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Un nou punct turistic pe harta 
tînărul lac de acumulare 
Din ,,porturile** lui ca de 
se avîntă spre larg vapo- 
care poartă oamenii muncii,

tării:
Bieaz.
basm
rașede
iubitori de drumeție, spre locuri 

de neuitat.

Corespondență din Varșovia

Atletele poloneze sînt gata
pentru întîlnirea de la Oradea

Reportajul nostru

Treptele cunoașterii-...
Am lost o dată martorul unei discuții : trei antrenori 

îți disputau „paternitatea" unui campion. Călătoream pe 
un drum lung ți discuția a durat multe ceasuri. Intr-un 
fîrziu, zimbind obosiți, cei trei au ajuns la concluzia 
că liecare avea dreptate în felul său. Am lost și eu de 
acord cu această concluzie. Altă dată, un coleg de me
serie a scris >un reportaj emoționant despre un 
luptător — losH Moca — care, după ce a fzrimit 

.de campion, a făcut primul drum spr© poștă, de unde 
Iq expediat o telegramă unui om aliat la sute de kilo
metri depărtare. Primului său antrenor. In clipefe mari 
ale victoriei, gîndurife-i zburaseră spre omul care-1 
ajutase să urce prima treaptă pe scara fierformanței.

In sport, treptele cunoașterii se concretizează în vîrs- 
tefe performanțelor : copilărie, juniorat (adolescență), 
seniorat (tinerețe). Sportul n-are bătrânețe. Maturitatea 
se confundă cu* tinerețea. Nu-i un "paradox. La zece ani 
campionul este un puști ca oricare altul. Tot atît de vioi 
sau poate toi atît de molatic ca și colegul său de bancă. 
Ochiul versat al șfetuitorului de diamante îi sesizează 
„apele", în marea grămadă. 11 scoate de aci, îl întoarce, 
îl sucește, curăță zgura și caută să dea strălucire tocmai 
calităților ce converg spre focarul 
proces al cunoașterii secretului 
urcă prima treaptă. Pe cealaltă, 
„dascăl", afte ori șlefuitorul este

VARȘOVIA 19 (prin telefon 
de la redacția ziarului „Prze- 
glad Sportowi”). Atletele polo
neze se pregătesc cu toată a- 
tenția în vederea intîlnirii pe 
care o vor susține, la sfârși
tul acestei săptămâni, 
pania prietenelor lor 
chipa R.P. Române.

Pentru formarea
care se va deplasa în Romînâa, 
antrenorii au avut de ales în
tre mai multe concurente 
fiecare probă și, dată 
valoarea lor apropiată, 
ția s-a putut face cu 
greutate. I<i încheierea
firilor pentru acest meci, at- 

poloneze au jsarticipat 
localiatea

în com- 
din e-

echipei

(Continuare in

1000 de
3200 de metri înălțime n':- 

low avionului reduce viteza mo
toarelor. Se uită peste umăr si 
pmiej/e. Parașutislul Gheorghe 

ii face semn cu mina, apoi 
lure in gol... Coboară încadrat 
fe o „gardă de cmoare** formată 
Uin cei mai buni parașutiști ai 
leroclubului „Aurel Violai**. Mo- 
Lea/wi e festiv: MAESTRUL E- 
MEHIT AI, SPORTULUI, GHEOR- 
DHE IANCU, EFECTUEAZĂ CEL 
()/•: AL 1000-LEA SALT CU PA
RAȘUTA !...
I Jos, în jurul punctului fix, il 
Lșleapt'u zeci de parașutiști. Ate
rizează in mijlocul lor, Intre bu- 
răefe de trandafiri. Este imbrăți- 
Lu, felicitat și, bineînțeles, soli
citat să răspundă la clteva intre- 
sări:

cule, 
iooo 
|izat

Să presupunem, dragă lun
că am pune cup la cap cele 
de suituri pe care le-ai rea- 
Ce ne-ar da ?
O clipă numai, să consult

Icurnelul de zbor... Așa... Ne-ar «la 
mn salt de la o Înălțime de 
B .465,000 de metri...
I — Brava, Iancule, felicitări. 
lE.j/i primul sportiv parașutist din 
■ord care a realizat o asemenea 
^performanță 1
I — M ulțumesc.
I -— In cit timp ai efectuat 
1/000 tie salturi ?
I — In 13 ani.
I •— M-am exprimat greșit. 
Jurul șu spun in dt timp ai 
|curs prin văzduh cei aproape 
pe kilometri.
| — Să fac un calpul.. Am
Bn cădere liberă 5
mufe...
I — Si o singură 
[«ursă cu. parașuta
legală cu Ș0 de metri...
I — Exact. Iar cu parașuta 
eAriă am mers ceva mal mult : 
5 ore și 13 minute.

— Deci, cu puțină îngăduință, 
lai cobuiit fără întrerupere aproape

cele

Am
par- 
1500

ore si 7

secundă 
închisă

tînăr 
laurii

kilo—

talentului. In vastul 
performanței, puștiul 

uneori îl duce acerați 
altul. CHe o dală, pe

P. VALENTIN
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mers
mi-

par-
este

des-

la 
fiind 

selec- 
multă 

pregă-

letele
la un concurs in 
Bydgoszcz.

Cu acest prilej au fost în
registrate o seamă de rezul
tate remarcabile, unele dintre 
ele reprezentând noi recorduri 
ale țării noastre. O formă ex
celentă a manifestat Elzbieta 
Szyroka. Ea a alergat 100 m 
in 11,4 sec. — nou record și 
200 m in 23,6 sec. Ultimul re
zultat nu va putea fi insă 
omologat ca record deoarece 
vîntul a bătut, din spate, cu 
mai mult decit admite regu
lamentul. O plăcută surpriză 
ne-a oferit tînăra, de 17 ani, 
Irena Kirszenstein care a par
curs 100 m in 11,7 sec, rezul-

salturi cu parașuta
o jumătate de zi, cu și fără pa 
rașutâ deschisă.

— Cam așa..
— Glnduri de viitor ?
— Locul I la „internaționalele*1 

de la Iași și un nou record mon
dial.

— O ultimă întrebare: care a 
fost cel mal frumos salt din cele 
1000?

— Primul !...
— Credeam că cel prin rare ai 

devenit recordman mondial abso
lut.

— Și ăla, dar primul salt a 
fost neînchipuit de frumos. El 
m-a făcut să îndrăgesc cu atita 
pasiune parașutismul !

GH 1ANCU
Văzut de Neagu Răduleseu

JțS» JrViA

1

V. TOFAN

REGIUNEA OMENIA: 33 de centre
de inițiere în sport

In orașele și satele regiunii 
Oltenia tot mai mulți tkneri 
Kportflvi trec porțile stadioane
lor pen.tm a ee întrece în ntu- 
mesoase competiții de mace ți 
de performanță. Alături de a- 
ce*ștfl tineri „con sacra ți ** în <Li— 
fertile discipline sportive, vin 
de la un timp numeroși copii 
și tineri care de-abia acum 
pătrund în tainele sporturilor. 
Aceasta, ca minore a înfiin
țării eenftreilor de inițiere in 
sport, către in regiunea Olte
nia au luat o mare dezvoltare. 
De altfel, în această regiune 
funcționează în prezent 35 de 
centre (8 de artfletism, 5 de fot
bal, 3 de 
oină, 4 de 
frecventate 
tineri.

Este semnificativ faptul că o 
bună parte dnn aceete centre 
funcționează în satd și comune,

șd că tâneretvfl sătesc manifestă 
un mane interes față de ele. 
îndeosebi în raioanele 
SegaTcea, Caracal

Balș,

handbal, unul 
voitei și 14 de 
de peste 1 700

de 
tir) 
de

tat cu care a stabilit un nou 
record polonez de junioare. In 
sfîrșit un nou record 
înregistrat și în proba 
tarea greutății, de 
K)owalczyk: 15,44 m.

Iată acum echipa
lită de federația poloneză 
atletism — pentru 
la Oradea: 100 m: 
Szyroka 11,4; Irena 
sztein 11,7; 200 m:
23,9; Kinszensz-tein 24,3; 
m: Janina Hase 57,0; Krysztina

a fost 
de arun- 
Jodwiga

stabi- 
de 

meciul de 
Elzbieta 

Kirszen- 
Szyroka 

400

JACEK SAMULSKI
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Echipa reprezentativă oRmipâcă 
de fothail a țării noastre pără
sește Capitala în cursul acestei 
dimineți, în drop tin du-se s-pre Co
penhaga, unde va întîlni du-m'in.ică 
reprezentativa Danemarcei. Jocul 
se dispută, după cum se știe. în 
ca drul pr el i m inari ilor tu meuJ u i 
olimpie, echipa învingătoare din 
duhlia întîlnire Romlniia — Dane
marca va în-tîlni apo-i formația 
care se va califica după jocurile 
Bulgaria—Luxemburg.

Din informațiile pe care le-am 
primit ieri din Copenhaga reiese 
că meciiul de duminică e-ste aștep
tat aici ou mare interes. Toate cele 
60.000 de bilele au fost vîndute. 
în urma turneului întreprins în 
Danemarca acum cîteva săptăimîni 
de o selecționată a Bucure-ștâmlni, 
fotbalul nostru se bucură de fru
moase aprecieri în rîndurrle a- 
matorilor acestui sport și ale pre
sei de specialitate. Federația da
neză a făcut pregătiri speciale în 
vederea meci ui uu de duminică. 
Lotul definitiv al Danemarcei a 
fost astfel alcătuit: Gaardhoje, 
Johansen, J. J. Hansen, K. Han
sen, Andersen, Woimar, Elias sen t 
Kurt Hansen, Jens Petersen, Lohse, 
Bent Hansen, Sorensen, Enoksen, 
Madsen, Bertelsen, Bruun, Clausen. 
For sing, Troelsen, E. L. Sorensen.

Ech:ipa noastră și-a încheiat 
ieri pregătirile, susținând un joc- 
șeoală, pe stadionul] RepuHicii, . 
In oompaula a două echipe din 
campionatul orășenesc, TUG și > 
[PROFIL. în prima repriză, îm- • 
potriva TUG-uiui, a fost aliniată 
formația: Dat<cu, Popa, Niuiweillerz ; 
HJ, Greavu, Petru, Koszka, Pir- •' 
căla-b, Varga, Manoiaehe. Con
stantin, Haidu. îx>t'ud a înscris 
7 goluri fă-ră a primi v.reumu.l. Aii 
marcat: Varga (3), Constantin 
(2) și llaidu (2). Jn repriza se
cundă, au fost foJosfiții și jucătorii ■ 
de rezervă, C. Haidu, C. Dan, 
Nunweiller IP, Craivwcoa/ui. Pav^ 
lovici, Baksi. In compania 
IP R 0 F1 L-uikii, sooruil a fost 
4—-0. prin golurile marcate d« 
Varga, Răks-i (2) și Crăiniceann4 

Delegația noastră este conw 
dusă de tov. Gh. Popescul, vice
președinte al UCFS și președinta 
a:l Federației Romîne de Fotbal^ 
Mai fac deplasarea antrenorul fe^ ( 
deral Angelo Ntctdescu. antrenorii 
echipei Silviu Ploeșteanu și Gh. 
Ola, dr. N. Stănescu. Din lot fao 
parte 17 jucători: Dateu, C. Hai
du, Popa, Nunweiiler IU, Greavts 
C. Dan, Petru, Koszka, NunweiL 
Ier IV, Pîncălab, Varga. Man». 
lache, Constantin, I. Haidu, Pav- 
lovici, Baksi și Crăiniceanu.

Progresul a invins pe Kickers Offenbach: 2-9 (0-0)

M atelaj m a șutat necruțător, făcînd inutila intervenția portarului Groh.
Foto: P. Stan

Progresul București a repur
tat marți seara, în nocturna de 
pe stadionul Republicii, o 
frumoasă și meritată victorie 
în fața formației vest-germane 
Kickers Offenbach.

în prima repriză ambele 
echipe au jucat cu multă ambiție 
dar apărătorii au reușit să re
active cai succes situațiile d.ifi-

cile si astfel golul a initârziaît. 
Din această primă parte a jo
cului două faze ne-au reținut 
atenția în mod deosebit. In 
min. 10, Madteuță l-a lansat 
pe Oaidă, acesta i-a pasat lui 
Voinea și centrul atacant de 
la Progresul s-a găsit singur 
cu portarul Groh, la câțiva 
metri in fața porții. Surprins

RC6lUlfgA 8LI! J : Preocupări în vederea 
organizării centrelor de învățare a înotului

și Băilești activi------------------------------------ <
* p» *■» Mtoal» |

poate de bună.
La Băilești, de exemplu, da

torită intensei activități des-

Și în acest an, în regiunea 
Cluj s-au făcut pregătiri inten
se în vederea atragerii unui 

cit mai 
elevi și 
centrele 

a îno-

K. CALARAȘANU
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Un nou curs de

număr 
mare de 
eleve în 
de învățare 
tulul.

Ce măsuri ș-au luat ? 
zultate 
acum ?
ne-am
Mladln,
regional UCFS Cluj.

a 
interlocutorul nostru — 
regională de notație a 
un plan de acțiune in 

organizării centrelor

Ce re- 
pînăs-au obținut

Cu aceste întrebări 
adre£>at prof. Octavian 
metodist al consiliului

irwfițare a înotului 
pentru pionierii și școlarii din Capitală 
Asociația sportiva a Palatului 

pionierilor organizează rncepînd de 
la data de 2 iulie, la bazinul din 
„Cotxoceni" un curs de inițiere în 
notație pentru pionieri și școlari. 
Cursul se va desiășura pe serii, 
pe toată durata vacanței de vară, 
lecțiile llind conduse de antrenori 
și profesori de specialitate.

înscrierile pentru prima serie se 
iac începînd de azi, la sediul Pa-

latului pionierilor intre orele 9—11 
(marți, miercuri, joi, vineri și sim- 
bâtâ) și 15—17 (marți : șl vineri).

Durata liecârei serii este de 14 
zile. La acest curs se pot Înscrie 
copii între 7—14 ani.

La bazinul de la Palatul pionie
rilor se poate ajunge cu troleibu
zele 81, 84, 88 șl 89 precum și cu 
tramvaiele 11 și 19.

centrul? 
centrul

— încă din luna mai 
început 
comisia 
stabilit 
vederea
de învățare a înotului de că
tre copii. Apoi, s-a trecut la 
popularizarea acestor acțiuni.

— Cînd s-a deschis
— De la 3 iunie

funcționează in bazinul aco

perit din Cluj. Aproape 300 de 

copii își însușesc tainele înotu

lui sub conducerea celor 
pricepuți antrenori clujeni, 
păcate, timpul nefavorabil
pune piedici, făcînd să intirzie 
dala începerii cursurilor in

mai
Din

ne

PAUL KADVANYI — ooresp.
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el însuși de situația extremț 
de favoraiboUă în came se găseai. 
Vodnea s-e rikuit și a expediat 
balonul exact Jn brațele feri 
Groh. în peniulttmail miinuit ai 
reprizei Kichens a avut e ooa~ \ 
zâe de a manca la fel de bună 41 
Erber a șutait și Mtodro, eu uni 
reflex excepțional, a respins o 
minge ca și intrată în poartă'.'

Ulterior, în edbapa Brogresu® 
s-a produs o Briximbare bine 
inspirată : V-odniea — care pier
duse toate dueHuriile directe cu 
Nuber, jucător mai tehnic și 
mai avantajat de fizic, — a 
fost înlocuit cu Stodcescu. A- 
ceâstă scihiimibare a fost uitMă.' 
Mai solid, Stoicescu l-a domi- 
nat pe adversarul său direct. 
El a făcut risipă de energie, 
deplasîndu-se pe toată' lățimea 
terenului și deregiind mecanis
mul apărării oaspeților. Stoi- 
cescu și-a marcat apariția sub 
lumina reflectoarelor și prin 
două șuturi spectaculoase in 
bară (min. 66 pi 68). De altfeij 
spre deosebire de Voinea care 
întârzia pasarea mingii și în
chidea jocul înaintării, Stoice®- 
cu a contribuit mai mult la or-ț 
ganâzarea acțiunilor.

Intre min. 64 și 80 am con
semnat și cele mai reușite faze 
de fotbal realizate de către e- 
chipa bucureșteană. în min. 64 
Maifteuță a driblat doi adver
sari și l-a „găsit" pe Mateianu 
în interiorul careului, de unde 
acesta a șutat plasat, deschi
zând scorul. Cinci minute mai 
târziu, Baboie, cîștigînd o min-» 
ge aproape de fanionul dini

V. PAUNESCU
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in plin sezon competițional
• Săritorii noștri porticiH ia an «are concurs Internațional tn capîteta Uaicnii Sovietice • Au tos» alcătuite 
selecționatele Bucurețtiului pentru concursurile de la Arad ți Tg. Mureș • Meciul de polo Steaua — Dinamo 

amina| pentru 30 iunie

P W Ieri după-a mia rl iu părăsit Capi
tel». pe calea aerului, cu destinația M>h- 
cava. cei trei săritori romîni. Paute/îmoo 
Danxseară, Gh Bana fi foa Gonea care 
*cr participa sî—btTâ *i dum'nîcl Ia un 
■tare amcars prroBpic. In capitala 
Uu-’-mij Sovietice se vor îutreee cei mai 
temi săritori djn U.K-S«S^ S.U.A.. RD 
GcrmiaJ. Japonia. Mexic. Olanda, 
landa. R P. Polonă. R -F. GermanJ, 

fi Eîvefia.

Sempre Avanii din nou la Bucure:
• Sîmbătâ seara, în „potcoava" 

stadionului Dinamo, echipa Sempre 
Avânți din Bologna va evolua din nou 
în fața publicului bucureștean. Pugi- 
liștii italieni vor întreprinde apoi un 
turneu prin țară, după cum urmează : 
25 iunie la Craiova, 29 iunie la Ga
lați, 2 iulie, probabil, la Constanța.

• Astă-seară, de la ora 18. sa 
disputa în grădina clubului Gri 
Roșie un cuplaj pugilistic în ca 
campionatului pe echipe al oraș 
București. în „deschidere" se îl 
nesc Dinamo-|-Voînța — Progresul 
în cea de a doua partidă. Rapid -H 
vița Roșie — Avîntul-|-Unirea.

ATITUD

PAUZE SUPĂRĂTOARE

fost în afară de

liber, rezervata juniorilor.

totuși bine d 
fi oprft aci. Dar.

12
Sâ •rgdsiiă

i Ioturile celor două selec- 
bururei:alcătuite ta vt-deres 

■frsnanale inlrreeri: BL CU- 
RE>T! I — BÂ1EȚI: Fmcu. \L Imu, 
Comtnsdhî. Tot A. Maxim,

D . Câprirescu : IETE :
F*«seEcb RoCant. Htcmtina Rambosec, 
H*mrieUe Tinroca. Cristina Balaban,

■ fiter: Gorrfât. Gutefria Tal pan, Mihaela
t, IW ut Târwâr ■■»!■. Cristina C rsu. Marina Wi- 
m. LxluO râ; BL'CLREȘTl II — BĂIEȚI: Car- 
bras, -100 Georgescu. Zager, Bota, Molar duc,

in cdc iutii bune condițiuni
concursul popular dc înot

Preacugări bi vederea argantzărn 

centrelor ie swâțare a iMtotai
riare dm pag. 1)

cc eu
’rebuie să 
instrucțiuni 

posibilitatea 
centre. 
Turda

Md

ta-

ele

WzmeFe
«pun 
f: in 
d* a 
refer 
Zlx'ăk

— Ce veți face cu elementele 
lentate ?

— Dună fncheierea cursurilor, 
fi trecute m grupa avansaților.

pentru perfecționare, urmind ca de 
la toarsnă copiii cei mai dotați sd 
Jie inclus; m secțiile de performanță j 
<2e dubanior rportrve clujene.

Const. Georgescu ; FETE : Zoe Resnicen- 
co, Gabriela Târniuceanu, Monica Dimes- 
cu, Agneta Sterner. Mihaela Drislorea- 
nu, Milena Dumitrescu, Tatiana Vulpea- 
nu, Roxana Sponsion': de, Mihaela lonescu.

rămas doar câteva săptămini este 
necesar ca asociațiile și duhurile 
sportive să ia de urgență măsuri pen
tru o bună desfășurare a întrecerilor. 
Spunem aceasta intruert intr-o serie 
de regiuni și. ceea ce este mai trist, 
dttar ia or fl București, uode eoo- 
dițule siat optime, comisiile de na- 
tațăe n-au făcut nimic in această 
privință. Se impune ia primul rrnd 
o intensă Popularizare prin presa lo
cală. prin stațiile de radioficare. prin 
afișe. Consiliile asociațiilor și clubu
rilor sportive vor trebui să treacă de 
îndată la înscrierea participant i lor 
Pentru Prima etapă a concursului 
popular.

Este de asemenea necesar ca clu
burile, asociațiile, precum și con
siliile orășenești și raionale UCFS 
«ă repartizeze la fiecare loc de des
fășurare a concursurilor instructori 
și antrenori care să organizeze între
ceri pentru toți înotătorii.

Regulamentul concursului nu 
tinde condiții deosebite pentru 
fâșurarea întrecerilor. Acestea 
pot desfășura, mai ales pentru 
mele două etape, in oricare apă
tătoare sau curgătoare, in colectiv, 
cu participarea mai multor concurenți, 
sau individual, contra cronometru.

AcordinduA-se interesul cuvenit de 
către organele locale UCFS și de că
tre comisiile de natație. concursul 
popular de înot poate și trebuie 
atragă la start un mare număr 
Înotători.

• n turul campionatului republican de 
polo a mai rămas de disputat o sin
gură etapă : a IX-a. Derbiul etapei și 
chiar al campionatului — meciul Steaua 
— Dina mo — nu se va putea desfășura 
insă duminică, deoarece aceste două 
echipe au dat lotului majoritatea iu- 
caturilor care ne reprezintă tara in tur
neul internațional de la Leipzig. Arest 
meci a fost reprogramat pentru duminic5 

iunie. Tot din etapa a lX-> au uwi 
fost aminate partidele Industria Linii 
Timi-oara — Știința București și I.C. 
Arad — Știința Cluj, care se vor des
fășura, de asemenea, la 30 iunie Așa 
im-ît. duminica aceasta, vor ave» țoc 
<i<Mr jocuril'* R «pid Btwur. ^ti — Cri- 
-acta Oradea și C.b.M. Cluj — Mureșul 
Tg. Măreț.

Spectatorii prezenți simbătă seara 
pe terenul Progresul, la întilnirea de 
campionat dintre formațiile Progre
sul București și Constructorul Galați 
au avut toate motivele să plece ne
mulțumiți de la această reuniune. Nu 
pentru că echipa lor favorită n-a dat 
satisfacție (se știe că Progresul a 
eiștigat partida cu 24—15), ci pentru 
slaba organizare a acestei importante 
gale. Intr-adevăr, organizatorii (clu
bul sportiv Progresul) nu s-au achitat 
nici pe departe de misiunea pe care 
și-au asumat-o.. „Surprizele", care 
s-au ținut lanț, au început chiar do 
la început.

Anunțată pentru ora 19, reuniunea 
n-a putut să înceapă decît la ora 
19.30. De ce oare ? Pentru că montarea 
ringului nu se făcuse după prescrip
țiile regulamentare. F.ste cunoscut fap
tul că. regulamentul de box prevede 
ca peste podeaua ringului să fie așe
zată fie o pîslâ groasă, fie rogojini 
sau covoare, care să protejeze pe 
boxeri în cazul cind aceștia ar cădea. 
Ei bine, ringului de la stadionul Pro
gresul îi lipseau materialele de pro
tecție, prelata fiind așezată direct pe

podea, în timp ce aceste matei 
făcute sul, stăteau sub schela 
gului. Tn asemenea condiții, fir 
delegatul general al reuniunii n-a 
mis începerea galei decît după ce 
iuția boxerilor a 
pericol;

Ar fi fost 
„surprizele" s-ar 
la jumătatea reuniunii s-a făcui I 
nou o pauză supărătoare. Ce se I 
tîmplase ? Unul dintre stîlpii de J 
ținere ai ringului s-a desprins de] 
locul său, ajungi nd aproape pari 
cu podeaua, astfel că corzile HngJ 
atîrnau pe jos. Pe bună dreptate sd 
tatorii și-au manifestat nemulțumi 
față de ușurința cu care clubul on 
nizator s-a ocupat de buna desfa 
rare a acestei întâlniri de eampiol

Față de cele intimplate, eonsideJ 
federația de specialitate trei] 

atragă serios atenția tovarășiloq 
clubul Progresul, în așa fel i| 
viitor reuniunile organizate r 

str. Dr. SL.j
Pentru

eă 
să 
la 
pe
moșul teren din 
să decurgă normal. Pentru că? 
urma urmei, in joc este și presti, 
clubului...

Mihai Bucur - învingător
Tradiționalul concurs de schi „Cupa 

Valea Albă" s-a bucurat de un fru
mos succes, datorită dîrxenîei concu- 
renților, bunei organizări și, des-tgtir, 
timpului favorabil.

Cursa de slalom uriaș (două tr-in- 
șe a cite 35 de porți) a fost ciștigată

întreceri disputate la parașutism și planorism

in „ Aibă
reprezentantul a

pre- 
des- 

se 
pri- 
stă-

prof- A. URMUZERCU 
antrenor federal

să 
de

Pc aerodromul CTincenî. fruntașii 
sportului cu paradin Capitală și-au 
disputat timp de trei zile mtîietatca 
în cadru! etapei regionale a campiona
tului republican «ie parașutism pe amd 
1963. Condițiile atm« 
bile au influențat în 
zultatrie. La sfir-îtui 
turi individuale (600 m cu deschidere 
imediată și aterizare
1 000 ni cu deschidere
rașulei) clasamentul arată a-tfcl : 
cului : 1.
2 Cornel Serghianig 614312 p. ;

S i • 633.818 p. : 4. >t-*ian Bă- 
căoanu 609.993 p. ; 5. Ionel lordă- 
nescu -561,316 p. ; 6. Andrei Coinan 
511.080 p. ; 7 Ion Roșu 533,996 p. . 
8. Mircea Ciobanii 506.830 p. ; 9. Emil 
Dumitra m u 503.863 p. ; 10. Nicolae
Grămescu 501.151 p. ; feminin: 1. Elena 
Băi-ăoanii 483r4^” p- 2. Elisabeta Min- 
ctdescu 365.019 p. ; 3. Elisabetn Po- 

p. ; 4. Elena Brînzaru 
Maria Bistrițeanu 186,

os ferice nefavora- 
mare măsură re- 
celor Jenă sal-

la punct fix și 
mlirriată a pa-

ma*-
Gheorghe lantu 655.853 p.:

3.

35 de centre de inițiere în sport
(Umere di, pag. 1)

sport. La 
tivii sint 
vinstă. Ei 
Bă arunce 
oină etc.

Si 
Și 

oe

fâșurate la centrele de atletism 
fotbal un mare număr de tineri 
tinere vin acum pe terenurile 

centrul de atletism spor- 
repartizați pe grupe de 

învață să sară, să alerge. 
Ia distanță cu mingea de 
Pregătirea tinerilor atleți

a fost încredințată profesorilor 
educație fizica Marga 
Marcel Roșu.

Si la Băii ești, ca 
toate localitățile din 
are o mare pasiune 
De aceea și centrul de inițiere în... 
fotbal se bucură de atenția tinerilor. 
Pentru început, 49 de copii, sub con
ducere? antrenorilor Florin Iureș și 
Jon Nanii, pătrund în tainele jocului 
cu balonul rotund. „Cen<trul“ func
ționează pe lingă asociația sportivă 
A G.A.C. „Congresul al III-lea“ și 
asociația siportivă Recolta ,.23 Au
gust “ Centrul de fotbal a fost în
ființat recent, punîndu-se accentul în-

Constantin
de 
si

înde altfel 
țară, tineretul 
pentru fotbal.

deosebi pe pKkâ și juniori pină la 
virsta de 17 ani.

In comuna Btstreț, din același ra
ion, a luat ființă, recent, pe lingă 
asociația sportivă Dunărea, un cen
tru de inițiere in_. natație. Lecțiile 
de înot, conduse de profesorii de 
educație fizică Ștefan Bă’.o; și Chifu 
Origen, se desfășoară pe lacul Căiu- 
găreni. Cu deosebit interes iși des
fășoară activitatea și centrul de tir 
din Băîiesti.

Acest centru, care funcționează pe 
lingă asociația sportivă „Tractorul", 
este frecventat de 280 de sportivi.

Ir. raioanele Baia de 
Vinju Mare insă, deși 
diții pentru înființarea 
de inițiere, precum și
partea tinerilor, totuși consiliile ra
ionale UCFS nu au luat pină in pre
zent măsurile corespunzătoare. Cind 
vom avea prilejul să înserăm în co
loanele ziarului vești îmbucurătoare 
cu privire la activitatea centrelor de 
inițiere din aceste raioane ?

Aramă 
există con- 
unor centre 
interes din

pescu 269,744
207.898 p.; 5.
516 p.

ir
la lași etapa a doua t 

republican de planorism, 
întreceri participă primii zece pla- 

cîasaji în etapa anterioară : 
(Buc.) 6630 p. ; Va- 

~ ; Nico-
Iosif Și-

Astăzi începe 
campionat uhu 
La 
fiorișli 
Mircea Finescu 
lent in |tewia--u (Buc.) .»<).’><) p. ; 
lae Mihăiță (Buc.) 4510 p. ;

Ilmen (Brașov) 2224 p. ; Gheorghe Ște
fani (Brașov) 2128 p. : Mihaj Rindea 
(Buc.) 2008 p. : Viorel Cișma.ș (Arad}, 
Petre Zenovei (Iași). Zoltan Nagy (Tg 
M-ure.ș) și Gheorghe Steliu (Brașov) 
toți cu cîte 1371 p.

la mare luptă de 
ciației sportive Carpați Sinaia, M. 
Bucur — urmat la numai două 
cimi de secundă de Eugen Șan 
(Caraimanul Bușteni), care s-a 
marcat, de altfel, de-a 
tregului sezon de schi, 
primilor 10 concurenți ; 
68,6; 2. E. Șandru 68.8;
(Dinamo Brașov) 69,5; ‘ 
(Caraimanul) 69,7; 5.
păți) 70,1; 6. I. Secui 
71.0;
8. N. 
74,0; 
naia) 
77.8.

Deoarece 
prelungirea 
Brașov va 
alt concurs, tot pe Valea Aibă.

lungul I 
Iată ordil 
1. M. Bu 
3. N. fol

4. M. End
P. Clinei (Ci 

(Caraimarf 
7. M. Focșeneanu (Caroați) 71 

Șuteu (Casa Ofițerii»! Brjd
9. Dun Focșeneanu (VoinjH 
76,3; 10. V. Șuteu (Di!

pern]
Ofi^r

starea zăpezii 
sezonului, Casa 

organiza la 30 iunie

MIHAI BOTA — cot

i,a .ItJcL i Wt

0n reușit concurs Iu Breșa®
Cu prilejul înființării secției de 

scrimă, asociația sportivă Dinamo 
Brașov a organizat, zilele trecute, o 
intîlnire cu formațiile S.P.C.

Desfășurata in sală Dinamo. întil
nirea a fost urmărită de numeroși 
spectatori și ea a constituit o bună 
propagandă pentru scrimă.

T^a toate cele trei probe ale întîl- 
a revenit trăgătorilor 

după cum urmează : 
: S.P.C.—Dinamo Bra-

Istrate — 4. Mihăileanu 
3. I. Tudor

nării, victoria 
bucureștenî, 
floretă băieți 
sov 1.3-3 (N.
- 3, Al. Istrate - 3. I. Tudor - 3, 

; respectiv Klug — 2 și Brendorfer — I);
floretă fete : S.P.C.—Dinamo Brasov
11—5 (Văduva —3. Tudorache — 3, 
Petrișor — 3, Wasserstrom — 2, respec-

Pîstarziî bucureșteni în întreceri
Pte velodromul din parcul sportiv 

Dinamo s-a desfășurat o parte din 
probele prevăzute in etapa orășe
nească a campionatelor republicane. 
La startul lor au fost prezenți cei 
mai buni pistarzâ din Capitală.

Iată rezultatele înregistrate: 1000 
m — 1. VasRe Burlacu (Steaua) 1:12,08 
(col mai bun timp realizat de un 
ciclist romin pe velodromul Dinamo 
din anul 1954), 2. D. Popovici (Di
namo) 1:16 09, 3. D. Paraschiv (Dina
mo) 1:17,02; urmărire individuală 
(4 000 m): 1. V. Burlacu (in serii a

iar în finală 5:26.08), 
(Dinamo) 3. Gh. Va- 

viteză: 1. D.

realizat 5:25,00
2. D. Peneseu 
silescu (Steaua); viteză: 1. D. Po
povici (Dinamo), 2. P. Tache (Dina
mo), 3. C. Voieu (Steaua).

Au avut loc și două probe rezer
vate juniorilor. învingă tarii : Gh. Ra
du (Olimpia) la urmărire individuală 
(2 000 m) și formația Steaua la ur
mărire echipe.

întrecerile continuă astăzi cu pro
ba de urmărire echipe seniori și 500 
m cu start de pe loc juniori. Primul 
start se dă la ora 16,30.

tiv Baummiiller —4 și Bucholzer 
sabie; S.P.C. — Dinamo Brașov 1 
(Dumitru — 4, I. Tudor — 3, N. Istij 
— 2, Mihăileanu — 2, respectiv 
cușan — 3 și Klug 2).

• Duminica viitoare este program] 
nouă etapă în campionatul de calO

care faza interregiuni. La Bucure\ 
Semănătoarea — Metalul Pitești (I 
la Tg. Jiu: S.S.E. Tg. Jiu — S.a 
Giurgiu (f.); la Craiova: ElectroPutl 
— A.S. Cartojani (m). I

• SE ÎNTREC JUNIORII. încep
de la 28 iunie, in patru orașe ale I 
rii încep jocurile interregiuni 
cadrul campionatului republican I 
juniorilor. Iată cum au fost repaJ 
zate echipele participante la faza I 
terregiuni: Giurgiu: București-on
Dobrogea, Galați, București-regiur] 
Brașov: Ploiești, Mureș-A.M.. Ban 
Argeș, Brașov; Cluj: Suceava. Ii 
Bacău, Cluj; Baia Mare: Maramu] 
Hunedoara, Crișana, Oltenia.

• Luni 24 iunie, de la ora bd
în sala de jocuri sportive de la I.q 
va avea loc prezentarea referatd 
,,Antrenamentul blocajului in condl 
apropiate de joc și în jocli. Pe el 
îl vor prezenta Traian Penea și Pi 
Erdeli. Sînt invitați toți antrenorii 
volei din București. ,
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Întîlniri internaționale
MINERUL BAIA MARE — CERNO 

MORE VARNA 2—2 [0—0)
BAIA MARE 19 (prin telefon). Peste 

6 000 de spectatori au urmărit un joc 
de mare luptă, terminat cu un rezul
tat de egalitate. Oaspeții au condus 
cu 2—0 prin punctele înscrise de Bo- 
gomilov (min. 47) și Dudunov (min. 
49). Replica băimărenilor este puterni
că și în min. 53, Soo reduce din han
dicap : 1—2. Gazdele presează în con
tinuare și după citeva ocazii ratate 
Tritu este faultat în careu, după ce 
scăpase de toți apărătorii ieșiți în 
cale. Uivari execută impecabil lovi
tura de la 11 m: 2—2. Raport de cor- 
nere 8—1 (5—0) pentru Minerul.

oaspe-

are o 
singur

S. VASILE-coresp.

C.S.M. REȘIȚA — BUDUCINOST 
TITOGRAD 4—1 [3—0]

REȘIȚA 19 (prin telefon). Peste 4.000 
de spectatori au răsplătit cu vii aplau
ze frumoasa victorie obținută miercuri 
după-amiază de C.S.M. Reșița in com
pania echipei Buducinost Titograd, 
întreaga formație reșițeană a făcut o 
frumoasă demonstrație fotbalistică mai 
ales in repriza 1, jucînd viu, rapid

cu multe faze spectaculoase și punind 
deseori in dificultate apărarea 
ților.

Chiar din min. 2, Sfîrlogea 
mare ocazie de a înscrie, dar,
cu portarul, se pripește și trage ală
turi. în min. 12. Rednic marchează 
primul gol in urma unei centrări pri
mită de la Varga. în min. 24, Scin- 
teie ridică scorul la 2—0, pentru ca 
în min- 40 Varga să pecetluiască sco
rul reprizei : 3—0. în ultimul minut al 
primei reprize oaspeții au și ei o oca
zie de a înscrie, prin Franovicl. dar 
Bocianu reține spectaculos.

La reluare, oaspeții au un 
țiativa și reușesc să înscrie 
54 prin Cerici : 3—1. Dar în 
Pătrașcu majorează scorul la 4—1.

A arbitrat corect Cruceanu (Arad). 
C.S.M. : Boceanu — Spălățelu. Apro 
II, Budei — Georgevici, Comisar — 
Rednic (Sporea), Pătrașcu. Varga, 
Sfîrlogea. Scînteie. Buducinost : Dedo- 
vici — Kovacevici. Savkovici. Pavlo- 
vici — Rasovici, Sacovici — Cerici, 
Perovici (Stanici). Milici (Rakosici), 
Franovici, Radunovici.

timp ini- 
în min. 
min. 87,

IANCU PLÂVIȚU — coresp.

Progresul a învins pe Kickers Offenbach

(Urmare din pag. 1)

colțul terenului, a centrat inalt în fața 
porții și Oarda, ridicindu-ee peste un 
buchet de jucători, a inscr.s frumos 
cu capul, pecetluind scorul acestei 
partide : 2—0 (0—0) pentru gazde.

Faza din min. 44. pe care am no- 
tart-o la începutul cronicii, a consti
tuit punctul culminant al evoluției 
«xjhtpei ăLâekecs Ofleobacb. Aceasta 
a fost cea Tnai clară ocazie de a în
scrie a xornuiție; veit-fermaite șl din 
acest mnmer.t forța *sa de joc a scă
zut treptat. Kickers Offenbach este 
o echipă bună și specialiștii care au 
văzut-o la Ploiești au menționat fap
tul că pe stadionul Republicii randa
mentul jucătorilor oaspeți a fost su
per ioc celui pe care l-au dat in fața

mare rază 
al unei 
termine 

partidă, 
ca jocul 

peste 19 000

de 
tehnici 
învin- 
eehipa 
să fie

publicului ploieștean. Ne-a impre- 
monat in mod deosebit interul sting 
Erber. jucător cu o 
acțiune si beneficiar 
valoroase. Dorind să 
gâ toane in această 
Kickers a contribuit
interesant, să placă celor 
de spectatori.

Arbitrul Mihai Popa 
foarte bine.

PROGRESUL: Mindru 
Nedelcu. Caricaș, Colceriu 
D. Popescu — Oaidâ. Mat ei a nu. Voi- 
nea (Stoicescu). Majteuță. Baboie.

KICKERS OFFENBACH : Gron - 
SAluthetes. Nuber, Sattler — Straucn, 
Benz — Stnebeck, Lotz, Pock, Erber, 
Siiss.

a condus

(Cosma) — 
- loniță.

ȘTIRI ȘTIRI
DUMINICA. IN NOCTURNA : 

PROGRESUL — STEAUA

Două din echipele bucurestene, 
Steaua și Progresul, se vor întîini 
duminică într-o interesantă partidă 
amicală, care se va desfășura în noc
turnă (de la ora 20) pe stadionul Re
publicii. De reținut că în caz de ega
litate, echipele vor executa cite 11 
lovituri de la 11 m.

JOCURILE DE „B" ȘI JUNIORI 
DIN CAPITALĂ

se va disputa duminică, la ora 17.30, 
pe terenul Gloria.

Tot duminică sînt programate și 
meciuri din cadrul campionatului re
publican de juniori. Ele se dispută 
astfei: Teren Casa Scinteii, ora 9: 
C.S.S. — Centrul 23 August; Teren 
Dinamo I, ora 10.45 : Dinamo Bucu
rești — S.S.E. Ploiești ; Teren Dinamo 
I : Dinamo Obor 
Teren 23 August 
nr. 2 — Portul 
August III ora
Electrica Constanța ; Teren 
ora 10 : Steaua —

• Restanța de 
etapa a IX-a a returului, dintre Știința
Cluj și Farul Constanța se dispută 
la 27 iunie la Cluj.

Ultima etapă a categoriei B progra
mează în București partida dintre 
Metalul și C.S.M. Sibiu. Acest joc

— Știința București; 
III. ora 10,45 : S.S.E. 
Constanța ; Teren 23 
13 : S.S.E. nr. 1 — 

Steaua. 
Unirea Rm. Vîlcea. 

categoria A din

CONCURSURI, REZULTATE

Peste primul gard ! Aspect din întrecerea finală a alergătorilor de la 
locspecial de educație fizica, care a avut

BUCUREȘTI. în organizarea Clubului 
sportiv școlar a avut loc, pe stadionul 
Tineretului, un concurs la care au par 
tic i pa' elevii efr ;□ SSE 1 și 2. Viitorul 
și CSS Citeva rezultate; Jl NIORI I: 
lungime: I). Duțuâescu (CSS) 6.56; 
JUNIOARE I: înălțime : Maria .Mâr- 
cineanu (CSS) 1.15; JUNIOARE II: 
60 m: Aura Petrescu (SSE 2) 8.2; 
înălțime: Aurelia Vrzeanu (SSE 1) și 
Cezura Dafinescu (CSS) 1,35; luntrime: 
Gabriela RăduJrscu (CSS) .>.60; Elisa- 
brta Scavciu (SSE 2) 5.20. (tdr. lones- 
CM-rorr-p.).

TURM MĂGURELE. întrecerile cam
pionatelor raionale pentru copii, desfă
șurate în localitate. au reunit la start 
235 de mici aticii, dintre care 111 de 
fete. Rezultate frumoase au obținut re- 
prr7'*nLan|ii școlilor de 8 ani din co- 
munrle izlaz (prof. V Bâ rbtdes.ru). Lița 
(prof. Stela \eicbec») etc. BĂIE'|I : 
60 m : P. Meri-anu (IM) 8.7; 200 ni: 
1. Duțâ (Olteanca) 27*5; 500 ni: 1.

90 mg, 
recent la

Dixță 1:11,0; lungime; 
(Olteanca) 4.50: înălțime : 
(Bădtdrasa) 1.40: greutate: A. Drajgu 
(TM) 9,70; FETE: 60 m: FI. Biță 
(l.ița) 9,4; 300 m: M. Cojoacă (L) 
51.2; lungime : Ec. Ioana (I ) 3.9.» ; 
greutate: Gh. Vidu (Izlaz) 8,12. (St 
Crislea-coresp.).

DESPRE... „EXCEPȚII*4

Nu o dată am consemnat frumoasele 
realizări obținute în dezvoltarea atletis
mului d«* masă în raionul Ciinpttlung 
din regiunea Suceava. în general, se 
muncește cu multă tragere de inimă in 
această direcție și asociațiile sportive 
se-ntrec în organizarea de concursuri, 
in atragerea sprr practicarea atletismului 
a unui număr cit mai mare de tineri și 
tinere Preocupar«*a este. deci, evidentă. 
Dar, inai sînt unele wexcepții“. unele 
asociații sportive care încă mai con
sideră atletismul un sport „complicat*4, 
greu de organizat și, ca atare. îl... oco-

-- -----------------------------------------------------------

M.
FI.

Mihăită 
Runcs<u

la concursul școlilor medii cu program 
Brașov.

Foto : Gh. Corcodel

de 
ca 
re
fi

ll în 
eu
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Activitatea la zi
VERIFICAREA LOTURILOR DE 

TINERET
Pe gimnaștii noștri fruntași îi aș

teaptă două importante competiții in
ternaționale. Este vorba de ..Cupa Eu
ropei" (masculin), programată la Bel
grad la începutul lunii iulie și de în- 
tîlnirea R.P R. — R. P. Ungară (re
prezentative de tineret).

întâlnirea cu echipele de tineret ale 
R. P. Ungare este programată la 29 
iunie, în orașul Constanța. în vederea 
alcătuirii echipelor selecționate ale 
R. P. Romine, sîmbătă de la ora 17, 
în sala federației de gimnastică din 
șoseaua Iancului, va avea loc un con
curs de selecție.

A DOUA ETAPĂ A „CUPEI 
SPORTUL POPULAR"*

gimnastică, întrecere organi- 
ziarul nostru în colaborare 

pentru

Duminică, de la ora 9, în sala D*- 
namo din Capitală, este programată 
etapa a doua a „Cupei Sportul popu-

Iar" la 
zată de 
cu federația de specialitate 
gimnaști: și gimnastele care evoluează
la categoria maeștri. După cum se știe, 
prima etapă a acestei interesante în
treceri pe aparate a avut loc la 2 iunie 
și s-a bucurat de un frumos succes.

Etapa a doua programează pentru 
fete două aparate : sol și sărituri, la 
care se va concura atît cu exerciții 
impuse cit și cu liber alese. întrucît 
în apropiatele concursuri internațio
nale glmnaștii noștri vor trebui să 
se prezinte bine pregătiți cu exerci
țiile liber alese, s-a hotărît ca la cea 
de a doua etapă a „Cupei Sportul 
popular" băieții să nu mai concureze 
cu exerciții impuse, astfel că dumi
nică îl vom putea urmări pe gimnaști 
la toate cele șase aparate cu exerci
țiile liber alese cu care ei se vor pre
zenta și în viitoarele concursuri inter
naționale.

lese. Numai așa se poate explica, 
exemplu, situația survenită reenit. 
prilejul desfășurării campionatului 
publican, etapa pe asociație, pentru 
niori, cîn-d unde asociații sportive 
raion — și este vorba de asociații
mari posibilități — au... uitat de această 
importantă competiție ! Pot fi. desigur, 
puse multe întrebări profesorilor de 

educație fizică și instructorilor care v- 
veau datoria să ia din timp toate mă
surile pentru a asigura pregătirea șt 
participarea juniorilor la această etapă 
a campionatului. Astfel, este de neînțeles 
de ce nu s-au organizat întrecerile (a 
asociația Știința-Cîmpulung a iu*enlui 
Dragoș Vodă, unde învață peste 5W0 de 
elevi și unde există profesori cu califi
care cum sînt A. Frățeanu, V. Păuu 
sau 0. Frățeanu. Nici la Constructorul 
CîmțOung (școala profesională de con
strucții), Ia Silvicultorul (centrul școdir 
forestier). Feroviarul, Rarău, Voința uc. 
nu s-a desfășurat faza pe asociata a 
campionatului de juniori.

Dr or aceste wr«c«pții* ? De o *»- 
seotrnea nepăsare cînd în alte asocc><n 
s.partive atletismul constituie pre«» u- 
parea principali în munca activist; iar 
«tporlivi. a profesorilor de educație fi
zică ?

A ceste lipsuri, a căror analiză te 
impune desigur cu toată exigența, n - ut 
just sesizate chiar de către comisia ■ • 
ioruilă de atletism, ceea ce dovedi ie 
că membrii comisiei sînt. In primul rtnu, 
nreocupați de eliminarea deficiențe >»r 

încă existente. Și acest lucru este d ■ >- 
sebit de îmbucurător.

! Treptele
cunoașterii

(Urmare din pag. 1)
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CONCURS SPECIAL PRONOEXPRES
posedă și bilete SPORTEXPRES au 
următoarele șanse :

FINALELE CAMPIONATELOL 
REPUBLICANE ȘCOLARE

Abia încheiat concursul republican 
pentru copii, la care au participat 
mulțl gimnasti fruntași din școli, și 
iată că o altă întrecere de amploare 
se află în fața școlarilor gimnaști. în 
zilele de 29 și 30 iunie sînt programate 
în București finalele campionatelor 
republicane școlare concurs așteptat 
cu interes de iubitorii sportului 
Capitală.

4 
t

î

* 
I

Concursul special Pronoexpres din 
26 iunie se deosebește de ceie organi
zate pînă acum. Motivul ? în afara 
numeroaselor premii acordate GRA
TUIT din fond special (2 AUTOTU
RISME, motociclete, scutere, televi
zoare, magnetofoane, mașini 
lat rufe etc.), participanții 
concurs special Pronoexpres 
sedă bilete SPORTEXPRES
la atribuirea unor premii SUPLIMEN
TARE printre care : O MOTOCICLE
TĂ, televizoare, frigidere, aragazuri, 
ș.a

Deci, la concursul special Pronoex
pres din 26 iunie, participanții care

— de a obține premii în bani la 
extragerea obișnuită de 6-f-2 numere 
din 49 de la concursul special Prono- 
expres ;

I.a tragerea Pronoexpres din 19 iunie 
1963, au fost extrase din urnă următoarele 
numere : 38, 18, 6. 26, 20, 45. Numere de 
rezerva : 40, 16. Fond de premii :

Tragerea următoare, tragere 
din 26 iunie a.c., va avea loc 
rești.

395 384 lei. 
speci ilă, 
în Bucu-

cea mai înaltă treaptă tînărul este 
însofil de un maistru care nu l-a lucrat 
decît pentru finiș. Și atunci „paterni
tatea” este disputată de doi, de trei 
sau de... știu eu cîfi... „părinți”.

La Timișoara, „laboratoarele 
bine definite și stabilizate : 
sportivă de 
Iar Banatul, 
orășenesc, 
cîfiva ani 
sportivă a 
fefife din orașul parcurilor căuta 7— 

unei 
Felicia 

i Anca 
legate 

s certau 
Acum, 

Nemetz

” sînt
Școala 

elevi. Clubul sportiv sco- 
Șființa, Clubul 

Victor Chita 
în urma la 

elevilor. Printre

sportiv 
era cu 

Școaia 
miile de

Activitate compctițianală

de spă
la acest 
care po- 
participă

— de a obține premii suplimentare 
oferite prin cele două extrageri de 
cite 6 numere de la concursul special 
Pronoexpres ;

LOTO CENTRAL

la trage-Premiile, întregi și sferturi de 
rea Loto-central din ziua de 14 iunie 1963 :

Premiul special B: 1x26.277 lei; Premiul 
special Q: 1x13.138 lei; Categoria 1: 5x 
13.138 lei și 2x3.284 lei; Categoria a Il-a: 
10x6.423 lei și 5x1.605 lei; ~ ’ 
lll-a: 18x3.542 lei și 17x885 
a IV-a: 28x2407 lei și 19x601 
a v-a: ‘
a Vl-a: 80x866 lei și 44x216 
a Vil-a: 110x633 lei și 58x158 lei; Catego
ria a VIII-a: 101x630 lei și 96x157 lei.

Premiul 
buletin abonament 

— de a obține premii la tragerea E,elca diu Poiana
Sportexpres — trim. II.

— de a obține premii suplimentare 
prin extragerea de 5 numere pentru 
posesorii de bilete Sportexpres care 
participă la concursul special Prono
expres ;

43x1501 lei și 38x375

Categoria a 
lei; Categoria 
lei; Categoria 
lei; Categoria 
lei; Categoria

special a fost cîștigat pe un 
de participanta Mare 
Brașov.

Rubrica redactata de Loto-Pronosport.

S-a prelungit vîazarea la APORII!
Biletele se pot procura pîna VINERI 28 IUNIE A. C.

I

in țară
• Sîmbătă după-amiază și dumini

că dimineața, la Brașov, se vor des
fășura întrecerile fazei a 4-a a cam
pionatului republican de motocro -. 
Competiția este organizată de FP. ?.l., 
cu sprijinul clubului sportiv Steagul 
iwnj Brașov.

• La Galați și Bistrița vor avea 
loc duminică dimineață fazele re
gionale ale campionatului republican 
de viteză pe circuit, care progra
mează întreceri la toate clasele.

e Duminică după-amiază la Sf. 
Gheorghe, pe stadionul orașului, lotul 
republican de dirt-track va face o 
demonstrație de viteză pe pistă de 
zgură, probă mult apreciată de pu
blicul spectator.

♦ ț 
i 
i
1 
I

9—11 „diamante” : nucleul
echipe. Și le-a găsit. Pe atunci, 
Gheorghifă, Ana Nemetz sau 
Lucrefia aveau codițe subțiri, 
în fundulife roz sau albe și se 
a! cui penar este mai frumos. 
Felicia Gheorghifă și Ana I 
sînt maestre a'e sportului, iar echipa 
lui Chita s-a clasat pe locul 2 în cam
pionatul celor mai bune echipe femi
nine de handbal în 7. Echipa a purtat 
de-a lungul anilor diferise denumiri : 
Școala sportivă de elevi, Clubul spor
tiv școlar Banatul, Știinfa (acesta este 
și numele de acum). Fetele au fost 
aceleași, antrenorul (maistru) același. 
Și cîte ou s-au întîmplat ! Felicia 
n-avea destulă suplefe, Ana frăge>a 
p-ost „din unghi”, Anca Lucrejia, 
Hedviga Ziegler sau Rodica Bain sa 
descurcau greu „pe semicerc”. „Ah. 
exc;ama o dată antrenorul, pe semi
cercul acesta sînt un miiion de chestii 
de cunoscut și învă'at.

Timișo/enii — 
obișnuit să vadă 
pe „puștii” de 
Banatul, iar pe 
consacrînd-u-se 
„Barca” de la canoe — dublu 1 000 m 
— Radu Mircea și Alexandru Opriș, 
triplă campioană a R P.R. la juniori, 
a concurat îniîia oară pentru S.S.E., 
a cucerit cununa campionilor la Ba
natul și acum trage pentru Știința...

Exemplele sînt multiple, alcătu nd o 
bogată argumentație pentru demons
trație. Treptele cunoașterii sînt urcate 
logic și ferm. Nu numai la Timișoara I...

spectatorii — s-au 
de ia un an la a iul, 
la S.S.E., trecînd la 
„speranțele” d aci 
definitiv ia Șt.infa.

rbtdes.ru


ÎNCEPUTUL A FOST BUN!
Cînd Cristu Vinătoru a lansat 

ultima din eeria celor 3.200 de 
bile, punînd capăt — după 14 

ore și jumătate de întrecere dîrză și 
epuizantă — dublei întâlniri R.P. Ru
mina — R.P- Ungară, asistența a iz
bucnit în aplauze prelungite la a- 
dcesa sportivilor noștri. Intr-adevăr, 
aceștia reușiseră un succes de pres
tigiu pentru sportul popicelor din 
țara noastră, ciștigînd atit la fete, 
cit și la băieți.

După întâlnirea de duminică am 
stat de vorbă cu Onoao Istvan, antre
norul echipei feminine a R.P. Unga
re, care ne-a spus: „Am apreciat re
zultatul la fele ca real, reprezentând 
o diferență de comportare. Echipa 
dv. a luptai mai mult și mai bine și 
a știut să se orienteze pe pistă. Am 
considerat insă rezultatul de valoare 
medie. Acum, după ce am văzut evo- 
lutnd și pe băieți, apreciez și mai 
mult valoarea performanței și a 
sportului popicelor din țara dv.“.

Prin ce este semnificativ acest 
dublu succes și prin ce a bu
curat atît de mult pe iubitorii 

acestui sport ?
1. Echipele noastre și-au luat o re

vanșă strălucită, la diferențe aprecia
bile: 154 p.d. la fete și 181 la băieți, 
răstumînd astfel un raport de forțe 
care era favorabil sportivilor ma
ghiari (la ultimul meci, în 1961 cu • o 
diferență de 175 p.d. la fete și 59 la 
băieți). Reprezentanții noștri au știut 
să se mobilizeze pentru această re
vanșă, luptând cu încredere în forțele 
lor și cu convingere în victorie. Și 
au învins.

2. Performanța și cifrele realizate 
au valoare certă, în raport și cu adver
sarii întâlniți și cu rezultatele de la 
ultimele campionate mondiale. Re
amintind doar faptul că echipele R.P. 
Ungare s-au clasat pe locul II la 
băieți și IV la fete la C.M., la Bra
tislava, ar fi suficient pentru a con-

IUGOSLAVIA — SUEDIA 0—0

Aseară la Belgrad în primul joc din op
timile de finală ale .Cupei Europei" s-au 
tntUnit echipele Iugoslaviei și Suediei. Me
ciul a luai siirșit cu un rezultat de ego- 
Utate : 0—0. Astfel, pentru meciul revanșă 
de la Malmo, în septembrie, echipa Sue
diei are șanse de calilicare in .sferturi" 
Au jucat formațiile : IUGOSLAVIA ; Sos- 
hipi — Tomici, Penișici — Vasovrci, Po- 
povici, Sameriici — Eovacevlcî, Mibailc- 
vicl, Galici. lustdi, Skoblar. SUEDIA : Ml- 
holm — Beramark, L. Svensson — Gus- 
tavsson, Johansson, Mild — Hamlin, Jobss* 
wn, Eberg, Bakman. Persson.

M.T.K. S-A CALIFICAT IN FINALA 
C.E.C.

In finala .Cupei Europei Centrale* s-a 
Calificat M.T.K. Budapesta care în meci 
revanșă a dispus leii cu 1—0, în al doilea 
meci de formația iugoslava Jelezniceai (în 
primul meci : 1—1). Cealaltă finalista va
ii probabil tot o echipa maghiară — 
Vasas care în primul meci a cîștigat cu 
5—1 cu F. C. Torino.

• Federația de fotbal a U.R.S.S. a 
definitivat lotul care va participa la 
IMteliminariiie turneului otlaimpic. După 
cum «■ șl«e, echipa U.R.S.S. va juca 
lin primul tuir cu Finlanda, 22 iulie 
Sa Kiev, și 1 august la Helsinki. Până 
Btuinei, fotbaliștii sovietica vor susține 
două meciuri de antrenamoent cai for
mațiile Friedrikstadt (Norvegia) și 

' Ghencer-Bengeli (Turcia). Din lot fac 
i parte următorii jucători : Kotraikjaidze,

r—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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In cîteva rînduri
1 LUPTE CLASICE: I«a campionatele 
t mondiale de lupte clasice programate 
Intre 1 și 3 iulie la Hălsingboig (Sue- 

14lia) s-au înscris pînă acum 170 de 
. «portivi din 26 de țări, printre care 
U.R.S.S., Turcia, ban, R. P Romină,

• Japonia. R. P. Bulgaria, R. P. Un- 
’ gară etc.

BOX : Disputat la Londra, meciul de 
; box dintre ,greii“ Henri Cooper (An- 

și Casius Clay (S.U.A.) s-a în- 
teheiat în rundul 5 cu victoria prin 
rlr.o. tehnic a pugilist ului american. Clay 
!e®te neînvins în carieră și-l va întîlni 
pe învingătorul meciului Sony Liston — 
Floyd Patersson.

CICLISM ■ Etapa a cineea a Turului 
heielist al Elveției (Inlra-Les Diablerets, 
237 km) a revenit elvețianului Cimmi, 
cronometrat în 7 h 15:43 0. Etapa a 
șasea (Les Diablerets—Burgdorf, 187 
km) a fost cîștigată de danezul Fredy 
Eugen în 5 h 02:55,0. 1n clasamentul 
general individual continuă să conducă 
italianul Fezzardi.

BASCHET: în meci retur, contînd 
pentru semifinalele ,.Cupei campionilor 
europeni* la baschet masculin, echipa 
Real Madrid a învins cu scorul de 
90—67 (47—38) pe Spartak Brno. Pri

tura victoriile. Dar, sînt și alte ar- 
gumente prețioase. Trei jucătoare 
(Ghiaț.faș, Sziies, Gothardt) au trecut 
peste 400 p.d. și tot atâția băieți 
(Purje, Szemani, Vînătoru) peste 
850 p.d., pe când dintre oaspeți numai 
Vargane la fete și campionul mon
dial Szabo au reușit acest lucru. In-

Petre Purje, unul din jucătorii de l»azu ai echipei noastre masculine. în momentul 
bilei.

Foto : V. Băigeac
lansârii 

tr-un clasament individual, patru 
jucătoare (cele amintite, plus Lăpu- 
șăn) și cinci jucători (Purje, Szemani, 
Vinătoru, Micoroâu și Dumitru) sint pe 
primele 6 locuri (dintre oaspeți doar 
Vargane, Havelne și Szabo). Echipa 
noastră masculină a realizat un total 
(5.169) superior celui reușit la Bra
tislava (5.108), doj jucători (Purje

Iâsițin (portari), Ponomarev, Logofeț, 
Șeetcmev, Turianrik, Hurțiiava, Da
nilov (fundași), Mudrik. Maslov, Za- 
vidoDov, Szabo. Elba (mijlocași), Ba- 
• levio, Lotenowk:. Kazakov, Sev;- 
dov. Markarw. Matveev. Fadeev 
(inamtași). Antrenorul echipei este 
Viacesfaw Sotovaev.

• Al treiiea meci din cadrul se
mifinalei .Cupei Spaniei" dintre Bar- 
cetona și Valencia a fost ciștigat de 
Barcelona cu 1—0. Astfel, in finală 
se vor întâlni Barcelona și Saragosa 
(care a e&minat pe Real Madrid).
• In urma victoriei obținute cu 

5—2 în fața echipei Ajax Amsterdam, 
noua campioană a Olandei este Emd- 
hoven.

• Câștigătoarea „Cupei Angliei 
Manchester United, a jucat la Livor
no, daspunind cu 2—0 de selecpcnata 
locală.

• Federația de specialitate din Spa
nia a hotărât că in anul premergă
tor campionatului mondial, în cam
pionatul Spaniei nu va putea evolua 
nici un jucător străin.

• Echipa engleză de fotbal Wolver
hampton Wanderers și-a continuat 
turneul în Canada, jucând la Victo
ria cu o reprezentativă locală. Fotba
liștii engleză au terminat învingători 
cu scorul de 2—1 (1—0).

mul meci revenise lui Spartak cu 79— 
60. Pentru finală s-a calificat Real da
torită unui coș-averaj mai bun.

GIMNASTICĂ : Concursul ini ernațio- 
nal de gimnastică ,,Trofeul Braglia* 
desfășurat la Modena a fost cîștigat la 
individual de italianul Carminueei — 
57,65 puncte, urmat de Makhrin 
(U.R.S.S.) — 57,20 puncte, Stasny
(R.S. Cehoslovacă) — 57 puncte. Pe 
echipe, primul loc a fost ocupat de 
R.S. Cehoslovacă.

TENIS : Tenismanii sosiți la Londra 
în vederea turneului internațional de la 
Wimbledon, care va începe la 24 ionic 
participă în prezent la un concurs ami 
cal pentru cupa federației engleze Ti- 
nărul jucător sovietic Meîrevdi La în
vins cu 4—6 ; 6—3 ; 7—5 pe sud- 
africanul Keith Diepram. Alte rezultate: 
Palafox (Mexico) — Rubinoff (S.U.A.) 
6—4; 6—3; Matthews (Anglia) —
Duxin (Franța) 6—2; 3—6; 6—4;
Newcombe (Australia) — Thoma® Koch 
(Brazilia) 9—7; 6—4; Bungert (R FC.) 
— Frost (S.U.A.) 6—0* 6—2; Liha- 
eiov (U.R.S.S.) — Bresson (Franța) 
6—4 ; 6—4 ; Merlo (Dalia) — Kendall 
(Australia) 6—2 ; 6—3

(Agerpres) 

895 și Szemani 894) s-au apropiat de 
900, iar Purje (cu 334 p.d.) a întrecut 
performanța lui Luther (R.D.G.) la 
„izolate" (328, stabilită anul trecut la 
Bratislava), ceea ce reprezintă un 
rezultat de valoare internațională.

3. A fost o verificare reușită a se
lecționării, pregătirii și posibilităților

loturilor, ca și a perspectivelor. Lo- ; 
turtle — mult intinerite, mei ales cel ! 
feminin, in care au debutat trei ju- i 
călcare (Ghiarfaș, Moldoveana și I 
Trandafir) — a corespuns in general. I 
Antrenorii (F. Popescu la băieți și j 
Gh. Frunzeti la fete) s-au orientat 
bine în selecție, de altfel, ca și în 
pregătire. Pentru etapa actuală, gra
dul de Pregătire a fost bun. atit fizic 
și tehnic, cit și tactic. Posibilități de 
progres există; jucătorii și jucătoare
le au dovedit resurse fizice, tehnice 
și morale, cu care pot să obțină re
zultate mai bune decit în recenta 
intilnire (Lăpușan, Moldoveanu, Tran
dafir — la fete, Ivan, Dumitru, Mi
coroiu la băieți s-au comportat sub 
nivelul lor obișnuit sau mulțumitor).

ar, meciurile cu R.P. Ungară au 
constituit doar o primă etapă 
de pregătire în vederea „euro

penelor” din 1964. ESe au scos in e- 
vidență părțile bune, care trebuie în
tărite și dezvoltate, dar și lipsurile 
(imprecizie la „singuratice" și la 
diferite figuri la „izolate", multe bile 
goale, emotivitatea, scăderi în puterea 
de concentrare la unii sportivi, care 

: trebuie înlăturate pină la a doua eta- 
i pă, meciurile cu R.D. Germană din 
| noiembrie. Și sarcina aceasta revine 

deopotrivă jucătorilor, jucătoarelor șl 
i antrenorilor lor. Pregătirea trebuie 
I continuată și mai atent, in primul 
1 rind la echipele lor, pentru că ea stă 
la beza îmbunătățirii performanțelor.

P. GAȚU

Atletele poloneze sînt gata pentru întîlnirea de la Oradea
(Urmare din pag 1)

| Nowakovska 57,8; Ștefania Cybulko
(nu a alergat in acest sezon pe 400 
m) ; 800 m: Nowakovska 2:09,5; Hen- 
ryka Jozwikowa 2:13,6; Maria Rusz 
2:13,8; 80 m garduri : Maria Piatkow
ska 10,8; Halma Krzyzanska 11,6; 
lungime: EIzbieta Krzeszinska 5,86; 
Renata Hain 5,87 (6,02 m cu vint fa
vorabil); înălțime : Jarodava Bieda

1MTB-O declarație recentă, președintele 
C.I.O., Avery Brundage, a Bubiiniat cd 
Jocurile OHwpice «e vor ofta în viitor In 
fața unci probleme serioase datorita creș
teri) permanente a numărului țărilor mem
bre ale C.l.O. _Jn prezent — c spus el — 
106 țâri sînt membre ale C.l.O. și in vi
itorul apropiat numărul lor va crește, la cel 
puțin 120. In aceste condiții viitoarele 
ediții ale Jocurilor Olimpice vor ridica 
probleme »erioase de transport, cazare 
etc".

DIN NOU a intervenit un conflict între un 
campion mondial profesionist de box și 
federația internațională de specialitate. 
De data aceasta diferendul opune ,,World 
Boxing Association* campionului lumii la 
categoria ușoară, portoricanul Carlos Or
tiz, căruia nu-i mai este recunoscut tit
lul. Motivul ? Ortiz nu și-o pus în joc 
titlul în limitele termenelor fixate în fața 
americanului Kanny Lane.

PESTE 500 de delegați, reprezentând 20 
de țări, și-au anunțat participarea la vi
itorul congres al Federației internaționale 
de hochei pe gheață, care uxmeaza să 
aibă loc la Montana-Vermala (Italia) în
tre 7 și 14 august. Congresul va hotărî 
asupra unor modificări ale regulamentului 
Jocului de hochei care urmează să fie 
prezentate de o comisie specială.

CUNOSCUTUL ciclist francez Jacques An-

(osmonaufii sovietici 
s au reîntors pe Pamînt

Nava „Vo®»ok-6“ a aterizat în cursul celei de a 49-a revoluții, ața cum 
era stabilit, la ora 11,20 (ora Moscovei) la 620 km nord-est de Karaganda.

In cursul celei de a 82-a revoluții, ața cum era stabilit, la ora 14,06, nava 
„Vostok-5“ a aterizat la 540 km nord-vest de Karaganda.

In conformitate cu calculele făcute, cele două nave au aterizai la aceeați 
latitudine — S3 grade.

La locurile de aterizare, cosmonaut» au fost întîmplnafi de echipele de 
asigurare a aterizării, de prieteni, medici, ziariști și oficiali sportivi. 

Cosmonauții Valentina Tereșkova și Valeți Bîkovski se simt bine. 
(Agerpres)

De pe pistele de atletism
ÎN ORAȘUL Vitkovice, în apropiere 

de Ostrava, s-a disputat un concurs 
internațional de atletism ou participa
rea unor sportivi din Franța, R.S. Ceho
slovacă, Finlanda, Austria, R.D. Ger
mană și R.P. Polonă. Proba dc sări
tură cu prăjina a fost cîștigată de ceho
slovacul Tomoșek — 4,60 m. în acest 
sezon Tomașek a sărit într-un concurs 
disputat în Finlanda 4,80 m, stabilind 
un nou record al țării sale. Alic rezul
tate înregistrate: MASCULIN : 100 m: 
Delecour (Franța) 10,5; 200 m: Dele- 
cour (Franța) 21,0; 800 m : Jungwirth 
(R.S. Cehoslovacă) 1:54,8; 110 m gar
duri: Cbardri (Fnanja) 14,1; FEMININ: 
80 m garduri: Stolzova (R.S. Ceho
slovacă) 12,0; 100 m: Lehocka. (R.S. 
Cehoslovacă) 12,0; disc: Ulbricht
(R.D.G ) 52,45 m.

S1MBĂTĂ și duminică se va desfă
șura la Cracovia meciul international de 
atletism dintre echipele masculine ale 
R. P, Polone și Italiei. La ultimul lor 
antrenament, atleții polonezi au obținut 
rezultate remarcabile : Zielinski •— 20.6 
pe 200 m (record polonez egalat) ; 
Schmidt — 16,50 m la triplu salt; Sidlo 
— 80.93 m la suliță; Piatkowski — 
57,84 m la disc.

Din echipa italiană vor face parte 
Berruti. Moral*^, Meconi, Gasali și alții.

ATLEȚII japonezi participă la nume- 
I roase concursuri de selecție în vederea 
I Jocurilor Olimpice. Recent, Okamoto a 
! aruncat ciocanul la 64,62 m, iar Kawatu 

a sărit la „lungime" 7,55 m. Proba de 
săritură în înălțime a fost câștigată de 
'uigioga cu 2,00 m.

ÎN CADRUL unui concurs de atletism 
desfășurat la Budapesta, campionul eu
ropean Zsivotski a aruncat ciocanul la 
66,58 m. Sovak a cîștigat proba dc 
10 000 m cu timpul de 29:37,4. Proba 
de 3 000 m obstacole a revenit lui Mac- 
sar, cronometrat in 8:49,6.

R.D. GERMANĂ — POTSDAM — 
BĂRBAȚI : 100 m : Flanim 10,6 ; pră
jină : Meichert 4,60 m ; disc: Loseh 
52,54 na; suliță: Badel 74,09 m; FE-

Scrimerii sovietici la . „mondiale"
în vederea campionatelor mondiale 

de scrimă, care vor avea loc în luna 
iulie la Gdansk (R. P. Polonă), fede-

I, 69; Iwona Ronczewska 1,68; greutate: 
Jadwiga Kowalczyk 15,44; Ștefania 
Kiewlen 14,34; disc: Krista Mojek 
52,40; Kowalczyk 46,02; suliță : Isabela 
Grochal 48,12; Tereza Trukawinska, 
47,14 ; 4 x 100 m : Kinszensztein, Szy- 
roka, Halina Gorecka, Piatkowska
II, 8.

Echipa Poloniei va sosi la Oradea 
în cursul zilei de vineri.

quetil, de trei otî cîștigâtor al .Tuiului 
Franței* a hotărît, la sfatul medicilor, să 
nu participe la ediția din acest on a ace
stei competiții. Anquetil a declarat că a 
fost oprit de medici să ia startul .din 
cauza oboselii prea mari, datorată curselor 
numeroase la care a luat parte în actualul 
sezon*.

MECIUL de calificare în vederea ,,Cupei 
campionilor europeni** la rugbî disputat 
între campioana R.F. Germane, Viktoria 
Hannover-Linden, și campioana Olandei, 
Hilversum, a fost cîștigat de rugblștii 
vest-germani cu 12—3. Ei pornesc favoriți 
în meciul retur, care urmează să aibă 
loc în Olanda.

FOTBALUL profesionist francez trece 
printr-o serioasă criză financiară. După 
cum scriu ziarele pariziene, ca o primă 
consecință, trei echipe din divizia secun
dă, Troyes, C.A. Paris și Roubaix au 
anunțat că se retrag din această com
petiție. Mult moi îngrijorător — scriu 
ziarele — este faptul câ nu au putut ii 
găsite alte echipe dispuse să ocupe locu
rile rămase, vacante. De aceea, federația 
franceză de specialitate intenționează să 
reducă numărul echipelor diviziei secun
de la 16 în loc de 18 ca pînă acum

DISCRIMINAREA rasială, aflată „la modă" 
în aceste zile în multe state din S.U.A., 
nu cruță nici pe sportivii de culoare, aceia 

MEI : 100 m: Schneider 11,8. LEIPZIG: 
greutate femei: Liitge 17,06 m. LA 
JENA: 800 m: Siegfried Valentin 1:49,1; 
Knause 1:49,5.

CONCURS INTERNAȚIONAL LA 
TUNIS: 800 m Lurot (Franța) 1:55,6; 
3000 m obstacole Tcxereau (Fiianța) 
0:07,® ; 1500 m Vervoort (Finanța)
3:57,3.

LA INNSBRUCK : 200 m Jeli in glia us 
21,5; Kanfmann 21,6.

Alte rezultate înregistrate de atleții 
amerieani în cone ursul internațional de 
la Campton (S.U.A.) : 100 yarzi Hayes 
9,3 ; Gilbed-i 9,5 ; Russell și Morris 9,6; 
220 yarzi Plummer 20,6 ; llaye® 20,7 ; 
Drayton 21,1; 440 yarzi Williams 45,6; 
Plummer 45.6; Cavley 46,6; Tobler 
46,8 ; 080 yarzi Grothers (Canada)
1:47,1.; Haas 1:48,7; Tucker 1:49.1; 
Carr 1:49,2; 5000 m Halberg (Nona 
Zeelandă) 13:52,0; Globessy 13:53,2; 
Kid (Canada) 14:00,0; Clark 14:02,0; 
120 yarzi obstacole Jones 13,6; Boston 
14,2; 440 yarzi obstacole Cawley 50,8; 
înălțime Thomas 2,08 in , prăjină Pen-4* 
neill 4,98 ; Moms 4,89 m ; greutate 
Davis 19,03 m; O’Brien 18,64 ni; 
Gubnftr 18,54 m; Silvester 17,95 m; 
disc Silvester 62,28 m; Oerter 61,97 m; 
Babka 59,39 m; suliță Covellj 78,12 m.

Canotorii romîni participă 
la „Regata Criinau”

La sfîrșitul acestei saptanunt, pe 
apele lacului Grfinau din marginea 
Berlinului, se dispută tradiționala 
competiție de canotaj academic „Re
gata Grunau".

La această întrecere participă și o 
numeroasă delegație de sportivi ro
mîni. Ei au făcut marți deplasarea 
la Berlin, unde vor participa cu ur
mătoarele echipaje: 4—}—1 rame, 4-Ț-l 
visle, 8 Ț I (fete), 4Ț-1.2 fără cîrmaci 
și dublu (băieți).

rația unională de specialitate a alcă-- 
tuit următoarele echipe : floretă fe
mei : Alexandra Zabelina, Tatiana 
Samușenko, Diana Nikancikova, Ga-* 
lina Gorohova, Alla Sepelleya, Alla 
Liubevkina ; floretă bărbați : G. Sveș- 
nikov, V. Jdanovici, M. Midler, A. 
Șeveliov, I. Șarov, E. Jludko ; spadă : 
B. Habarev, A. Nikancikov, G. Kosm 
tava, I. Vitebsk!, I. Smoliakov, G< 
Kries ; sabie : I. Rîlski, U. Mavli" 
hanov, N. Asatlani, M. Rakita, V< 
Jitnîi, E. Vinokurov. Ultimul concurs 
de selecție a avut loc între 15 și 18 
iunie la Moscova. Au ieșit învingători 
la acest turneu Nikancikova, Șeveliov; 
Vitebski și Rîlski.

care aduc Americii numeroase medalii de 
aur de la J.O. și campionatele mondiale. 
Astfel, zilele trecute Wilma Rudolf, triplă 
campioană olimpică la Roma, s-a trezit 
trîntîndu-i-se ușa în nas atunci cînd a 
vrut să intre intr-un restaurant din orașul 
el natal Clarksville, statul Tennessee. Nu
meroși negri din oraș au răspuns acestei 
acțiuni pr)nfr-c mare demonstrație de pro
test, iar printre demonstranți s-a numărat, 
desigur, și Wiima Rudolf.

LUDVIG DANEK, un tânăr aruncător do 
disc din Cehoslovacia, este considerat 
un atlet cu mari perspective Așa cum s-a 
anunțai ia un concurs desfășurat recent 
el a obținut 60,94 m, a patra performanță 
europeană și a opta pe plan mondial. 
Ziarele cehoslovace subliniază că la an
trenamente el realizează și rezultate de 
62 m.

CEI 2000 de locuitori ai orășelului danez 
Aerse, pasionați ai sportului, doreau toarte 
mult să aibă șî ei o sală de sport. Dar 
cum s-o construiești cînd n-ai fonduri ? 
Cum însă în acest oraș erau mulți dona
tori de singe, cu toții au hotărît să re
nunțe la sumele ce li s-ar li cuvenit, ce- 
dînd banii pentru construcția sălii de 
sport. Se poate spune că noua sală va 11 
cu adevărat construită cu... sînge.
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