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In Capitală, ca ji în multe orațe din fără, 
s-au deschis centre de învățare a înotului. La 
marginea lacurilor sau în bazine, pa ape curgă
toare, mii de copii 
frumos și ufiil spart, 
razele soarelui. Cadre 
nori și 
gosfifi 
lor să 
înotul, 
fare a

deprind „tainele" acestui 
își călesc organismul sub 
calificate, profesori, antre- 
oameni entuziaști, îndră- 

— se străduiesc Ca elevii
instructori — 

de munca lor 
învețe cît mai repede și cit mai bine 
duna luncfionare a centrelor de îovă- 
înolului este o sarcină de mare răspun-

in-dere, atît pentru coi ca lucrează efectiv la 
sfeuirea noilor promoții de înotători, cît și pen
tru organizatorii centrelor: consiliile raionale 
și orășenești LtCFS și consiliile clllburîlor șî ale 
asociațiilor sportive. De buna funcționare a acea- , 
tor „școli ale naEafiei" depinde dezvoltarea ba
zei de mase a unuia din sporturile cele mei 
utile și mal îndrăgite de tineret și prin aceasta 
se asigură o temelie sănătoasă înotului de per
formanță.

fi
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In Capitală..,

Și acum... la treabă
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Atleții noștri virează selecția
pentru Balcani-Scandinavia 
cît mai multe norme olimpice

AII PIECAI
IA CAMi'IMAIflE MH9IA1E

CENTRE MOOEL...

, Desigur, experiența acumu
lată în anii trecuți în organi
zarea centrelor de învățare a 
înotului a fost folosită — în 
majoritatea cazurilor — și în 
acest an. Așa se explică faptul 
că la ștrandul Tineretului s-a 
creat o adevărată „școală" a 
tinerilor înotători. Ziarul nos
tru a relevat în numerele sale 
trecute popularitatea de care 
se bucură acest centru, arătînd 
că tot mai mulți copii se pre
zintă la bazin, darnici să în
vețe să înoate. Cadrele de spe
cialitate de aici se străduiesc 
Să folosească judicios timpul 
atfecbat lecțiilor, încearcă să 
deprindă cît mai repede la mi
cuții sportivi pasiunea pentru 
înot. Și se poate afirma, cu 
siguranță, că succesele obți
nute sint pe măsura eforturilor 
depuse atît de către instruc
tori, cît și de către sutele de 
Avi.

Un alt centru de învățare a 
înotului este cel organizat de

Clubul Metalul, la baza spor
tivă a asociației Sirena. Aflat 
în cel de-al doilea an de acti
vitate, acest centru este consi
derat printre cele mai bune din 
Capitală. Instructorul Gheorghe 
Radu se dovedește nu numai

R41D ANCHETA
un priceput tehnician, dar și 
un bun organizator și conducă
tor al centrului. Metodele sale 
de predare a noțiunilor ele
mentare de înot, de acomodare 
cu apa, sint demne de reținut. 
Ele scurtează timpul afectat 
lecțiilor de inoeput, astfel că

spre sfîrșitul ciclului copiii reu
șesc sâ înoate destul de bine.

La sfîrșitul lunii, prima serie 
de elevi ai centrului se va în
cheia. Tov. Gheorghe Radu se 
preocupă încă de pe acum de 
organizarea viitoarelor serii. 
Sprijinit și mai mult de consi
liul asociației Sirena (care a 
făcut eforturi lăudabile pentru 
deschiderea oentrului, în ceea 
ce privește amenajările nece
sare) și mai ales de către ac
tiviștii clubului Metalul, cen
trul de învățare a înotului de 
pe malul lacului Tei (posibili
tăți de acces : tramvaiul 5 și 
autobuzul 35) poate deveni o 
bază puternică pentru dezvol-

(Corttmuore in pag. 2-a)

își...
Stadionul „Vasil Levski" din 

Sofia găzduiește la sfîrșitul a- 
! cestei săptămîni un interesant 

concurs internațional de atle
tism. Este vorba de întîlnirea 
echipelor reprezentative mascu- 

! line și feminine ale R.P. Bul
garia și RP. Romine pe de o 

i parte, iar pe de altă parte este 
vorba de meciul dintre echipele 
R. P. Bulgaria și R.S.F. Iugo
slavia. Dacă mai ținem seama 
și de faptul că la aceste în
treceri au fost invitați să par
ticipe și cîțiva dintre cei mai 
buni atleți greci și turci, con
cursul de la Sofia este, de 
fapt, o... mică balcaniadă, o re
petiție generală înaintea între
cerilor din cadrul J.B. care 
vor avea loc in septembrie, tot 
pe acest stadion.

Concursul masculin, in mod 
special, este așteptat cu foarte 
mult interes datorită faptului 
că pe baza rezultatelor ce se 
vor obține la Sofia va fi al
cătuită echipa Balcanilor pen- 

1 tru întîlnirea cu reprezentativa 
i Scandinaviei. Pînă la ora a- 
ceasta, după cum a comunicat 

| secretariatul permanent al 
i J.B., în echipa Balcanilor au 

și fost selecționați 5 atieți ro- 
mîni: Vamoș (1500 m), Porumb 
și Spiridon (înălțime). Popov- 
schi (lungime) și C. Socoi (de-

cation). Restul... după concursul 
de sîmbătă și duminică !

Pentru atleții noștri, con
cursul de la Sofia are și o altă 
importanța: este ultima ocazie 
pe care o au pentru a-și putea 
realiza normele olimpice stabi
lite pentru perioada care se 
încheie la 1 iulie. Intr-o com
panie valoroasă, Grecescu și 
Lupu, Dăndărău, Popov schi și 
Calnicov, ștafetele de 4x100 m 
și 4x400 m și încă alții au 
toate posibilitățile să-și înde
plinească normele olimpice 
pentru probele respective. Le 
dorim succes I

M i r nouri di m inea ța, reprezenta» 
tiv» noastră de lupte clasice a 
plecat cu avionul la Helsingborg 
(Suedia) pentru a participa la 
campionatele mondiale. ediția 
1963. Cu o seară înainte, compo* 
nenții lotului R.P.R. au susținut 
ultima întîlnire de verificare în 
compania speranțelor olimpice. 
Selecționații a<u dovedit o bună 
pregătire tehnică și fizică.

Au făcut deplasarea, în ordinea 
categoriilor: D. Pîrvtdescu, I. 
Cernea, M. Bolocaa, I. Moca, I. 
Țărarui. Gh. Popovici și N. Marti- 
nescu. întrecerile pentru titlurile 
de campioni ai Iurnii se vor desfă
șura în sala „Idrottens Hus*.

litinerarii turistice pentru elevii de

Au-
16,15

18 :

Pe stadionul Republicii : 
ora 14,30 : Centrul „23 
gust" — Farul (j) ; ora 
Rapid — U.T.A. ; ora 
•Progresul — Farul.

Alte meciuri de juniori : 
Ciulești, ora 11: Rapid — 
Progresul Caracal; Voința, 
ora 9 : Voința — S.S.E. 2; 
|.23 August" II, ora 19 : Me
talul — C. S. Școlar; Di- 
lunw I, ora 11 : Dinamo 
Obor — I.M.U. Medgidia.

In plină vacanță de vară, pro
fesorii de istorie, geografie și 
educație fizică de la școala me
die nr. 11 „D. Gantemir* nu și-au 
întrerupt activitatea. De curî nd. ei 
au definitivat, ou harta în față, 
itinerariile turistice ale vacantei.

Un prim traseu va purta elevii 
de la această școală pe potecile 
umbrite ale munților. Traseul are 
drept punct de plecare în as
censiune, stațiunea Sinaia. De 
aici se va porni către Cota 1400. 
VIr ful cu Dor, Peștera, Bulboci, 
Padina, Piatra Arsă. Intr-un in
terval de 7 zile, devii d« fa 
„Gantemir* vor ajunge să cu
noască numeroase cabane din 
Bucegi.

frumuseților de neasemuit ale 
patriei ca și a înfăptuirilor regi
mului nostru democrat-popular.

Iubitorii apei se vor opri pentru 
o săptămină la gurile Dunării în 
frumoasa stațiune Sulina. In prea
labil. participant^ la această ex
cursie vor trece în revistă. în
treaga panoramă a Deltei, ca o-

Boxerii 
în meciul

GR A IOVA 26 (prin telefon). 
5 000 de spectatori au fost pre- 
acnți marți seara la întîlnirea in
ternațională dintre echipele Dina. 
,mo Craiova și Sempre Avânți (I- 
talia). Dinamoviștii, bine pregă
tiți de antrenorul D. Ciubotarii, 
a-u cîștigat întîlnirea cu scorul 
de 13—7.

Cde mai frumoase partide le-au 
furnizat FI. Pătrașcu — Enzo 
Raggini și I. Marin — Antonio 
M&nigliulO' De la primul și pînă 
la ultimul sunet de gong Pătraș. 
cu a punctat cu mare precizie serii 
de lovituri la figură și la corp, 
în timp ce boxerul din Bologna a 
preferat loviturile laterale, lip
site uneori de claritate. Pătrașcu 
fi învins la puncte. La «seniimij-

AjI doilea itinerar — pe aceeași 
durată — cuprinde principalele 
stațiuni de pe valea Prahovei : 
Sinaia, Bușteni. Azuga, Predeal, 
Timiș... Popasul elevilor bucureș- 
teni în toate aceste așezări va fi 
un minunat prilej de cunoaștere a

Din „obiectivele" 
vacanței

prin la /soecaa, Tulcea și în oile
va așezări specific pescărești. 
Alți elevi vor călători pe litoral 
ouprinztnd intr-un circuit. întreaga 
salbă de stațiuni de pe malul 
Mării Negre. .

Un interes deosebit manifestă 
elevii de aia» pentru excursiile de 
o zi ce umieară să fie organizate

la „Cantemir"..,
la Mogoșoaia ca și față de tabe
rele inițiate de Secțiunea de invă- 
țămîitt La Snagov (una din cele 9 
„tabere ale voioșiei*...). Prima 
serie de elevi se și află în aceste 
zile la Snagov, sub îndrumarea 
unuia din profesorii de educație 
fizică din școală, C. Poenaru

Așa cum ne-a asigura prof. Gh. 
Doroftei, din comisia de organi
zare a activităților de vacantă, 
atît în excursii oît și în tabere, 
elevii nu vor „uita* sporttd. 
Șah ud. înotul (unde va fi posibil

IjU ediția de amil trecut a meciului R. P. Pomină — R P- Bul
garia, Viorica Visoopoleanu a trecut pentru prima oară peste 6.C0 m. 
Duminică la Oradea, ea a reușit 6,03 m.

Foto : R. Vilara

Azi, sferturile de Itaulă 
ale „Cupei R.P.B.“ la fotbal

cruioveni învingători 
cn Sempre Avanii: 13-7

MARIN ION

Ioc ic* fon Marin a cucerit o splen
didă victorie în fața campionului 
Italiei Antonio Maraglitdo.

lată celelalte rezultate tehnice : 
muscă : Al. Ba ricin egal cu Enzo 
Farinelli ; cocoș : D. Vărgîl b.p. 
Moreno Cavaz.ini ; pană: M. Goan- 
ță b.p. Angelo Sezatini ; semi- 
ușoară: M. Marinescu egal cu 
Gilberto Fusconi; ușoară: Gian
carlo Bianchi b. dese. 3 0 Mă- 
răcineanu ; mijlocie-mică : N. Moț 
b.p. Franco Cedri; mijlocie: Gio
vanni Peri b.p. P. Deca; semigrea: 
Șt. Panduru egal cu Adriano 
Rosati.

I. CETĂȚEAN U 
și M. GHERGHtNOlU 

corespondenți

vor fi organizate lecții de iniție
re), volei-ul, handbalul și fotbalul 
se vor afla la ...ordine» zilei. In 
acest scop, asociația sportivă a 
școlii va repartiza fiecărui res
ponsabil dc excursie sau tabără, 
materialele sportive necesare (în 
deosebi mingi). Acolo unde vor 
face popas, devii de La „Cante- 
mir^^- fruntași în multe ramuri 
sportive organizate pe Capitală — 
vor susține întreceri ou școlarii 
din localitățile respective (sau cu 
alții aflați ca și ei, în trecere), 
vor face un foarte util schimb de 
experiență, vor leg* prietenii. In 
„jurnalul de călătorie* al eteri
lor die la „Gantemir* vor fi con
semnate, fără îndoială, multe epi
soade interesante, pe care recitin- 
du-le peste ani și ani, își vor 
aminti de ele cu plăcere...

Pe stadionul „23 August", Steaua - Rap’d
- în „optimi"

---- 7"
Astăzi după amiază. în trei sezonul viilor va juca în eale- 

orașe din țară și în București au goria A: Siderurgistul Gulați. 
Ioc întîlniri oficiale de fotbal. In aaz de egalitate și după
din cadrul „Cupei R.P.R.* : la 
Constunfa : Siderurgistul Galați 
— Progresul București ; La Cra- 

: Știința Timișoara —
C.S. M.S. Iași; la Brașov: Di
namo București — Petrolul. în 
„sferturi* iar la București res
tanța din „optimi*. Steaua —- 
Rapid. ■*«. ••

Cum sa vede, printre formațiile 
oe țintesc la rîvnitui trofeu se 
află și o echipă care a activat 
în campionatul categoriei secunde 
dar care, după cum se știe, în

prelungiri, meciurile se rejoacă 
a doua zi cu aceiași arbitri și a- 
celeași formații. Dacă după 90 de 
minute rezultatul e egal, mc. iul 
se prelungește din nou cu 2x1^ 
minute. In caz de egalitate repe-' 
tată. Se califică echipa mai tîtiără 

în Capitală, confruntarea de 
pe staJtohul „23 August" c»tr
așteptată cu mare interes Anul
trecut cele două echipe bucurcș- 
teue s-au întîlnit în finală și 
Steaua — anunțînd parcă reviri
mentul din actualul sezon ă
cîștigat partida în oare favorită

____ ________________________________________________________ _ pornea

Steaua-Rulmentul Bîrlad
20-9 (6-3), la rugbi

Steaua a trecut destul de greu 
de Rulmentul Bîrlad. Pînă în 
minutul 65, scorul s-a menți
nut foarte strîns (9-—6). Și du
pă comportarea rugbiștilor mi
litari — cu o înaintare imobilă, 
nehotărîtă — nimic nu preves
tea o victorie la scor a gaz
delor. Abia în ultimele 10 mi
nute Steaua pune stăpânire pe 
joc, asigurînd baloanelbr o cir
culație permanentă Penciu a 
fost și de data aceasta jucăto
rul nr. 1 al militarilor. Bine

au jucat și Ghiță Dan, Mer- 
ghișescu și Al. Ionescu.

Rulmentul a lăsat o bună im
presie prin tenacitate și pre
gătire fizică mai ales.

Realizatori : Luscal (3 încer
cări), Chiriac (lovitură de pe
deapsă), Penciu (o încercare 
transformată) și Al Ionescu 
(încercare) pentru Steaua, res
pectiv Sabău și Cristea (cîte 
un „dropgol") și Călin (lovi
tură de pedeapsă).

T. S.

partenera sa. Anul acesta
formația militară „pleacă* favo
rită insă rapidiștii sînt capabili 
oricînd să anuleze to*te calculele 
hîrtiei.

De altfel, ieri, fundașul C Han, 
nc declara referitor la acest meed 
„Rezultatul poate fi favorabil ori
cărei dintre echipe. Dacă timpul 
nu se va schimba și noi și cel 
de la Steaua vom avea •uainte 
fie toate un vrăjmaș comun tn 
căldură. Cine-l ua învinge primul 
va putea hotărî și soarta meciu
lui".

(Continuare în pag. a 3-a)



Zi de examen la „Tineretului" ■ ■ ■

CONCURSURI... REZULTATE... Ștrandul Tineretului din Capita
lă... Zi de examen în plină vacanță de 
vară. Elevii care au urmat cursurile

Incet-incet, semnele de neliniște 
l-au dispărut de pe față.

— Ștefan Rusu. La start ?
10 RECORDURI REGIONALE 

LA IAȘI
Cu ocazia etapei legicncle a campiona- 

♦el or republicase de sec ion *1 Juaieri cu 
los! inregislict» 10 corectări la tabelei re
cordurilor regiunii Iași. Acesta a fost eel 
xnai pozitiv aspect din fetreaga destășu- 
jare a intreceriicx. Datorită lap .ului că stu
denții se aflau in plină perioadă de exa
mene iar elevii veneau după exațnene, 
numărul participantiioi a fost destul de 
mic și rezultatele, ia ansamblul lor, n-au 
lost cele așteptate SENIORI : 103 m: 1.
Zaharin 11.8; «2 m: D. Radulescu 54.6;
tCJ e: I. Luca 1:58,2; lungime: L Ea.nea 
(Bîrlad) 6 39; grewVrte: Ad. Gagea 14.59; 
trlaflon: S. Dob oaâutecnr 1761 p — rec. 
regional; aecatlaa: S. Dobroaăuțeanu 4757

— rec legioixal; S£N!OAâE: IM m: Ec. 
erică 13A 2W V. Me lmc 27,5; JUNI

ORI I; 11 kx ®erx: M. Robotă 1.07:48.0 — 
rec. regional, iBââț'-mă: Gh. Catriuescu 1 90; 
suliță: V. Iasca 51,21 — rec. regional; cio
can (8 kg): A. lebim 41,35 — rec. Mgioaal; 
pentcUon: M. Muha 1879 p — rec. regio
nal. JUNIOARE I IM ■: V. Me inie 134; 
htugiae: S Pantuu 5,19 — rec. re g io nai,- 
JUNIORI n 3M m: C. Golan 394; Înălțime: 
C. Rinde: 1.50 — rec. reg.onal capii, tri
plu: C. Mirîrecnc 1145 — rec. regional: 
JUNIOARE U: M re: E. 84; M
mg: G. Bulai 10.1 — rec. regional; înăl
țime: M. S’ăaescn 1JB. (G*. Vcsibn — co- 
sesp.).

DOREL COMȘA 21,9 SEC PE 200 M

O tinără speranță; Șle fana Predesai din Giurgiu
Foto : M. Lereseu

CAMPIONATELE KEPUBUCAMB 
DE JCNIORI

TG MURES. Peste 150 de tineri cn hscri 
paite la etapa otcwiojcc pe stadionul 
«23 Aug»*:'. Concursul s-c bucurat de un 
trumes succes. JUNIORI I: IM re: E. Tfne- 
•es n 11.6; MB re: Al. Sxcsz 2:114; gree 
tate: I. Nagy 12,12; disc: L Nacy 4i,M; 
JUNIO*I H M ■: T. Seres e: 9.6; 3M a: 
1. Szabc 40.8. M eg: T. Sexeste: 134 so
lită: R. Codam 48.36. JUNIOARE I IM re:
I. Adi 134; iungiae: M. Co:c.c5cu 4 
grei Ierte: L Doti 1143; suliță: L. Dati 31.73; 
JUNIOARE Q. 60 re: I. Borabcssv 8.6; 5M 
m: G Moldova» 1.25.1; 6C eg: G Moldo
van 10.4. lungime: L Bacabcssy 4.90; grew- 
taie: M. Radu 10.35. (C. Alba — co:esp.>.

ROMAN. Pe stadionul Loa.-crul au cruț 
loc întrecerile etapei regriuâi Bacău 
JUNLOHI I: IM re: Gh LazroM Bacău
II. 6; 298 Gî» Lunette 23.5: 4M ■: Gh.
Lunecau 534; MB re: V. : xcx-x oca (1c- 
man) 2:06.3; 2M reg: N. Steiuxa R] 27.8; 
10 ka Bars: I. Gosrin (B) 57 36J; triplu: 
V Sirbn IS) 13.38; oecan: P. Cuesreac CI) 
46,16 JUNIORI U: M re: FL Cr_s:ea (B). 
L Orchidan (B). L Tas-e (P. Keas:) 94; 
SCS re: Fl. Crist ea 394; 1» re: D Vosrie 
(R) 2:46,4; 90 mg: D Setxc-uc (B) 13.6;
disc: R. Antonin (B) 45.80 — rec. regionoR 
JUNIOARE I: IM m: M. Filip (■) 12A 2S8
re: M Filip 264 — rec. rearesci- 4M ■ : 
M Filip 60. C 199 re: V. Pnds (■) 2421; 
80 mg: V. Furdui 117; lungime: A. x»n â 
(B) 5.17; JUNIOARE H: M re: G. NiM (B) 
8,1; 5M re: EL Beau (1) 1:194. hmgim»-.

Atleții brașoveni au participat recent la 
aouă concursuri: .CUPA SPEHANTELOR': 
JUNIORI I: S0« m: V. Dailoți 2:13.1; lun
gime: D. Blezu 5.41; JUNIORI II: 80 m: D. 
Herbert 10.1; 300 m: V. Wertheimer 41,4; 
inătome: I. Kereji 1,50; JUNIOARE I: 100 m: 
H. Manalescu 13.9; JUNIOARE II: 60 m: V. 
Lupn 9,0; CONCURSUL DE VEHIFICARE : 
BĂIET!: SO m: V. Schuller 9,7; 100 m: D. 
Carnea 10,9; D. Ionescu (iun.) 11,8; 200 m: 
D. Comșa 21,9 — rec. regional; FETE: 60 m: 
C. Biilec 8,5; 100 m: C. Bîrlea 13,5; su
lițe: M. durea 39.10. (C. Gruia — coresp. 
regional).

CAMPIONATELE REPUBLICANE 
DE SENIORI

Un nou concurs de... schi!
Căuiura toridă din ultimele zile a 

muia: asfaltul orașelor, dar nu a to
pit zăpada care mai persistă prin 
văile masivelor din țara noastră. 
Datorită acestui fapt, activitatea la 
■ch: nu a încetat. După .Capa Valea 
Albă' desfășurată cu două săptămini 
ir. urmă, iată că o nouă competiție 
vine să prelungească activitatea pe 
zăpadă a schiorilor. Este tor ba de 
.Cupa de vară”, organizată de aso
ciația sportivă Casa Ofițerilor Bra
șov. Concursul va avea loc duminică, 
pe Valea Albă (în Bucegi) și va cu
prinde o probă de slalom opeciai 
pentru seniori și juniori.

ridului I de învățare ă înotului fac 
astăzi bilanțul muncii lor. Acum se 
va vedea câne a fost atent la expli
cațiile profesorilor și antrenorilor, 
tine — pe lingă joacă — 6-a străduit 
să pună în practică cele învățate; 
cum se face o plută, cum se înoată 
craiul...

Lingă mine, un băiețel de-o șchioa
pă, Ștefănuț Rusu, 
se uită puțin spe
riat la comisie.

Ți-e frică ?...
Ștefănuț mă pri

vește cu niște ochi 
mari, întrebători. Parcă ar vrea să-mi 
spună :

— Știi ce, nene ? Nu dai dumneata 
examen in locul meu ? Nu vezi 
mic sint

Mîngîi ușor părul buclat al 
Ștefănuț. E spun să-i dau curaj:

— Te-am văzut teri, ând ai inotait 
o lungime de bazin, 
frumos I

Ștefănuț se arată
-Da?...
— Desigur. Așa că 

sperii.
Lui Ștefănuț parcă i-a mai 

inima la loc. Mai ales după 
văzut-o pe colega lui de... clasă,
Ionescu, cit de ușor a parcurs cei 
25 de metri ai bazinului.

Nici nu știu cînd a „șters-o". II re
văd, câteva dipe mai târziu, pe unul 
din blocstarturi. Alături de el, alți 
candidați. Privește cu coada ochiului 
la starter. Acum a sărit în apă. Pen
dulează frumos brațele! A parcurs 
jumătate din bazin. Nu scade de loc 
ritmul. La celălalt capăt al bazinu
lui, un profesor
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ajută 
apă.

Ște-

lud

Ai mers așa da

plăcut surprins :

nu trebuie si ta

venit
ce a 
Dana

din comisie îl 
să iasă din 
Aplauze.

— Bravo, 
fănuș L.

Kind pe rînd în 
această zi de exa- 

prin fața eomisiri 
800 de copii și elevi 
cursurile ciclului L

trecut 
toți cei 
urmat 

absolvenți — Bogdan Craja,
Ceara, Cristina Marcu, Ele- 

Deliana Mosora, Călin
Sorin Stănescu, Ștefan Psur- 

bineînțeles — Ștefan

mien aiu 
aproape 
cane au 
Printre 
Dimittrie
na Ghifoni, 
Lazăr, 
celeanu și 
Rusu...

Cei mai mari dintre cei 521 de ab
solvenți ai cursului figurează încă de 
pe acum pe listele multor antrenori 
din duhurile sportive bucui'r’tștene, 
pcezenți și ei la examen, pentru a-și 
vedea viitorii elevi.

...Așadar, a fost rodnic în elemente
inițiere în 
la primul.

STAMATIBERIU

T3CSOARA- întrecerile etapei orășenești 
an las: rnPnentcîe de timpul nefavorabil. 
Acnasfa nn explica Insă laptul că la con- 
cnxș a Vroi parte nnmci nn număr redus 
de pamepanti. SÂRB AP: 100 m: G. Ta- 
eia UX St. Stetoane 11J; 200 m: St. Ke- 
mecser 3.4; 400 m: I. Mesaroș 52J>. I. Po
pescu SL3: 8N ■: L Mescras 2D2i, 58M 
K V. Popa !S«7e: IM mg: E. Jerge: și 
L Masare, 1S.4; inăhims: D P—cc 180: 
tripla: Fr Barer 13.37; greutate: L Timor 
13JS. «ne: M Rea «3.73; solită: G. Pi

lc MO m: Cr. Mesaroș 
esare, 25.» 4M m: S.
G Begier ::MA; lm- 

SJS; grentote: V. Bân- 
: JL Lere:e< 32.31. (Em.

fcst I=—e- 
m: St. Ar.

Iată primii clasați în probele des
fășurate in cadrul campionatului re
publican al selecționatelor masculine 
de regiuni, a cărei etapă inaugurală 
s-a desfășurat simbătă și duminică 
la Arad: 100 m liber: 1. E. Voicu 
(Buc. I) 59-6; 2. C. Georgescu (Buc. 
II) 1:00,1 (in afară de concurs : Fr. 
Fulop — Buc. 59,6); 200 m fluture: 
1. VaL Medianu (Buc. D 2:42,4; 200 
m bnu: I. AL Schmattzer (Buc. 1) 
2:514; 2. A. Soos (Cluj) 2:55,4; 200 
m spate: L D. Caminschi (Buc. I) 
12S.7: «99 so mixt: 1. N. Toth (Buc. 
I) 5:40,9; 2. N. Tat (Banat) 5:4^2 (nou 
record pentru juniori cat. I); 400 m 
liber: 1. M. Căprărescu (Buc. I) 
5.-06.8: 4x100 m mixt: 1. București I 
(Caminschi, Schmaltaer. Medianu, 
Maxim) 4:374; 2. Banat 4:44^; 3.
București U 4:56.2; 1500 m liber: 1. 
D. Nagy (Buc.I) 20:04.2 ; 2. G. Lingner 
(Banat) 20:15n3; 100 m spate: 1. D. 
Caminschi (Buc. I) 1:07,2; 2. AL Bota 
(Buc. ID 1:09.0; 1 D. Potoceanu (Ba
nat) l:10J; 100 m bras: 1. AI. Sch-

maltzer (Buc. I) 1:18,6 ; 100 m flu
ture : 1. E. Pisehl (Banat) 1:08,5; 2. 
D. Medianu (Buc. I) 1:08,5; 4x200 m 
liber: 1. București I (Fiilop, Căpră
rescu, N. Toth, Voicu) 9:28,9; 2. Ba
nat 9:58.6.

Programul a fost completat cu 
cîteva probe pentru copii, încheiate 
cu următoarele rezultate: 50 m liber 
băieți cat, a 11-a: 1. St. Bisz 31,1: 
50 m spate fetițe: 1. Cornelia Săcui 
47,2; 50 m bras fetițe: 1. Iudith Gru
maz 47.6; 2. Cornelia Secui 48-2; 50 
n liber fetițe: 1. Cornelia Săcui 
39,3; 2. Georgia Traciuc 41,0; 50 m 
bras băieți: 1. Dan Măcinic 50,2; 2. 
P. Kover 52,5. Toți particif>anții au 
fost reprezentanți ai Școlii sjxirtive 
de elevi din Arad.

A H-a etapă a campionatului re
publican pentru selecționate de re
giuni se va desfășura în zilele de 
13—14 iulie la Tg. Mureș (băieți) și 
la Cluj (fete). A IlI-a și ultima eta
pă Va avea Ioc la 24—25 august la 
Cluj (băieți) și la Arad (fete).

ilKgat 11W 5 lTTTWi 

La Sibiu, primele intreceri 
ale campionatelor republicane

începînd de astăzi, la Sibiu, se 
desfășoară prima etapă a campiona
telor republicane de călărie-obstacole 
și proba completă, în vederea cărora 
sportivii noștri fruntași s-au pregă
tit cu deosebită conștiinciozitate. Se 
vor întilni călăreți din cluburile și 
asociațiile sportive: Steaua. Dinamo, 
Știința Buc., Petrolul Ploiești, CSM 
Sibiu, Mondial Lugoj, CSMS lași, 
Progresul Craiova, Sănătatea Timi
șoara și Recolta Mangalia.

Programul probelor de obstacole 
prevede întreceri de categoria ușoară, 
semiușoară, mijlocie, juniori și fete 
și proba pe echipe gen „Cupa Nați't 
nilor“. Campionatul de probă corni®-® 
tă (dresaj, fond și obstacole), se va 
desfășura pe două categorii (ușoară 
și mijlocie).

Mii de copii fac „primii pași“ în natație
(Umane din pag. 1)

tarea natației, în raionul 23 August, 
Posib-lități există. Ele trebuie folosite 
din plin.

Fără îndoială, printre centrele bine 
organizate merită relevat și cel or
ganizat de clubul Unirea. Rabinul se 
dovedește neincăpător pentru marele 
număr de cavii din cartier care doresc 
să învețe inotuL Profesoara Lavinia 
Vasiliu și instructorul Gh. Ro.ncea au 
rouit de. .. lucru. Ei au însă datoria 
să supravegheze mai atent activitatea 
la bazin, chiar și a acelor copii care 
nu sint înscriși printre elevii centru
lui de învățare a înotului. în acest fel 
succesele meritorii ce se obțin aici în 
inițierea copiilor în „tainele" înotului, 
vor putea C apreciate ca atare.

...Șl LIPSURI CARE IMPUH MASURI 
URGENTE

O condiție esențială în organizarea 
activității centrelor de învățare a îno
tului este disciplina. Dacă la ștran
dul Tineretului și la centrul clubu
lui Metalul, aceasta îi ajută pe in- 
•tructori, la centrele cluburilor Rapid 
și Unirea trebuie pus mai mult accent 
pe disciplină. Un program amănunțit 
(așa cum este cel al instructorului 
Gh. Radu) contribuie la obținerea de 
rezultate mai bune. La fel, organizarea

IN ȚARĂ...
P I fi î P C t î *n ultimele zide
1 căldura a permis

celor mici să ia 
drumul bazinelor. (Centre de învăța
re a înotului s-au deschis și in ora- 

unor jocun in apă, la niveiui cunoș
tințelor acumulate de copii, ar avea 
un efect favorabil in procesul de în
vățare a inotuhrî.

Mulți dintre părinții cu care am 
discutat cu prilejul raidului-anchetă, 
ne-au sesizat faptul că durata ciclu
rilor esto prea scurtă. Din acest mo
tiv ei sint nevorți să-i înscrie Ia două 
serii. Considerăm obiecția îndreptă
țită. Nu s-ar putea lucra cu două 
grupe : începători și avansați ? Clu
burile si asociațiile vor trebui să ana
lizeze această propunere. Ele vor tre
bui să reflecteze serios asupra faptu
lui că nu au popularizat suficient 
centrele de învățare a înotului in rin- 
durile membrilor asociațiilor (remar
că valabilă mai ales pentru clubul 
Metalul i și nu au depus suficiente 
eforturi pentru deschiderea cit mai 
multor centre, oriunde tocul perm: te 
aceasta. Asociația sportivă I.C.A.B. 
dispune de o frumoasă bază nautică, 
în care s-ar putea- organiza un cen
tru de învățare a înotului. De ce nu 
este folosită și in acest scop? Prin uti
lizarea judicioasă a bazinelor și a ba
zelor sportive de pe marginea lacuri
lor se poate mări mult numărul cen
trelor de învățare a înotului, ceea ce 
va duce în mod direct la creșterea 
numărului celor cere învață acest 
sport.

AUREL CRIȘAN-eoresp.

șui Ploiești, unde, după cum se știe, 
există mai multe bazine. Recent am 
întreprins un raid-anchetă pe la ci- 
teva bazine din localitate în dorința 
de a urmări modul in care se desfă

șoară această importantă acțiune de 
învățare a înotului pentru copii.

Primul nostru popas l-am făcut Ia 
bazinul Jzazăr Edeleanu", unde o 
grupă (alcătuită din 30 de copii) exe
cuta programul intocmit și suprave
gheat de antrenorul Ovidiu Ionescu. 
Din discuția avută cu tinârul antre
nor am putut afla că, pentru înce
put, s-au înscris 60 de copii, împăr- 
țiți in trei grupe. La numai cîteva 
zile de la deschiderea centrului, co
piii au făcut serioase progrese. Și nu 
intimplător. In timpul scurtei noastre 
vizite ne-am dat seama că antre
norul Ovidiu Ionescu dovedește mul
tă pasiune in predarea lecțiilor de 
inot și multă pricepere. Fostul cam
pion și recordman al țării demon
strează practic, cit de frumos este 
procedeul craul.

La sfîrșit. notăm numele copiilor 
mai avansați cu pregătirea: Vlad și 
I. Lupescu. Anca și Geta Vlădescu, 
Valeriu Răchitan. Silvia Bejan, Dan 
Dtaîonu, Liliana Ene etc.

★
Ne-am oprit și la bazinul uzinei 

_1 Mai”, oare aparține asociației spor
tive Prahova. Ne impresionează plă
cut. de la început, aspectul îngrijit 
al bazinului. La cursurile de inițiere, 
care au început în ziua de 17 iunie, 
s-au înscris, pinâ in prezent, 30 de 
copii. Tov. Ion Călin, secretarul aso
ciației sportive Prahova, speră ca la 
ciclul următor, numărul copiilor dor
nici să învețe inotul să crească sub
stanțial.

★

O situație regretabilă care dove
dește o totală lipsă de interes am 
întilnit-o la bazinele de in”>t de la 
„Rafinăria Ploiești" și de la „Doro

banțul". Puținii copii care așteptau 
la poartă apariția vreunui instructor 
au fost nevoiți să facă cale întoarsă. 
Ce părere au tovarășii din conduce
rea celor două asociații sportive des
pre sarcinile care le revin pe linia 
importantei probleme de învățare a 
înotului de către copii? Dar consiliul 
orășenesc UCFS din Ploiești ?

C. NICULESCU, coresp.

★

Timisoara♦ 
In anumite ore la 

bazinul din Parcul 
central ai orașului

Timișoara domnește o animație deo
sebită. Zeci de copii au venit să în
vețe inotul. Unii se acomodează ime
diat cu apa și cu mișcările specifice 
inotului, alții mai greu, dar și unii 
și alții, după numai o săptămină, 
dau speranțe că vor ajunge... perfor
meri. Printre cei mai curajoși și ta- 
lentați am remarcat pe Eva și Mihai 
Marcu, Gabriel Catruț, Ioana Covaci 
și Lucia Nițu (din grupa celor „mari"), 
Cristina Diesela, Dan Rotaru, Ecate- 
rina Egeresy (din grupa telor mici). 
CSt despre cei considerați... fricoși in 
primele zile, trebuie să precizăm că 
unii nu numai că nu mai m teamă
de apă, dar au progresat evident și 
acum nu sint departe de fruntași. 
Exemple ne oferă surorile gemene 
Maria și Rozina Szabo, care, ca și 
ceilalți elevi ai centrului, progresea
ză vizibil sub îndrumarea instructo
rilor Margareta Weinreich și Alexan
dru Bruja.

La această serie inagurală a cursu
lui, participă 60 de copii. Pentru se
ria următoare se scontează insă pe 
o participare mai bogată.

Prof. Theodor Schaed, coordonato
rul acțiunii de organizare a centre
lor de învățare a inotului in regiu
nea Banat, ne-a informat că, actual
mente, astfel de centre funcționează 

la Reșița, Arad, Lugoj și Sinmcolaul 
Mare și că în curind vor fi deschise 
la Lipova și Buziaș.

EMIL GROZESCU, coresp.

★

I II O (1 î Cunsul de învățare 
L U y U J a înotului a înce-

” put la Lugoj ia 
ziua de 20 iunie, cu participarea a 
numeroși copii, între 7—14 ani. Aceș
tia învață primele noțiuni ale îno
tului sub îndrumarea instructorilor 
Ladislau Bloch și Haidi Koleț,

ION LEȘ, coresp

★

Qinhicnara Consiliul raionalOiyilldUal a UCFS și comisia 
raională de natație 

au organizat și in acest an cursul 
de învățare a înotului de către copii. 
Cursul va cuprinde cinci serii. Trei 
dintre acestea au și fost completatei 
iar prima serie și-a Început activita
tea sub conducerea instructoarei E- 
caterina Tihi.

S-oa luat măsuri pentru ca -numA- 
nsl „absolvenților” să fie de eel pu
țin 200.

CONSTANTIN MOLDOVAN, coresp

' ★

Tg. Mureș început cu oare
care întârziere, din 
cauza timpului ne

favorabil, cursul de învățare a inotului 
organizat la bazinul «1 Mai" din Tg. 
Mureș cuprinde în prima serie 40 de 
copii,- pregătiți de instructorul Carol 
Rettegi.

IOAN PAUȘ, coresp. reg.



Actualitatea pe scurt In cîteva cuvinte.» ’j
CAMPIONATELE REGIONALE
Jxa Gherla s-a desfășurat, recent, faza 

regională Cluj a campionatului de volei 
ntasculin. Peste 5 000 de spectatori au 
urmărit jocuri de un bun nivel tehnic. 
In meciul decisiv. Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii a întrecut cu 3—0 (2, 
12, 9) pe Constructorul Gherla, cîști- 
gîml titlul de campioană a regiunii 
Cluj. (O Guțu-coresp.).

Orașul Brașov a găzduit etapa regio. 
nală a campionatului republican de ju
niori. la care au participat trei echipe 
de băieți și patru de fete, Titlurile au 
fost cucerite de Tractorul Brașov la bă
ieți și Luceafărul Brașov la fete, 
cliipc antrenate de I. Rosenberg și, 
pectiv, V. Papuc. (C. "
reg.).

Faza regională Galați 
lui republican dc juniori 
desfășurat recent în orașul 
echipe feminine și tot atîtea masculine 
și-au disputat cele două titluri. Un fru
mos succes au repurtat echipele școlii 
medii „Nicolae Bălcescuu din Brăila, 
care au ocupat primul loc atît la băieți, 
cit și la fete. In meciurile decisive, 
echip^ feminină a învins cu 3—2 pe 
Flacăra Galați, iar formația masculină 
a întrecut cu 3—2 pe Știința Galați. 
Am reținut buna comportare a tinerii 
echipe de fete Recolta din comuna Mo
vila Miresei, 
câștigătoarei 
resp.).

La Bistrița 
gioiială 
tru junioare, cîștigat de echipa școlii 
medii nr. 13 din Cluj, urinată de

e- 
res- 

Gruza-coresp.

rile" 
(Dan

Bistrița și Școala medie din Dej.
Deoocoresp.).

CAMPIONATUL INTER- 
REGIUNI

In
interregiuni,

campionatul de calificare — etapa 
Metalul Pitești a învins 

cu 3—0 (13, 10, 6) pe Stuful Tulcea. 
Jocul a fost viu disputat și bine condus 
de arbitrul N. Pop eseu-Bucure ști. (Doi
na. Badi și Nușa Mihalache-coresp.).

a
Și

campionatu- 
junioare s-a 
Brăila. Șase

care a cedat foarte greu 
întrecerii. (Ar. Costin-co-

s-a desfășurat faza re. 
a campionatului republican pen-

LA ORDINEA ZILEI
• La sfîrșitul săptămmiî va avea loc 

pe traseul din șos. Pantelimon-pod, 
ultima etapă a campionatului republican 
de motocros pe anul 1963. întrecerile 
sînt decisive pentru desemnarea cam
pionilor republicani la cele 4 clase.
• Azi vor părăsi Capitala, cu desti

nația Sofia, motocicliștii l. Cucu și R. 
Jurcă, care participă la un concurs in
ternațional de dirt-track organizat în 
R.P. Bulgaria.

© Motocicliștii 
de dirt-track vor 
amiază în pauza 
Steaua — Rapid, 
stadionului „23 August". Clubul Steaua, 
organizatorul competiției, va oferi o cupă 
alergătorului care va acumula cel mai 
bun punctaj precum și premii frunta- 

în trecerii.

din lotul republican 
evolua astăzi după* 
meciului de fotbal 

pe pista de zgură a

Azi începe consfătuirea antrenorilor
Azi începe, la sediul Consiliului 

General UCFS, consfătuirea antreno
rilor de baschet din țara noastră, e- 
veniment deosebit de important în 
activitatea acestui joc sportiv. La 
eonslătuire participă antrenorii echi
pelor de categorie A, ai formațiilor

DE LA I. E. B. S
ț’entru meciul de fotbal de astăzi, 

STEAUA—RAPID, de pe stadionul 
„23 August", biletele se găsesc pină 
la ora 13 la casele obișnuite, iar după 
această oră, la stadion.

Pentru cuplajul de fotbal RAPID— 
și PROGRESUL—FARUL din 

pe stadionul Republicii, bi- 
vor găsi incepind de mîine 
obișnuite.

★

de inițiere la înot pentru

de 
tetele - se 
ia oasele

Centrul 
copii intre 5—12 ani de la bazinul a- 
coperit Floreasca, își continuă activi
tatea și în luna iulie. înscrierile se 
primesc la Complexul Floreasca, tele
fon 11.64.06.

din campionatele orășenești și raio
nale, profesori de educație fizică cu 
specializarea baschet și membrii co
legiului central de antrenori din cadrul 
F.R. Baschet. Ei vor analiza activitatea 
din ultima vreme din baschetul 
nostru, vor discuta o serie ue refe
rate axate pe problemele importante 
ale acestui joc sportiv și vor face 
propuneri pentru permanenta ridicare 
a nivelului calitativ. Pe lîngă cei a- 
mintiți, care au obligația să ia parte 
la consfătuire, sint invitați și mem
brii secțiilor de baschet ale cluburi
lor și asociațiilor sportive din Capi
tală (activiști obștești și jucători), 
care pot aduce o contribuție însem
nată la succesul lucrărilor.

Consfătuirea antrenorilor — care 
sîmbătă și duminică va fi dublată 
de cea a arbitrilor — constituie un fe
ricit prilej de discuții concrete, de 
schimb de experiență, de sugestii și 
propuneri menite să contribuie la re
zolvarea unor probleme actuale, să 
ajute la dezvoltarea generală a bas
chetului din țara noastră.

Despre comportarea jucătorilor noștri])
)

în meciul de la Copenhaga
Iubitorii fotbalului din țara noastră 

au apreciat în mod deosebit frumosul 
succes repurtat de fotbaliștii romîni, 
duminică, la Copenhaga. Rezultatul, vic
torie în deplasare asupra Danemarcei, 
este valoros atît prin el însuși cît și 
prin faptul că asigură echipei noastre 
un start bun spre atingerea obiectivului 
pe care și l-a propus, calificarea în tur
neul final de la Tokio, lată dar că pri
ma apariție a sportivilor noștri sub fal
durile steagului celei de-a XVlII-a Olim
piade a fost încununată de succes.

Iar acei dintre amatorii balonului ro
tund, care au urmărit mai îndeaproape 
activitatea echipei noastre reprezentative, 
rețin și un alt amănunt: echipa noastră 
cî.știgă un meci oficial, in deplasare, 
pentru prima dată după un interval de 
șase ani, ultima 
îndr-o competiție 

cea asupra Greciei,
Fotbaliștii noștri 

tru acest rezultat, 
multă ambiție pentru victorie. Nici unul 
dintre jucători nu și-a economisit efor
turile și ultimul sfert de oră — în spe
cial — a fost o adevărată lecție de dra
goste pentru culorile echipei naționale, 
de dăruire pentru atingerea obiectivului 
propus. In general, fotbaliștii noștri au 
jucat așa cum se recomandă într-un meci 
al cărui scop este calificarea : prudent 
în apărare, calm la mijlocul terenului, 
dezlănțuit în momentele de atac. în 
care a forțat înscrierea golurilor. Iar 
pe alocuri ei au și oferit faze de fotbal 
de calitate, suficiente pentru a-ȘÎ atrage 
aprecierile cunoscătorilor și a da o idee 
asupra potențialului real al echipei. 
Unele deficiențe manifestate 
pă se datoresc de pe o 
tul ui că unii jucători n-au 
învingă emotivitatea pe care 
importanța jocului, iar pe de 
lipsei de maturitate a majorității jucă
torilor. Să nu uităm că cei mai mulți 
sînt tineri cu destul de puține joeuri in
ternaționale în picioare. Datcu. Greavu, 
Petru, Pîrcălab, Varga. Manolache, 
Ilaidu au jucat un număr mic de me
ciuri în reprezentativă, peste hotare, și 
acest lucru și-a pus amprenta pe jocul 
loc. Sîntein însă convinși eă echipa națio
nală actuală constituie o bună bază de 
plecare pentru acțiunile viitoare și că 
numea ce se depune azi cu lotul repre
zentativ — dacă va continua cu aceeași 
seriozitate, dacă se va bucura de ade
ziunea conștientă a tuturor jucătorilor 
— va duce la rezultate mereu mai bune, 
așa cum le doresc sutele de mii de iu
bitori ai fotbalului nostru.

Și acum, cîteva cuvinte despre com
portarea celor 11 jucători care au pur
tat tricoul național pe stadionul „Idraet- 
sparken" din Copenhaga.

Portarul DATCU deține o formă bună, 
pe care a confirmat-o. Singurul lucru care 
i se poate reproșa în acest meci este 
ezitarea la faza din care Bruun a mar-

victorie peste hotare 
int ionajă fi ind 
în 1957. la Atena. 
merită felicitări pen. 
Echipa a luptat cu

de echi
pa rte fap- 
reușit să 
Ie-a dat-o 
altă parte

Miine, închiderea vânzării SPOKTEXPRES!
După cum se știe, la cererea a nu

meroși participant!, Loto Pronosport a 
luat măsura prelungirii vînzării la 
concursul SPORTEXPRES — trimestrul 
H — pină vineri 28 iunie a.c.

Tragerea va avea loc miercuri 3 
iulie a.c. la Eforie Sud. Se vor efectua 
20 extrageri separate, după cum ur
mează :

A 26.277 lei pe un BILET 
Lb i-O CENTRAL.

ABONAMENT obiecte legate de bilete Spoxt-

— 6 extrageri de numere formate
toi 6 cifi’e.

— 5 extrageri de terminații de 5
ri> • -

— 4 extrageri de terminații de 4 ci-
tn-

— 3 extrageri de terminații de 3 ei-
tre

— 2 extrageri de terminații de 2 ci-

Premiul special B în 
26.277 lei de la tragerea 
din 14 iunie a.c. a fost obținut pe un 
bilet abonament de către participanta 
E. More din Poiana Brașov. Iată ce 
premii frumoase pot aduce biletele 
abonament.

Nu uitați !. 
cîteva zile 
biletele abonament Loto și 
abonament Pronoexpres, pentru 
iulie.

valoare de 
Loto Central

Au mai rămas numai 
în care vă puteti procura 

buletinele 
luna

PHONOEXPRES

Premii în
expres :

45
Fond de
Tragerea 

avea loc la 'EFORIE SUD, o dată 
gerea concursului Pronoexpres nr.

LOTO CENTBAL

26 23 27 19
premii : 881.955 lei. 
Sportexpres din 3 iulie a.c. va 

cu tia-
27.

«re.
Pe baza acestor 

trtbui peste 7# 800 
totala de 4 50» 000

In fruntea cî.știgurilor: 3 AUTOTC-
HISME „Moskvici”, 3» de excursii 
TJ.ItS.S. si alte numeroase premii 
portante în obiecte și bani.

Rețineți ! Numai azi și mîine 
puteți juca la concursul SPORTBX- 
PBES — trimestrul II.

a-extrageri se vor 
premii în valoare 

lei.
în 

im-

mai

La concursul special Pronoexpres 
1963, au fost extrase 

numere :
bani :

12 11

26 iunie 
următoarele

Premii în
30

Numere de rezervă :
Premii în obiecte și

35 47 31
33 37 45

din
din 

urnă

Premiile întregi și sferturi de la trage
rea Loto-Central din ziua de 21 iunie 1963:

Premiul special C : 1 variantă sfert a
2.988 lei; Categoria I: 1x50.000 lei și 
1x12.500 lei; Categoria a Il-a: 12x4.457 lei 

11x1.114 lei; Categoria a 111-a: 23x2.933 
Și 
Și 
Și 
Și
Și

<7 43
23 44. 

bani :
11 2

18 40
9
5

și
lei
Iei
lei 
lei
lei , . ____
144x422 lei și 160x105 lei.

Premiul de 50.000 lei la categoria I a 
fost obținut de participantul Dodoacă 
Constantin din Arad.

Termen de contestație: 12 iulie 1963.

Rubrică redactată de Loto-Pionnsport).

14x733 lei; Categoria a IV-a: 40x1.645 
29x411 lei; Categoria a V-a: 53x1.210 
45x302 lei; Categoria a Vl-a: 88x691 
98x172 lei; Categoria a Vll-a: 131x462 

149x115 lei; Categoria a VHI-a:

PENTRU TfNE.

s PENTRU 5?»o/er. I

PRQMmJBL

La o loci tură
înscrie

de colț executată de Pircălab, Constantin 
cu capul primul gol ai meciului

Foto: Politik

la care a fostcat cu capul primul gol și 
derutat și de Nunweiller III. Va trebui să 
dea dovadă de mai mult curaj la ieșirile 
din poartă, pe care uu le fa<v cu des
tulă hotărîre. POPA a avut un adver
sar foarte greu, pe vechiul internațional 
Enoksen. L-a „ținut" bine în general, 
dar în prima repriză a avut cîteva ezi
tări în intervenții, care au dus 
trări periculoase ale atacantului 
Și NUNWEILLER III s-a -pus 
doare" mai greu. După pauză 
jucat mai bine, respingînd unde 
periculoase 
deși a fost 
nu joacă în 
randament.
de joc, I-a 
prima repriză, nu mult a lipsit ca acesta 
să marcheze.

PETRU a muncit neobosit. Contribuția 
la atac a fost importantă ch ar în pri
vința jocului constructiv. A șutat 
de trei-patru ori de la distanță (find 
emoții tribunelor. Partenerului său de 
linie, KOSZKA, i-au revenit — conform 
indicațiilor date de antrenori — sarcini 
mai mult defensive. Și d (de altfel, 
aceasta a fost o caracteristică a aitreeii 
apărări în prima repriză) și-a făcut jocul 
obișnuit doar pe măsura trecerii timpu- 

o

la cru
da nez. 
pe pi- 
însă a 
atacuri 

ale adversarului. GREAVU, 
folosit pe im post pe care 
mod obișnuit a dat un bun 

De cîteva gri însă .furat" 
neglijat pe Bertelsen și, în

lui. In minutul 88, Koszka a avut 
intervenție excepțională, respinsind 
balon de pe linia porții. Jocul său ar 
fi fost și mai bun dacă d ar fi pasat 
mai cu atenție și nu s-ar fi mulțumit 
uneori să trimită spre înaintare mingi 
lungi, pe care adversarii le-au putut 
ușor intercepta.

PÎRCĂLAB a jucat bine. depărin- 
diu-și ușor adversarul. A greșit însă iro
sind acțiuni bune prin șuturi la poartă 
din unghiuri fără perspectivă. VARGA 
a corespuns în repriza secundă. A jucat 
însă prea mult 
tacantuil 
poarta, 
glijat 
LACHE
cele două goluri înscrise 
dm plin contribuția la obținerea vic
toriei. CONSTANTIN și-a îndeplinit

□n

de pe loc". A fost a- 
care a încercat cd mai mult 

Căutîsnd exagerat golul, a ne- 
uneori jocuri colectiv. MANO- 
a dat randamentul așteptat, 

subliniindu-i

Bresse

bine roiul de conducător de 
„liniștit* ritmul hi momentd 
orgainzat atacul. Consumul 
făcut însă să greșească un< 
acolo unde este mai tare: 
paselor. Ia sf ieșit, II AI DL 
mid. reușind destul de puțuie lucruri 
bune, față de posibilitățile pe care W 
are.

In UBeheiere. ținem să sub m apor
tul adus la obți ner.-a . torii
antr<T'.->rn S. Ch 0l>..
care ati pre«Mit biae jocul f-i aar inter
venit util in tnnpiil desfigurării par
tidei.

Știri...

joc. EI a 
e grele, a 
nervoa l-a ' 
ori tocmai 
io precizia

jucat to-t

RADf LKZICEANC

Știri
TtKSMI. SELECȚIONATEI ORA

ȘE LET HANOI
Seiectiooata de fotbal a orațulni 

Hanoi care a sosit recent in țara 
noastrâ își începe turneul jueînd do
rn: n. că. la Rm. Vil cea cu ecr.ipa Uni
rea din localitate. Vxmătorul med, 
la 4 iulie la Sibiu.
ALTE rVTlLNIRI INTERN ¥T>ONALB

Echipa Zenit Leningrad întreprin
de un turneu de trei jocuri în țara 
noastră. La 18 iulie, oasoeții vor juca 
la Ploiești cu Petrolul, ia 21 iulie la 
laș-; cu C.S.M.S. și la 24 iulie la Con
stanța cu Farul.

între II și 16 iulie ech. i U.I.S.P. 
din Hoîogna va susține trei jocuri în 
regiunea Cluj.

Progresul București va juca la 21, 
24 și 27 iulie în R. D. Germană, iar 
Steagul roșu va întreprinde un turneu 
de trei jocuri între 8 și 19 august în 
U.R.S.S.
PETROLUL IN „CUPA BALCANIC^!

Echipa Petrolul Ploieșt care w- 
prezintă țara noastră in c rmpetiția 
balcanică, inter-cluburi va sui ține pri
mul joc Ia 28 iulie la Pfoie-cu Di
namo Tirana.

• în vederea depistării e emente'.or 
tinere, cu perspectivă. Federația ro

de fotbal organizes-ă Ia Cîm- 
și Tîrgoviște, in zilele de 29 
iunie a. c., meciuri de selecție 
patru echipe alcătuite din jil-

mînâ 
pina 
și 30 
intre 
cători a părtinind fori^ațiilor de ca
tegorie B si regiuni.

Azi, sferturile de finală ale „Cupei R P. R
(Urmare din pag 1)

Tot un funidaș, Dragoș Cojoearu. iw*-a 
vorbit și despre dorințele „stei iști lor4* : 
„ Bineînțeles că vrem să păstrăm l upa 
în clubul nostru și ne-am pregătit oa 
atenție pentru acest joc. E și normal : 
fiecare partidă de ncupău este deci
sivă, Consider întilnirea cu Rapid ca 
f oarte grea din mai multe motive: iutii 
pentru că Rapid este o formație valo
roasă, cu mari posibilități și în al 
doilea rînd pentru că sînt convins că 
giuleștenii vor face totul pentru a-și 
lua revanșa pentru înfringerea de anul 
trecul\

Lb

RAPID va ai mia o formație aică-u , 
♦l’»n următorul lot: Tedor, Nifșalcsra* 
Greavu, Motroc, Grăjdeanu. Macri, Ște- 
fă iv seu, Jamaischi, î^anga, Năstureacii* 
Dtimitrni, Ionescu. Dinu. Kraus. 
4rea nu.

STEAUA poate beneficia de aportul 
iirturwc jucătorilor -ăL lată Iotul jnua- , 
țat : Voinesri». Sueiit, Lremia. Zav<* 1 
da II, Cojocarii, Hălmăgeaau, Ivănea- 
cu, Staicu. Crișan, Jenei. Creiniceana» 
Cacoveanu, Constantin, Tomeș, Vome», 
Pavlovici, Raks’, Sorin Avram Tătaru<

Jocul va îucepe la ora 17,30*



De pe pistele
IN CADRUL unui concurs de atle

tism desfășurat la Budapesta cam
pionul maghiar Vilmos Varju a rea
lizat la aruncarea greutății 19,42 m 
(cea mai bună performanță mondială 
a sezonului). Acest rezultat constituie 
un nou record maghiar.

ECHIPA masculină de atletism a 
R. P. Polone a învins la Cracovia cu 
scorul de 126—85 puncte, echipa Ita
liei. în ultima zi de concurs au fost, 
înregistrate o serie de rezultate valo
roase : înălțime — Czerny (R.P.P.) 
2,11 m ; 200 m — Sardi (Italia) 21,2, 
Campionul olimpic Berruti s-a cla
sat pe locul doi ; 1500 m — Baran 
(R.P.P.) 3:43,1 ; triplu salt — Schmidt 
(R.P.P ) 10,39 m; 400 m plat — Ba- 
denski (R.P.P.) 46,3 ; disc — Piat
kowski (R.P.P.) 56,10 m.

IATĂ alte rezultate înregistrate 
la campionatele S.U.A. : 100 yarzi : 
Hayes 9,1 ; Gilbert 9,2 ; Drayton 9,3 ; 
W. V'illiams 9,3 ; Questad 9,3 ; 6 mile : 
Me. Ardte 28:29,2 ; Sargent 28:51,0 ; 
Macy 28:51,4 ; 120 yarai garduri : H. 
Jones 13,4 ; Litidgreen 13,5 ; Hicks 
13,5 ; lungime : Boston 8,IT m ; Horn 
8,02 m ; Mays 7,87 m ; Moore 7,81 m ;

TURUL CICLIST AL FRANȚEI
Etapa a Il-a a Turului ciclist al 

Franței, Reims — Jambes (185 km), a 
fost ciștigată de belgianul Rik Van 
Looy în 4h 25:24,0. La sfîrșitul etapei 
s-a desfășurat și o cursă contra-crono- 
metrului pe echipe, pe o distanță de 
27 km. Pe primul Ioc s-au clasat for
mațiile belgiene. Etapa a 3-a: Jambes 
— Roubaix (220 km), a fost ciștigată 
de irlandezul Elliott în 6h 10:38,0. El 
a fost urmat de campionul mondial 
Stablinski (Franța) 6h 11:11,0 și Van

lenismani romîni 
la /iimovit/.

(R. 0. Germană)
Astă i urmează să părăsească BUCU- 

reștiul Julieta Namiah, G. Bosch și 
Petre Mărmureanu, pentru a participa 
Ia un turneu internațional de tenis 
care va avea loc la Zinnovitz (R.D. 
Germană) între 30 iunie și 7 iulie. 
Celor trei sportivi romîni li se va 
alătura la Zinnovitz și campionul no
stru republican Ion Tiriac, care ve 
veni din Anglia.

ir
în vederea verificării gradului de 

pregătire a unor jucători fruntași, 
zilele trecute au început pe terenu
rile centrului de antrenament nr. 2, 
o serie de întreceri antrenament între 
patru formații alcătuite adhoc : I. 
Bosch, C. Năstase, II. Bardan, Măr
mureanu, III Dron, I. Năstase, IV. 
Boaghe, Popovici. Iată cîteva rezul
tate mai interesante : Dron—C. Năsta
se 6—2, 3—6, 8—6, Mărmureanu—Boa
ghe 4-6, 6-2, 7—5, Popovici, I. Năs
tase—Bosch, C. Năstase 7—5, 6—3, 6—4.

Dtipâ două etape

In „(upa regiunilor**

ORAȘUL BUCUREȘTI CONDUCE
IN CLASAMENTUL GENERAL

Pe șoselele din împrejurimile orașu
lui Ploiești, au avut loc întrecerile 
etapei a Il-a a „Cupei regiunilor", 
rezervată juniorilor și tinerilor ci
cliști din țara noastră. Sîmbătă, pe un 
traseu de 40 km, s-a desfășurat cursa 
de contratimp pe echipe, ciștigată de 
reprezentativa regiunii Ploiești, cu 
56:20. A doua zi alergătorii din cele 

ț<ase -egiuni care participă la compe
tiție și-au disputat întîietatea într-o 
cursă de 80 km, cu plecarea în bloc. 

' învingător : A. Popescu (Ploiești) cro- 
' nometrat cu 2h04:29, urmat in același 
timp de C. Ivan (București) și Gh. 
Suciu (Brașov).

Clasamentul etapei a Il-a: 1. Plo
iești 7h09:26 ; 2. București 7hl4:21 ; 
3. Brașov 7h21:14.

Clasament general dună două eta
pe : 1 București 14hl7:28 ; 2. Brașov 
14h28-26 ; 3. Cluj 14h31:35 ; 4. Ploiești 
14h41:29 : 5. Mureș-Autonomă Ma
ghiară 15hl5:07 ; 6 Galați 15hl6:41

Etapa a II t-a a „Cupei regiunilor” 
este programată pentru 6—7 iulie la 
Brașov.

de atletism
prăjină : Sternberg 4,97 m ; Uelses 
4,88 m ; Morris 4,88 m ; R. Cruz (Porto 
Rico) 4,88 m ; .. .6. Pennel 4,80 m ; 
greutate : D. Davis 19,04 m ; O’Brien
18.93 m ; Gubner 18,43 m ; suliță : 
Stuart 77,80 m ; Covelli 75,10 m ; Red
73.93 m ; 220 yarai : Carr 20,4 ; Dray
ton 20,4 ; Moon 20,6 ; Webster 20,6 ;
440 yarzi : U. Williams 45,8 ; Plummer 
45,9 ; Milburn 47,4 ; Saddler 46,4 ; 
880 yarzi : Crothers 1:46,0 ; Dupree 
1:46,8; Groth 1:47,5; Haas 1:47,6; 1 
milă : Burleson 3:56,7 ; O’Hara 3:56,9 ; 
Weissiger, 3:58,5 ; Beatty 3:59,2. 440
yarzi garduri : Cawley 50,4 ; Allen 
50,6 ; Atterberry 50,6 ; ciocan : Hall 
65,50 m ; Frenn 60,60 m; Burk 59,18 
m ; disc : Silvester 60,64 m; Babka 
57,74 m ; Humphreys 56,48 m ; 3000 m 
obstacole : Traynor 8:51,2 ; triplu salt: 
Floerke 15,74 m ; Sharpe 15,52 m ; Sa
muels 15,46 m.

• ÎN ULTIMELE concursuri, sări
torul în lungime Eskola (Finlanda) a 
obținut rezultate remarcabile : 7.94
m; 7,90 m și 7,96 m. Al doilea săritor 
finlandez, "tenius, s-a clasat în unul 
din aceMe concursuri pe locul al doi
lea cu 7,89 m.

Erde (Belgia) în același timp. Pluto
nul condus de Anquetil a sosit după 6 
minute. Elliott a îmbrăcat tricoul gal
ben.

★
Duminică se va da startul în „Turul 

ciclist al Franței* pentru amatori 
(Tour de l’avenir) care măsoară circa 
2 200 km, împărțiți în 14 etape. Pen
tru prima oară Ia startul competiției 
se aliniază echipa U.R.S.S., care va 
avea în componență pe cunoscuții ru
tieri Kapitonov, Saidhujin, Melihov, 
Petrov și Cerepovici. Liderul echipei 
Angliei este Peter Chisman, recentul 
cîștigător al Turului Angliei. Alături 
de el au fost selecționați în echipa 
Hitchens, Daniels și alții. Echipa R. P. 
Polone are în frunte pe Pokorny, Wi
der», K. Gazda și Kowalik. Printre 
cei selecționați în echipa Italiei se a- 
flă Fabbri, Nardello, Massi și alții.

(Agerpres)

De pe pistele de apă...
PARIS. Concurs io terna (tonal. Got- 

twdles (Franța) 56,4 U 100 m liber; 
Gropaiz (Franța) 2:07,4 ta 200 m li
ber ; Christophe (Franța) 1:03,1, Ver- 
fauw*n (Balgia) 1:03,5 La 100 m spa
te ; Christophe 2:20,6, Verbauwen 2:22,6 
la 200 m spate; Kiehl (Franța) 1:13.8 
— nou record la 100 m bras ; Mack 
(Franța) 1:04,7 la 100 m fluture.

STOCKHOLM : Concurs ou partici
parea înotătorilor din R. D. Germană 
și Suedia. Wiegand (R.D.G.) 57,2 la 
100 m liber; .4 C. Hamberg (Suedia) 
1:02,7 — nou record la 100 m liber 
femei; Noack (R.D.G.) 1:11,7. Sten- 
back (Suedia) 1:11,8 la 100 m fluture 
femei; Holtelz (R.D.G.) 1:14,5 La
100 m spate femei.

FRANKFURT-MAIN: McGregor (An- 
glia) 55,2 la 100 m liber; Keen (An
glia) 1:04,0 la 100 m liber femei ; 
Mitchell (Anglia) 2:49,7 la 200 m 
bras femei; Gegan (Anglia) 1:09,5 La 
100 m fluture femei.

BUDAPESTA: M. Berinda 1:23,8 la 
100 m bras (femei); G. Dobav 55.9 la 
100 m liber ; C. Madarasz 1:03.6 la 
100 m liber femei ; Gulrich 1:03,6 și 
Csekd 1:03,8 la 100 in fluture.

!c] 8 [îl£11 os! ■ cel Pi
S'fLVIA GREGOROVA, in vîrstă de 17 ani, eleva ia școala teh

nică medicală din Karlovy Vary, esie, după cura scriu ziarele 
cehoslovace, singura femeie .. arbitru de fotbal din Europa. 
Fiică de arbitru, ea a prins .secretele meseriei' însoțindu-și tatăl 
pe toate terenurile unde aveau loc meciuri importante. Recent ea 
a trecut cu succes examenul de arbitru, întrecînd pe toți concu- 
rențit bărbați în ce privește cunoașterea regulilor sportului cu 
balonul rotund.

LA 3 IULIE, ia orașul elvețian Zurich va avea loc tragerea la 
sorț» a primului tur al ediției 1963 1964 a .Cupei campionilor eu
ropeni* la fotbal și a Cupei echipelor cîștigătoare de cupe na
ționale.

IN CADRUL unui miting aviatic care a avut loc la Berna a fost 
prezentată o parașută... ascendentă, .Lemoigae*. Trasă de un 
jeep parașuta se deschide și parașutistul părăsește încet pă- 
mîntul înălțîndu-se pînă la 40 tn Cu acest sistem de parașută 
francezul Gil Delamare a traversat Canalul Minecii, tras de o 
barcă cu motor.

CUNOSCUTUL internațional chilian Leonel Sanchez, care a ac
tivat pînă acum în echipa Universîdad Santiago și a făcut paria 
din reprezentativa Chile clasată pe locul trei Ia ultima ediție a 
camp? matelor mondiale, a rost transferat Ia A. C. Milan. Anul 
acesta, Leonel Sanchez a jucat și în țara noastră.

CAMPIONATUL feminin de șah al orașului Șanhai, cel mai mare 
centru șahist din R P. Chineză, a fost cîștigat de o elevă în 
vîrstă de... 10 arii, Wu Sien. Ea a întrecut-o pe fosta campioană 
Sa Li-lu, core este de două ori mai în vîrstă decît micuța șa- 
histă Interesant este faptul că pe locurile doi și trei s-au clasat 
de asemenea șahiste sub 14 ani 1

ÎNTRUNIT la Veneția în prezenta președintelui FIFA, Stanley 
Rous, comitetul tehnic al Federației internaționale de fotbal a

adoptat unele propuneri de modificare a regulamentului fotba
lului. Prima hatărire se referă la crampoanele ghetelor de fot
bal care, de acam înainte, vor putea fi din piele, cauciuc, alu
miniu sau material plastic, dar nu vor putea avea un diame
tru mai aaarv de 12,7 mm. Al doilea punct modificat privește 
executarea unei lovituri libere. .Ciad este pe cale să fie exe
cutată o lovitură liberă orice jucător care va face gălăgie sau 
va gesticula pentru a distrage atenția adversarilor va ii consi
derat că a comis o infracțiune șl va fi pasibil de un avertis
ment".

LA TOKIO a fost experimentat un receptor radio minuscul care 
permite înotătorilor să primească sfaturi din partea antrenorilor 
în timp ce se află în apă. Acest receptor funcționează deopo
trivă cind înotătorul se află sub apă sau la suprafață.

PENTRU a nu-și dezminți .reputația*, cursa automobitistă de 24 
ore de la Le Mans s-a încheiat și la ediția din acest an cu o 
victimă. Este vorba de pilotul brazilian Cris Heins, a cărui ma
șină s-a ciocnit cu alte patru automobile, Heins încetînd din 
viață îa drum spre spital. Alți doi piloți, Rey Salvatori (Anglia) 
și feaa Pierre Manzon (Franța) au lost răniți. Din 49 mașini care 
au luat startul, mai puțin de 20 au terminat cursa.

URM1ND exemplul federațiilor de schi, federațiile de atletism 
ale R. D. Germane și R. F. Germane au căzut de acord să pre
zinte o echipă unită la viitoarea ediție a Olimpiadei de la To
kio. Selecția echipei se va face cu prilejul unor concursuri care 
vor avea loc la 22 și ?0 august 1964.

CLUBUL SPORTIV Levski dta Sofia a ales-o pe cosmonauta Va- 
leadua Toreșkova ca membră de onoare a clubului. Zilele tre
cute pe adresa Valentinei Tereșkova au fost expediata carnetul 
de membru, insigna și ua echipament sportiv complet cu însem
nele clubului Levski.

CANOTORI! ROMlNt PARTICIPĂ 
LA NOI CONCURSURI

IMTERIIAȚIfllIALE
Canotorii noștri participă, în conti

nuare la noi concursuri organizate 
peste hotare. După ce au concurat cu 
succes în. cadrul regatelor de la Ha- 
novra și Griinau, iată că la sfîrșitul 
săptămînii acesteia ei vor lua star
tul la alte două importante competi
ții internaționale.

Duminică, la Bled, patru echipaje 
masculine de schit (4 + 1, 2 fără cîr- 
maci, 2-f-l și simplu) vor reprezenta 
țara noastră la Regata Bled din R.S.F. 
Iugoslavia. La aceste întreceri de ca
notaj academic au mai fost înscrise 
numeroase echipaje din R.D. Germa
nă, R.S. Cehoslovacă, Austria, R.P. 
Polonă, R.F. Germană și din țara 
gazdă. De asemenea, sîmbătă și du
minică cițiva dintre cei mai buni ca- 
noiști romîni (Simion Ismailciuc, An
drei Igorov, Alexe Dumitru și Gheor- 
ghe Gherasim) vor participa împreu
nă cu caiacistele noastre Elena Li- 
palit și Valentina Serghei la întrece
rile Regatei Praga.

FOTBAL
CAMPIONATUL U.R.S.S.

în etapa a 16-a a campionatului 
unional de fotbal, liderul clasamen
tului, Dinamo-Moscova a suferit 
prima Înfrângere de la începutul com
petiției, pierzînd cu 0-2 Ia Dinamo 
Minsk. Dinamo Moscova continuă sâ 
conducă în clasament cu 24 de 
puncte, urmată de Ț.S.K.A. — 22 
puncte și Dinamo Tbilisi — 21 punc
te. Alte rezultate din etapa a 16-a : 
Spartak Moscova — Neftianik Baku 
4-2 ; Dinamo Tbilisi — Moldova 
Chișinău 3-0 ; Dinamo Leningrad — 
Lokomotiv Moscova 1-1 ; Dinamo 
Kiev — Torpedo Kutaisi 1-1 ; Ari
pile Sovietelor — Zenith 0-2; Șah- 
tior — Ararat Erevan 1-0; Aka 
Rostov pe Don — Avangard Harkov 
7-1 ; Kairat — Torpedo Moscova 1-0.

MECIURI INTERNATIONALE

în „Cupa Rapan" : Nîmes — Laa- 
aaaae 1—9. Vieaaa — Bayera Mun- 
oben 2—2, Rouen — Chaex de Fonds 
7—3, Sparta Rotterdam — Goteborg
4— 3. Venezia — Lierse 2—9. Toulou
se — Young Boys Berna 3—9, Simp- 
dom — Antwerp >—fl. în „Cupa Al- 
pilor“ : Internationale — Granges
(Belgia) 3—3, Juventus — Grashopers
5— 3, Atalanta — Servette Geneva 
3—2.

• Echipa suedeză Rasunda din 
Stockholm și-a început turneul în 
U.R.S.S. Jucind la Leningrad cu echi
pa S. K Leningrad, Rasunda și for
mația locală au terminat la egali
tate : 2—2.

ȘTIRI, REZULTATE

• Azi la Helsinki se dispută meciul 
amical dintre echipele Finlandei șl 
Norvegiei. Sîmbătă la Copenhaga re
prezentativa Danemarcei intîlnește în 
cadrul optimilor de finală ale „Cupei 
Europei” (primul joc) echipa Albaniei.

• înaintea ultimelor jocuri în tur
neul de Ia New York (seria I) in cla-

Concursul de pentatlon modern de la Budapesta
BUDAPESTA, 26 (prin telefon). — 

Miercuri și joi în capitala R. P. Un
gare a continuat concursul interna
țional de pentatlon modern. Miercuri, 
într-un bazin de 25 m, s-a desfășu
rat proba de înot — 300 m liber. O 
superioritate evidentă au manifes
tat sportivii suedezi. Probg a fost 
ciștigată de Edstedt (Suedia) cu 
3:39,4 — 1105 p. L-a urmat compa
triotul său Jansson cu 3:39,8 — 1105 
p, iar pe locul trei Zaharenko 
(U.R.S.S.) 3:40,2 — 1100 p. în conti
nuare s-au clasat : Steckmal (Suedia) 
3:40,4 — 1100 p ; Balczo (R. P. Un
gară A) 3:40,6 — 1100 p ; Mineev 
(U.R.S.S.) 3:41,1 — 1095 p. Sportivii 
romîni au ocupat următoarele locuri : 
18. Marinescu 4:02,7 — 990 p ; 22. To- 
miuc 4:12,5 — 940 p ; 31. Pușcaș
4:28,1 — 860 p. Pe echipe, proba a 
fost ciștigată de selecționata Suediei

El a realizat unul din cei mal buni

cu 3310 p, urmată de U.R.S.S. —
3245 p, R. P. Ungară A — 3175 p-
Echipa R: P. Romine s -a clasat pe
locul 7 cu 2790 p.

Miercuri după-amiază concursul a
continuat cu proba de călărie, des-
fășurată pe un traseu în lungime de
1200 m CU 24 obstacole. Nicolae Ma-
rinescu a avut o bună comportare,
clasîndu-se pe locul 6, cu 1040 p.

PE GLOB
sament conduce formația engleză I 
Westham United cu 7 din 5 jocuri, | 
urmată de Kilmarnok cu 7 p din 6 I 
jocuri, Preussen Munster cu 6 p din , 
5 jocuri și Mantova cu 5 p din 5 | 
jocuri.

• In meciul de cupă Real Madrid 
— Saragosa, Di Stefano a fost eli
minat de pe teren pentru atitudine 
nesportivă față de arbitru.

• Continuîndu-și turneul în R.P. 
Bulgaria echipa de fotbal Wismut i 
Karl Marx Stadt a jucat cu Spartak I 
Sofia, ciștigind ou 2-1 (0-0).

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
B. P. UNGARĂ — JAPONIA 7—1 LA 

LUPTE CLASICE
înaintea plecării Ia campionatele 

mondiale de lupte clasice din Suedia, 
Ia Budapesta s-au Intîlnit într-un 
meci de verificare echipele reprezen
tative ale R. P. Ungare și Japoniei. 
Sportivii maghiari au terminat în
vingători cu scorul de 7-1. Gurics și 
Kozma au cîștigat prin tuș meciurile 
cu Hayama și, respectiv, Morita. Po
lyak l-a învins la puncte pe Yosizumi 
Iamuro. Punctul echipei japoneze a 
fost realizat de Sakurama și Kazama 
care au terminat la egalitate cu Varga 
și. respectiv, Riezmayer.

LA DINAMOVIA9A DE BASCHET : 
DINAMO BUCUREȘTI — DINAMO 

BERLIN : 61—55
După o zi de repaus, „Dinamovia- 

da“ de baschet de la Pardubice a 
fost reluată cu meciurile etapei a 5-a. 
Dinamo București, jucînd de data 
aceasta mai bine, a reușit să învin
gă cu 61—55 (30—39) pe Dinamo Ber
lin. Cel mai bun realizator al echipei 
romine a fost Giurgiu (15 puncte). 
Fruntașa turneului, Dinamo Moscova 
a întrecut cu 107—58 (49—29) pe Doz- 
sa Budapesta. In acest meci, Moseș- 
vili a marcat 28 de puncte. 

timpi, dar a fost penalizat cu 60 de 
puncte. Tomiuc șl Pușcaș au tras la 
sorți doi cai foarte dificili, pirimiul 
realizînd 3:47,4 — 580 p, iar Pușcaș 
nu a putut termina traseul. Proba 
a fost ciștigată de Moozar (R. P. Un
gară B) cu 2:45,9 — 1100 p, urmat 
de Otto Torok (R. P. Ungară B) 
2:33,0 — 1070 p, Rover (R. P. Un
gară D) 2:43,2 — 1070 p. Pe echipe, 
proba de călărie a fost ciștigată de 
R. P. Ungară B cu 3210 p, urmată 
de R. P. Ungară A 3084 p și R. D. 
Germană — 3056 p. Echipa R. P. Ro
mine — pe locul 7 cu 1628 p. Clasa
mente înaintea ultimei probe : indi
vidual : Selg 3971 p ; Ferenc Torok 
3936 p ; Balczo 3888 p. Sportivii ro
mîni se află pe locurile : 10. Mari
nescu 3374 p ; 23. Tomiuc 2688 p ; 31. 
Pușcaș 1972 p. Eohipe : U. R. S. S., 
R. P. Ungară A, R. P. Ungară B. 
Formația R. P. R. pe locul 7.

IN AUGUST, ÎN mZILIA

Jocurile mondiale 
universitare

RIO DE JANEIRO (Agerpres). — 
La sfîrșitul lunii august se vor des
fășura în orașul brazilian Porto 
Alegre jocurile mondiale universi
tare (Universiada) la care vor par
ticipa studenți sportivi din lumea 
întreagă.

In prezent se lucrează la rearne 
najarea principalelor haze sportive, 
printre care stadionul care va_găz- 
dui probele atletice și sala de gim
nastică cu o capacitate de 19 009 
locuri. Cu mare interes este aștep
tată evoluția la Porto Alegre a ce
lebrilor atleți sovietici Valeri Bru
mei șl Tamara Press. In programul 
competițiilor Universiadei figurează 
atletism, natație, baschet, scrimă, 
tenis, gimnastică, volei.

GIARDELLO L-A ÎNVINS PE BAY 
SUGAR ROBINSON

La Philadelphia s-a disputat meciul 
profesionist de box dintre fostul cam
pion mondial al cat. mijlocii, Ray 
Sugar Robinson și Joey GsandeMo. 
După 10 reprize, victoria a fost atri
buită la puncte Iui Giardello care a 
reușit să-l trimită la podea în rundul 
4 pe Robinson, astăzi în vîrstă de 43 
ani. Robinson a încercat pentru a 
5-a oară să redevină campion al'JM 
mii. în cazul unei victorii el ave^ 
dreptul de a ataca centura categoriei 
mijlocii, deținută de nigerianul Dick 
Tiger.

Turneul de tenis
de la Wimbledon

în primul tur al celei de-a 77-a ediții a 
tradiționalului turneu internațional de te
nis de la Wimbledon, la simplu masculin, 
Leyus (U.R.S.S.) l-a eliminat cu 6—1; 6—4; 
5—4 pe australianul Warren Jaques. Japo
nezul Ishiguro a obținut o surprinzătoare 
victorie cu 3—0 în fața lui Buding (R.F.G.). 
Siska (S.U.A.) l-a întrecut cu 6—4; 6-—2;
7—5 pe campionul romîn Ion Țiriac. Alte 
rezultate mai importante : masculin t Pio- 
trangeli (Italia) — Bucholtz (S.U.A.) 3—2; 
Matthews (Anglia) — Tacchini (Italia) 3—0; 
Jovanovici (Iugoslavia) — Duxin (Franța) 
3—0; feminin: Dimitrieva (U.R.S.S.) — Bel- 
trano (Italia) 2—0; Barnes (Australia) — 
Bardoczy (R.P.U.) 2—0; Sukova (R. S.

Cehoslovacă) — Albert (S.U.A.) 2—0.
Iată cîteva rezultate din turul al H-leă 

desfășurat ieri după-amiază: simplu băr
bați: Knight (Anglia) — Forbes (Africa de 
Sud) 1—6, 7—5, 6—4, 9—11, 6—3; Stolle
(Australia) — Fletcher (Australia) 7—S,
9—7, 13—15. 6—0; Leyus (U.R.S.S.) — Gu
lyas (R.P.U.) 6—3, 12—10, 6—2; Lundquist
(Suedia) — Jaufre (Franța) 8—6, 6—4, 
3—6, 6—3; Pickard (Anglia) — Stuck
(R.F.G.) 6—2, 4—6, 6—3, 9—11, 8—6; Osuna 
(Mexic) — Stanley Matthews Ir. (Anglia) 
7—5, 4—6, 8—6, 6—2; Arilla (Spania) —
Jovanovici (Iugoslavia) 6—1, 7—5, 6—
Darmon (Franța) — Bob Howe (Australia) 
3—6, 1—6, 6-—3, 6—4, 6—3 1; Emonion 
(Australia) — Sirola (Italia) 8—6, 6—1, 6—2.

Crișana Oradea — 
Radnicki Niș 2-1 (1-1)

ORADEA, 26 (prin telefon). — Azi 
s-a disputat, în localitate, întîlnirea 
internațională de fotbal Crișana Ora
dea — Radnicki Niș. După o partidă 
de bună calitate, gazdele au terminat 
învingătoare cu scorul de 2-1 <1—1>. 
Au înscris Sziics (min. 37) și Szakacs 
III (min. 70) pentru orădeni și Mitic 
(min. 16) pentru oaspeți. (Ilie Gfiișa- 
coresp. reg ).
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