și Maidan— 
Suiista, în care decizia a aparținut pri
milor. Au fost însă și meciuri de o bună 
factură, ca de pildă acelea dintre Ma
nea și Tomecek, Rossler—Blazek, Cîm- 
peanu—Hanzlik. Manea a întîlnit un 
adversar incomod și dur care, așa cum; 
se spune, nu s-a dat învins cu una, cu 
două. Boxerul de la Jiskra a intrat de
cis și chiar în primele secunde și-a 
surprins adversarul cu o rafală scurtă 
la figură. Manea a ripostat însă prompt, 
trecînd imediat la contraatac. In re
priza a doua și a treia el și-a plimbat 
adversarul printre corzi, trimițîndu-i 
lovituri variate, puternice, la față și 
la corp. Tomecek a răspuns atacurilor 
dezlănțuite ale boxerului nostru, reu
șind uneori să le oprească. Victoria a 
aparținut, firesc, lui Manea.

Lupta dintre semigreii Ivan și Pola-, 
cek a avut multe momente dramatice. 
S-au schimbat lovituri extrem de tari 
(din păcate, unele neregulamentare). 
Curajos ca de obicei, Ivan a căutat să 
ia inițiativa dar a întîlnit cu regu
laritate... directele de dreapta ale ad
versarului și a pierdut partida. Marcu 
nu a confirmat așteptările, acționînd 
timorat, datorită stilului ofensiv al ad
versarului său. Șuri, care a practicat 
un box curat și eficace. învingător. 
Șuri. Greii Rossler și Blazek au furni
zat cea mai spectaculoasă întilnire a 
galei. Meritul revine în special boxe
rului romîn, care a lăsat o impresie 
excelentă, datorită loviturilor clare pe 
care le-a trimis de-a lungul întregii 
partide. Firește, el a cîștigat la puncte. 
ALTE REZULTATE: A Pițigoi (M). 
b.p. Varak (J), I. Pițigoi (M) b.p. So- 
tola (J), P. Cîmpeanu (M) b. ab. 3 
Hanzlik (J). O notă bună pentru ar
bitrajele excelente prestate de B. Ro
bert și Jelinek (Prostejov).

R. CALARAȘANU

„Cupa I. T. B.“
Clubul I.T.B. organizează Inceplnd Ae 

astă-seară tic la ora 19,30 un ciclu de 
reuniuni dotate cu ,,Cupa I.T.B.**. Ga
lele vor avea loc pe terenul sportiv 
I.T.B. din șoseaua Iancului 130.



O faptă grandioasă
ț Bravo, Titov ! Toată admirația pen
tru fapta ta! Ai stabilit un nou re
cord asupra naturii, ai realizat o per
formanță formidabilă. Am urmărit cu 
entuziasm zborul tău pe nava cosmică 
^Vostok-2". expresie a superiorității 
evidente a științei sovietice- Zborul 
tău, Gherman Stepanovici Titov, re
prezintă un simbol al forței creatoare 
O Uniunii Sovietice, o pildă vie a po
sibilităților de cucerire pașnică a cos
mosului de către om, pe care o înfăp
tuiesc cu succes constructorii cornu- 
tiismului!

CU aceasta o nouă și răsunătoare vic
torie a științei sovietice.

îmi exprim toată admirația față de 
curajosul pilot Gherman Titov și mă 
bucur nespus de mult că din nou 
poporul frate sovietic a dobindit un 
măreț succes !

Ing. GEORGETA SACHELARIE 
din echipa reprezentativă de floretă

0 nouă realizare epocala

Ing. CRISTIAN POPESCU 
component al selecționatei studen

țești a R.P. Romîne

Toată admirația fată de fapta eroică
a Ini Gherman Titov!

Am 
feaiele 
pilotul cosmonaut maiorul Gherroan 
Titov. Eram ferm cohvinsă că el va 
ateriza cu bine, că va reveni pe de
plin sănătos în mijlocul familiei sale, 
el tovarășilor lui.

Intr-adevăr, după ce a parcurs r> 
Histanță de peste 700.000 kilometri 
într-o zi și o noapte, Gherman Titov 
a coborit pe pămint, mareînd o dată

urmărit cu profund interes me- 
transmise din Univers de către

Lansarea navei cosmice „Vostok-2“ 
avind pe bord un om, pe maiorul de 
aviație Gherman Titov, constituie un 
nou și strălucit succes al științei sovie
tice care, sub conducerea gloriosului 
Partid Comunist al Uniunii Sovietice 
înaintează impetuos pe calea progre
sului.

Ne exprimăm întreaga admirație față 
de acest succes istoric care a avut un 
imens răsunet pe toate meridianele 
globului. El ne insuflă o încredere de
plină in inegalabila forță a științei și 
tehnicii constructorilor comunismului.

Felicităm din toată inima pe eroicul 
pilot cosmonaut Gherman Titov și pe 
ceilalți realizatori ai acestei noi și uimi
toare periormanțe puse in slujba păcii 
■și colaborării între popoare 1

ALEXANDRU TEOFILOVICI 
tehnician geolog, component al lotului 

de rugbi al R. P. Romine

întîlniri internaționale ale sportivilor noștri 
în luna septembrie

'ATLETISM. Intîlnire triunghiulară 
între reprezentativele de juniori ale 
R.P. Romîne, R.S. Cehoslovace și 
R.P. Polone, la Poznan in R.P. Polo
nă în zilele de 2—3. Jocurile Balca
nice (masculine și feminine), la Bel
grad, între 15—17; intîlnire triunghiu
lară de tineret: R.P. Romină—R.P. 
Ungară — R.P F. Iugoslavia, între 
B0.IX—l.X la Timișoara.

BASCFIET. Turneul reprezentative
lor masculine și feminine în R.S.S. 
Gruzia, R.S.S. Azerbaidjan și R.S.S. 
Ucraina, pe perioada SJO.IX—7.X. In- 
tîlnire între selecționatele de tineret 
ale R.P. Romine și R.P. Bulgaria, la 
Ruse.

BOX. R.P. Romină—R.P. Ungară 
((între selecționatele de juniori) la 
Budapesta, în ziua de 14. In aceeași 
zi la București se întîlnesc reprezen
tativele de tineret ale celor două țări. 
Tot la București se desfășoară in zi
lele de 2—8 Dinamoviada. Turneul 
«de box al armatelor prietene se des
fășoară la Sofia între 17 și 23.

CICLISM. Turul R.P. Romîne între 
10 și 24.

GIMNASTICA. Participare la un 
turneu internațional feminin în Italia 
între 30.IX și l.X; în R.P. Polonă în 
zilele de 2 și 3, participare 
moviadă. La București, meci 
prezentativele masculine ale 
mîne și Japoniei, în ziua de

LUPTE. Turneul unei selecționate

de lupte libere în R.S.S. Armenia și 
R.S.S. Gruzia între 1—17.

NATAȚIE. Intîlnire între reprezen
tativele R.P. Romine și R.P. Polone 
la București, în zilele de 2—3.

ȘAH. Participare la Olimpiada fe
minină în Olanda între 17.IX. și 8.X.; 
participare la un turneu internațional 
în R.P. Polonă.

TIR. Reprezentativa de juniori și 
de senioare a țării noastre participă 
intre 18 și 24 la campionatele euro
pene, programate la Budapesta.

TENIS DE MASA. Formația mas
culină C.S.M. Cluj întîlnește în ziua 
de 9, la
în Cadrul finalei „Cupei 
europeni".

VOLEI.
pelor sindicale (U.I.S.P.) care se des
fășoară între 18—24 în țara noastră.

A fost fixată data 
întîlnîrii de rugbi 

R. P, Romînă'Franța
Data întîlnirii revanșă dintre echi

pele reprezentative de rugbi ale R. P. 
Romine și Franței a fost fixată în 
mod definitiv pentru 12 noiembrie. 
Meciul va avea loc în orașul Bayonne, 

înaintea acestei importante întîiniri. 
rugbiștii noștri vor susține — după 
toate probabilitățile în cursul lunii 
octombrie — partida cu „XV“-le Ita
liei, care, inițial urma să se desfă
șoare în primăvară, la București.

8 alleți dirc R. P. Bulgaria și 5 din Franța
vor evolua la București

Secția republicană de atletism din 
R.P. BULGARIA, a anunțat numele ce
lor opt sportivi care vor evolua la între
cerile din cadrul ediției a XHI-a a 
Campionatelor internaționale: Dodiu 
Patarinski—campion balcanic în 1960 
la triplu salt, Luben Gurgușinov—cam-

la Dina- 
între re- 
R.P. Ro-
9

• ANUL TRECUT. Institutul de cul
tură fizică din Moscova a împlinit 40 
de ani de existență. In momentul de 
față numărul studenților a atins im
presionanta cifră de 2.600. In cadrul 
Institutului funcționează 20 de catedre, 
numărul profesorilor. asistenților si 
cercetătorilor științifici fiind de "-'Ste 
300. Printre sportivii fruntași ai Insti
tutului 17 sînt maestri emer”* ai spor
tului. 35 maeștri, iar 270 studenti au 
categoria I de clasificare.
• UNIUNEA de Gimnastică și Sport 

din R.D. Germană a făcut zilele ie- 
cute un nou pas spre întărirea legă
turilor de prietenie dintre sportrdi 
din Germania democrată și Germania 
occidentală. Prezidiul organizației spor
tive din R.D.G. a propus organelor 
conducătoare ale sportului din R.F.G. 
discutarea următoarelor probleme : în
tărirea mișcării sportive germane, a- 
precierea J.O. de la Roma, organiza
rea de campionate la toate discipli
nele, care să angreneze sportivi c'in 
ambele state, pregătirea unei r-^'ț-e 
unite pentru întrecerile olimpice de la 
Tokio și formarea, după principiul e- 
galității. a unui comitet sportiv pe în
treaga Germanie, care să discute pio- 
blemele litigioase.
• UN EPILOG tragic a avut încer

carea unui grup de alpiniști din Fran
ța și Italia de a escalada un traseu 
din Mont Blanc. Surprinși în plină as
censiune de o avalanșă puternică si 
de un ger care a coborit mercurul 
termometrului pînă aproape de minus 
20 grade. 4 dintre cei 7 alpiniști (An
toine Ville. Pierre Kohlman. Robert 
Guillaume — Franța si Andrea Oggioni 
— Italia) au pierit. Ceilalți treji au fost 
salvați de către un elicopter si trans
portați în stare gravă la spital.
• CUNOSCUTA schioară finlandeză

E. Haag ia startul în timpul verii la 
competiții 
într-o 
dromul 
deză a 
ciclism 
corduri 
loc : 1 
20 km 
km — ____ _ _
și a stabilit recordul
• t.A august

de ciclism. Zilele trecute, 
întrecere desfășurată oe »'■ . 
din Helsinki, sportiva finlan- 
stabilit într-o singură C”—* de 
nu mai outin de 7 noi re- 
nat’onale i! : cu start de oe 

km - 1:34/6; 3 km 
- 34:42.0: 30 '

‘ h 10:02.8: 50

noi 
de 
4:54.6 : 

km - 52:18,4 : 40 
km - 1 h 27:55.6 
orei la 34,387 ’-m, 
va sosi în Unlit-

Canotori din 20 de țări 
la „europenele 

de ia Praga
Secretariatul comisiei de organiza

re a 
notaj 
avea 
gust, 
la marea competiție programată pe a- 
pele rîului Vltava. La actuala ediție 
a campionatelor europene vor partici
pa cei mai buni vîslași din U.R.S.S., 
Belgia, Anglia, R.P. Bulgaria, R.P. 
Romină, R.S. Cehoslovacă, Danemar-

campionatelor europene de ca- 
academic (bărbați), care vor 

loc la Praga între 24 și 27 au- 
a încheiat lista de participare

i ca, Finlanda, Franța, Olanda, Italia, 
Iugoslavia, R.P. Ungară, R.D. Ger
mană, Norvegia, R.P. Polonă, Aus
tria, Suedia, Elveția și S.U.A. Cel 
mai mare număr de țări (16) s-au în
scris la proba de schif 4. 
U.R.S.S.. R.S. Cehoslovace 
Germane vor participa Ia 
bele incluse in program.

Aspecl din finala olimpică 
cursei de 1.500 m. Se văd în fotografie:

Rozsaviilgyi, Jazy, Pantof, Bernard
(Foto U.l’.I.)

pion balcanic în 1958 și 1959 la triplu, 
Diniiter Țonev—lungime, Stoiu Pav
lov—suliță, Ivan Kaleev—greutate, 
Tvetko Spasov—800 m, Virginia Mi
hailova—disc și Ioana Arsova—suliță.

Federația de atletism din GRECIA 
și-a confirmat participarea la „interna
ționale". Lotul care urmează să facă 
deplasarea la București va fi alcătuit 
pe baza rezultatelor obținute la cam
pionatele naționale, încheiate zilele a- 
■cestea. O situație identică este și cea 
a atleților din FINLANDA și din TUR
CIA.

Forul atletic din FRANȚA a comu
nicat înscrierea, de principiu, a 5 din 
cei mai valoroși sportivi la ora dc față. 
Este vorba de Michel Jazy (campion 
internațional pe 1.500 m în 1960) cîști- 
gătorul medaliei de argint la J.O. de la 
Roma puternicul său rival Michel Ber
nard (finalist olimpic la aceeași probă 
dar și un remarcabil alergător pe 5.000 
m—13:56.0 în acest an), Robert Bogey, 
succesorul celebrului Alain Miinoun la 
recordurile Franței pe 5.000 m (13:53.6 
în 1961) și 10.000 m (29:01,6 în 1960), 
sprinterul Jocelyn Delecour creditat iiv 
acest sezon cu 10,3 sec. pe 100 m și 
20,8 sec. pe 200 m, și sulițașul Michel 
Maquet (binecunoscut publicului nos
tru) al doilea performer mondial al 
anului cu 83,36 m.

Leipzig, echipa Lokomotiv,
campionilor

Participare la turneul echi-

Turneul de șah de
a turneului inter- 
la Marianske Laz-

In runda a 7-a 
național de șah de 
ne, reprezentantul R.P. Romîne, Teo
dor Ghițescu a remizat cu iugoslavul 
Cirici. Marele maestru cehoslovac Fi
lip a cîștigat la danezul Blom, Ba- 
rendegt (Olanda) l-a învins pe po
lonezul Sliwa, Johannesen (Norve-

nea Sovietică selecționata de gimnas
tică a S.U.A., care va susține mai 
multe întîlniri prietenești în compania 
sportivilor sovietici. Gimnaștii ameri
cani vor evolua la Moscova. Leningrad 
Kiev și Tbilisi.
• ÎN MOD obișnuit, după campio

natele S.U.A. activitatea internă slă
bește evident, pe primul plan trecînd 
turneul atleților americani peste hnh- 
re. După cum se știe, Connolly a avut 
o comportare slabă la campionate si 
nu a fost inclus în echipa care a 
traversat Oceanul, în Europa. Dar iată 
că recordmanul mondial la aruncarea 
ciocanului, Connolly, dorind să se răz
bune parcă pe... rezultatele sale slabe 
anterioare, a realizat recent la Dos 
Angeles un rezumat de 69,03 m, a- 
ceasta fiind cea mai bună performan
ță din acest an. De remarcat că acest 
atlet a mai înregistrat în acest sezon 
o aruncare bună :
• HANDBALUL cunoaște o puterni

că dezvoltare în 
sovietici. Recent, 
loc turneul final 
chipe studențești 
ne din U.R.S.S. 
la fete victoria 
din R.S.S. Ucraineană : echipa 
tutuluj pedagogic din Cerkask 
minin. și echipa Institutului de Cul
tură Fizică din Kiev — masculin. De 
remarcat că din atacul studentelor face 
parte handbalista 
dusă recent în 
U.R.S.S.

69,02 m.

rindurile studenților 
la Moscova a avut 

al celor mai bune e- 
feminine si masculi- 

Atît la băieți t -I 
a revenit sportivilor 

Insti- 
- fe-

Vuntesmeri, intro- 
lotul reprezentativei

• FEDERAȚIA maghiară de specia- 
z._z_ _ -----3 forului internationallitate a propus 

organizarea campionatelor mondiale de 
polo pe apă. Dacă această propunere 
se va aproba, competiția urmează să 
aibă loc din patru în patru ani.
• IN MECIUL de fotbal dintre Dukla 

Fraga si Espanol Barcelona, care a a- 
vut loc in cadrul tumen’ui de la New

, Redacția și administrația:

Echipele 
și R.D. 

toate pro-

PE SCURT
ln cadrul campionatelor 

ciclism rezervate femeilor, 
de viteză a revenit cuiio-

Au început campionatele europene feroviare de box
MAGDEBURG, 9 (prin telefon). 

Marți seara au început la „Herman 
Ghizele Halle“ din localitate campiona
tele europene feroviare de box. Parti
cipă boxeri din Austria, Anglia, Bulga
ria, Cehoslovacia. Polonia. Romînia, 
U.R.S.S. și R. D. Germană. Printre 
participant! distingem pe campionul 
olimpic Nemecek (Cehoslovacia), cam
pionul polonez Bendig, pe Senkin 
(U.R.S.S.), Perry (Anglia), Walch 
(Austria) etc. Boxerii romîni, care la 
prima ediție.a acestui mic campionat

la Marianske Lazne
gia) pe Milici (Iugoslavia) și Bobo- 
țov (R.P. Bulgaria) pe Grager (Aus
tria). Trei partide au fost întrerupte.

In fruntea clasamentului se află 
Filip cu 6 puncte, urmat de Olafsson 
cu S'/a puncte, Johannesen cu 4*/2 
puncte, Uhhnan și Ghițescu cu cite 
4 puncte etc. (Agerpres).

european au cucerit 4 titluri, se bucură 
aci de un deosebit interes. în reuniunea 
de marți, Stoian l-a întrecut la puncte 
pe Walch (Austria), iar Zaharia l-a 
scos din luptă In repriza a doua pe 
campionul englez Hudsson. Sportivii 
noștri au fost aplaudați la scenă des
chisă de spectatori pentru boxul lor 
tehnic. Tot iu prima gală am avut și 
o surpriză neplăcută : Puiu Nicofae a 
fost descalificat in repriza a doua în 
meciul cu tînărul Kaizer (Cehoslovacia). 
Descalificarea este justă deoarece Puiu 
a lovit tot timpul neregulamentar.

Comisia de organizare a campiona
telor a hotărit ca viitoarele gale să se 
dispute concomitent în orașele Magde
burg și Sonebek. Aseară tîrziu au boxat 
(la Magdeburg) Pătruț cu Wien 
(R.D.G.) și Moise cu Dragon (Polo
nia). La Sonebek, Turcu l-a întilnit pe 
Makowschi (Polonia), Tănase a încru
cișat mănușile cu Nemecek (Cehoslova
cia), iar Motoc l-a întilnit pe Leonid 
Senkin (U.R.S.S.).

EUGEN LAZĂR

York, la scorul de 5-1 în favoarea fot
baliștilor cehoslovaci, jucătorii spa
nioli s-au dedat 
fiind nevoit să 
ceară ajutorul... 
bilit ordinea.
• CONCURÎNID la aruncarea 

lui. fostul recordman mondial la 
carea... greutății, O’Brien, a obținut un 
rezultat de 53,87 m.
• ECHIPA de fotbal Dinamo Kiev 

va evolua în Italia. Fotbaliștii sovie
tici urmează să întîlnească într-o par
tidă amicală pe Bologna la 23 august.
• IN CADRUL unui meci atletic 

disputat recent la Oslo, echipa Nor
vegiei a întrecut pe cea a Austriei cu 
111 la 71. Dintre rezultate este de re
ținut performanța săritorilor de pră
jină norvegieni Hovik și Thorlaksson, 
care au realizat fiecare 4,47 m. Aler
gătorul Bunaes a obținut și el un 
timp excelent Ia 200 m: 20,0.
• CURSA de 100 metri de la Stutt

gart, în cadrul căreia Wilma Rudolph 
a bătut recordul mondial al probei 
(11,2) a fost introdusă în program în 
mod suplimentar, pentru a da posibi
litate spectatorilor s-o admire pe ce
lebra „gazelă neagră”. De remarcat -ă 
Rudolph a fost condusă pînă la Jumă
tatea cursei de către o altă negresă 
(Willie Wright) și că a cîștigat numai 
pe ultimii 30 metri. Viteza vîntului a 
fost 
face 
Dar 
sînt

jucătorii
la brutalități, arbitrul 
oprească jocul 
politiei, care a

si să 
resta-

discu- 
arun-

rul Steve Clark (in virstă de 18 ani), 
a realizat cea mai bună performanță 
mondială a anului la 100 metri liber : 
54,7. Această cifră este numai cu o ze
cime de secundă mai slabă decît re
cordul mondial deținut de australia
nul Devitt, campionul olimpic al pro
bei.
• FEDERAȚIA de ciclism a R. S. 

Cehoslovace va organiza o mare cursă 
internațională în 10 etape (aproape 
1700 de kilometri), între 24 august.și 
3 septembrie. Și-au anunțat participa
rea peste 70 de alergători, dintre care 
24 de peste hotare.
• IN CONCURSUL internațional de 

canotaj academic feminin de la Griinau. 
importantă verificare înaintea campio
natelor europene care vor avea loc în 
curînd la Praga, sportivele din R.D.G. 
s-au clasat pe primele locuri la 4+1 
rame și 8+1. La 4-t-l vîsle, victoria 
a revenit echipei B a R. P. Ungare, 
care a întrecut în mod surprinzător 
echipajele R.S. Cehoslovace, R.D.G. și 
Ungariei A.
• INTR-O declarație publica4 ă de 

săptămânalul francez „France-Fo-otball44, 
Valentin Granatkin — antrenorul echi-

, pei reprezentative de fotbal a U.R.S.S., 
arată că în Uniunea sovietică activea
ză în total 
bal șl că 
dispune de 
bal.
• RENE

1.600.000 de jucători 
fiecare colhoz sau 
minimum un teren

de fot- 
sovhoz 

de Jot-

CICLISM. 
mondiale de 
titlul probei 
scufei alergătoare sovietice Ermolaeva, 
care în finală a întrecut-o pe coechi
piera sa Panfilova. Proba individuală 
de urmărire a fost câștigată de Yvonnes 
Reinberg (Belgia) cu timpul de 4:00,7. 
Ea a invins-o in finală pe deținătoa
rea titlului de anul trecut, Beryl Bur
ton (Anglia), cronometrată în 4:00,8.

Pe velodromul din Budapesta, echipa 
selecționată de ciclism a R.P Ungare 
a învins cu scorul de 108—73 puncte 
echipa Austriei.

DUPĂ cum scrie ziarul „Cumhuriyet" 
din Istanbul, federația de fotbal a tur
ciei va stabili zilele acestea lotul 
finitiv al reprezentativei A, care 
intilni la 22 octombrie la București 
lecționata R.P. Romîne. Pregătirile 
baliștilor turci vor fi conduse de 
noscutul antrenor italian Puppo San
dro. In echipă nu vor juca Metin și 
Serif Has.

GIMNASTICA. După cum se știe, 
tradiționala competiție internațională 
de gimnastică „Cupa Europei" va avea 
loc la 13 august la Luxemburg. La 
această competiție U.R.S.1'. va prezen
ta o echipă alcătuită din cunoscuții 
sportivi Iuri Titov, Pavel Stolbov și 
Viktor Leontiev. Conducătorul delega
ției sovietice este fostul campion mon
dial Valentin Aluratov. Boris Șahliii, 
accidentat, nu a fost selecționat în e- 
chipă.

In zilele de 16 și 17 august se va 
desfășura la Praga întîlnirea interna
țională de gimnastică dintre selecțio
natele R.S. Cehoslovace și Statelor 
Unite.

ECHIPA selecționată de fotbal a 
U.R.S.S. se pregătește intens în vede
rea întîlnirii cu reprezentativa Norve
giei din preliminariile campionatului 
mondial. Acest meci va avea loc la 23 
august la

TENIS, 
a cîștigat 
cîmp. In 
cezi au .întrecut 
Spaniei

FEDERAȚIA maghiară de fotbal a 
selecționat un lot de 30 de jucători, 
care și-au început pregătirile in vede
rea viitoarelor întîlniri internaționale. 
Din lot fac parte, printre alții, Gro- 
sics, Szenmihaly (portari), Rajna, 
Novak, Karpati, Matrai, Dalnoki (fun
dași), Selymossi, Nagy, Kotasz (mijlo
cași), Sandor, Gbrocs, Machos, Al
bert, Taliga, Fenyvessi (înaintași) și 
alții.

ECHIPA de fotbal Ujpest a învins 
pe Racing Paris cu 5-3.

Oslo.
Echipa 
„Cupa 

finală.

de
va 
se- 
fot- 
C ll-

de tineret a Franței 
Galea" la tenis de 

tinerii jucători fran- 
cu 3—2 selecționata

de 70 cm. pe secundă, ceea ce 
ca recordul să fie omologabil. 
dacă sub acest aspect lucrurile 
clare, iată că s-au ridicat alte 

obiecții ; proba fiind improvizată, ea 
n-a fost anunțată în presă Si nici pre
văzută în program. Or, acestea sînt 
două cerințe exprese ale reg"' mon
tului de omologare. Rămîne să vedem 
ce va spune Federația Internațională...
• IN CADRUL unei reuniuni de na- 

tatie desfășurată la Los Angeles. ttnă-

Schneider, fotbalist inter
național elvețian, portar în echipa 
Servette din Geneva, este unul din... 
golgeterii clubului său ! Jucînd... cen
tru înaintaș în campionatul echipelor 
de rezervă, el a înscris în sezonul tre
cut 11 goluri.
• IN ANGLIA. 55 de jucători pro

fesioniști de fotbal (dintre care 14 de 
divizia A) au intrat în conflict cu e- 
chipcie respective. Conflictul a pornit 
de la refuzul cluburilor de a plăti 
așa-numitele „prime de reangajare", 
cuvenite jucătorilor la reînceperea se
zonului. Cazul este acum în iude<:„re 
la „Football League" (Federația engle
ză). Printre jucătorii în conflict se 
află Mel Charles si Eastham (Arsenal), 
Clayton (Blackburn), Flowers (Wol- 
werhampton) si a'in.

Ola Lindberg (Suedia)
55,5 sec. — nou record 

european la 100 m liber
(Agerpres). In ca
târilor nordice la

HALMSTADT 9 
drul campionatelor 
natație suedezul Ola Lindberg a sta
bilit un nou record european in proba 
de 100 m liber cu timpul de 55,5 sec. 
Vechiul record aparținea lui Gyuia 
Dobay (R.P.U.) de la 18 octombrie 
1960 — Budapesta-
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