
Sportivii din întreaga țară participă 
cu însuflețire la numeroasele acțiuni 
întreprinse in cinstea zilei de 23 Au
gust.

FRUNTAȘI IN MUNCA Șl SPORT

Alături de toți oamenii muncii, spor
tivii din Arad întîmpină această mă
reață zi cu importante realizări în 
producție, contribuind activ la înde
plinirea mărețelor sarcini trasate de 
cel de al IlI-lea Congres al P.M.R. 
Printre sportivii de la U.T.A. care 
obțin însemnate succese în întrecerea
socialistă se numără jucătorul și in
structorul de tenis de cîmp Ernest 
Takacs de la secția „moletărie", care 
depășește lunar planul cu 10—15 la 
sută, Ileana Antal ș.a. Lună de lună 
ei își înscriu numele pe lista fruntași
lor în producție.

Cu deosebit entuziasm muncesc și 
sportivii loan Păcurar, Ion Keffer, 
Ion Wundenlik, Ștefan Juhasz, Fran- 
cisc Kiss și Gh. Duma de la Uzinele 
de vagoane, care se află de altfel 
în fruntea întrecerii. Fotbalistul Ion 
Varga, voleibalistul Nicolae Mărgărit 
și alți tineri muncitori de la I.C.A. 
s-au angajat și ei să cinstească ziua 
de 23 August cu cit mai multe rea
lizări în muncă

Ștefan lacob — corcsp.

APROAPE 200 POPICARI IN 
ÎNTRECERE

Aproape 200 popicari din 20 de aso
ciații sportive sint angrenați intr-o 
competiție organizată in cinstea zilei 
de 23 August de comisia de speciali
tate a orașului Brașov Dat fiind nu
mărul mare de participants aceștia 
au fost impărțiți in cinci serii De 
remarcat că la actualul concurs par
ticipă și jucători din 3 asociații spor
tive care și-au înființat recent secții 
de popice și anume F. S. Rîșnov, 
Recolta Stupini și Torpedo. In cadrul 
concursului feminin iși vor disputa 
intiietatea echipele Strungul, Flacăra, 
Carpați și Metrom, toate din Brașov, 
întrecerile vor dura pînă la 20 august.

C. Gruia — corcsp. regional

Maria Diaconescu și Lia Manoiiu învingătoare 
in concursul de atletism de la Istanbul
ISTANBUL 13 (prin telefon). Atlcți 

din R.P. Bulgaria, R.F. Germană, Ita- 
lili,_R.P. Romînă și Turcia au evoluat 
duminică pe stadionul „Mithat-pașa" 
în fața unui mare număr de specta
tori. Cele trei atlete romînce au lost 
în centrul atenției generale, în special 
datorită excelentelor rezultate pe care 
le-au realizat. Astfel, recordmana țării 
Maria Diți-Diaconescu, dovedind în 
continuare o formă sportivă ridicată, 
a cîștigat proba de aruncarea suliței 
cu performanța de 54,86 m unul dintre 
cele mai valoroase rezultate mondiale 
din acest sezon. Vrem să subliniem 
faptul că în acest an Maria Diaco
nescu se află pe primul loc în clasa
mentul celor mai bune aruncătoare de 
suliță din lume cu 56,64 m.

Maestra sportului Lia Manoiiu a 
obținut două victorii internaționale la 
disc și la greutate. Cea mai valoroasă 
dintre acestea este desigur cea de la 
disc. Rezultatul său 53,27 m este la 
2 cm de recordul țării stabilit în acest 
an la „Memorialul Rosicki" de la 
Praga. Evoluînd și la aruncarea greu
tății ea s-a clasat pe primul loc cu 
12,90 m. Cea de a treia atletă romin- 
că participantă Ta acest concurs, Olim-

Una din numeroasele faze spectaculoase din meciul de rugbl R. P Romind 
(tineret)—R, P. Polonă (tineret). Foto : Boris Ciobanu

CONCURS DE VOLEI

La Botoșani se desfășoară un concurs 
de volei în cinstea zilei de 23 August. 
Participă 11 echipe masculine și femi
nine reprezentînd asociațiile sportive 
Flamura roșie, Confecția, Voința, Să
nătatea, Dinamo, Motorul și Textila. 
Jocurile se dispută în fața unui public 
numeros.

A. ABRAMOVICI-coresp.

AUREL ȘELARU (DINAMO) CISTIDATOR AL CELEI 
DE A XIV-A EDIȚII A „CURSEI SCÎNTEII"

® ION ARDELEANU ÎNVINGĂTOR IN ETAPA A V-A ® GABRIEL MOICEANU LA A TREIA 
VICTORIE DE ETAPA ® TINARUL ION ARDE LEANU A CUCERIT PRIMUL LOC IN CLASA

MENTELE DEBUTANTILOR SI SPRINTERILOR
4 Dinamovistul AUREL ȘELARU 
Ț și-a inscris in palmares o remar- 
î cabilă performanță : locul I in cea 
j de a XlV-a ediție a popularei com- 
Ț petiții de fond „Cursa Scînteii". 
+ Victoria încununează eforturile pe 
J care acest ciclist fruntaș le-a de- 
4 pus de-a lungul celor peste 800 
Îkm, combativitatea pe care a dove- 

dit-o, dîrzenia cu care și-a apărat 
„tricoul galben" și calitățile de fin 
tactician pe care le-a arătat in cele 
șase etape ale întrecerii Pentru 

Ț toate acestea Aurel Șelarii merită 
♦ calde felicitări, ca și antrenorul 
* Nicolae Voicu, care s-a ocupat de 

pregătirea sa.

Interesantă și foarte animată, 
„Cursa Scînteii" a oferit la cea de ft 
XlV-a ediție a sa o întrecere de ridi
cat nivel tehnic, atît datorită dirze- 
niei cicliștilor fruntași (dornici să-și 
păstreze locurile in ierarhia sportului 
cu pedale) cit și voinței cu care ti
nerii rutieri au asaltat primele locuri 

pia Cataramă, s-a clasat a doua la disc 
cu 50,81 m.

MARIA LOGIN

Desfășurîndu-se în nocturnă, pînă 
la ora închiderii ediției, nu ne-au par
venit rezultatele concursului interna
țional de la Atena la care a participat 
și atletul nostru Zoltan Vamoș. Rezul
tatele acestei competiții le vom publica 
în numărul nostru de marți.

Un frumos succes al rugbiștîlor noștri

R. P. Romînă (tineret) — R. P. Polonă (tineret) 28-3 (9-3)
Meciul de rugbi dintre selecționa

tele de tineret ale R.P. Romine și 
R.P. Polone a constituit o reală în- 
cîntare pentru cei aproape 40.000 de 
spectatori de pe „Republicii". Intr-a
devăr, ei au avut prilejul să urmă
rească două echipe dispuse să nu 
precupețească nici un efort pentru a 
realiza un meci frumos. Selecționata 
țării noastre a fost echipa care s-a 
„văzut" mai mult. Ea a acționat mai 
organizat, mai 
net avantaj de

calm 
ordin

și avînd 
tehnic a

și un 
reușit

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R. P. Romînă
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ale tuturor clasamentelor. Frumoasa 
comportare a rutierilor fruntași și pre
gătirea excelentă pe care a dovedit-o 
tineretul au creat posibilitatea ca edi
ția a XlV-a să fie cea mai frumoasă 
dintre toate edițiile „Cursei Scînteii"

AUREL ȘELARU (Dinamo)

Organizarea ireproșabilă a făcut ca 
alergătorii să aibă toate condițiile crea
te pentru a realiza rezultate de va
loare.

Felicităm pe toți cicliștii care au ter
minat cea de a XlV-a ediție a „Cursei 
Scînteii" pentru buna lor comportare, 
pentru contribuția pe care au adus-o 
la realizarea unei întreceri cicliste 
de nivel ridicat 1 

să cîștige la scor 28—3 (9—3).
Echipa de tineret a țării noastre 

s-a impus mai ales în repriza secun
dă, cînd printr-un joc aproape exclu
siv pe linia de trei sferturi care, re
petăm a entuziasmat, a făcut să 
crească necontenit proporțiile scoru
lui. Pentru această frumoasă victorie, 
tinerii noștri rugbiști merită toate 
felicitările, la fel ca și colectivul de 
antrenori care i-au pregătit. Eviden- 
țiați : Baciu, Stoica, Moldoveana, Ma
rin, Niculescu, Vasilescu, Coravu și 
Popa, respectiv Baranowsky, Opieka, 
Sasin, Szust și Krolikowsky. A arbi
trat cu competentă C. Munteanu. 
(T. St.).

Progresul și Știința Timișoara s-au caliiicat 
in sicrturilc de lllltlhl ale „Cupei

Popufara competiție fotbaiistică „Cu
pa R.P.R." se apropie de faza finală. 
Ieri, la Galați și la Deva, s-au dispu
tat 2 din cele 3 jocuri restanță din 
cadrul optimilor de finală. Progresul 
București a întrecut la scor formația 
Dinamo Bacău (5—1), iar Știința Timi
șoara a învins cu 5—2 pe C-S M. Si
biu, ambele echipe calificîndu-se ast
fel pentru sferturile de finală. în afară 
de Progresul și Știința Timișoara, în 
sferturile de finală s-au mai calificat : 
C.C.A., U.T.A., Voința București, Stea
gul roșu și Arieșul Turda. Cea de a 
opta echipă care se va întrece în ca
drul sferturilor de finală, va fi cunos
cută după disputarea partidei restanță 
Petrolul — Rapid. Acest joc se va juca 
la o dată ce se va fixa ulterior-

Citiți amănunte in legătură cu par-

ION ARDELEANU VICTORIOS 
IN ETAPA A V-a

Sibiu, 12 august. Este ora amiezii. 
Căldura, această căldură sufocantă 
care i-a urmărit ca o... umbră pe ci
cliști, dogorește din plin. Se dă star
tul în etapa a V-a Sibiu — Rm. Vîlcea 
(95 km). La kilometrul 9 o barieră o- 
prește plutonul pentru trei minute. Pri
lej de „duș" pentru cicliștii înfierbîn- 
tați. Cîțiva kilometri mai încolo în
cercăm să depășim plutonul. Imposibil. 
Alergătorii sint masați pe mijlocul șo-

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

..Spartachiada
Pe terenurile de sport din regiunea 

Ploiești se desfășoară în prezent cea 
de-a 3-a ediție a „Spartachiadei pe
troliștilor" care angrenează anual in 
competiții sportive aproape 100.000 de 
tineri și tinere din rafinăriile și sche
lele petroliere din țară. întrecerile se 
vor desfășura pînă la 8 octombrie 
(Ziua petrolistului), în 4 etape la

S-au încheiat campionatele europene feroviare de hox

Ion Pătruț—medalie de aur!
MAGDEBURG 13 (prin telefon). Vi

neri au avut loc la Magdeburg și la Hal
densleben (localitate situată Ia 30 de 
km. de Magdeburg) semifinalele campio
natelor europene feroviare de box. După 
cum se șlie, 5 boxeri romîni se califica
seră în această clapă. Davidescu I-a în- 
tîlnit pc Mester (RSC) în fața căruia a 
cîștigat detașat la puncte. Turcii a pier
dut partida cu Miiller (RDG). Meciul a 
fost echilibrat, decizia boxerului german 
fiind obținută cu 2—1. Considerînd că 
arc victoria „în buzunar", Zaharia și-a 
subestimat adversarul (Schindler — Au
stria) un boxer cu gardă inversă, și a 
pierdut partida, Ion Pătruf a avut și în 
cea de a doua întîlnire o comportare re
marcabilă, reușind să obțină o frumoasă 
victorie în fața lui Todorov (Bulgaria). 
Cu marc interes a fost așteptat meciul 
dintre Stoian și Perry (Anglia). Me
ciul a justificat așteptările, ridieîndu-se 
la o foarte bună valoare. Stoian 
și de data aceasta o partidă 
mari, reușind să-l întreacă din 
Perry.

Sîmbătă seara la Herman 
Halle au avut loc finalele competiției.

a făcui 
de zile 
nou pe

Ghizele

tidele Progresul — Dinamo Bacău și 
Știința Timișoara — C-S.M. Sibiu in 
pagina a IlI-a.

1. PATRUȚ : medalie de aur la campionatele europene feroviare de box.
La concursul internațional de atletism de la Istanbul, LIA MANOL1U 

a cîștigat proba de aruncarea discului cu 53,27 rn și greutatea cu 12,90 n, 
iar MARIA DIACONESCU a ocupat locul întii la aruncarea suliței cu 
54.86 m.

FLORIN GHEORGHIU a invins la Haga, în prima rundă a campio
natului mondial de șah pentru juniori, pe danezul Jolebolsen

In turneul internațional de handbal în 7 de la Glogovec (R. S. Ceho
slovacă), echipa feminină C.S.S. BANATUL TIMIȘOARA a obținut patru 
victorii.

Azi sosesc baschstbaiiștii | 
din Cuba

Azi sosesc în Capitală reprezeu- ' 
tativele A și B de baschet mascii- J 
lin ale Cubei, care vor susține in j 
țara noastră cîteva întilniri după | 
un program ce va fi definitivat la ! 
ședința tehnică de astă-seară. Con ( 
form programului stabilit in prin | 
cipiu de F.R. Baschet, oaspeții vor ( 
juca primele meciuri miine seară J 
echipa A va întilnl selecționata stu- î 
dențească a R.P Romine, iar in { 
deschidere echipa B va primi repli I 
ca selecționatei de tineret a Bucii J 
reștiului Partidele vor avea loc d» j 
la ora 19 in sala Floreasca și con t 
stituie pe lingă un bun prilej de * 
schimb de experiență și o serioasă J 
verificare a echipei care ne va re 1 
prezenta la Universiada de la So- î 
fia. »

k

petroliștilor”
următoarele discipline : tenis de masă, 
handbal în 7, fotbal, natație, popice, 
șah și volei.

Etapa întii s-a disputat intre 1 — 11 
august pe asociații sportive. Printre 
cîștigătorii primei etape se află si 
petroliștii asociațiilor sportive din ca
drul schelelor Berea și Urlați.

(Agerpres).

întrecerile an produs o marc surpriză. 
De unde înainte de finale era aproape 
cert că echipa U.R.S.S. va ocupa locul I 
pe națiuni, calculele liîrtiei au răstiwnat 
toate pronosticurile. Boxerii din 
R.D.G. prezenți în finale, au 
toate întîlnirile (51), trecînd 
mul loc.

In primul meci, Davidescu l-a înlîl- 
nit pc Katzscliman (R.D. Germană). După 
o repriză echilibrată, el nu a mai acționat 
cu claritatea din semifinale, cînd îl 
întrecuse detașat pe Mester, s-a men
ținut în defensivă și a punctat puțin. 
Firește, arbitrii au acordat victoria bo
xerului german. Davidescu a ocupat 
astfel locul secund, cucerind medalia de 
argint. Marea surpriză a furnizat-o Ion 
Pătruf. El a avut ca adversar pe Delbrid- 
ge (Anglia), care în ajun eliminase pe 
excelentul semiușor sovietic Vasilicv. In 
primele două reprize nici unul dintre 
boxeri nu obține avantaj. Finalul mccin-

EUGEN LAZAR 1
din secția dc box a clubului Rapid

(Continuare, în pag. a 4-a)

{ Ț.D.N.A. SOFIA — C.C.A. 0—0 
j Joc disputat ieri la Sofia. Citiți 
j amănunte în pagina a IV-a.



■ ■Cupa August a revenii înotătorilor 
de la clubul sportiv Progresul
© 5 noi recorduri republicane © 348 de participant!

Bazinul de 50 m din incinta ștran
dului Tineretului a găzduit, trei zile la 
rînd, concursul de înot dotat cu cupa 
„23 August" 
Progresul.

In fruntea 
desigur, cele 
cane . obținute 
nîrte. 
taru a parcurs 
fluture în 1:18,5, 
zecimi de secundă vechiului record 
de junioare cat. I, pe care îl deținea 
Nicoleta Ștefănescu-Gordin. Luînd star
tul in proba de 20Q ni spate, inotă- 
toarea din Tg. Mureș, Maria Both, a 
reușit să Îmbunătățească recordul pro
bei de senioare — 2:44,8, vechiul re
cord 2:46,5.

De la un concurs la altul mai bună, 
tînăra înotătoare Anca Mărdărăscu, în 
virstă de 12 ani, a ameliorat în ziua 
a treia a concursului recordul probei 
50 m bras fetițe categoria a Il-a, 
cu un timp excelent: 41,3 sec, Tot. 
un record dc fetițe categoria a 11-a 
a fost Îmbunătățit și de reprezentanta 
clubului Progresul, Eugenia Botezatu, 
care a înotat distanța de 50 rți spate 
în timpul de 41,7 sec. Insfîrșit, Euge
nia Botezatu și-a adus contribuția, 
alături de tinerele sale colege de club, 
Rodica Ushersohn, Monica Miuiteanu 
și Mariana I ftiniie, la realizarea unui 
nou record în proba de 4 X 50 m mixt

și organizat de clubul

rezultatelor se situează, 
cinci recorduri repnbti- 
toate în probele femi

lii evident progres Măriuca Ro- 
distanța de 100 ni 
timp superior cu 5

r y

Start intr-o probă masculină din cadrul „Cupei 23 August"

fetițe cat. a Il-a. Noul record: 2:53,1 
este superior cu 12 secunde recordu
lui anterior, lată și celelalte rezul
tate :

MASCULIN : SENIORI: 200 m li
ber: C. Mărculescu (Progresul) 2:35.1; 
201) ni bras: Al. Popescu (Dinynio) 
2:48,6; 200 ni fluture: D. Mihiiiles.cn

V. Me
ni îlu- 
1:18,0.

(Dinamo) cîștigător
al celei de a XlV-a ediții a „Cursei Scmteiî H

(Urinare din pag. 1) la sprint sînt Gr. Nicolae,

deselii. Amabil, alergătorul Gh. Văsîi 
vine „omul nostru de ordine". El strigă 
la colegii de alergare și... ne face 
Ajuns și el, o dată cu noi, în fața 
tonului se „gindește" că n-ar fi 
sa anime puțin etapa. Și... fuge 
pluton (km 17)... După el pleacă 
Nicolae, Pelcaru, Calcișcă, \ asile&cu, 
Grigoriu, Voința, Niculescu, Ghiță, Ar- 
dcieanu și Slohozeanu. După cîțiva ki
lometri grupul de 11 cicliști are un 
avans de 3(1 sec. Intrăm pe valea Ol
tului. Ne întîmpînă peisajul minunat 
al acestei frumoase regiuni și răcoarea 
plăcuta a aerului filtrat de păduri. 
Grupul dc evadați gonește încontinuu. 
La km 51 arc de acum 2:30 avans față 
de plutonul masiv. .Și astfel o eva
dare inițiata de inimosul Gh. Văsîi 
decide soarta etapei și aduce pertur
ba',ii in clasamentul general. La C.8 
iimanești sprintul este cîștigat de Ion 
Ardeleanu (sprinterul nr. 1 al cursei). 
Țoi el ciștigă și loeul 1 în. etapă cu 
țimpul dc 2h.2>:43. urmat în același 
timp de Gh. Calcișcă, Gh. VasHescu, 
hi. Pelcaru, Gr. Nicolae, Petre Ghiță

de. Primii
V. Dobrescu, Gh. Calcișcă, V. Miiine- 
vici, bt. Pelcaru, C. Baciu etc.

Trei iwi recorduri realizate
in campionatele republicane de juniori

campionatele de juniori ale 
au fost întreceri dîrze, cîști- 
fiind cunoscuți după efectua-

cul- 
Din- 
deo- 
Bra- 

de

(record R.P.R.) — cam-
2. T. Cogut 268 p. , 3.

loc. 
pili
răți 
din 
Gr.

CLASAMENTELE. FINALE
ALE „CURSEI SCINTEI1"

ȘELARU
2. Gli. Neagoe 
Marcel Voitiea 

Vacile Dobres.cn 
2:33; 5. Gabriel 

la 2:56; 6. Ion

Cu țoală căldura caniculară, mii 
de bucureșteni s au îndreptat spre 
stadionul Republicii, pentru a 
mari manifestațiile sportîye ce ur
mau să se desfășoare aici. Cu sa
tisfacție amatorii întrecerilor de hi- 
pism au urmărit pe cei mai buni 
călăreți de la Dinamo, C.C.A. șî 
Știința, care s-au întrecut cu multă 
dirzenie. Component!! lotului repu- 
blican de călărie au evoluat cu 
deosebită măiestrie in cadrul unor 
probe demonstrative de obstacole, și 
dresaj olimpic O caldă manifesta
ție de simpatie a făcut publicul 
cicliștilor care au sosit din „Cursa 
Scinteii".

ur-

Individual: 1. AUREL 
(Dinamo) 21h.2ti:32î 
(C.C.A) la 1:03; 3. 
(Dimm.iv) la 1:47; 4. 
(Voînțg București) lg 
Moiceanu (Dinamo)
Ardeleanu (Olimpia Brașov) la 3:09; 
7. Petre Ghiță (Dinamo) la 3:28: 8. 
Petre Gane (Voința Ploiești) Ia 4:38; 
A N. Reluam (C.P.B.) 'la 5:37; 10. Gr. 
Nicolae (C.C.A.) la 5:44; 11. Nicolae 
Matei (Dinamo) la 5:56; 12. Gh. Vâ
sli (Voința Ploiești) la 6:12; 13. Gh. 
Calcișcă (Dinamo) la 6:29; ‘ "
Baciu (Flacăra Roșie.) la 6:50; 
Bădără (Brăila) la 7:34,

Debuț-anți: > ■ Ml Ardeleanu 
pia Brașov); 2. Gțigore 
țC.C A i; 3. Gh. Bădpță (Brăila).

Sprinteri; 1, Ion Ardeleanu (Olim
pia Brașov) 26 puncte; 2. A. Sz,at- 
nwrv (Voința Cluj) 13 puncte; 3. Ga
briel Moiveaițu (Diuamu) 12 puncU; 
4-5, Simițai Ariton (Voința București) 
și Petre Ggne (Voința Ploiești) 10 
puncte: 6, Qrigore Nicolae (C.C.A.) 9 
pviigte

(Olim- 
x icolac

(Dinamo) 2:56,7 ; 100 m bras : 
dianu (Progresul) 1:21,8; 100 
ture: C. Mocanu (Rapid) 
JUNIORI: 400 m liber: N, Pantazi 
(Rapid) 5:24,9; 100 m liber: Oct. 
Stirbăț (Progresul) 1:06,8; 800 m li
ber: Oct. Stirbăț 12:18,8; 10!> m
spate: V. Cristescu (Progresul) 1:16,2; 
COPII: 50 m spate: I. Preda (cl. sp. 
șc.) 40,3; 50 m fluture: I. Preda 
38,2; 50 m liber: I. Preda 34,7; 
50 m bras: I. Chendc (cl. sp. șc.) 
41,6; FEMININ: SENIOARE: 200 m 
liber: Măriuca Rotam (Rapid) 2:44,9; 
400 ni liber: Vasilica lurcivc (Dina
mo) 5:16.6: 100 m fluture: Măriuca 
Rotam 1:18,5 — nou record R.P.R. 
jupîoare cat. I. 280 iu spate: Maria 
Both (C.S. Mureșul Tg. Mureș) 
2:44,8 — nou record R.P.R. de se
nioare. JUNIOARE : 200 m bras : 
Mihaela Dristoreanu (Dinamo) 3:22.4; 
400 m liber: Mihaela Zaccllievici 
(Progresul) 5:59,7; 100 m bras: 
Cristina Danilov (ci, sp. șc.) 1:35,1 : 
100 m liber: Mihaela Zarchievîei 
1:16,0; FETIȚE: 50 tu spate: Euge
nia Botezatu (Progresul) 41,7 — nou 
record R.P.R. fetițe cat. a li-a ; 50 m 
fluture: Monica Munteănu (Progre
sul) 42.4; 50 ih liber: Monica Mun- 
teariu 36,9: 50 ni bras: Anca Măr
dărăscu (C.C.A.) 41,3 — nou record 
R.P.R. dc lelițe cat- a ll-a.

SĂRITURI : tcarubulma. JUNIORI : 
Mihai Buta (Progresul) 96,30 p. JU
NIOARE: Marileua Pop ("' " 
94,30. Platforma: SENIORI. 
CondovicJ (Progresul) 113,47.
OARE: Mariș Lixandriț (S.Ș.E. () 
49,84. JUNIORI: M. Hula 91.32. JU
NIOARE : Marileua Pop 48,07.

Acest concurs a fost dominat de îno
tătorii și înotătoarele clubului Pro- 
gresuL care, totalisind sel raai fflars 
punctaj (1/4 p), au cîștigat cupa
„23 August". Ei au fost urmați în 
clasament de Rapid cu 157 p, Clubul 
sportiv școlar 97 p, Dinamo 54 p, 
SS.E. II 53 p, C.C.A. 44 p, I.T.B. 
32 p, S.S.E. I 19 p și Știința 5 p.

în 
R.P.R., 
gatorii 
rea barajelor, la numărul de decari și 
muște. Rezultatele realizate de tinerii 
trăgători sînt bune. Evidențiem com
portarea lui Mircoa Lazăr (Dinamo), 
care a realizat două nod recorduri re
publicane la armă liberă, poziția cul
cat și in pi -. ;e precum și valorosul 
rezultat (853 p) obținut la trei pozi
ții, de echipa de junioare Știința Bu
curești care a depășit vechiul record 
al țării la proba de armă liberă, 
cat 60 focuri (desfășurată vineri), 
tre junioare s-a remarcat in mod 
sebit Margareta Filip (Olimpia 
șov), care a cucerit trei titluri
campioană și a realizat un valoros 
record personal la armă liberă trei 
poziții : 823 p. S-au mai evidențiat 
T. Cogut, G. Sicorschi, M. Zaml'ires- 
cu, Suzana Doczi, Gabriela Ranghe- 
lovici etc. Dintre echipele participan
te, o mențiune specială merită Olim
pia Brașov (antrenor : Marin Cris- 
tea), ai cărei reprezentanți au cîștigat 
două titluri pe echipe și trei indivi
duale.

latș rezultatele tehnice : juniori-ar- 
mă liberă, poziția culcat : 1. M. Lazăr 
297 p., (record RP-R.) — campion 
R.P.R. ; 2. T. Cogut (C.S-M.S. Iași) 
294 p. ; 3. F. Țiței (Olimpia Br ) 294 p. 
poziția în genunchi ; 1. M. Zamfires- 
cu (Petrolul PI.) 286 p. — campion 
R.P.R.; 2. T. Cogut 286 p.; M. La
zăr 282 p. ; poziția in picioare : 1. M.

Lazăr 274 p. 
pion R.P.R. ;
G. Sicorschi 266 p. ; trei poziții: 1. M. 
Lazăr 853 p. — campion R-P.R. ; 2. 
T. Cogut 848 p. ; 3. G. Sicorschi 838 p- ; 
echipe : 1. Olimpia Brașov 2.459 p. — 
campioană R.P.R. ; 2. Știința Buc.
2.451 p. ; 3. C.S.M.S. Iași 2-413 p. ; ju
nioare, poziția culcat : 1. Suzana Doczi 
(C.S.M- Cluj) 291 p. — campioană 
R.P.R., 2. Eugenia Chiban (C.S.M.S. 
Iași) 291 p-, 3. Geta Țăran (Dinamo 
Buc.) 291 p: ; poziția in genunchi : 1. 
Margareta Filip 279 p. — campioană 
R.P.R., 2. Suzana Doczi 276 p,, 3. Con
stanța Radu (C C.A ) 270 p. ; poziția in 
picioare : 1. Margareta Filip 257 p. — 
campioană R-P.R., 2. Tudora Matei 
(Cetatea Giurgiu) 250 p., 3. Lidiș Bra- 
șo.veanu (Metalul Buc-) 246 p. ; trei 
poziții : 1- Margareta Filip 823 p. — 
campioană R.P.R., 2. Suzana Doczi 
8Q6 p.„ 3. Anca Dragom.ir 
Iași) 
2.338
Iul 
2318

Paralel cu aceste 
mai desfășurat și un 
ficare a lotului republican de senioa
re. O comportare bună a avut Aur lia 
Cosma 
armă 
focuri, 
298 p. 
slabe.

(C.S-M.S-
799 p ; echipe : 1. C.S.M, Cluj 
p. — campioană R.P.R., 2. Meta- 
Buc. 2.322 p„
P-

3. C.S.M.S. Iași

campionate s-a 
concurs de veri-

(C- S. Mureșul) la probei. 
liberă, culcat 60 locuri șj .w 

realisțind 587 p. și respectiv 
în rest celelalte rezultate sînt

PAUL GORETI 
antrenor

Meciuri interesante in campionatul 
individual al Capitalei

S5.E. 1)
: Mircea

SBNi-

Cu toată căldura caniculară, nume
roșii spectatori, pasionați ai tenisului, 
au fost prezenți sîmbătă după amiază 
la terenurile de tenis de la Centrul de 
antrenament nr. 2 pentru a urmări 
întrecerile di» cadrul 
individual al Capitalei. Dintre parti
dele anunțate, cea mai echilibrată se 
anunța întrecerea care aducea i» fala 
fileulul pe C. Năstase șl E. Oiștea. 
Pe teren lucrurile au fost insă mai 
simple, pentru că Năstase, în vervă, 
și-a dominat copios adversarul, ciști- 
gind in trei seturi : 6—3, 6—2, 6—1.

Nici campionului republican 1- Ți- 
riac nu i-au trebuit mai mult de trei 
seturi pentru a transa in favoarea 
lui intilnirea cu mezinul familiei 
zțru, Constantin : 6—3, 6—2, 6—2. 
riac a reușit servicii frumoase 
ternice, avînd mereu inițiativa, 
ziru a fost nesigur. El a făcut 
Ide arese.il din. serviciu, ceea 
sumează aproape 4 gheme pierdute 
numai din asemenea ratări.

Maestrul emerit al 
Viziru a eliminat, din. 
tinărul său coechipier, 
ne (6—4, 6—1, 7—5) după

(ie. Intr-adevăr, fastul campion al 
țării a deținut permanent superiori
tatea, fără a se întrebuința prea mult, 
cu toată replica curajoasă dată de 
tinărul și talentatul Ș. Verone. Inte- 

campionatului • resant este că in timpul jocului, după 
unele greșeli comise, $. Verone pri
mea prompt sfaturi de corectare chiar 
de la adversarul său.

Singura partidă de simplu femei a 
avut loc intre campioana țării, Julieta 
Namian, și Manana Ciogolea. După ce 
primul set a revenit primei jucătoare, 
cu 6—1, in cel de al doilea, Juligta 
Namian a fost nevoită să depună mari 
eforturi ca să iasă ciștigătoare, după 
prelungiri, cu 9—7 și după ce Manana 
Ciogolea a condus cu 7—6 și a avut 3 
sgtboluri. Meciul a fast de un nival 
tehnic modest, întrecerea fiind pasio
nantă mai mult prin dirzenia cu care 
și-qu apărat șansele cele două com
petitoare șt prin evoluția scorului din 
setul 11.

Campionatul Capitalei continui agi 
dg la ora 16 tot pe terenurile Centru
lui de antrenament nr. z,

0 
C. 
14
c?

Vi- 
n- 
pu- 
VI- 
du-
în-

sportului Gh. 
competiție. pe 
Șerban Vero- 
o partidă-lec- Cl. COMARNISCHi

etc. Plutonul sosește la 3:21 I In cla
samentul general individual continuă 
să conducă A. Șelaru, dar I. Ardeleanu 
a „săltat" de la locul 
inițiatorul evadării, Gh. 
locul 21 la 12!

10 la 5, 
Văsîi, de

iar
la

G. MOICEANU LA A TREIA 
VICTORIE DE ETAPA

De la Curtea de Argeș (sîmbătă sca
ra, cicliștii au -făcut fransbordaroa <Je 
)a Km. Vilcea la Curtea de Argeș) 
cicliștii se îndreaptă spre capătul ul
timei clape: București. Din nou căl
dura îi toropește pe cicliști și asistăm 
la o etapă fără istoric, în care rarele 
încercări ale unor rutieri tineri n-au 
dat roade. Sprintul de la Pitești este 
cîștigat dc Szatrnary, iar cel de !a 
Gțic.ști de S. Ariton. Pe străzile Capi
talei, în apropiere de Stadionul Repu
blicii. G. Moiceanu, urmat de S. Ari
ton pleacă din pluton pentru a con
cura la titlul de învingător al ultimei 
etape. O luptă foarte strînsă marchează 
încheierea competiției și dinamovistiil 
G. Moiceanu, mai rutinat, cucerește 
primul Joc cu timpul de 3h.56:33. Cu 
același timp este cronometrat și S. 
Ariton. Plutonul sosește la 12 secun-

Luptind cu adversari mai bine pre
gătiți ea ocieind, cu emoțiile unei 
asemenea competiții de amploare și 
țsu... arșița, pesțe 2(|» de juniori și 
junioare și-au aliniat ambiu-cațiu- 
nile la viartul celw 15 probe coca 
ayeau să dasemnpae duminică dimi
neața pp, campionii țării, Cu o zi 
înainte, artățrii înregțsțȚaseră o im
portantă „țjpiope" prilejuită de desfă
șurarea .se.riil.or. Acum rămășeșeră în 
concurs într-adevăr cei mai valoroși 
caigeiști și canoiști.

Cine a fost prezent in tribunele de 
la „Malul tăiai" n-a regreta), că nu 
și-a petrecut cele patru oro la... um
bra copacilor din pădurea Snagov! 
Caropionjitgle juniorilor, alg „sfljim- 
buhu de miine", s-au bucurat în acest 
an de un succes deplin. Ele au oferit 
întreceri din Cgle mai echilibrate, 
deosebit de spectaculoase și aii tea și 
atitea speranțe pentru noi perfor
manțe de valoare. Excelenta organi
zarea a contribuit, firește, la buna 
desfășurare a competiției, mareind și 
în acest fel grija cu care sînt încon
jurate elementele tinere in această 
ramură a sporturilor nautice.

Credem că nu greșim afirmind că. 
fără unele clîerențe de... timp, cam
pionatele juniorilor nu s-au deosebit 
cu nimic față de cele ale seniorilor 
și că ele au trezit acețași interes 
major. Marea majoritate a concuren- 
ților s-au pregătit în acest an cu 
toată conștiinciozitatea și așa se ex
plică nu numai rezultatele valoroase 
realizate in diferite probe ci și sosi
rile „strinșe'1, veritabile „dueluri" 
date pentru primele trei locuri.

Probele — urmărite cu încordare 
de mulți spectatori — s-au încheiat 
cu următoarele rezultate: JUNIORI

Campionii „schimbului de miineu...
- JUNIOARE CATEGORIA A Il-a, 
epiae simplu 50(t m fete: 1. Mihaela 
Seceleanu (Flacăra roșie Buc.) 2:42,6, 
2. Gizela Kraus. (SSE Timișoara) 
2:43,2 ; 3. Ana Arvai (Olimpia Re
șița) 
mod 
țene 
țări.
Olivier — Carmen Popescu (SSE Buc.) 
2:27,2 ; 2. Viorica Stoica — V. Cristea 
(SSE Buc.) 2:32,0; 3.’ E. Andrasi - 
Ana Moldovan (Flamura roșie Timi
șoara) 2:33,6. Victorie clară a „dublu- 

acum 
sim- 
(SSE 
(SSE

Gizela
3.

2;43,6; Specialiștii au reținut in 
deosebit numele caiacistei roșl- 
care s-a comportat peste aștep- 
Caiac dublu 500 m fete : 1. Anca

luj“ bucureștean care de pe 
arată multă perspectivă. Canoe 
piu 500 m : 1. Costin Missbach 
Buc.) 2:49.5; 2. Ion Schovreder
Timișoara) 2:50,1 ; X Marin Blîndu 
(CSM Brăila) 2:51,0. O probă dispu
tată de la un capăt la altul al pistei. 
Caiac simplu 500 m băieți : 1. Domi- 
țian Popescu (SSE Buc.) 2:1X0 ; 2. 
Vasile Bordeianu.. (SSE Buc.) 2:20.5; 
3. Toma Ciugudean (Voința Arad) 
2:21.1. Coi trei tineri caiaciști s-au 
dovedit reale talente și dacă pregăti
rii lor actuale șl dorinței de a obține 
performanțe li se va adăuga și ex
periența, rezultatele vor fi. fără în
doială, din cele mai bune. Caiac dublu 
500 m băieți :1.N. Nagy — M. Miliciu 
(Voința Arad) 2:05.6 ; 2. Dan Juga — 
I. Stroe (Flacăra roșie Euc) 2;07.6- 
Arădenii au cîștigat net după ce au 
condus tot timpul. Canoe dublu 500 
m : L Anghel Nistor — P. Mibalache

(Dunăreana-Gșlați) 2:07.0 ; 2. Al. Dinu 
— Filip Teodorov (FRSN Tuleea) 
2:11.0 ; X Eugen Călina — F. Opeltz 
(SSE, Timișoara) 2:16.7. Canoiștii timi
șoreni K. Pocoiapu și Aurel Rîbu — 
sosiți pe locul II au fost descalifi
cați. JUNIORI - JUNIOARE CATE
GORIA I : Canoe simplu 1.000 ni : 1. 
Marian Ionescu (CSS 
N. Vicotov (FRSN 
3. Gheorghe Toma 
5:5X7. in nici una din 
atit de clară superioritatea învingă
torului. Marian Ionoscu a cucerit pri
mul loc cu o diferență de... 32 de 
secunde. Caiac dublu 509 m fete : 
1. I. Mezi.ncescu — P. Blejan (CSS 
Buc.) 2:24.8 ; 2. St. Suciu — A. Scurtu 
(Banatul Timișoara) 2:27.8; X E. Cri- 
șan — G. Stemper (Flamura roșie Ti
mișoara) 2:30.8. Caiac simplu 500 m 
fete : 1. Cresa Caragheorghe (Voința 
Buc.) 2:34.5 ; 2. Gizela Balint (Voința 
Arad) 2:44.5; 3. Anca Voroș (S.SE
Timișoara) 2:46.5. Cresa Caragheor
ghe ne-a confirmat și cu prilejul 
campionatelor pregătirea sa bună, re
zultat al seriozității sale în antrena
mente. Ea a învins de o manieră ca
tegorică arătind că pășește hotărită 
spre grupul primelor noastre caia- 
ciste. Caiac dublu 500 m băieți: 1. V. 
Curea — L. Fodor (Banatul Timișoa
ra) 4:02.0 ; 2. Vlad Cocărăscu — N. 
Taciopol (FI. roșie Buc.) 4:05.0 , 3. 
T. Tunase — St, Heder (Victoria 
Arad) 4:11.5. Caiac simplu 500 m bă-

Buc.) 5:16.2 ; 2.
Tuleea) 5:48.7 ;

(CSM Galați) 
probe nu a fost

3.

Buc.) 
Arad) 
Murei 
1. M.

igți: 1. Gh- Butn^riu (FI. roșie 
2:08.5 ; - - -
2:10.5; X P. Stark (Unia Satu 
2:10.x Cgnoe dublu l.OOO m :
Neago© — Mircea Radu (Banatul Ti- 
mjșoșraX 4:36.5.; 2. E. Maxîmciuc — 
N. Niculescu (CSS Buc.) 4:47.5; X H. 
Rosman — I, Mihăilescu (Voința Ga
lați) 4:54.0. Caiac 4—500 m fete : 1. E- 
lpna Diaconescu, Luminița Comănes- 
cu, Adriana Kalinin. Adriana Să- 
vescu (CSS Bucu.) 1:59.0 ; 2. St. Mun- 
teanu, D. Păcuraru, Hi Ide Lauer, A. 
Reb.erger (Banatul Timișoara) 1:59.2;. 
Mureșul Tg. Mureș 2:2XX Părerile 
pot fi desigur împărțite dar nouă ni 
s-a părut cea mai frumoasă întrecere 
a acestor campionate. Despre echi
libru de valoare vorbește minima 
diferență între primele două clasate. 
De altfel, victoria a fost incertă pînă 
la linia de sosire. Banatul Timișoara, 
cu Hilde Lauer în formație, a fost 
un adversar deosebit de puternic pen
tru bucureștence caro au obținut o 
victorie din cele mai prețioase. Caiac 
dublu 500 m băieți : 1. D. Ba-,bâtei — 
I. Gali (UT Arad) 1:55.6; 2. Radu 
Matei — Gh. Crîngulescu (Voința 
Buc.) 1:57.2 ; 3. M. Paraschiv — I. 
Ghiurițan (CSS Bucă 2:02.2. Caiac 4- 
1.000 m : 1. CSS Buc. (D. Radu, Gh. 
Gherban, 
3:46.0; 2. 
3:48.5 ; 3.

Iată și 
București 
Arad 82,

6. Tuleea 33, 7.
18, 9. Cluj 17,
Reghin 7.

2. 1. Sipoș (Voință

C. Tibară, O. Șerbăneecu) 
Flamura roșie Timișoara 

SSE Timișoara 3:49.5.
clasamentul pe orașe :

191 p, 2.
4. Galați

36, 
la
11.

DAN

1.
Timișoara 127, X
56, 5. Tg. Mureș 

Reșița 29, 8. Brăi- 
10. Satu Mare 8,

G1RLEȘTEANU

Mihiiiles.cn
Dobres.cn
arese.il


w L

Ieri, în Cupa R. P. R
Progresul — Dinamo Bacău 54 (24)

GALAȚI 13 (prin telefon). Meciul 
stanță din cadrul optimilor de fi
lă ale „Cuptei R.P.R.", disputat pe noul 
idion din localitate a prilejuit un 
? modest, influențat și de căldura 
cesivă (partida a început la ora 16). 
■ogresul a fost superior la mijlocul 
-enului, de unde a inițiat permanent 
icuri larg desfășurate pe aripi- Ce- 

două extreme ale Progresului au 
pășit cind și cum au vrut adver- 
•ii direcți. Jocul atacanților bucu- 
șteni a fost ușurat și de jocul slab 

apărării dinamoviste. Acest com- 
rtiment constituie punctul nevralgic 
semnul de întrebare al echipei din 

icău cu o săptămîna inainte . de în- 
perea campionatului. Nu a cores- 
ins nici atacul băcăoanilor, compar- 
nent în care doar Ciripoi și Publîk 
iu comportat bine, ceilalți atacanți 
cind fără nerv. Scorul putea 
ai mare, dacă Progresul insista 
irșit, sau dacă fructifica cele 5 
azii ratate.
Scorul a fost deschis în min. 7: 
area lui Smărăndescu a fost

fi și 
spre 
mari

cen-
res-

Știința Timișoara c
DEVA, 13 (prin telefon). Peste 
00 de spectatori au asistat la intil- 
■ea dintre echipele Știința Ținti- 
ara și C.S.M. Sibiu, desfășurată in 
drul „Cupei R.P.R.“), In prima rem
iză meciul nu a corespuns aștqptâ- 
lor, ambele formații practicând uu 
c da valoare modestă- Studenții au. 
îmbinat prea mult și nu au avut 
Militate.
După aspectul primei reprize și 
ceputul reprizei secunde nimeni nu 

mai aștepta ca echipa din Sibiu 
părăsească terenul învinsă la scor, 
continuare insă studenții au jucat 

ai organizat in centrul terenului și 
. insistai mai mult la poartă, in- 
riind patru goluri, față de unul 
rgur al șibienilor. întilnirea a luat 
jrșit CU scorul de 5—2 (1—1) pentru 
iința Timișoara cars s-a calificat 
tfel pentru etapa următoare a im- 
rtantei competiții.
Iată cum au fos,t înscrise golurile : 

min. 10 Girleanu execută o lovi
ră de colț și Vileov marchează, 
in. 34 Tănase faultează in careu

In
Și

Din problemele taberelor de juniori o»

Pregătiri
STEAGUL ROȘU—DINAMO 

BUCUREȘTI 4-4 (3-2)

pinsă de Giosanu in tata lui Mafțegță, 
care a introdus balonul cu capul in 
plasă. în min. 19 Marin a fructificat 
o pasă a lui Smărăudescu I. Benefi
ciind de o lovitură de la 11 metri, 
Dinamo a redi/s scorul prin Publik 
(min- 31). în min- 49 o cursă a funda
șului Nețtetcu a fost urmată de o 
centrare de pe aripă și de un gol în
scris de Mafteuță. Au urmat golurile 
lui Alarin (min. 58) și Oaidii (min. 71).

Arbitrul Nicolau Stavru (Constanta) 
a condus bine formațiile : PROGRE
SUL : Mindru (Niculeșcu — min. 85) — 
Nedelcu, CARICAȘ, Soare-IONIȚA. 
Pașcanu-OAIDA. SMARĂNDESCV 1, 
Voinea (Smărăndescu II — min. 77). 
Mafteuță, MARIN.

DINAMO BACĂU : Bucur (Ghiță - 
min. 73) — Giasanu, Bazar (Gross — 
min. 75), Cincu — Vătafu, Cirnaru — 
Drăgoi, Nemeș, Rădulescu, CIRIPOb 
PUBLIK-

V. PALADESCU
A. SCHENKMAN

coresp.

S. M. Sibiu 5-2 (1-1)
deToppi execută imparabil lovitura 

la 11 m. Știința Timișoara reia con
ducerea în min. 57 prin Feodot, care 
transformă un 11 m. Un minut mai 
tirziu Retscher pornește cu mingea de 
la centru și intr-o acțiune pe cant 
propriu ajunge la 18 m de unde șu- 
tează fulgerător și înscrie: 2~—2. Tn 
min. 70 la o ezitare a apărării sibie- 
nilor Feodot il deschide pe Vilcov, 
iar acesta înscrie de aproape. 3 mi
nute
Girleanu 
rul final 
in urma. 
?i Jenei.

Arbitrul I.
condus următoarei» formații: ȘTIIN
ȚA TIMIȘOARA : Curcan - Jenei, 
Turcan, Codreanu — Petescu, Tănase
— Igna, Vilcov, Manolache, Feodot, 
Girleanu. C.S.M. SIBIU : Muntaanu
- Lutsch, Flechiș, Ene — Solomon, 
Schem (Retscber) — Sergiu, Todsrici, 
Popa, Retscher (Babanu), Topai.

mai tirziu, la un contra-atac 
majorează scorul: 4—2. Sco- 
este 

unei
stabilit de Manolache 

combinații cu Girleanu

Bobrin (Petroșani) a

I. SIMION, coresp.

De curind a hiat slirșit a Xlll-a ta
bără de vară de juniori, organizată de 
federație la Poiana Cîmpina. unde și-an 
desăvîrșit pregătirea 91 din cei mai 
buni jucători tineri din țară.

Din 1948, cînd a avut loc, la Tg. 
Mureș, prima tabără de vară, această 
importantă acțiune în fotbalul nostru 
și-a dovedit au de an utilitatea. In ta
berele de vară de la Bistrița, C. Lung 
Moldovenesc, Sighișoara, Poiana Bra
șov, Rm. Vilcca și-au completat pre
gătirea printr-o instruire la nivel su
perior, au primit prețioase îndrumări 
care i-au ajutat iu dezvoltarea lor 
ulterioară și s-au afirmat ca talente 
autentice o scrie de jucători, care au 
ajuns în scurt timp in categoriile A 
și B. Pentru jucători ca Macri. Băcuț 
II, Capaș, Smărăndescu, Călinoiu, De- 
mien, Bciitoș, Curcan. Cosmoc, Caricaș, 
Farcaș — Jiul, Copil. Riikosy, Datcu, 
Jenei, Ioniță, Dragomirescu, Uțu, Mate- 
iatiu, Vătafu, Motroc, Greavu, Mure- 
șati — Știința Cluj, Czako, Văcarii, 
Baboie, Tirlea, Nagy — St. roșu, Co- 
dreanu, Ghiță — Dinamo Bacău etc 
etc. taberele de vară au constituit clape 
importante in dezvoltarea lor. Mulți 
jucători tineri care activează astăzi en 
succes în campionatul categoriei A și 
B au trecut prin taberele de vară.

Aceste tabere de vară au însemnat 
urt izvor nesecat de elemente și pen
tru echipele reprezentative de juniori. 
De fapt, acolo s-au cristajizat și se 
cristalizează, loturile echipelor națio
nale. mai ales, iu vederea Turneului 
U.E.F.A. (în care am avut comportări 
frumoase) și se alcătuiește o evidență 
clară a celor mai buni juniori din 
țar ăl

In același timp, taberele de vară dau 
o imagine destul de fidelă a atenției 
care se acordă tinerilor fotbaliști în 
asociații și cluburi, a muncii antreno
rilor cu juniorii și prilejuiesc concluzii 
privind in special munca de viitor, 
pentru că acest lucru este cel mat 
important atunci ciad se urmărește 
îmbunătățirea continuă a calității fot
balului. Cadrele tinere 
meroase și valoroase, 
și îndrumate, ele pot 
manentă împrospătare 
fotbalului de .performanță.

La această concluzie am ajuns urmă
rind și competițiile de juniori și acti
vitatea taberei de juniori de anul a-

a calității fot- 
sint foarte nu- 
Bine instruite 

asigura o per
cal i ta tivă a

pentru noul campionat

Acest joc de verificare disputat șîm- 
îtă la Brașov, a fost interesant șî 
lectaculos (niai ales in prima re- 
•iză). Oriei itixidu-se bine în prima 
arte a meciului, atacul Steagului roșu 
desfășurat uu joc pe aripi, scoțtnd 
evidență calitățile extremelor. Dina- 

■p București a acționat frumos, dar 
u a folosit in destulă măsură aripile 
ji care cauză n-a putut fi verificat 
deajuns potențialul de joc al lui Pir- 
ilab și Uugiyoiu. Schimbările înter- 
euite după pauză, la cete două fornia.- 
i nu au contribuit la îmbunătățirea 
mdainentuluî echipelor. Autorii gplu- 
lor : Năftăuăilă (min. 8 și 24), Me- 
(aros (min. 11), Nectila (min. 74) 
jspcctiv Ene II (rain. 18, 61 și 72) 
. Varga (mim 20).
St. roșu: llajdu (Ghiță)—Zbîrcea. 

aharia (Nagy), Nagy (Qancea) — 
eredai,. Șzigeti—H.așoti (Fusulati), 
usulan (Năftănăilă), Năftăuăilă (Ne- 
ula), Meszaros. David (Hașoti).
Dinamo : Datcu (Uțu)—Popa, Nun- 

țeiler III, Ivan (Panait)—V. Alexan- 
ru, Țîrcovnicu—Pîrcălab, Varga (Ene 
I), Frățilă, Ene II, (Unguroiu), Un- 
uroiti (David). (C. Gruia și Gh. 
lăzgăreanu, coresp.)

jocuri amicale în vederea începerii 
noului campionat. Iată rezultatele ob
ținute : 6—1 cu Progresul Alexandria, 
2—0 cu Dunărea Zimnicea, 3—1 cu 
Progresul Caracal șî tot 3—1 cu se
lecționata orașului Giurgiu. (T. Negu- 
leșcu, coresp.)

METALURG.ISTUL RAIONUL
ORAȘ TIE—CORVINUL HUNEDOARA 

6-0 (0-0)

Formația de categoria regională Me
talurgistul dîn raionul Orăștie, antre
nată de Ieșit Petschowski, a depășit 
net pe Corvinul Hunedoara, prin golu
rile înscrise de Voinescu (2), Bulbu
cau, Mihai, Vizuru și Boitpș. (M. Vîl- 
ceatui. coresp.)

C.SJVL CLUJ-C.S.M. MEDIAȘ
4-Q (3- -ai

sțab nivel tehnic, influențat 
ce a căzut tot timpul. An

U.T.A.—MINERUL LUPENI
4-1 (2—1)

s*Autorii golurilor : Țîrlea (mia, 8 
86), Fioruț (uiiu. 44) și Czako (min, 
S5) respectiv Creiniceanu (min. 14).

U.T.A. : Faur (Coman)—Saiics (Ca
pas), Bănuț II (Seres), Seres (Neatn- 
țu) — Capas (Szakacs), Szakacs 
(Mețcas) — Sasu (Selvmesi), Mețcas 
(Sasu), Țîrlea, I-'loniț, Czăko.

MINERUL : Mihalache (Sziklai) — 
Stanca, Coman, Dan II — MîhăilM. 
Sz.dk.e-—Sotir. (Nisipeauu), Turcan. 
CutearuL Surii, Creiniceanu. (St. la- 
cob, coresp.)

U.T.A. (TINERET)-INDAGRARA 
5—6 (2—6)

PETROLUL PLOIEȘTI —METALUL 
TIRGQVIȘTE 4—1 (2—0)

STEAGUL ROȘU (TINERET) —
DINAMO BUCUREȘTI (TINERET)

3-1 (2-0)

Joc spectaculos în care golurile au 
>st înscrise de Campo (2) și Necula, 
e&pectiv fine IV. (P. Dumitrescu, co- 
espond.ent).

Î.S.M. REȘIȚA — IZVORUL BOCȘA. (4_&>VASIOVEI 6—1

Au înscris Gîrlogea (3), 
2) și Ianu, respectiv “ 
ăranu, coresp.)

Pătra.șcu 
borleanu. (T.

A.C.S.. FAIANȚA SIGHIȘOARA —
C.S.M. MEDIAȘ 0—3 (0—1)

Autorii golurilor: Staudt (2) 
lancea. (1. Turjan, coresp.)

Și

PREGĂTIRILE FORMAȚIEI
C. F. R. ROȘIORt ’

Ro-Echipa de categoria B, C.F.R. 
iori de Vede a susținut o serie de

Joc de 
de ploaia 
înscris Crăciun (3) și Călbăjosu. (N, 
Todoran coresp.)

JIUL PETROȘANI—MINERUL
VULCAN 3—1 (1—0)

Au înscris Gabor, Crăciun și Pavlo- 
viei, respectiv Cotroază. în deschidere, 
echipa de tineret a Jiului a. întrecut 
Parîngul I.onea cu 4—2 (2—1). Joia 
treeută Jiul a fost învins pe teren pro
priu de Minerul Lupeni cu scorul de 
1—0 (I—0). Unicul punct a fost înscris 
de Turcan. (Staicu Băloiu, coresp.)

Au înscris Voinea (min. 20, șt 
72) și Dridea (min. 59 din 11 m), res
pectiv Iordache (min. 79).

CHIMIA GOVORA—DINAMO 
GALAȚI 3-1 (1—0)

Au marcat: Ilie, Mihăilescu și Teo- 
dorescu, respectiv Matei (din 11 
(D. Roșîanu, coresp.)

FARUL CONSTANȚA—AS.A.
MARINA 3—1 (3—0)

Pentru Farul au marcat: Olaru 
și Moroianu. (E. Petre, coresp.)

(2)

DINAMO SUCEAVA—C.S.M.S IAȘI
4—2 (I -2)

Autorii golurilor Asiminoaie (2), 
Dadeș (2), respectiv Dram și Voica. 
(C. Alexa, coresp )

C.S. CRAIOVA—SELECȚIONATA 
CRAIOVA 5—2 (4—1)

Au înscris Mihăilescu (2). Bîscă, 
Popa, Geleru (autogol) respectiv Pău- 
nescu. Săptămîna trecută C.S. Craiova 
a dispus de Petrolul Zatreni cu 6—-Q 
(4—0). (T. Ștefănescu, coresp.)

ARIESUL TURDA—ȘTIINTA CLUJ 
(TINERET) 6—1 (3—0)

S.N.M. CONSTANTA—DINAMO 
CONSTANȚA 4—2 (2—0)

cesta. in același timp insă, am con
statat alături de exemple bune, demne 
de urmat, și aspecte negative în mun
ca de instruire a juniorilor.

In rîndurile de mai jos vom subli
nia citcva probleme ridicate de tabăra 
de vară de la Poiana Cîinpitia.

O TABARA REUȘITA
Pentru ceea ce și-a propus federația 

organizînd-o, 
fost reușită, 
semnificativă 
trenori, prof, 
participat la 
nivel tehnic mediu ai juniorilor, aceas 
tă tabără de vară a fost superioară 
celor precedente". La succesul de or
ganizare și . tehnic au contribuit deo
potrivă colectivul de conducere (tov. 
C. Stoicu și antrenorul federal Gh. 
Ola), colectivul de antrenori (St. Stări- 
culescti, I. Zaharia. Fr. Zavoda, V. 
Stănculescu, M. Bociardi, M. Cristes- 
cu, Justin Șerban, ht. Ilidișan, N. lo- 
sof, N. Marinescu, I. Gălățeanu și Al. 
Dumitriu), organele locale din Poiana 
Cîmpina, precum și conducerile aso
ciațiilor sportive Poiana și Raf. 4 Cîm
pina, care au depus toate eforturile 
pentru a asigura taberei o bună orga
nizare și desfășurare a activității. Din 
punct de vedere al bazelor sportive ne
cesare însă, — și aceasta numai ca dis
tanțe de parcurs — tabăra a întâmpi
nat dificultăți. Două terenuri. Raf. 4 
și cel de pe Dealul Muscelului — am
bele destul de bine utilate — sînt situa
te însă la cițiva kilometri de tabără. 
De aceea socotim că pe viitor trebuie 
alese localități mai corespunzătoare 
din acest punct de vedere.

Activitatea taberei s-a desfășurat 
după un program' atent alcătuit; nu 
a fost omis nimic din ceea ce era n? 
cesar juniorilor, de la controlul medi
cal Ia prezentare (dr. F. Ilea) șî pînă 
la prelucrarea regulamentului de joc 
(arbitrul I. Pișcarac) și activitatea 
culturaî-educativă (tov. C. Stoicu). 
Unul din criteriile de selecție a fost 
virsta : juniorii trebuiau să fie născuțt 
in 1943 și mai devreme, pentru că 
aceasta este virsta maximă admisă la 
viitoarea ediție a Turneului U.E.F.A. 
Cei 94 de juniori au fost îthpărțîți, 
după valoare, perspective și virstă, în 
șase echipe: Prahova și Jiul, care 
reprezentau lotul R.P.R. lărgit. Oltul 
(echipa de perspectivă, cu juniori năs- 
cuți numai în 1944 și 19-15). Someșul, 
Afureșpl și Crîșul.

Cu aceste echipe, cei .12 antrenori — 
sub îndrumarea și controlul antrenoru
lui federal Gh. Ola — au lucrat cu 
multă rîvnă timp de 24 de zile. Mulți 
juniori, chiar dintre cei, care se pre
zentaseră cu o pregătire insuficientă, 
au făcut progrese remarcabile din 
punct de vedere fizic, tehnic și tactic. 
(Ordeanu — CSM Sibiu, Cîrciurnăves- 
cu-Rapid Pitești, Șerban Popesct(-Pofa- 
na Cînipina. Mușat-Tractorul Brașov, 
Kiss-Mureșul Tg. Mureș, Mircan-Lu- 
ceafârul Brașov, Tampa,-Luceafărul Bra
șov etc,). De altfel, acesta a și fost o- 
biectivul prim al taberei: îmbunătățirea 
pregătirii, ridicarea gradului de in
struire la un nivel superior, perfecțio
narea.

Acest obiectiv a fost realizat însă 
numai în parte, pentru că — la fel ca 
și în atți ani — juniorii s-au pre.zen-

tabăra de anul acesta a 
In această privință este 
părerea unuia dintre an-
V. Stănculescu. care a 
mai multe tabere: „Ca

lat cu o pregătire dilerită ; unii au fost 
mai bine antrenați (Mureșan-lnd. Sîr- 
mei C. Turzii, Măndoiu-C.C.A.. Nicu- 
lescu-Progresul Alexandria, Cherecheș- 
Gloria Bistrița, Damian-St. roșu Bra
șov etc.), iar alții mai slab sau chiar 
foarte slab (Trifu-Recolta Urzicuța, Mir- 
can-Luceafărul Brașov, Tampa-Lucea- 
fărul Brașov, Dragnea-Raf. 4 Cîmpina 
etc.). A fost deci necesar ca antrenorii 
să desfășoare și o activitate de... învă
țare, ceea, ce, evident, a îngreunat atin
gerea obiectivului principal, perfecțio
narea. Foarte mulți juniori au dovedit 
o pregătire fizică multilaterală cu totul 
insuficientă. Unii s-au dovedit fără 
forță și rezistență (Colda-Minerul Pe- 
trila, Cirupoca-Rapid București), alții 
fără viteză (Kotormani-Metalul Oțelul 
Roșu, Răbocea-Unirea Rupea, Samson- 
Bradul Bacău), cu o alergare incorectă 
(Mareș-Olimpia Giurgiu, Tanasi-Mure- 
șul Tg. Mureș) sau rigizi in mișcări, 
deși sînt bine dezvoltați (Szabo-Recolta 
Cărei, Dragu-Farul Constanța, Humel- 
nicu-Corvinul Hunedoara).

ALTE LIPSURI
Pe de altă parte, dificultăți au rezul

tat și din alte cauze, la fel de impar- 
. Dintr-un son- 
taberei. F. Ilea,

fante și semnificative, 
daj făcut de medicul 
s-a constatat că :

1) aproape 30 de j 
obișnuiți cu un volum i 
pentru că la echipele I

juniori nu erau 
mărit de muncă, 
lor nu fac decît 

maximum două antrenamente pe. săptă- 
mînă. Cu acești juniori, antrenorii au 
trebuit să lucreze în mod. special, ca 
să le adapteze organismul la antrena
mente cu durată și intensitate mărite.

2) in tabără s-au prezentat peste 60 
de juniori care întrerupseseră orice an
trenament între 2 și 6 săptămîni 1

Toate acestea dovedesc eă multe 
secții de fotbal nu acordă încă impor
tanța cuvenită instruirii juniorilor, ne- 
urmînd exemplul unor echipe ca U.T.A,. 
Dinamo București, Progresul București. 
C.S.M.S. Iași ete. Or, problema junio
rilor este o problemă importantă a 
fotbalului nostru și ea nu poate ii 
rezolvată decît printr-un proces de 
instruire temeinic și continuu Nu tre
buie uitat că un jucător se formează, 
in majoritatea cazurilor, la virsta de 
19—20 de ani, urmînd ca după pro
movarea in prima echipă să-și per
fecționeze jocul. Altfel, el va promova 
cu deprinderi greșite, cu deficiențe 
care cu greu vor putea fi înlăturate 
mai tirziu, cum s-a intimplat. de 
pildă, cu Cacoveanu. care nu prea știe 
să tragă cu stîngul, cu George Marin, 
care folosește foarte puțin dreptul, sau 
Dinulescu, care joacă cu „capul în 
păminC...

Este absolut necesară o schimbare 
radicală in munca de 
orii si o revizuire a 
site in antrenament.

In ceea ce privește 
relor tabere de vară, 
rea unei activități mai rodnice și pen
tru atingerea integrală a obiectivelor, 
sintetn de părere ca federația să orga
nizeze anual cile două tabere de vară 
de 59—69 juniori: una de învățare, 
alta de perfecționare. La această solu
ție duc concluziile tuturor taberelor or
ganizate pînă a«un.

instruire cu juni*  
mijloacelor foto-

caracterul viitoa- 
pentru desfășitra-

P. GAȚU

Rapid București—Dinamo Pitești 2-3 (2-1)!!
Dinamoviștii — la prima lor apari

ție ne un stadion bucureștean ca echi
pă de categoria A — au arătat multe 
lucruri frumoase. Multe acțiuni ale 
atacului au „mers" curgător, linia de 
mijloc (compartimentul forte) s-a a- 
ehitat bine de misiunea sa, iar apăra
rea (in frunte cu portarul Varga) s-a 
dovedit la post. Pe scurt, o echipă 
omogenă, bine pregătită pentru în
ceput de sezon. în schimb, Rapid a 
fost o deziluzie pentru miile lui de

VI.Iată cum arată un buletin cu 12 rezul- 
tatq exacte la concursul nr. 33 
august 1961.

I. T.lD.N.A. - C.C.A. ((pauză)
II. T.D.N.A. - C.C.A. (final)

III. Dinamo Bacău — Progresul 
(pauză)

IV. Dinamo Bacău — Progresul 
(final)

V. C.S.M. Sibiu
(pauză)

din 13

suporteri : linia de tund, deficitară in 
pregătire, a obstrucționat tot timpul, 
iar atacul a jucat numai pe tripletă, 
cele două extreme dind vri randament 
scăzut.

Cele 5 goluri au fost înscrise de 
Ozon (min. 15 din 11 m) și Georges
cu (min. 40) pentru Rapid, Corneanu 
(min. 20), Mihalache (min. 48) și Lo
vin (min. 86) pentru Dinamo.

Arbitrul Cr. Popescu a condus e- 
chipele: RAPID : Dungu (Todor) - 
Greavu, Motroc, Maori — Lar.ga 
(Neacșu), Koszka — Dulgheru, Ozon 
(Leahevici), I. Ionescu, Georgescu, 
Krausz. DINAMO : Varga - Valcan 
(Vulpeanu), Barbu, Haimovici — Cor
neanu (Apostol), Radu - Dima (Gui
nea), Mihalache (Butnaru), Constan- 
tineseu, Halagian, Lovin.

Stiimta Timișoara
2
1
1
1
1
1
1

C;SJML Sibiu —
(final)
M.T.K. - Ujpest
Ferencvaros — Honved 
Ozd — Vasas .
Pecs — Gyor
Szeged — Salgotarjan 
Dorog - Tatabanya

vn.
vin.

IX.
x.

XI.
XII. .. ...............
Variante depuse : aproximativ 179.000.

PROGRAMUL CONCURSULUI NR. 34 DIN 20 AUGUST 1961

IX. Tatabanya — Csepel (eamp. cat. A 
R.P.U.)
Salgotarian — Dorog (camp. cat. A 
R.P.U.)
Gyor — Szeged (camp. cat. A 
R.P.U.)
Ujpest — Pecs (camp. cat. A 
R.P.U.)

si miine ultimele zile la Prono-

x 
X 

Buc.
2 

Buc.
2

știința Timisoara 
X

I. C.C.A. - Petrolul (cat. A)
II. Rapid. — Minerul (eat. A)

III. Metalul - U.T.A. (cat. A)
Dinamo Bacău — Știința Timisonra 
(cat. A)
Steagul ro$u — Știința Cluj (cat. Ai 
Jiul — Progresul (cat. A)
Dinamo Pitești — Dinamo Bucu
rești (cat. A)
Komlo — Ferencvaros (camp. cat. A 
R.P.U.)

IV.
x.

De Ia I. E. B. S.

v. 
VI. 

VII.

XI.

XII.

Azi 
expres.

Se aduce la cunoștință că pentru 
campionatele internaționale de atle
tism ale R.P.R. care vor avea loc 
pe stadionul Republicii in zilele de 
26 si 27 august a.c., biletele de in
trare se pun în vînzare pentru clu
buri, asociații sportive si întreprin
deri numai în zilele de 14, 15 si 16 
august a.c, la casa de bilete a sta
dionului Republicii din. str. Izvor.

Biletele se vînd ne bază de adresă.
Cota de bilete pentru public se va 

pune în vînzare incepînd de .ini 17 
august a.e. la casele obișnuite.



Ț. D. A. și C. C. A. din nou ia egalitate: 0-0
SOFIA 13 (prin telefon de la co

respondentul nostru). Echipele cam
pioane ale Bulgariei și Romîniei au 
susținut astăzi pe stadionul „Narodna 
Armia" din Sofia o intîlnire în ca
drul competiției care angrenează e- 
chipele armatelor prietene. Ambele 
formații au jucat sub valoarea lor 
obișnuită, reeditînd, în ce privește 
calitatea. întîlnirea desfășurată cu o 
lună în urmă la București. Nivelul 
scăzut al meciului se datorează, fără 
îndoială, și căldurii excesive care a 
domnit astăzi în capitala Bulgariei. 
Cei 15.000 de spectatori care au asis
tat la joc nu au fost mulțumiți de 
nivelul partidei.

în general, jocul a fost echilibrat 
și rezultatul de egalitate (0—0) reflec
tă just situația de pe teren. Gazdele 
au avut unele mici perioade de do
minare în centrul terenului, dar ac
țiunile lui Kolev și Iakimov au fost

C. S. M. Galați-Jiskra O. P. Prostejov 12-8
GALAȚI 13 (prin telefon). Sîmbăts 

scara, pe noul stadion din localitate, în 
fața a peste 12.000 spectatori, boxerii 
gălățenii au repurtat o frumoasă victorie 
internațională. Scorul putea fi mai ca
tegoric. dar în echipa gălățeană au a- 
părut o scrie de rezerve, iar Stan Bogoi 
(categ. ușoară) a fost nedre-tătit de 
către arbitri.

lată rezultatele : muscă : J. Machu 
(Jiskra) b.p. I. Lupu (C.S.M.); cocoș :
K. Menxhas (Jiskra) b.p. N. Munteanu 
(C.S.M.) : pană: P. Pavel (C.S.M.) 
li.k.o. rcp. 2 pc II. Varok (Jiskra) \ 
fost una dintre cele mai frumoase înlîl- 
niri, al cărui deznodămînt a fost decis 
de un puternic upercut la ficat al lui 
P. Pavel. Scmiușoară: N. Popa (C.S.M.) 
b. ab. rcp. 2 pe J. Galatik (JiskraV

Joi seara a avut loc pe terenul din 
șos. Iancului prima gală din cadrul 
„Cupei I.T.B.". Iată rezultatele : JU
NIORI : M. Niculae (Voința) b p S. 
Nicolaescu (CPB), I. Marcov (Timpuri 
Noi) b.p. I. Sabău (Timpuri Noi), L. 
Chiriță (ITB) b.p. C. Bădițescu (Elec- 
troaparataj). Gh- Palangă (Metalul) 
b ab. 2 C. Sorescu (SPC). SENIORI :

V. Dobrescu (Metalul) a eschivat di
recta lui A. lonescu (C.P.B.) — meci 
disputat in cadrul reuniunii de sim- 

bătă seara in „Cupa I.T.B.'

Foto I. Popa

Ion Pătruț—medalie de auri
(Urmare din pag. I)

lui apar(ine însă categoric boxerului nos
tru care, avînd o condiție fizică exce
lentă, atacă dezlănțuit. Delbridge recep
ționează puternice croșce la ficat și, deși 
încearcă să contraatace, nu reușește să-l 
„găsească" pe reprezentantul nostru care 
eschivează excepțional, și obține astfel 
decizia în aplauzele celor peste 4000 de 
spectatori prezenți în sală. Pătruț cuce
rește medalia de aur. ca o răsplată a 
conștiinciozității cu care s-a pregătit. 
Obosit, datorită eforturilor pc care le-a 
făcut in meciul cu Perry. Stoian nu a 
mai putut da același randament mai cu 
scamă că și adversarul său (Peterman — 
campion al II.D, Germane) a boxat cu 
mare ambiție de a trece de valorosul 
nostru reprezentant. Stoian a boxat cris
pat, și doar în prima repriză a acționat 
la valoarea sa. Victoria a aparținut lui 
Petermen. fală acum noii campionii curo- 
peni feroviari, în ordinea categoriilor 
Katzschman (R.D. Germană). Bendig 
(R.P. Polonă), Midler (R.D. Germană). 
PĂTRUȚ (R P. Romînă), Ncmecek (R.S 

destrămate înaintea careului de 16 m 
de către apărarea echipei C.C.A. în 
care a excelat Zavoda li.

C.C.A. a jucat cu mult calm, mai 
ales în apărare, a legat mai bine 
jocul, dar înaintarea a fost compar
timentul mai slab, îndeosebi în prima 
repriză. în a doua parte a meciului 
atacanții oaspeți au jucat cu mai 
mult nerv, avînd și ocazii de a în
scrie, dar Alexandrescu, Crișan și 
Raksi au ratat.

Arbitrul bulgar G. Hristov a con
dus cu scăpări, următoarele formații : 
Ț.D.N.A. : Naidenov — Rakarov, Ma- 
nolov, Gaganelov — Zlatkov (Dimi
trov), Kovacev — Rankov, Panaiotov, 
Țanev, Iakimov, Kolev ; C.C.A. : Voi- 
nescu — Zavoda II, Cojocaru, Ivă- 
nescu — Jenei, Bone — Cacoveanu, 
Matei, Alexandrescu, Crișan, Raksi.

TOMA HRISTOV

Galatik este maestru al sportului și cl 
a fost abandonat de către antrenor după 
ce în prealabil fusese trimis de două 
ori la podea prin puternice directe de 
stingă. Ușoară: K. Surv (Jiskra) es'te 
beneficiarul unei decizii a-ordate de că
tre cei doi arbitri cehoslovaci, în mod 
nejust, în fața lui S. Bogoi (C.S.M ) Se- 
mimijlocic: M. loniță (C.S.M.) b.p. B. 
Fcifer (Jiskra); mijlocie mică: V. Bogoi 
(C.S.M.) b.p. pc II. Jotola. A fost cel 
mai frumos meci al serii. Mijlocie marc: 
M. Nicolae (C.S.M.) b. ab. rep. 2 I. 
Ilanzlik (Jiskra) : Semigrea : Fr. Pola- 
cek (Jiskra) cîștiffă fără adversar. Grea: 
O. Cioloca (C.S.M.) b.ab. rep 3 L. Bla- 
l'ek (Jiskra)

A. SCHENEMAN și V. PALADESCU 
coresp.

I. T. B.“
L. Fereșteanu (Metalul) b.p. V. Mihă- 
ilă (ITB), M. Telefan (Progresul) b.ab- 
2 P. Fomin (Electroaparataj), Gh. Du
mitru (ITB) b.ab. 1 N. Ghiță (Metalul), 
I. Mitu (SPC) b.p. I- Gropșan (Meta
lul), N. Dumitru (ITB) b.p. M. Ho- 
divoianu (SPC), M. Voicu (ITB) b-p. 
Gh- Eftimie (Timpuri Noi).

★

Sîmbătă ara, pc terenul din șoseaua 
Iancului, în prezența a aproape 1.000 de 
spectatori, s-a desfășurat cea dc a 
doua reuniune dc box contînd pentru 
„Cupa I.T.B.”.

Cu acest prilej s-au remarcat tinerii 
T. Voicu (I.T.B.), Gh. Palangă (Me
talul), M. Telefan (Progresul), 1. Nea tu 
(Voința) și 1. Vaida (El. Aparataj).

Iată rezultatele.: T. Voicu (I.T.B.) 
b.p. Ion Ion (C.P.B.), Gh. Palangă 
(.Met) b. ab. 3 S. Georgescu (C.P.B.), 
Gh. Sava (Prog.) b. ab. 2 P. Marinescu 
(El. Ap.), A. lonescu (C.P.B.) b. ab. 
2 V. Dobrescu (Met.), M. Telefan 
(Prog.) b. ab. 3 I. Neațu (Voința), 1. 
Vaida (El. Ap.) b. ab. 1 Ilic Goanță 
(C.P.B.), Th. Gliioarsă (El. Ap.) b.p. N. 
Mirea (C.P.B.), D. Bucur (S.P.C.) b.ab. 
3.1. Cristca (Met.), Gh. Ciurea (Dinamo) 
b. ab. 3 A Mocioacă (El. roșie). Au 
mai obținut victorii discutabile la puncte
M. Dogaru (Sem.) asupra lui T. Radu 
(S.P.C.) și S. Marcel (T. Noi) asupra 
lui Gh. Gheorghe (I.T.B.).

Viitoarea reuniune are loc aslă-scară 
la ora 19,30, pc terenul sportiv din 
șoseaua Iancului nr. 130 (tramvaiul 14).

VICTOR DUMITRESCU
corespondent

Cehoslovacă), Peterman (R.D. Germană), 
Redau (R.D. Germană), Mehrwald (R.D. 
Germană), Seletzchi (U.R.S.S.), Senkin 
(U.R.S.S.). Clasamentul pe națiuni : 1. 
R.D.G., 2. U.R.S.S.; 3. R.P. Romînă;
4. R.P. Polonă; 5. R.S. Cehoslovacă; 6. 
R.P. Bulgaria; 7. Anglia ; 8. Austria.

• Cea de a IV-a ediție a „Cupei Eu
ropei” Ia gimnastică rezervată bărbați
lor s-a încheiat aseară la Luxemburg cu 
victoria gimnastului iugoslav Miroslav 
Cerar, care a acumulat 58,05 p. Pc locu
rile următoare s-au clasat Titov (U.R.S.S) 
— 56,85 p. și CarminucH (Italia) 
56,65 p.

• In cadrul campionatelor feminine 
dc natație ale S.U.A., care au avut loc 
la Philadelphia, tînăra sportivă Dona 
Dcvarona, în vîrstă de 14 ani, a stabilit 
un nou record mondial în proba de 400 
m liber mixt cu timpul de 5:34,5 (re
cordul mondial precedent era dc 5:36.5). 
iar inotătoarca Susan Docrr a stahi’it 
un nou record mondial în proba de 100

Echipa R. R. Romîne participă 
la campionatul mondial de pentatlon modern

După cum se știe, la slîrșitul acestei săptâmîni capitala Uniunii So
vietice va fi gazda întrecerilor din cadrul celei de a X-a ediții a Campio
natului mondial de pentatlon modern. La această mare întrecere și-au 
anunțat participarea echipele reprezentative a 18 țări, ceea ce constituie 
un adevărat record în această privință.

Din cele nouă ediții de pînă acum ale campionatelor mondiale, pentat- 
loniștii noștri au concurat în 1954 la Budapesta (locul VIII), în 1955 la 
Macolin (locul VII) și în 1957 la Stockholm (locul VII). La Moscova ei 
vor participa deci pentru a patra oară la campionatele lumii. In vederea 
acestei competiții formația R. P. Romine pleacă la Moscova în cursul 
zilei de astăzi. Vor face deplasarea : Nicolae Marinescu, Dumitru Țintea 
și Gheorgiie Tomiuc.

Campionatele internaționale 
de atletism ale R. I* *.  Romîne

m fluture cu timpul 1:08,2. Vechiul re
cord mondial era dc 1:08,9 și aparținea 
sportivei Andrews (Australia).

• Intr-un meci internațional de fot
bal desfășurat la Norkoeping echipa re
prezentativă a Suediei a întrecut cu sco
rul dc 4—0 (2—0) - lecționala Finlan
dei.

Pe adresa comisiei de organizare a 
Campionatelor Internaționale de atle
tism ale R.P.R. sosesc mereu scrisori 
și telegrame din partea diferitelor fe
derații care și-au confirmat participa
rea la acest mare concurs atletic in
ternațional. De acum se anunță lotu
rile definitive care vor veni la Bucu
rești, ziua in care urmează să soseas
că în Capitală etc.

O telegramă recentă venită din par
tea forului atletic din R. D. GERMA
NA anunță lotul definitiv, selecționat 
în urma campionatelor republicane. 
Este vorba de : Karl-Heinz Flamm 
(100 m — 10,5 și 200 m — 21,5), Man
fred Fischer (400 mg — 52,6) ; Klaus 
Frost (suliță — 74,60) ; W. Wolter (5 000 
m. - 14:33,0 și 10.000 m - 31:22,8); 
Doris Ralther (înălțime — 1,65) ; Bur-

De pe pistele
NOU RECORD MONDIAL LA 

ARUNCAREA DISCULUI BĂRBAȚI

FRANKFURT. în prima zi a con
cursului internațional de atletism de 
la Frankfurt, atletul american Jay Syl
vester a stabilit un nou record mon
dial în proba de aruncarea discului, 
cu o performanță de 60.56 m. Recordul 
mondial oficial este de 59,91 m și 
aparține atleților Piatkowski (R. P. 
Polonă) și Babka (S.U.A.). Alte re
zultate înregistrate : 100 m — Germar 
(R. F. Germană) 10,4 sec ; 200 m — 
Kaiser (R. F. Germană) 21,3 sec ; inăl- 
țime — Schaeffel (S.U.A.) 1,91 m ; 
triplu — Heywood (S.U.A.) 14,89 m ; 
suliță — Sikorski (S.U.A-) 70,19 m-

DUBLIN. Cu prilejul unui concurs 
de atletism desfășurat la Dublin, 
echipa de ștafetă a Irlandei a stabilit 
un nou record european în proba de 
4x800 yarzi cu timpul de 7:21,8. Ve
chiul record era de 7:30,6 și aparți
nea echipei reprezentative a Angliei. 
Cei patru componenți ai echipei irlan
deze au realizat următoarele rezul
tate ; Delaney 1:49,8; Molean 1:50.0; 
Clifford 1:52,0 și Carroll 1:50,0.

STOCKHOLM. Meciul triunghiular 
de atletism dintre echipele Franței, 
Japoniei și Suediei s-a încheiat cu 
victoria selecționatei franceze, care a 
învins cu 108—104 echipa gazdă și cu 
145—55 echipa japoneză. La rîndul ei. 
echipa Suediei a întrecut cu scorul de 
143—57 echipa Japoniei. Iată citeva

Campionatele republicane 
de iahting

La Constanța, pc Marea Neagră, în 
vecinătatea cazinoului se va da astăzi 
startul în prima regată a campionate
lor republicane de iahting la clasele 
finn, snaip și star.

Alături dc sportivii constănțeni parti
cipă reprezentanții cluburilor Metalul 
„23 August" și Știința București. 

A

hi»/j 

A i J

ghild Neumann (lungime — 6.12) ; Do
ris Miiller (disc — 53,60) și Ursula Behr 
(suliță - 48,87).

Cei mai cunoscuți dintre atleții po
lonezi care vor lua startul la „inter
naționale" sint : Alfred Sosgornik, re
cordman la aruncarea greutății (18,45 m 
în 1961), sulițașul Machowina cîștigă- 
torul întilnirii dintre R. P. Polonă —
S.U.A. cu 79,33 m, sprinterul Ka- 
niewski (10,4 în acest sezon), alergă
torul peste garduri Makoivski (52,2 sec 
în 1961), recordmana Poloniei la să
ritura în înălțime Jaroslawa Joszwia- 
kowska-Biedowa (1,71 m în 1960) clș- 
tigătoarea medaliei de argint la J. O- 
de la Roma, campioana și recordmana 
țării la disc Kazimera Rykowska 
(52,41 m în acest an) etc.

de atletism
din rezultatele înregistrate in ultima 
zi de concurs : 400 m. g. — Praagh 
(Franța) 52,5 sec ; 200 m — Piquelmal 
(Franța) 21,4; ciocan — Asplund (Su
edia) 64,32 m; 10.000 m — Bogey
(Franța) 29:45,6 ; prăjină — Gras (Fran
ța) 4,35 m; 3.000 rn obstacole — Te- 
denby (Suedia) 8:43,4 ; triplu — Saku- 
rei (Japonia) 15,86 m ; 1.500 m — 
Waern (Suedia) 3:42,7 ; Jazy (Franța) 
s-a clasat pe locul doi cu 3:44,7.

De pe pistele de apă
BRATISLAVA. In cadrul campio

natelor de natație ale R. S. Ceho
slovace s-au înregistrat mai multe 
recorduri naționale printre care cite
va rezultate foarte bune : 200 m
spate (m) : Krcek 2:24,7 ; 100 m flu
ture (f) : Skupilova 1:16,6 ; 400 m li
ber (m) : Lohnicky 4:44,6 ; 200 m
bras (f): Reimova 3:00,4 ; 200 m flu
ture (m): M. Frik 2:28,0 ; Pazdirek

Meci de sărituri de la trambulină 
intre echipele Angliei și R. P. Ungare

LONDRA (Agerpres). La Cardiff se 
desfășoară meciul internațional de să
rituri de la trambulină dintre echipele 
de natație ale Angliei și R. P. Unga
re. După prima zi scorul este de 24— 
20 puncte în favoarea gazdelor. La 
masculin primul loc a fost ocupat de 
Dora (R- P. Ungară) cu 154,94 puncte, 
urmat de Candler (Anglia) cu 137,38 
puncte. Competiția feminină a reve
nit sportivei Ferris (Anglia) cu 134,28 
puncte. Pe locul doi s-a clasat com
patrioata sa Thomas cu 121,60 puncte. 
Ziua a doua prevede sărituri din turn.

Echipa C. S. Ș. Banatul a realizat 4 victorii 
in turneul feminin de handbal in 7 de ia Glogovec
în cadrul turneului internațional fe

minin de handbal în 7 de la Glogo- 
vec (R.S. Cehoslovacă) tinerele jucă-

• Campionatele mondiale feminine de 
ciclism au continuat cu desfășurarea pro
bei dc fond pe distanța <lc 62 km. Titlu! 
mondial a revenit ciclisteî belgiene Yvon
ne Reyn dres, care, a realizat timpul de 
11158:06. Pe locurile următoare s-au cla
sat Beryl Burton (Anglia^ cu 11)58:08 
și Elsy. Iacobs (Luxemburg) lh58:ll.

• La Universiada de la Sofia studen
ții finlandezi vor fi rep ’.entați dc o de
legație cuprinzând atleți și înotători. 
Din delegație fac parte atleții Ankic 
(prăjină), Asiala (lungime), Matti Yrje- 
lae (greutate), Varis (suliță) și înotă
torii Granner (10.0 m liber) și Ilaaviste 
(100 m «pate).

Campionatul mondial de șah 
pentru juniori

Florin Gheorghiu învingător 
în prima rundă

Sîmbătă a început la Haga campiona
tul mondial de șah rezervat juniorilor. 
Țara noastră este reprezentată ]a aceasta 
competiție de tînărul șaliișt Florin Ghcor 
ghiu care, după cum se știe, a reușit 
în acest an să cîștigc titlul de campion 
al țării. In prima rundă reprezentantul 
R.P. Romîne a avut o comportare bună, 
obținînd victoria în fața șahistului da
nez Jolebolsen.

Turneul de șah 
de la Marianske Lazne

In runda a 9-a a turneului dc șah 
de la Marianske Lazne reprezentantul 
R.P. Romîne, Teodor Ghițescu. a termi
nat remiză cu Filip (R.S. Cehoslovacă). 
Alte rezultate : Szabo—Nicmcla 1—0. 
Jolianncsen—Perez 1—0. In clasament 
continuă să conducă Olafson cu 7 p (1 ) 
Filip 7, Uhlman 6 (1), Ghițescu și
Job ane sen cu cîte 5’A p.

Actualități 
din șahul sovietic

Campionul mondial Mihail Botvin
nik, fostul campion al lumii Mihail 
Tal și campionul unional Tigran Pe
trosian au primit invitații personale 
pentru a lua parte la finala celui 
de-al 29-lea campionat de șah al 
U.R.S.S La întrecerile semifinale vor 
concura 17 mari maeștri internaționali 
și 10 dintre cei mai puternici maeștri 
ai republicilor unionale

Turneul final va avea loc cu în
cepere de la 21 noiembrie în orașul 
Baku și va dura 5 săptâmîni.

★
Maestrul internațional Vladimir 

Baghirov a cîștigat titlul de campion 
la șalt al R.S.S. Azerbaitflene. Ba- 
gliirov, care este în vîrstă de 25 di 
ani, a făcut parte din echipa U.R.S.S. 
participantă la campionatul Europei 
și este cunoscut ca un bun analiza
tor al finalelor de partidă.

2:31,1 ; Hopka 2:31,9 ; 100 m fluture 
(m) : Hopka 1:02,9; Frik 1:03,6; 100 m 
liber (m) : Wagner 58,6; 1.500 nV li
ber: Vanecek 19:29,3; 100 m bras(m): 
Svozil 1:12,9 ; 100 m liber (f) : Ra- 
gazova 1:09,0; 100 m spate (f): Svo- 
zilova 1:16,0.

OSAKA. în concursul internațional 
de natație de la Osaka, înotătorul 
brazilian Manuel dos Santos a stabi
lit un nou record al Americii de Sud 
în proba de 100 m liber cu timpul 
de 55,0. Proba de 400 m liber a fost 
cîștigată de japonezul Yamanaka, 
cronometrat în 4:18,2.

TOKIO. Alte citeva rezultate de 
valoare înregistrate în cadrul cam
pionatelor internaționale ale Japo
niei : 100 m liber (m): Manuel dos 
Santos (Brazilia) 55,1 ; 200 m liber 
(m): Fukui 2:04,3 ; 400 m liber (m) : 
Fukui 4:28,1 ; Yamanaka 4:34,1 ; 
1.500 m liber: Yamanaka 17:48,5;
Saari (S.U.A.) 18:15,8 ; 200 ni fluture 
(m) : M. Troy 2:19,6 ; 100 m fluture: 
Nicolao (Argentina) 1:01,3 ; Troy 
1:02,4; 100 m spate (m): Tom Stock 
(S.U.A.) 1:03,5; 200 m spate (>n) :
Fukushima 2:20.5 — nou record ja
ponez.

toare timișorene de Ia Clubul sportiv 
școlar Banatul au debutat cu o fru
moasă victorie, întrecînd cu scorul 
de 15—4 (6—0) puternica formație 
Start din Bratislava. Sportivele noas
tre au acționat în viteză și jucind cu 
multă hotărire au realizat faze de 
bună valoare tehnică și spectaculară, 
fiind aplaudate la „scenă deschisă". 
Cele mai bune jucătoare de pe teren 
au fost Ana Nemet și Florica Glieor- 
gliiță.

Următoarele întilniri s-au incheiat 
de asemenea, cu victoria handbalis
telor noastre: 4—3 cu echipa de ti
neret a orașului Praga, 12—4 cu for
mația Odeva și 13—7 cu echipa ma
ghiară ETO Gyor. In ultima partidă, 
la capătul unui joc foarte disputat. 
Banatul a fost invinsă la limită (5—4) 
de reprezentativa de tineret a R.S. 
Cehoslovace.

X Redacția și administrația: București, str. Vasile Conta nr 16, telfon 11.10.05. Interurban 72, nr. 1—2 întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str. Brezoianu 23—25.


