
Succes deplin întrecerilor
etapei a Il-a a Spartachiadei

de vară a tineretului

De cîfeva zile, în cadrul 
sportive de ia 
primei etape a popularei compefifii de mase, 

Spartachiada de vaeă a tineretului. Și în acest an în
trecerile s-au bucurai de un frumos succes, contribuind 
la atragerea unor noi mase de tineri și vîrstnici în- prac
ticarea sportului și !a întărirea, organizatorică a asocia
țiilor sportive. Tn fabrici și în uzine concursurile Spar- 
tach.iadei de vară au constituit un bun prilej de a se 
desfășura și alte acfivifăfi sp.ortiv-recreative sau cultural- 
sportive, care au atras pe terenurile de sport largi mase 
de. spectatori..

De altfel, o principală caracteristică a felului în care 
s-a desfășurat în- cadrul cluburilor și asociațiilor sportive 
orășenești prima etapă a Spartachiadei de vasră o 
constituie tocmai faptul că întrecerile sportive au îmbră
țișat o gamă mai largă de sparturi, iar concursurile s-au 
îmbinat cu frumoase manifestații artistice sau cu jocuri 
atractive, ceea ce a contribuit la creșterea numărului de 
participant!. Succese deosebite în această direcție au 
obfinut asociațiile sportive din orașul Eucurești și din 
regiunile Brașov și Argeș, unde întrecerile Spartachiadei 
de vară au mobilizat' ur» mare număr de concuren(i.

Acum, cluburile și asociațiile sportive de la orașe se 
găsesc înaintea celei de a ll-a etape a competiției. Este 
vorba de etapa. în care concursurile Se desfășoară pe 
grupe de asociajii și în vederea căreia se fac pregătiri 
intense. Un bun exemplu în această privinfă îl constituie 
clubul sportiv raional Olimpia din Capitală. Activiștii 
acestui club au întocmit un 
împărfind asociafiile sportive 
mirescu în 5 grupe. Bazele 
s-a inițiat organizarea unor

cluburilor și asociațiilor 
orașe, s-au încheiat întrecerile

pla-n concret de acțiune, 
din raionul Tudor Vladi- 

sportive au fost pregătite, 
concursuri pregăfHoare și»

în plus, asociațiile sportive xîn+ îndrumate și controlare 
sa asigure concurenfilor calificați o cît mai bună pre
gătire. Exemplul clubului sportiv raional Olimpia nu 
este izolat. Și alte consilii raionale UCFS sau alte cluburi 
sportive se pregătesc în aceste zile pentru organizarea 
celei de a ll-a etape a Spartachiadei de vară. Este însă 
necesar ca act *v  Hiat ea de pregătire pentru etapa a ll-a 
să se desfășoare- într-un ritm mai intens. Nu trebuie 
uitat că aceste întreceri au menirea să confirme valoarea 
elementelor tinere și talentate remarcate în prima etapă, 
care pot fi dirijate spre secțiile pe ramură de sport, 
pășind astfel pe calea sportului de performantă. Pentru 
aceasta însă, o mai mare atenție trebuie acordată mobi
lizării la startul ptobelcw? a tuturor celor calificați.

Activiști sportivi! Muncind cu aceiași entuziasm ve|» 
asigura ți etapei a H-a a Spartachiadei de vară succese 
dmtre cefe mai frumoase!
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Bușteni. Vedere spre Caraiman
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Oamenii muncii petrec clipe, de neuitat în călătorii pe Dunăre, 
cu vase de agrement.

ITINERAR DOBROGEAN

Tinerii cicliști din lotul o- 
limpic al țârii noastre vor evo
lua — așa cum am anunțat — 
în compania unor valoroși a- 
lergători din R.D. Germana. 
Prima întrecere va avea loc 
mîine începînd de la ora 17 
pe șoseaua București. — Piteș-

Regională
Hunedoara-Deva

--------------------------- PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VA! EXAMENE.,
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vor parcurge distanța 
la km 45, acoperind tra
de do-uă ori dus-întors, 
de a doua probă se va 

duminică după a- 
este

ti. Startul se va da de la km 
20 și echipele (proba este con- 
tra-cronometru pe echipe, 100 
km) 
pînâ 
seul 
Cea 
desfășura 
miază. De data aceasta 
vorba de o probă cu start în 
bloc. Traseul: șoseaua Buftea, 
km 8 (start ora 15) — Cîmpina 
— Ploiești — București (sosi
rea pe velodromul Dinamo), 
180 km. După cum se vede 
este vorba de două probe ase
mănătoare cu cele de la cam
pionatele mondiale și de la 
Jocurile Olimpice.

CONCURS INTERNAȚIONAL
DE CICLISM PE PISTĂ

Velodromul din parcul sportiv 
Dinama găzduiește la sfârșitul ace
stei săptămîni o înlîlnire amicală 
între tinerii noștri pisiarzi și sportivii 
bulgari. In, program figurează : 1000 
m cu start de pe loc, viteză., urmă
rire echipe, cursa cu adițiune de 
puncte șl alte probe. întrecerile în
cep sîmbătă la ora 17 și continuă 
duminică, de la aceeași oră.

Campionatele mondiale de lupte au? luat sfirșit

N. Martinescu a cucerit medalia de argint

de campioni 
cucerite de 
care și de 
reconfirmat

H ELS INGBO RG 3 (prin tele
fon). Miercuri seara au luat sfîr- 
șit. întrecerile din cadrul campio
natelor mondiale de lupte clasice. 
A. fost una din cele mai tari edi
ții desfășurate în ultimii ani. Cele 
mai multe titluri 
mondiali au fost 
luptătorii sovietici, 
data aceasta șl-a-u 

valoarea. Surpriza ca mp i onatelor 
au constituit-o însă luptătorii iu
goslavi, care pentru prima dată 
cuceresc două titluri mondiale. 
O comportare foarte bună a avut 
reprezentantul nostru N. Marii- 
nescu, care de-a lungul intîlnirilor 
a avut o singură înfringere la 
puncte. In toate meciurile, el a 
dat dovadă de o bună pregătire 
tehnică și fizică, dominînd cu au
toritate adversarii. Medalia de 
argint pe care o poartă acum P-e 
piept, este rodul, străduințelor în 
pregătire și al dîrzcnici dove
dite în luptă cu adversari valo
roși. Despre ceilalți componenți
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Orivită de sus din avion, pano- 
» rama orașului Tulcea se prezin
tă în toată splendoarea ei. In cotul 
Dunării vezi portul cu numeroasele 
vase pescărești sau de transport 
ancorate la chei, fabrica de con
serve și cea de praf de pește, clă
direa masivă a căpităniei portului, 
numeroasele blocuri nou construite 
în ultima vreme, lacul Ciuperca din 
apropierea gării și, aproape de ae
roport, străvechiul monument ce do
mină înălțimile orașului. întinse cît 
o ..țară", ca un nesfîrșit vesmînt, 
îți apar sub priviri holdele aurii 
ale griului, tarlalele de porumb de 
un verde strălucitor, aidoma • gazo
nului de pe stadioane.

Pe faleză rin. furnicar de oameni. 
Localnici și turiști. Unii se agită în 
așteptarea curselor, pe alții îi vezi 
de sus, cum admiră vrăjiți prive
liștea grandioasă pe care o oferă 
Dunărea, care se scurge molcom 
printre malurile rîpoase și pline 
de sălcii, pe jumătate cufundate în 
apă.

Coborîm. In locul aerului condi
ționat din avion te întîmpină o căl
dură de-a dreptul „tropicală*.  Cu 
mers de melc ne îndreptăm spre 
oraș. Aici Ia Tulcea viața se țese 
bogată la tot pasul. O viață nouă, ; 
minunată. Sportul ocupă și el locul 
cuvenit în cadrul ei. El este îndră
git de masele laigi de oameni ai 
muncii. Vom încerca să scriem des
pre succesele sportive de pe aceste 
meleaguri.

DE VORBĂ CU UN BĂTRÎN 
„LU?“ DE... DUNĂRE

YUREL C9SȘAN
corespondent.V. DUNĂREANU

... Na îndreptăm spre Sulina cu 
un vaporaș plin de neastîmpăr. Su- 
indu-se și 
vaporașul 
„guri". Pe

coborîndu-s.e pe valuri 
alunecă Ia vale spre 
apă parcă e mai

(Continuare în pag. a

Echipa de volei a asociației sportive Stuful din Tulcea-, peutr» 
a treia oară consecutiv campioană regională.

ai reprezentativei noastre, nu pu
tem spune însă că s-au prezentat 
la nivelul așteptărilor' și al posi
bilităților lor. Ei au. pierdut în

N. MARTINESCU

tâlniri 
normal 

lată

decisive pe care în mod 
trebuiau să le cîștigc. 
medaliații campionatelor

Vasile Boerescu a primit deu
năzi o scrisoare din India, de 
la tatăl său, care lucrează la mii 
de kilometri de țară, împreună 
cu mulți al ți muncitori, tehni
cieni și ingineri de la uzina de 
pompe și mașnii agricole. îi vor
bea despre munca lor de acolo, 
despre această țară minunată, 
Spre sfîrșit îl întreba dacă « 
trecut cu succes și ultimul exa
men, acela al centrului de, învă
țare a înotului, organizat de clu
bul Metalul, unde îi scrisese că 
s-a înscris. Tocmai astăzi, du
minică, trebuia să dovedească, în 
cadrai examenului, că în cele 
două săptămîni a învățat acest 
sport...

...Gînd a ajuns la centrul de 
înot pregătirile pentru- examen 
erau terminate. Instructorul 
Glieorghe Radu părea mai emo
ționat decît micii săi elevi. Acum 
urma să se vadă roadele efortu
rilor depuse pentru a învăța cît 
mai bine înotul. Va-sile Boerescu 
a trecut imediat la... „treabă*.  
Sfaturile lui... competente sînt 
ascultate cu atenție de un alt 
puști, numai de-o șchioapă :

— Ai grijă, Lucian, nu 
startul. Așteaptă fără 
semnalul de plecare.

Și Lucian Ionesou, unul 
aecile de copii care au 
cursurile primei serii, a

a înotului,

„fura*  
emoție

dintre 
urmat 

___  _ centra
lul de învățare a? înotului.,.. a as*-  
cultat sfatul prietenului. să tu A 
sărit ultimul în bazin, dar a? ajuns 
printre... cei dinții la sosire. Va
sile Boerescu s-a clasat și el 
printre primii în seria Iui. A 
dovedit că a învățat să înoate 
bine. La fel ca și ceilalți elevi,, 
ei au îmbrățișat cu căldură pe 
instructorul care le-a împărtășit 
tainele înotului.

— Vă mulțumim tovarășe an
trenor, ne-ați învățat un sport 
frumos...

De pe 
bucurau

Scara, 
îi scria tatălui său:

— Află, tată drag, că am tre
cut cu succes examenul. Știu scl 
înot ! De-ai ști ce mai întreceri 
au fost...

mal, sute de părinți so 
de veselia copiilor lor. 
acasă, Vasile Boerescu,

mondiale: cat. 52 kg: 1. Vuko< 
(R.S.F.I.) — campion mondial;
2. Fabra (Italia), 3. Rîbalca
(U.R.S.S.); cal. 57 kg: 1. Var
ga (R.P.U.) — campion mon
dial, 2. Swek (R.S.C.),; 3. Pe
trov (R.P.B.) ; cat. 63 kg. 1. 
Sapunov (U.R.S.S.) — campion 
mondial, 2. Polyak (R.P.U.), 3. 
Ivanov (R.P.B.) ; cat. 70 kg. 1. 
Horvat (R.S.F.I.) — campion 

mondial, 2. Gvandalatze (U.H.SJS.)
3. Horst (R.F.G.); cai. 78 kg. 1.
Kolesov (U.R.S.S.) — campion 
mondial, 2. Wester (R.D.G.) 3.
Cyankaya (Turcia); cat 87 kg. I. 
Tefik (Turcia) — campion mondial 
2..Simici (R.S.F.I-.), 3. Gnrics 
(R.P.U.) ; cat- 97 kg. 1. Abasidze 
(U.R.S.S.) ■— campion mondial,
2. N. MARTINESCU (Ii. P. RO- 
M1NĂ), 3. Kaplan (Turcia) ; <•<#. 
grea: Rostiri (U.lî S.S.) — cam
pion mondial, 2. Svensson (Sue
dia), 3. Raschke (S.U.A.).

Pe națiuni, locul întâi a fost 
cucerit de reprezentativa U.R.S.o,



«m j i Ji j Mg»,. ——

Prima etapă a campionatului popular de înot 
a fost prelungită pînă la 15 iulie!

Noii campioni școlari ai țării

Vremea călduroasă din ultimele 
săptămîni îndeamnă tot mai mulți 
oameni ai muncii către ștranduri, 
Jacuri, rîuri. Aci, ei petrec ore plă
cute în apa rece, se întrec în dispute 
pasionante, în concursuri populare 
devenite tradiționale.

Ținînd seama de dorința numero
șilor tineri de a participa la între
cerile campionatului popular de înot, 
Federația romînă de natațîe a hotărit 
*ă prelungească data disputării pri
mei etape a acestei competiții pină 
la 15 iulie. Este, desigur, o măsură 
binevenită care va produce mare 
bucurie în rîndurile tineretului. Ră-

—— QTliEELilU '-=^ 
ACTUALITĂȚI

• Politehnica Timișoara — Campioana regiunii Banat • La Brad a fost 
amenajat un frumos feren

© Campionatul do baschet al regiunii 
Banat a angrenat 8 echipe din Timișoara, 
Arad, Reșița și Oțelul Roșu. Clasamentul 
campionatului, recent încheiat, se prezintă 
astfel :

1. Politehnica Timișoara 14 14 0 921—609 28
2. Constructorul Arad 14 11 3 866—554 22
S. Medicina Timișoara 14 7 7 629—575 14
4. Agronomia Timișoara 14 7 7 651—673 14
6. Inst. Pedagogic Tim. 14 7 7 615—675 14
B. C.S.M. Reșița 14 4 10 733—918 8
>. Metalul Oțelul Roșu 14 4 10 526—752 8
S. Universitatea Tim. 14 2 12 596—781 4

AL. GROS — coresp. regional

t--------------  HAiNihLlIihlUL^l —.............

Un reușit concurs interregional
Sîmbătă și duminică, pe terenul 

Ghencea din Capitală,,, a avut loc 
un reușit concurs interregional de 
aeromodele organizat de asociația 
«pou-tivă Grivița Roșie. Au participat 
constructorii de aeromodele din 
orașul București (două echipe), Mureș- 
Autonomă Maghiairă și Iași. Iată re
zultatele :

Planoare A2 : 1. Mihaj Lefter (Gr. 
Roșie) 634 p ; 2ț Traian Tomescu 
(Gr. R.) 589 p ; 3. Dan Gheorghe (Gr.
R.) 586 p ; 4. Dumitru Stănică (Casa 
Pionierului Iași) 570 p.

DE LA TULCEA LA
(Urmare din pag. 1)

•oaie. Bucuria aceasta ne este spulbe
rată, de-acolo, de unde Sulina se „desple
tește' de brațul Sf. Gheoighe : roiuri com
pacte de tăuni venite dintre sălcii, ne a- 
tacă frontal, ne învăluiesc. Cabina căpita
nului, prora și pupa vaporului unde cău
tăm să ne refugiem sînt înțesate de gîn- 
găniile cafenii, care ne înțeapă în voie, 
uluitor de repede. Abia după cherhanaua 
Crișan scăpăm de „musafirii' nedoriți. 
Băsuflăm ușurați...

In sfîrșit, iată-ne la Sulina — fostul „Porto- 
Fxanco' (așa-1 spunea pb vremuri unei 
părți a orașului). Sîntem așteptați de tov. 
Simion Petrescu, căpitanul portului, care 
•st© și președintele asociației sportive teri
toriale Sulina. In tovărășia lui am vizitat 
fiupele sportive de la întreprinderea lo
cală piscicolă și de la cherhanaua „Ma
rea' precum și grupa sportivă Răsăritul. 
Cu ajutorul lui am putut să1 ne bucurăm 
de o minunată odihnă pe șalantra „23 Au
gust”, acostată lîngă draga „Sulina', și 
«ă aflăm multe din activitățile sportive ce 
•e desfășoară în orașul Sulina.

Căpitanul are 30—33 de ani. Deși tînăr, 
•1 este un bătrîn „lup" de.,_. .Dunăre. A 
condus numeroase vase pe albia lui 
„Istros” (așa a botezat zeul Osiris, în 
«rmă cu 12000 de ani, Dunărea) și na o 
data și-a dovedit priceperea în pilotarea 
lor. In același timp el este și un foarte 
bun activist sportiv. L-am întrebat pe că
pitan cîte ceva din treburile asociației.

— Asociația teritorială sportivă Sulina 
— ne-a răspuns acesta — număra peste 
1300 de membri, cea mai mare parte pes
cari, marinari, muncitori și funcționari la 
diferite instituții. Cele 6 grupe (Intr. pisci
cola, Atelierele fluviale ale Dunării de jos, 
O.C.L., întreprinderile comunale, Navrom 
etc) desfășoară o rodnică activitate spor- 
‘ttvâ, angrenînd în diverse competiții atrac- 
■▼e numeroși tineri și vîrstnici.

Orașul face parte din categoria celor 
mici. De o parte și de alta a acestuia sînt 
bunărea, marea și balta.

— Aveți — glumim noi — o stradă cen
trală și alta secundară, care merg paralel 
cu cheiul Dunării. Deci teren prea puțin. 
Unde și cum vă desfășurări activitatea 
cportivă ?

Președintele a zîmbit puțin, apoi foarte 
•erios a continuat :

— Baza noastră materială este totuși pu
ternică. Avem trei terenuri de volei, unul 
de fotbal, 2 popicării și un centru nautic 

garaj pentru adăpostul ambarcațiu
nilor. De asemenea, mese de tenis și un 
forjat echipament sportiv. Sprijiniți de or- 
,genele locale de partid muncim neconte
nit pentru o activitate sportivă cît mai bo- 
gaM și multilaterală. In secțiile asociației 

de masă, popice, șah, volei, tir, 
■•Uelism, fotbal, canotaj, turism...) de la 

~1 la alta activitatea sporilvă este tot 
interesantă, mal vie. La canotaj, de 

mîne doar ca membrii consiliilor clu
burilor și asociațiilor sportive să con
tinue cu și mai mare intensitate 
munca de organizare a întrecerilor 
primei etape a campionatului populair 
de înot acolo unde există lacuri, rîuri, 
bazine de înot și chiar la ștrandurile 
publice, unde vin zilnic zeci de mii 
de oameni ai muncii.

Un aport deosebit îl pot aduce în 
această activitate consiliile regionale 
șl raionale UCFS, care au datoria să 
îndrume desfășurarea campionatului 
popular prin care se pot depista și se
lecționa înotători de performanță.

• In întreaga țară, faza regionala a 
campionatelor de calificare se va încheia 
la 14 iulie, urmînd ca de la 28 iulie cam
pioanele de regiuni să-și dispute meciurile 
din cadrul etapei interregiuni a acestei 
competiții. Finalele vor avea loc între 6—8 
septembrie (pentru echipele masculine) și 
13—15 septembrie (pentru echipele femi
nine).

© De curînd s-au terminat în orașul Brad 
lucrările de amenajare a unui frumos teren 
de baschet. Terenul, așezat în parcul ora
șului, este construit dupâ ultimele indicații 
tehnice date de F. R. Baschet, are vestiare 
și o tribună cu capacitate de 800 de 
locuri.

MIHAI SUSAN — coresp.

Propulsoare: 1. Alexandru Bedo 
(M-A. M.) 830 p ; 2. Marin Ion (Gr. 
R.) 677 p; 3. Gheoirghe Dumitrescu 
(Gr. R.) 610 p ; 4. Nina Macovei (Casa 
Pionierilor Iași ) 236 p.

Motomodele : 1. Ștefan Purice (Gr. 
R.) 696 p ; 2. Otto Hintz (ILEFOR
Tg. Mureș) 612 p ; 3. Radu Mircea 
(Iași) 574 p.

Clasamentul pe echipe : 1. Grivița 
Roșie I 1 898 p ; 2. Mureș-Autonomă 
Maghiară 1 622 p ; 3. Iași 1 380 p ; 4. 
Grivița Roșie II 1 311 p.

pildă, sînt peste 20 de sportivi legitimați. 
La tenis de masă ne mîndrim cu campioa
na raională Ecateriana Zachis, la șah cu 
G- Benone, iar la volei masculin echipa 
noastră a ocupat locul trei în campionatul 
raional.

— Desigur însă că, pasiunea majoră a 
sportivilor și membrilor asociației rămîne 
înotul și canotajul ?

— Spuneți asta, gîndindu-vă probabil Ia 
faptul că marea. Dunărea și balta oferă 
posibilități nelimitate practicării sporturi
lor pe care le amintiți — ne-a răspuns pre
ședintele asociației. Dar nu, lucrurile stau 
cu totul altfel.

—• ???
— Fotbalull Aceasta-1 marea pasiune a 

sulinaxilor. Echipa noastră activează în 
campionatul regional și se află pe locul 9 
din 15 echipe participante. In acest cam
pionat avem o aprigă dispută cu echipa 
„Ideal" Cernavodă. Cînd jucăm cu ea casele 
din oraș parcă sînt pusiii. Cu mic cu 
mare mergem Ia stadion.

Ne-am despărțit cu nespusă părere de 
rău de președinte, de sportivii orașului Su
lina. Aici, la mila „0", unde de mii de 
ani Dunărea se îmbrățișează voluptos cu 
„marea neospitalieră', se muncește din 
plin și se trăiește din plin. Sportul a făcut 
casă bună cu toate celelalte activități ale 
acestui important oraș situat la capăt de 
țară.

FRUNTAȘI PE REGIUNE

La întoarcere, navigăm o zi întreagă cu 
vaporul pe Dunăre. Plutim aproape de 
mal. Din loc în loc, ne întîmpină sate 
cochete și vesele, cu nelipsitele grădini 
de flori și bărci negre smolite, legate de 
dig sau de porți, cu sălcii pletoase. Din- 
tr-o perdea de păpuriș, o becață își ia 
zborul speriată. Țînțarii și tăunii pornesc 
din nou „război" împotriva noastră. Sîntem 
numai bășici de înțepăturile lor. Spre seară 
ajungem la Tulcea. încetinind motorul, va
porul nostru acostează lîngă chei, lipin- 
du-se de vasul „Ilgani".

A doua zl am pornit să vizităm asocia
țiile sportive din Tulcea, să cunoaștem 
modul cum se desfășoară aici activitatea 
sportivă. Vizitînd bazele sportive, locuri 
și oameni, discutînd cu aceștia, am aflat 
multe lucruri interesante. In raionul Tulcea 
viața sportivă — urmare firească a schim
bărilor structurale petrecute și în această 
parte a țării — este la loc de cinste. Aso
ciațiile sportive din raion cnumără — în 
prezent — aproape 30000 de membri, din 
care peste 5000 femei. Numeroase compe
tiții sportive organizate în raion, vin să 
confirme faptul că sportul, în general, și 
mai ales cel de mase, a pătruns tot mai 
adînc în viața cotidiană a dobrogeanului. 
Iată, de pildă, în raion au fost organizate 
aproape 130 de „duminici sportive", la 
care au luat parte sute și sute de șportivi 
urmăriți în întrecerile lor de mai bine de

V. Raica, cel mai bun sprinter al „școlarelor*  de atletism, ciștigă proba 
de 200 m

• La sfîrșitul acestei săptămîni se 
vor desfășura în întreaga țară între
cerile etapei regionale a campionate
lor republicane de seniori și se
nioare. Din motive de ordin tehnic, 
campionatele Capitalei au fost ami
nate pentru data de 27-28 iulie.

• Clubul Unirea și asociația spor
tivă Vulcan din Capitală organizează 
duminică dimineață un concurs de 
maraton redus. Alergătorii avansați 
vor parcurge distanța de 30 km iar 
începătorii vor acoperi un traseu de 
20 km. întrecerile se vor desfășura 
pe șos. București-Ploiești, cu plecarea 
(ora 7,30) de la km 8 Băneasa.

• Cu prilejul unui concurs desfă
șurat la Iași, atletul Comeliu Albu 
(născut 1949) a stabilit un nou record 
republican categ. copii sărind 5,87 m 
la lungime. Noi recorduri regionale 
au înregistrat : C. Albu 317 p la 
hexatlon, I. Grigorescu 1715 p la

în cadrul Spartachiadei de vară, numărul 
participanților depășise cu mult angaja
mentul consiliului raional).

MUNCA TEMEINICĂ DE PERSPEC
TIVĂ = REZULTATE REMARCABILE

Numeroasele competiții de mase organi
zate în cadrul și în afară calendarului au 
fost izvorul de unde asociațiile sportive 
s-au alimentat cu elemente tinere și talen
tate. Dar, aceste elemente trebuie ajutate 
și îndrumate pentru a deveni elemente de 
nădejde pentru sportul de performanță. 
Or, o muncă temeinică, judicioasă, des
fășurată în perspectivă în lumina obiecti
velor generale ale mișcării sportive nu 
poate decît să ducă la succese. M-am con
vins de acest lucru, urmărind stilul de 
muncă al consiliului raional UCFS Tulcea 
și al asociațiilor sportive, felul riguros de 
a controla îndeplinirea angajamentelor 
luate de asociații sau secțiile pe ramură 
de sport etc, modul cum se urmărește sis
tematic dinamica recordurilor obținute de 
sportivi la diferite concursuri. Iată mai jos 
— pe linia generalizării experienței înain
tate — metoda tablourilor comparative pe 
care o întrebuințează consiliul UCFS raio
nal în activitatea sa.

LA ATLETISM

1963
Rezultatul

E firesc deci ca atunci cînd se muncește 
bine, cu dragoste, să apara și succese în
semnate. Membrii consiliului raional UCFS, 
activul obștesc, cadrele ce lucrează pe tă- 
rîmul educației fizice sînt , bucuroase de 
succesele obținute. Ei însă nu uită că în 
activitatea lor mai sînt și o serie de lipsuri 
care, lichidate la vreme,- pot să ducă la 
6 și mai bogată activitate sportivă, peste 
tot, în raionul Tulcea.

★

Am plecat din raionul Tulcea cu un sen
timent profund de satisfacție. De la Sulina 
la Tulcea, de la Sf. Gheorghe la Beștepe, 
de la Agighiol pînă la Isaccea se muncește 
pasionat, cu răspundere. Am plecat cu un 
sentiment de satisfacție, mai ales pentru 
faptul că pe chipurile oamenilor poți des
prinde cu ușurință frumusețea vieții noi și 
luminoase ce o trăiesc, la care se adaugă 
și o altă frumusețe parcă locală, specifică, 
a minunățiilor Deltei, această regiune unică 
prin originalitatea ei în Europa și în lume. 
Și sportul, de la Tulcea pînă la Marea cea 
Snare este pentru oamenii muncii o activi
tate nespus de plăcută, un prilej de pe
trecere utilă a timpului, de fortificare a 
■brganismului, de odihnă.

Foto : A. Vasiliu

A 14-a ediție a finalelor campiona
telor școlare de atletism, încheiată re
cent la Timișoara, a cunoscut cel 
mai mare succes din istoria acestei 
competiții. Organizatorii au înregistrat 
un număr record de finaliști (620),
iar rezultatele obținute de primii 3 
clasați la 21 de probe sînt superioare 
celor din ediția trecută. Dintre spor
tivii care și-au adăugat din nou nu
mele pe listele cîștigătorilor amintim 
pe Gh. Costache la ciocan, Gh. Lucian 
la greutate, Ana Beșuan la 100 m șl 
200 m, Margareta Costin la 80 m 
garduri, Augusta Bugnariu la disc și 
Gabriela Rădulescu la 60 m și lungime. 
Iată, de altfel, lista completă a cam
pionilor acestei ediții :

JUNIORI 1: 100 m : V. Raîca (o. 
Buc.) 11,1 ; 200 m : V. Raica 22,8 ; 
400 m : I. Oșoianu (o. Buc.) 50,8; 
800 m : C. Perju (Banat) 1:57,0 ; 
1.500 m : C. Perju 4:02,4 ; 110 m gar
duri : H. Iliescu (o. Buc.) 14,7 (în se
mifinală V. Suciu — Iași * *— 14,2) ; 
lungime : E. Pereteatcu (Bacău) 6,72 ; 
înălțime : Gh. Catrinescu (Iași) 1,90 m 
(în afară de concurs 1,95 m) ; prăjină: 
D. Piștalu (o. Buc.) 3,80 m ; triplu- 
salt : C. Mihail (Dobrogea) 13,66 m; 
greutate : Gh. Luchian (Dobrogea) 
15,17 m ; disc : I. Nagy (M.A. Maghiară) 
49,54 m ; suliță : S. Cătăneanu (Olte
nia) 57,20 m ; ciocan: Gh. Costache 
(o. Buc.) 55,75 m ; ștafeta 4x100 m : 
oraș București 44,2.

SULINA
10000 de spectatori. La alte acțiuni de 
masă, ca de exemplu la crosul 1 Mai, faza 
pe asociație, au luat parte aprâape 11000 
de sportivi, din care peste 7000 de fete. 
Sînt cifre care vorbesc de la sine, care 
ilustrează fenomenul nou, sportul, apărut 
pe meleagurile primei regiuni colectivizate 
la noi în țară.

Muncind cu pasiune, învățînd din expe
riența altor asociații sportive și altor ra
ioane, activiștii, cadrele de specialitate 
din Tulcea au acordat atenția cuvenită și 
Spartachiadei de iarnă ediția 1962—1963. 
La startul întrecerilor și-au dat întîlnire 
peste 23500 de participanți ca urmare a 
modului exemplar cum au muncit asocia
țiile sportive Recolta—Frecăței, Belșugul— 
Somova, Biruința—Niculițelul, Știința—Isac- 
cea, Răsăritul—Sulina, Stăruința, Răsăritul, 
Vulturul, Energia, Știința, Pescărușul—Tul
cea ș.a., a numărului mare de participanți 
la Spartachiadă. DIPLOMA ȘI FANIONUL 
DE RAION FRUNTE PE REGIUNE le-a pri
mit din partea consiliului regional, raionul 
UCFS Tulcea. (Cu o săptămînă în urmă

RECORDURI

Proba 1962
Rezultatul NumeleNumele

înălțime
fete M. Dîrloman 1,35 m M. Heliade 1,42 m
înălțime
băieți I. Ungxireanu 1,55 m Al. Crasovschi 1,62 m
1 500 m M. Sefchi 5;40,0 C. Chiriac 4:56,0

Am luat aceste exemple disparat. Dar, 
tablourile cu campionii raionali la atletism 
cu diverse recorduri stabilite și la alte 
sporturi sînt afișate la sediul consiliului 
raional, antrenorii și sportivii avînd posi
bilitatea să cunoască cifrele realizate.

Măsurile luate de consiliu, munca entu
ziastă și metodele folosite în desfășurarea 
activității sportive au dus la rezultate 
scontate. Astfel, la atletism-juniorii spor^ 
tivii tulceni au obținut locul 2 pe regiune, 
doborînd 6 recorduri raionale. Situația ac
tivității sportive de performanță pe raion 
se prezintă după cum urmează :

1 campion regional la tenis de masă ju
niori.

5 titluri de campioni regionali la lupte 
clasice seniori și 2 la juniori.

4 titluri de campioni regionali de lupte 
libere

6 titluri de campioni regionali la seniori 
și juniori la sporturi nautice.

Asociația sportivă Stuful a obținut pentru 
a treia oară consecutiv titlul de campioană 
regională la volei băieți.

Raionul Tulcea este reprezentat de 5 e- 
chipe în campionatul regional de fotbal.

Șase canotori sînt în pregătire, sub con
ducerea antrenorului Tarara, pe lacul Ciu
perca pentru a fi dați lotului republican.

JUNIORI II : 80 m: P. Ciobanu 
(o. Buc.) 9,3 ; 300 m : P. Ciobanu 
36,6 — nou record republican de ju
niori categ. a II-a ; 1 000 m : FI. Să- 
vulesou (o. Buc.) 2:43,9 ; 90 m garduri: 
A. Sepșy (Cluj) 13,0; lungime : D. 

Concursuri... rezultate

Hidioșanu (o. Buc.) 6,24 m ; înălțime 
loan Șerban (o. Buc.) 1,82 m ; prăjini 
C. Riitivoi (o. Buc.) 3,40 m ; greutate 
M. Vizitiu (o. Buc.) 13,28 m; disc
S. Hodoș (o. Buc.) 50,80 m ; suliță 
E. Ivan (Brașov) 54,10 m ; ciocan : 1 
Serghei (Dobrogea) 43,00 m.

JUNIOARE 1: 100 m : Ana Beșua 
(Cluj) 12,4 ; 200 m : Ana Beșuan 26,1 
800 m : Viorica Furdui (Bacău) 2:26,7 
80 m garduri : Margareta Costin (Cri 
șana) 12,2 ; lungime : Ana Beșua 
5,35 m ; înălțime : Elena Vîrlan (i 
Buc.) 1,60 m ; greutate : Mihaela Pent 
(o. Buc.) 12,71 m; disc : August 
Bugnariu (Cluj) 38,20 m ; suliță : Ma 
rilena Ciurea (Brașov) 37,80 m ; ștt 
feta 4x100 m : oraș București 51,5.

JUNIOARE II: 60 m : Gabriel
Rădulescu (o. Buc.) 7,9 ; 500 m : El 
sabeta Baciu (Bacău) 1:19,4 ; 60 i 
garduri : Maria Bolea (o. Buc.) 9,5 
lungime : Gabriela Rădulescu 5,64 n 
înălțime : Ileana Benczedi (Clu 
1,52 m ; greutate: Mihaela Peneș ( 
Buc.) 14,37 m.

TETRATLON BAlETI: Șc. med. 
„Gh. Barițiu" Cluj (A. Sepșy 392 p,1 
Chioreanu 366 p, B. Bocu 357 p, 
Negruțiu 353 p, S.s Gligor 346 p, I 
Ovedenie 325 p) 1 814 p — nou recoi 
republican școlar; TETRATLO 
FETE : Șc. medie nr. 35 Bucureș 
(Liliana Agrapina 340 p, Sanda M< 
raru 321 p, Cornelia Gheorghe 317 
Cezara Dafineseu 301 p, Anca Bort 
260 p, Dana Secară 254 p) 1 539 p.

triatlon, V. Iancu 52,42 m la suliț
T. Velișcă 17:15,7 la 3 km mar 
(Gh. Vasiliu — coresp.)

• Etapa raională a campionatel; 
de seniori în raionul Oltenița a ar 
grenat numai 76 de concurenți (ni 
măcar o singură fată!) reprezentîi 
16 din cele peste 60 de asociaț 
sportive existente. Nici profesorii t 
educație fizică din Oltenița (Sp 
ranța Dumitrescu și I. Mergiani) r 
au acordat atenția cuvenită întrec, 
rilor, astfel că nici un elev de 
școala medie nu s-a numărat prii 
tre participant!.» >

O vină în slaba mobilizare revii 
șl comisiei raional*!  de atletism (pr 
ședințe P. Cucu) ca și consiliului r 
ional Oltenița al UCFS (președin
I. Boboacă). Cîteva rezultate : 400 n 
Gh. Nais (Herești) 55,0; lungime 
Ir. Diaconescu (Din Ol.) 6,01; dis 
L. Listar (Din Ol.) 37,20 m. (C. Stan 
coresp.).

• în organizarea C.S.O. Ploiești 
avut loc un concurs triunghiular îi 
tre Progresul București, S.S.E. 
C.S.O. Ploiești. Rezultatele finali 
Progresul cu C.S.O. 180,5—97,5 p 
cu S.S.E. 161,5-51,5 p„ C.S.O. < 
S.S.E. 121-70 p. JUNIORI : 100 r
H. Mălușel (P) 11,4; 400 m:
Bălașa (P) 55,1; 800 m: Gh. Sin 
(P) 2:11,1; 400 mg: I. Iancu (CS< 
61,6; 10 km marș: St. Limbășar
(CSO) 57:34,3; lungime: H. Măluș 
6,62; gretuate: I. Petre (P) 13,3
ciocan; FI. Manolache (CSO) 43,7 
JUNIORI II: 80 m : D. Doroban 
(P) 9,4; 300 m: D. Dorobanțu 39, 
1000 m: R. Codoi (CSO) 3:05,9; J1 
NIOARE I: 100 m: V. Tocilă (P) 13, 
200 m: V. Tocilă 27,4; lungime: 1 
Gheorghe (P) 4,72; JUNIOARE L 
60 m: M. Georgescu (SSE) 7,9 — re 
regional; 500 m: El. Măndică (SS 
1:25,7; lungime: M. Georgescu 5,06 
rec. regional; înălțime: E. Geo 
gescu (SSE) 1,41 — rec. region;
(FI. Albu — coresp.)

• Pe stadionul „23 August" d
Tg. Mureș au avut loc întrecerile et. 
pei regionale a campionatelor de j 
niori. Au participat aproape 200 < 
concurenți din raioanele Odorhi 
Miercurea Ciuc, Gheorghleni, Tim 
veni, Tg. Mureș și orașul Tg. Mure 
Au lipsit nemotivat atleți din r 
ioanele Reghin, Toplița și Lude 
JUNIORI 1: 100 m: El. Kincs
(TM) 11,2; 200 m: Kineses 23,
400 m: Al. Szasz (TM) 53,6; 800 ? 
Szasz 2:09,6; disc (2 kg): I. Na; 
(TM) 39,95; JUNIORI II : 80 m: 
Serester (TM) 9,4; 300 m: I. Szal 
(TM) 40,3; 1000 m: I. Albu și 
Peterfi (TM) 2:55,0; 90 mg: T. Serest 
13,2; înălțime : Z. Selyen (Gheorgl
I, 68; greutate: C. Stoica (TM) 13,(
JUNIOARE I: 100 m: M. Took (TI 
13,4; 200 m: Took 27,8; 800 m: A 
Bănulescu (TM) 2:28,9; greutate: 
Doți (TM) 11,05; suliță: Doți 28,£ 
JUNIOARE II: 60 m: E. Balassy (TI 
8,5; 500 m: G. Moldovan (TM) 1:24
greutate: E. Kiss Nagy (TM) 10,' 
(C. Albu — coresp.)



înaintea ultimelor două etape ale categoriei A
Mai sînt două etape (7 și 14 iulie) 

șl cortina va cădea peste ediția 1962— 
63 a campionatului categoriei A. Dacă 
în ceea ce privește lupta pentru locul 
întîi aceste ultime etape nu mai pot 
aduce nimic nou, Dinamo București 
fiind campioană a țării indiferent de 
rezultatele ce se vor mai înregistra, 
în schimb jocurile care au mai rămas 
de disputat vor cîntări decisiv în sta
bilirea clasamentului în partea sa 
inferioară, aceea care, interesează în 
privința retrogradării. Jocurile 
UTA ■— Progresul, Dinamo Bacău — 
Farul, Crișana — Rapid și C.S.M.S. — 
Petrolul sînt, prin această prismă, 
cele mai importante din etapa de 
duminică.

In București, două jocuri care opun 
primele patru clasate. Premise, deci, 
pentru un spectacol de calitate. însu- 
șindu-și sugestiile noastre, federația 
a programat partidele de o manieră 
mult mai avantajoasă atît pentru for
mațiile respective cît și pentru spec
tatori. „Deschiderea", Steaua — Știința 
Cluj, de la ora 18,30 pe stadionul 
Republicii, iar „meciul vedetă", Di
namo București — Știința Timișoara, 
în continuare, de la ora 20,30.

Totodată, a fost Istabilită ora ofi
cială de începere a întrecerilor în 
întreaga țară : 18.

'• Se apropie de sfîrșit și întrecerea 
golgeterilor. Etapa de duminică 1-a 
fost favorabilă lui Manolache care a 
înscris două goluri, în timp ce I. 
Ionescu și Adam, clasați înaintea lui, 
n-au reușit să marcheze. Iată cum se 
prezintă actualmente primele locuri:

1. Ion Ionescu (Rapid) 16 goluri.
2. Adam (Știința Cluj) 15 goluri.
3. Manolache (Știința Timișoara) 

14 goluri.
- 4. Dridea I (Petrolul) și FI. Voinea 

(Steaua) 12 goluri.
5. Constantin (Steaua) și Țîrlșa 

(UTA) 11 goluri.
6. Ciosescu, Dinulescu (Farul), Gram 

(Dinamo Bacău) 10 goluri.

® Iată acum și clasamentele alcă
tuite pe baza meciurilor acasă și în 
deplasare. O precizare, mai întîi : la 
echipele bucureștene, au fost socotite 
jocuri acasă acelea în care echipa 
respectivă a fost organizatoare.

1. Știința Cluj 12 10 2 0 27: 9 22
2. Petrolul 13 9 3 1 37: 6 21
3. Știința Timișoara 13 9 3 1 26: 9 21
4. Steagul roșu 12 10 1 I 29:12 21
5. Farul 12 9 2 1 30:10 20
6. Dinam» Buc. 12 840 31:11 20
7. Steaua 12 8 3 1 34:20 19
8. C.S.M.S*  Iași 12 7 4 1 27:13 18
9. Crișana 13 8 2 3 23:12 18

10. U.T.A. 12 8 1 3 28:12 17
11. Rapid 13 8 1 4 28:17 17
12. Dinamo Bacău 13 5 5 3 20:11 15
13. Progresul 12 5 5 2 20:16 15
14. Minerul 13 4 6 3 14:19 14

Deplasare
'• Dinamo Buc. 13 6 4 3 12:10 16
2. Steaua 13 4 4 5 19:20 12
3. Progresul 13 4 1 8 20:29 9
4. Rapid 12 1 6 5 17:23 8

• In aceste zile ne sosesc la re
dacție numeroase scrisori privitoare 
la încheierea campionatelor regionale. 
Corespondenții noștri se ocupă, în 
special de echipele aflate în prime
le două locuri ale clasamentelor, a- 
celea care asigură formațiilor res
pective promovarea în categoria C. 
De la Cluj, tov. PETRE NAGHI ne in
formează că lupta a fost foarte strân
să. Prima clasată, Gloria Bistrița, a 
realizat doar cu un punct mai mult de- 
cît următoarea (Soda Ocna Mureș) 
care, la rindul său, și-a cîștigat cali
ficarea la golaveraj ! Iată, de altfel, 
cum arată primele locuri ale clasa
mentului :

• Campionatul regiunii Iași a fost 
dominat de echipele Rulmentul Bâr
lad și Moldova Iași, care au terminat 
net detașate în clasament de restul 
„plutonului". După cum ne comuni
că corespondentul nostru GH. VASI- 
LIU, Rulmentul Bîrlad a trecut pe lo
cul întîi în ultima etapă, după ce 
Moldova condusese începînd cu prima

DE LA FEDERAȚIA ROMINÂ DE FOTBAL
Se aduce la cunoștință cluburilor și asociațiilor sportive, că, în 

conformitate cu normele de trecere a jucătorilor de fotbal dintr-o aso
ciație (club) sportivă în alta, apărute în ziarul „Sportul popular" nr. 4204 
din 16.IH.1963, între 15 iulie-15 august 1963 va avea loc perioada de 
transferări.

— O asociație (club) sportivă nu poate obține transferul decît 
pentru cel mult 3 jucători în același campionat, inclusiv transferările 
făcute pe baza art. 3 și 4 din norme.

— Jucătorii de fotbal din echipele care au retrogradat din cate
goria A și B nu se pot transfera timp de un an decît dacă intră în 
prevederile art. 3 aliniatul a, b, c, din norme.

— Jucătorii care nu au împlinit vîrsta de 20 ani nu se pot trans
fera decît în cazul :

— cînd promovează la cluburi și asociații sportive care au echipe 
în categoria A, B și C în cadrul aceleiași localități.

— cînd părinții își schimbă domiciliul.
— cînd se încadrează într-unul din aliniatele art. 3.
— Pentru obținerea unei transferări se vor prezenta următoarele 

acte :
— cererea de transferare ;
— dezlegarea de la asociația (club) de la care pleacă;
— carnetul de legitimare ; •
— adeverința de producție ;
— adeverința de trecerea normelor tehnice și fizice stabilite, pentru 

jucătorii care trec la echipe de categoria A ;
— adeverință că nu au jucat timp de un an pentru jucătorii pre- 

văzuți la art. 3 aliniatul d).
— Jucătorii care în această perioadă vor prezenta două sau mai 

multe cereri de transferare, vor rămîne legitimați la clubul sau aso
ciația sportivă din care fac parte, anulîndu-li-se cererile de transferare.

— Operațiunile de transferare a jucătorilor pentru echipele de 
categoria A, B, C, precum și a celor care trec dintr-o regiune în alta, 
se fac de F.R. Fotbal, iar cele pentru echipele din campionatele regio
nale, raionale și orășenești in cadrul aceleiași regiuni, se fac de 
comisiile regionale de fotbal respective.

— Se precizează că cererea de transferare a unui jucător care 
solicită trecerea pentru o echipă de categoria oraș, raion sau regiune 
din altă regiune, va trebui să poarte viza comisiei regionale de 
fotbal, unde solicită legitimarea, pentru a nu se depăși numărul de 
trei jucători, pe care o echipă are dreptul să-i transfere în cursul 
nnui an.

FOTBHL 3

O fază din meciul Progresul — Farul, disputat duminică pe stadionul Repu
blicii: stoperul constănțean Tîlvescu respinge un atac al gazdelor.

•• Reamintim cititorilor noștri că 
la sfîrșitul campionatului se decerne 
și „Cupa Loto-Pronosport", echipei 
cu cea mai mare diferență (favorabilă) 
între golurile marcate și cele pri-

5. Farul 13 2 2 9 14:25 6
6. Știința Timișoara 12 1 4 7 14:27 6
7. Știința Cluj 13 1 4 8 11:28 6
8. C.S.M.S. Iași 13 1 4 8 15:38 6
9. Dinamo Bacău 12 3 0 9 9:26 6

10. U.T.A. 13 1 3 9 14:34 5
11. Steagul roșu 13 1 3 9 8:28 5
12. Crișana 12 0 3 9 6:30 3
13. Petrolul 12 0 3 9 4:23 3
14. Minerul 12 0 0 12 8:44 0

CURIERUL NOSTRU

1. Gloria Bistr. 26 17 5 4 75:24 39
2. Soda Oc. Mureș 26 18 2 6 63:18 38
3. A.S. Aiud 26 16 6 4 60:20 38
4. Tehnofrig 26 15 4 7 63:33 34
5. Progr. Năs. 26 13 5 8 46:45 31

mite. Iată cum se prezintă actual
mente acest, clasament :

1. Dinamo București 43:21 (—ț-22)
2. Steaua 53:40 (-j-13)
3. Petrolul 41:29 (-J-12)
4. Farul -f-9 ; 5. Rapid -j-5 ; 6. Știința 

Timișoara -|-4 ; 7. Steagul roșu '-{-3 ; 
8. Știința Cluj -J-l ; 9. UTA —4 ; 10. 
Progresul —5 ; 11. Dinamo Bacău —8; 
12. C.S.M.S. —9; 13. Crișana —13 ; 
14. Minerul —31.

etapă! Calitativ, jocurile au atins un 
nivel superior celui din ediția trecu
tă. Din punct de vedere disciplinar 
s-au prezentat bine echipele Rulmen
tul, Moldova, Știința IMF, Țesătura 
Iași, Progresul Vaslui și Gloria Bir- 
lad. Au lăsat de dorit în această pri
vință Dinamo Iași, Rapid Bîrlad, 
Progresul Huși și Victoria Vaslui. Ia
tă cum se prezintă clasamentul în 
primele sale locuri : 

1. Rulm. Bîrlad 26 2.3 1 2 95:10 47
2. Moldova Iași 26 22 2 2 114:19 46
3. Dinamo Iași 26 13 8 5 69:23 34
4. Progr. Vaslui 26 11 6 9 50:50 28
5. Rapid Bîrlad 26 11 5 10 57:58 27

• Acum cîtva timp, trebuia să se
dispute la Tîrgoviște un meci amical 
între Metalul din localitate și Di
namo Pitești. Localnicii au făcut afi
șe, s-au pregătit din toate punctele 
de vedere și în dimineața jocului au 
mai dat un telefon la Pitești, pentru 
orice eventualitate. Li s-a răspuns că 
echipa nu poate veni, din cauză că... 
antrenorul Ștefan Vasile e plecat la 
București și echipa nu poate face 
deplasarea fără antrenorul său prin
cipal ! „Spectatorii tîrgovișteni au fost 
profund nemulțumiți de procedeul 
conducerii asociației Dinamo Pitești 
— ne scrie corespondentul nostru M. 
AVANU, care ne-a trimis această in
formare — cu atît mai mult cu cît a- 
această „fentă“ le este făcută pentru 
a doua oară".

• Pe această căldură caniculară 
este deosebit de plăcut să vizionezi 
meciuri de fotbal în nocturnă. Ama
torii de fotbal din Baia Mare se în
treabă, de aceea, pentru ce nu func
ționează instalația pentru nocturnă 
de la stadionul „23 August" din lo
calitate. S-ar putea crede că nu sînt 
reflectoare... Inexact. După cum ne 
informează corespondentul nostru S. 
VASILE, reflectoarele există dar în 
loc să lumineze terenul ele sânt fo
losite pentru a lumina... cîmpul din 
vecinătate pe care se organizează 
chermeze. Ce părere are conducerea 
asociației Minerul Baia Mare ?...

REZULTATE... ȘTIRI
: O Astăzi se dispută la Tg. Mureș meciul 
restanță din cadrul sferturilor de finală ale 
Gupei R.P.R. dintre echipele Steaua Bucu
rești și Minerul Baia Mare.

• Tot azi, la Sibiu, echipa selecționată 
a orașului Hanoi evoluează în compania 
lui CSM din localitate.

• Formația Dinamo București se depla
sează la Găiești, unde va susține un meci 
amical cu Progresul din localitate.

9 Alte rezultate din ultima etapă a cam
pionatului republican de juniori : SERIA I: 
Laminorul Roman—St. roșie Bacău 1—1 
(1-0)

SERIA A II-A : Progresul Brăila—Siderur- 
gistul Galați 4—1 (1—1)

SERIA A III-A : Textila Sf. Gheorghe— 
Petrolul Ploiești 0—3 (0—1), C.S.M. Sibiu— 
Poiana Cîmpina 2—3 (0—2)

SERIA A IV-A : Portul Constanța—Știința 
București 5—2 (0—1), Centrul 23 August 
București—Farul Constanța 4—2 (3—1), Elec-

O „lecție“
Sîmbătă dimineața, în sala Flo- 

reasca, am avut vecine de bancă 
două școlărițe. Au urmărit ore în șir 
evoluția gimnastelor. Din cînd în cînd, 
făceau aprecieri competente la adresa 
sportivelor. Am intrat în vorbă și 
ne-au mărturisit, pînă la urmă, că 
sînt și ele gimnaste la Școala medie 
nr. 35.

— Nu cumva concurați ?...
Vecinele noastre 

de bancă au roșit. 
Au evitat răspun
sul, iar la un mo
ment dat au dis
părut de lîngă noi. 
Le-am revăzut ceva mai tîrziu, în alt 
colț al sălii.

într-una din pauzele concursului 
povestim profesoarei Barbara Dumi
trescu, antrenoarea gimnastelor de la 
„35", întîmplarea cu cele două șco
lărițe.

Pe teme educative

Mpa d. i arzraii
Penultimul act 

al campionatului pe echipe
Campionatul republican pe echipe 

(masculin și feminin) se apropie de 
ultima sa faza: turneul final. Pînă 
la disputarea acestuia a mai tămas 
o singură etapă (tur-retur) din faza 
interregională. Primele intîlniri din 
această etapă vor avea loc duminică 
7 iulie, după următorul program :

MASCULIN : Ardeleana Alba Tulia- 
Voința Arad, Voința Tg. Mureș-Cor- 
vinul Cluj, Progresul Pitești-Olimpia 
Reșița, Unirea F. Z. Roman-Fulgerul 
C. Lung-Moldovenesc, Petrolul Plo- 
iești-Flacăra Brașov și M.M.C.M. 
București - C.F.R, Constanța.

FEMININ : C.S.M. Reșița-Voința 
Oradea, Voința Baia Mare - Voința 
Cluj, Hidromecanica Brașov — Voința 
Ploiești, Unirea F. Z. Roman - Voința 
Tg. Mureș, C.F.R. București - Voința 
Craiova și Voința Constanța - Cetatea 
Giurgiu.

Returul acestor intîlniri este pro
gramat la 14 iulie. în urma rezul
tatelor din cele două „manșe" vor 
fi cunoscute echipele calificate în tur
neele finale.

PRONOEXPRES

La concursul 27 din 3 iulie 1963 an 
fost extrase din urnă următoarele nu 
mere: 26 34 2 46 18 45. Numere de 
rezervă : 3 21. Fond de premii: 341.990 
Ici.

Tragerea următoare va avea loc în ziua 
de 10 iulie 1963.

în urma tragerii la sorți dintre cei 
3 cîștigători la categoria Il-a (obiecte) 
de la concursul special Pronoexpres din 
26 iunie 1963, cele două premii con- 
stînd din obiectele prevăzute la grupa 
C. au revenit participanților: Pintilie 
Ion str. Filimon Sîrbu Nr. 9 Dorohoi și 
Rabinovici Bucur str. Frosa Sarandi 
Nr. 8 București.

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 
LA TRAGEREA LOTO-CENTRAL DIN 
26 IUNIE 1963.

Special B. întreg 1 a 22.562 lei, Ca
tegoria I 3 premii întregi a 12.409 lei 
și 8 premii sfert a 3.102 Iei; categoria 
a 11-a 10 premii întregi a 5.065 lei și 
9 sferturi a 1.266 lei; categoria a IILa 
25 a 2.358 și 18 a 589 lei; categoria a 
IV-a 53 al.104 lei și 40 a 276 lei; ca
tegoria a V-a 87 a 695 lei și 52 a 173 
lei; categoria a VI-a 150 a 390 lei și 
113 a 97 lei; categoria a Vll-a 90 a

trica Constanța—S.S.E. nr. 2 București 8—2 
(3—1), Dinamo Obor București—I.M.U. Med
gidia 3—0 (neprezentare).

SERIA A V-A : Oltul Slatina—Știința Cra
iova 0—5 (0—1), Progresul Alexandria—
Unirea Rm. Vîlcea 3—0 (neprezentare).

SERIA A VI-A : Jiul Petrila—Știința Timi
șoara 0—1 (0—1), CFR IRTA Arad—CFR Ti
mișoara 1—1 (1—0)

SERIA A VII-A : CSM Cluj—Crișul Ora
dea 11—1 (5—1), St. roșie Salonta—Recolta 
Cărei 5—4 (5—2)

SERIA A VIII-A : Arieșul Turda—Mureșul 
Tg. Mureș 1—4 (0—1), Harghita Tg. Mureș— 
C.S.S. Cluj 5—0 (0—0), Progresul Reghin— 
A.S. Aiud 3—2 (3—2), Gloria Bistrița—A.S. 
Cu gir 3—0 (0—0).

0 Clubul sportiv Steaua organizează 
jocuri de selecție la fotbal pentru copiii 
născuți în anii 1947—1951. Doritorii se vor 
prezenta în zilele de 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 
17 și 19 itilie'a.c. între orele 9—12 și 16—19 
la baza sportivă Steaua din Bd. Ghencea, 
avînd asupra lor pantoii de tenis și chiloți. 

necesară...
— Mai sînt cumva în sală ?
Le căutăm peste tot cu privirile.
— Iată-Ie !
Profesoara ne spune zîmbind :
— Sînt cele mai bune fete din 

echipa școlii. Cele mai talentate.
Apoi după o pauză :
— Numai că Ia această finală, nu 

participă.
— 7 7 7

— Este mai bine 
să ocupăm locul 2 
sau 3 deoît să a- 
vem în echipă două 
sportive nedisci- 
piinate. Titlul de 

campioane pe Capitală cucerit cu pu
țin timp în urmă le-a făcut să uite 
de modestie. Fapt cu atît mai grav cu 
cît sînt și foarte tinere ; abia au tre
cut în clasa a Vll-a. In ultima vreme 
mai ales, respectul acestor două eleve 
față de profesori, de colectiv, a cam 
lăsat de dorit. La antrenamente au 
vernil mai mult după... pofte. Am 
discutat acest caz cu elevele din sec
ția de gimnastică. în mod unanim s-a 
hotărât ca cele două sportive să nu 
participe la finală. Poate in felul 
acesta s-or trezi la realitate.

.. .A doua zi la prînz, festivitate 
de premiere. Pe locul I — gimnastele 
de la „35". Campioane republicane 
școlare. înregistrăm un moment emo
ționant : în aplauzele celor prezenți, 
profesoara își îmbrățișează elevele, 
elevele își sărută profesoara.

La ieșire, le întîlnim pe vecinele 
noastre de bancă din prima zi a con
cursului. Aveau ochii ușor împăien
jeniți. Pe fețele lor, mai puteai ve
dea urmele lacrimilor... Am evitat 
discuția. Am socotit că este mai bine. 
„Lecția" pe care o primiseră fusese 
destul de aspră. însă necesară. Fiind
că sîntem siguri că cele două gim
naste de la „35", Mariana Carp și 
Adriana Marinescu au avut de în
vățat foarte mult din aceasta...

TIBERIU STAMA

De la I. E. B. S.
Pentru cuplajul de fotbal STEAUA— 

ȘTIINȚA CLUJ și DINAMO—ȘTI
INȚA TIMIȘOARA de duminică 7 iu
lie, de pe stadionul Republicii, în 
nocturnă, biletele se găsesc de vîn- 
zare la casele obișnuite, începînd de 
astăzi.

626 lei și 84 a 156 lei ; categoria St 
VIII-a 163 a 351 lei și 139 a 87 lei.

Tragerea următoare Loto-Central are 
Joc în ziua de 5 iulie 1963 la Eforie 
Sud.

REZULTATELE TRAGERII 
CONCURSULUI SPECIAL SPORT- 

EXPRES Trim. II/3 iulie 1963

Extragerea l-a : cele 3 autoturisme 
Moskvici revin biletelor cu nr. 292105.

Extragerea 11-a cîștigă premiile pre
văzute în prospect toate biletele cu 
nr 022775; extragerea Ill-a biletele cu 
nr. 795199; extragerea IV-a biletele eu 
nr. 103348 ; extragerea V-a biletele cu 
nr 826475; extragerea VI-a biletele cu 
nr. 539305 ; extragerea VII-a biletele eu 
terminația 98105;, extragerea VlII-a 
toate biletele cir terminația 59301 ; ex
tragerea lX-a toate biletele cu termi
nația 10060; extragerea X-a toate bile
tele cu terminația 02333; extragerea 
XI-a toate biletele cu terminația 58200 ; 
extrageiea XII a toate biletele cu ter
minația 7748 ; extragerea XlII-a toate 
biletele cu terminația 1275; extragerea 
XlV-a toate biletele cu terminația 0484; 
extragerea a XV-a toate biletele cu ter
minația 9174; extragerea XVI-a toate 
biletele du terminația 366; extragerea 
a XVII-a toate biletele cu terminația 
961 ; extragerea a XVllI-a toate bile
tele cu terminația 428 ; extragerea a 
XIX-a toate biletele cu terminația 32; 
extragerea a XX-a toate biletele cu ter
minația 55.

★

Azi este ultima zi în care vă mai 
puteți procura bilete pentru tragerea 
Loto-Central. Tragerile Loto-Central ofe
ră participanților pe lîngă categoriile 
obișnuite de premii și trei premii spe
ciale A, B și C.

La tragerea Loto-Central clin 21 iunie 
a.c., participantul Constantin Dodoacă, 
din Arad a obținut un premiu în va
loare de 50.000 lei.

Nu uitați ! Procurați-vă ncîntîrziat 
biletele pentru tragerea de mîine.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.



IN uRAȘUL Modena a avut loc iecent 
un „meci amical" de fotbal între echipa 
locală FC Modena și formația franceza Gi- 
rondins. Cît de „amicală’ a îost atmosfera 
care a domnit în timpul acestei partide se 
poate vedea și din faptul că arbitrul a eli
minat de pe teren cinci jucători ai ambe
lor echipe pentru faulturi intenționate, bătăi 
și injurii. După terminarea meciului, cîștigat 
de francezi cu 4—2, peste 4 000 de persoane 
au încercat să pătrundă cu forța în vestia
rele unde se retugiaseră jucătorii oaspeți. 
Un detașament de poliție a trebuit să lupte 
pest© o oră pentru a evita ca incidentele 
să ia proporții și mai mari

Șl „CUPÂ CUPtlOII-
în primul tur al Dinamo București - Motor Jena (R.D.G.)

și in „Cupa Cupelor": ciștigOtoarca „Cupei R.P.R.’’
rcncrbahec Istanbul

Alexandru Aposteanu învingător
in concursul de canotaj de la Bled

POTRIVIT unor statistici ale societăților 
de asigurare din Spania posturile de por
tar șî mijlocaș sînt cele mai periculoase 
în fotbclul spaniol, oferind cel mai mare 
procent do jucători răniți. Namai în ultimul 
sezon peste 580 de fotbaliști spanioli au 
iest accklen-ați.

TREI NOI federații sportive din R. D. Ger
mană și R. F. Germană au căzut de acord 
să se prezinte cu o echipă unită la ediția 
viitoare a Jocurilor Olimpice. Este vorba 
de federațiile de bob, canotaj și patinaj.

UN JURIU alcătuit din IDO de specialiști a 
desemnat pe Yvon Douis (AS Monaco) 
drept cel mai bun fotbalist francez al anu
lui 1363. Douis a întrunit 65 de *“
timp ce binecunoscutul fotbalist 
Kopa a obținut... un votl

FOSTUL campion mondial de automobi- 
lisin, englezul Stirling Moss, care după 
cum se știe a renunțat să mai participe 
la curse de automobile după ce a suferit 
un grav accident, a fost respins de la 
examenul pentru obținerea unui carnet de 
conducere a unui... scuter. „Examinatorii 
— a declarat Moss după examen — mi-au 
reproșat că nu am fost îndeajuns de atent 
și nu am semnalizat atunci cînd trebuia"!

A FOST desemnat primul candidat pen
tru traversarea Canalului Mînecii în acest 
an : este vorba de Michel Costeux, in 
vîrstă de 23 de ani, campion al Franței 
la... lupte libere și catch.

IN CAPITALA republicii Mali. Bamako, a 
început construcția unui mare complex 
sportiv. Printre altele, aici se va înălța 
un. stadion cu o capacitate de 25 000 de 
locuri, cîteva bazine ’ “ '
nv-meroase terenuri de 
etc.

LA RECOMANDAREA

Ieri au avut loc tragerile la sorți 
în cele doua mari, competiții fotbalis
tice europene ,yCupa Campionilor Eu
ropeni14 și „Cupa Cupelor“ ediția 
1963-64. IN PRIMUL TUR DINAMO 
BUCUREȘTI VA INTÎLNI ÎN C.C.E. 
CAMPIOANA R.D. GERMANE, MO
TOR JENA, IAR ÎN „CUPA CUPE- 

CÎȘTIGĂTOAREA „CUPEI 
VA FI OPUSĂ FORMAȚIEI 
FENERBAHCE ISTANBUL.
celelalte meciuri : C.C.E. : 
Plovdiv — ca-mpiofia Alba- ■

voturi în 
Haymond

de înot, precum și 
volei, baschet, tenis

expre.â a medicilor, 
Michel Macquel. recordman al Franței la a- 
r’-.ncarea suliței, a trebuit sâ renunțe dellnittv 
ia activitatea sportivă de performanță. Me
dicii au slăbim că in cazul cînd el ar mai 
încerca să arunce sulița riscă sâ 1 se imo
bilizeze total umărul.

INTRE 13 și 22 august, la Brno, vor avea 
loc campionatele europene de talere, com
petiția ițind programata în zilele ce pre
ced deschiderea în acest oraș a Tîrgului 
internațional.

CU FRINBLB blocate în timp ce auto
mobilul lui alerga cu o viteza de 320 
km pe oră pe fundul acoperit cu sare 
al lacului Eyre (Australia), celebrul aler
gător Donald Campbel a reușit să scape 
în ultimul •’•■atent de la o moarte si
gură folosind (’rinele de siguranță. Ac
cidentul s-a datorat unui scurt circuit 
al sistemului electric de frînare.

„NICI O ȘCOALA din Ajaccio nu po
sedă un teren s-au o sală pentru practi
carea educației fizice. In acest oraș din 
Corsica există totuși 8 000 de elevi. Un 
exemplu din o sută altele..." — scrie 
ziarul parizian „Le Figaro".

LA ACCB/1 au luat sfîrșit recent cam
pionatele de atletism ale școlilor gha- 
neze, la finalele cărora au participat 
650 de sportivi. Este pentru a doua oară, 
după ce Ghana a devenit independentă, 
cînd în această țară au loc asemenea 
întreceri. necunoscute în perioada domi
nației coloniale. Guvernul gitanez a în
treprins și un vast program de construc
ții sportive în întreaga țară, acordînd 
atenție dezvoltării sportului în școli și 
universități.

„RALIUL KENYA" considerat drept 
5,cel mai greu examen automobilistic" 
a fost cîștigat de Nick Nowicki și Paddy 
Cliff din Kenya. Din cele 85 de echipa
je care au luat startul. în această între
cere pe un traseu în lungime de 4800 
km, la finiș au ajuns numai... 7.

FOSTUL campion olimpic de schi, 
Toni Sailer, care poate fi văzut pe e- 
crane în filmul „Cumpărâ-ți un balon" 
urmează să apară în calitate de.-., re
porter sportiv la televiziune. La Viena 
s-a anunțat că Sailer va face comenta
rii la transmisiile televizate ale Jocu
rilor Olimpice de iarnă programate anul 
viitor la Innsbruck.

câștigătoarea din 
■ cff- 

Cehoslovacia, Shel- 
— F. C. Barcelona, 
— Odense (Dane- 

(O landa)—Manches ter 
Lisabona — Aialanta

LOR“, 
R.P.R." 
TURCE 

lata
Spartak
uiei, Dukla Prâga — Lavaletta Malta, 
Partizan Belgrad — campioana Cipru
lui, Gomik Zdbrze — F. C, Austria 
Viena, Galatasaray — Ferencvaros 
Budapesta, Distilerie (Irlanda de Nord)
— Benfica Lisabona, Monaco — A.E.K. 
Atena, Valkea Koskenhata (Finlanda)
— Jeunesse Luxemburg, Standard 
Liege — Norkbping, Glasgow Rangers
— Real Madrid, Everton — Interna- 
zionale, Ă. S. Lund Norvegia — Bo
russia Dortmund, Eindhoven (Olan
da) — Esbjerg (Danemarca), Dunde- 
lak (Irlanda) — F. C. Zurich. A. C. 
Milan, câștigătoarea actualei ediții se 
califică direct în turul al II-tea.

ÎN „CUPA CUPELOR" : Nikosia 
Cipru — câștigătoarea din Norvegia, 
câștigătoarea din Grecia. — Zaglebie 
Sosnoviecz, Linzer A.S.K. — Dinamo

Zagreb, M.T.K.
Bulgaria, Balesewa Helsinki 
tigătoarea din 
burne (Irlanda) 
Olimpique Lpon 
marca), Tilburg 
United, Sporting
Bergamo, F. C. Basel — Celtic Glas
gow, Sliema Wanderers (Malta) — 
Borug United (Țara
gătoarea din R.F.G. —
burg.

Echipele Tottenham
tor Zwickau (R.D.G.)
(Irlanda de Nord) se 
în turul al II-Iea.

Galilor), cîști-
U, S. Luxem-

(Anglia), Mo
și Iâenfield 

califică direct

La Bled (R.S.F. Iugoslavia) s-a dis
putat duminică un important concurs 
internațional de canotaj academic, la 
care au luat parte și sportivi romini. 
Un succes de prestigiu a realizat tî- 
nărul nostru reprezentant la proba de 
simplu, Alexandru Aposteanu, care 
a cîștigat proba într-o valoroasa com
panie internațională.

Iată rezultatele tehnice înregistrate:
4-1-1 : 1. Iugoslavia 6:29.8; 2. R.D.G. 

6:30,2; 3—4.. R. P. Romînă (Sehovitz, 
Riefelt, Covaci, Tarara-ț-Păunescu) 
6:35,7; 3-4. Austria 6:35,7; 
slovacia 
6:50,3.

2 fără 
7:03,3; 2.

6:47,5; 6. R.F.
5. Ceho-
Germană

Germană 
R.P. Ro- 

mînă (Tudoise-, Stratan) 7:10,2; 4. Iu
goslavia 7:15,7; 5. Zagreb 7:34,8; 6,
Mladost 7:39.

Simplu: 1. R.P. Romină (Alexandru 
Aposteanu) 7:15,8; 2. R.F.G. 7:18,5; 3. 
Iugoslavia 7:34,3; 4. Italia 7:36,6; 5. 
Bulgaria 7:42,4; 6. Austria.

ci r maci: 1. R.F. 
Austria 7:07,8; 3.

4 fără cir maci: 1. R.D. German: 
6:24,4; 2. Cehoslovacia 6:31,3; 3. Aus 
tria 6:35,2; 4. R.P. Romină (Sehovitz 
Riefelt, Covaci, Tarara) 6:54,8 (R.F.G 
și Iugoslavia descalificate).

2-|-I: 1. Iugoslavia 7:32,0; 2. Parti 
zan Belgrad 7:35,9; 3. R.P. Ro>m,în.
(Petrov, Vereș-ț-Păunescu) 7:36,2; < 
Austria 7:38,1; 5, R.F.G. 7:44,3; 6. Ita 
lia 7:52,0.

Dublu: 1. R.D. Germană 8:40.5; t 
R.F.G. 6:40,6; 3. Iugoslavia 6:49,5; ‘ 
Bulgaria 6:55,4; 5. R. P. Romîn
(Ciocoiu, Pavelescu) 6:57,4; 6. Austri:

8-|-l : 1. Momar Split 5:47,6; 
Bled 5:49,7; 3. Cehoslovacia 5:50.4; ■ 
R.D.G. 5:53,1; 5. R.F.G. 5:59,0; I
Austria 6:14,8. — (R.P.R. n-a pârtiei 
pat.)

Meciul triunghiular Iugoslavia 
Austria — R.F.G. a fost cîștigat d 
țara gazdă.

Concursul internațional de călărie de la Aachen
AACHEN, 3 (prin telefon). In locali

tate au continuat întrecerile concursu
lui internațional la care participă cei 
mai valoroși călăreți din Europa. Marți, 
a avut loc proba de obstacole — com
binații — care a avut înălțimea inițială 
a obstacolelor 1,50 m și a fost urmată 
de un baraj de 1,60 m. O comportare 
bună a avut-o în această întrecere re-

Astă-seară, la Progresul

Turneul internațional de judo
Astă-seară, începînd de la ara 20, 

pe stadionul Progresul (str. Dr. Stai- 
covici) va avea loc un turneu interna
țional de judo, la care var participa 
echipele București A, București _ 
Selecționata F.S.G.T.

Sportivii francezi au mai fost 
peții noștri anul trecut, cînd în 
unui mare număr de spectatori 
etalat frumoase cunoștințe tehnice și 
tactice, printre ei numărîndu-se frun.-

B și

oas- 
fața 

au

tași ai acestei ramuri sportive din 
Franța.

Dintr-o discuție cu antrenorul V. 
Godelet am aflat că „sportivii noștri 
s-atu pregătit cu multă atenție in 
vederea acestui turneu și sint' deciși 
să facă o figură cit mai frumoasă". 
Iată, de altfel, componența primei 
echipe a Capitalei noastre : N. Bucur, 
E. Malschi, C. Bogdan, Gh. Mușuroiu 
și V. Șerban.

prezentantul nostru C. Vlad care, cu 
calul Vifor, s-a numărat printre cei 
patru călăreți nepenalizați înaintea ba
rajului. El s-a clasat pe locul IV în 
probă, ratînd de puțin primul loc (i s-a 
rupt scara la ultimele obstacole). A 
urmat apoi proba de precizie — catego
ria grea (1,50 m) la care au luat parte 
75 de călăreți. Gh. Langa, cu Rubin, 
și C. Vlad, ca Vifor, an terminat pri
mul parcurs făci greșeală și în baraj 

obținut 4’/4 și, respectiv, 4 puncte 
penalizare.

Sportivii romini au participat, de ase
menea, la proba de dresaj combinat. N. 
Mihalcea, cu Bolero, și I. Molnar, 
Pelinaș, au ocupat — la egalitate 
locurile 11—12.

întrecerile din cadrul concursului 
tema ți ouai oontinnS pînă duminică.

cu

ia-

M. TIMU
antrenor

PE SCURI
• Situația in „Turul ciclist al Frai 

ței“ pentru profesioniști: etapa a IX- 
Bordeaux — Pau (202 km) a fost ei 
tigată de Pino Cerami (Belgia) 
4 h 41:57,0; etapa a X-a Pau — Ba: 
neres de Bigorre (148,500 km) — îi 
vingător Jacques Anquetil în 4h37:18, 
Tricoul galben este purtat de Gilbe 
Desmet (Belgia); în „Turul ciclist 
Franței“ pentru amatori: în etapa 
IlI-a, Pau — Bagneres de Bigor 
(96 km), pe primul loc Zimmermr 
(Franța) în 2h49-.42,0; etapa a IV 
Capvern — Luchon (121 km): 
mene (Spania) 3h26:31,0. Tricoul ga 
ben este purtat del Zimmerman.
• Turneu internațional de handb 

in 7 la Belgrad. învingătoare echiț 
Iugoslaviei. Rezultate : Iugoslavia 
R. P. Ungară 25—14 (17—2); Iugosl 
via - U.R.S.S. 30-24 (14-13); R. 
Ungară - U.R.S.S. 24-23 (14-17).

0 Olandezul Pieterse conduce duț 
patru etape în turul ciclist al Au 
tried.

Turneul internațional de tenis de Ia Zinnowit:

Memorialul fraților Znamcnshi
In optimile de finală ale turneului 

internațional de tenis de la Zinnowitz, 
Țiriae l-a învins cu 6—1 ; 6—0 ; 6—0 
pe bulgarul Zolov, iar celălalt concurent 
romîn, G. Bosch, a câștigat, de asemenea, 
în trei seturi (f>—2; 7—5; 7—5) la 
T'aehrman (R.D.G.). Alte rezultate:

MOSCOVA 3 (prin telefon). Peste 
500 de atleți din 19 țări au luat parte 
la întrecerile tradiționalului concurs 
atletic internațional „Memorialul fra
ților Znamenski“, desfășurat pe sta
dionul din parcul Lujniki. întrece
rile au fost serios influiențate de 
temperatura — scăzută, termometrele 
marctod abia... plus 10 grade !

Iată rezultatele înregistrate în pri
ma zi de concurs (marți) : bărbați: 
100 m: Questad (S.U.A) 10,3; Ozolin. 
(U.R.S.S.) 10,4; Prohorovski (U.ILS.S.) 
10,4; 400 m.: Arhipciuk (U.R.S.S.) 
47,0; 1500 m (2 serii contratimp) : Sa
linger (Ceh.) 3:48,3; Jurgen (R.D.G) 
3:48,6; Savinkov (U.R.S.S.) 3:48,6; 5000 
m: Jazy (Franța) 13:50,2 — nou re
cord francez; Bogusziewicz (Pol.) 
13:52,8; Tomas (Ceh.) 13:54,0; 110 mg : 
Mihailov (U.R.S.S.) 14,1; 20 km marș: 
Zemin (U.R.S.S.) 1.29:00,0. Concuren
tul nostru Ilie Popa accidentîndu-se 
la km 8 a terminat cursa abia pe lo
cul 17 (din 34 de concurenți) cu 
1-36:01,8; triplu: Kreer (U.R.S.S.) 
16,45; Fedoseev (U.R.S.S.) 16,34; înăl
țime : Bolșov (U.R.S.S.) 2,05; Savla- 
kadze (U.R.S.S.) 2,05; Hmarski

lungime: Șcelkanova 
6,34; greutate: T. Press 
17,18; Zibina (U.R.S.S) 16,75; 
(R.D.G.) 16,17; Doinikova

15,64; Sălăgean (R.P.R.)

Turneul de tenis 
de la Wimbledon

MASCULIN: Stahlberg (R.D.G.) - 
Rangelov (R.P.B.) 3—0; Ciu Cen-b 
(R.P. Chineză) -— Vopieka (R.S. Cel 
slovacă) 11—9 ; 0—6 ; 6—3 ; 6— 
Jegorov (U.R.S.S.) — Ciuparov (R.P.l 
3—0; FEMININ: Johannes (R.D.C
— Băuse (R.D.G.) 2—0;. Lin*
(R.D.G.) — Lewandowska (R.P.P 

2—1; Jeirmalova (U.R.S.S.) — Bergh 
fer (R.D.G.) 2—0; Solyom (R.P.l
— Krutzger (R.D.G.) 2—0.

conduce in finala
campionatului de

Unirea București

(U.R.S.S.) 2,00; Porumb (R.P.R.)
2,00; suliță: Lusis (U.R.S.S) 81,65. — 
Femei: 100 m: Popova (U.R.S.S.) 
11,5; Itkina (U.R.S.S.) 11,7; Szyroka 
(Pol.) 11,9; 400 m: Sin Kim Dan 
(R.P.D. Coreeană) 52,2 (a trecut la 200 
m în 23,1 !!);
(U.R.S.S.) 
(UJÎ.S.S.) 
Helmbold 
(U.R.S.S.)
15,57; disc: Nemcova (Ceh.) 54,23; T. 
Press 
(BtHg.) 
47,95.

Ziua 
minată 
Ozolina 
Reprezentanta noastră Maria Diaconescu 
a evoluat sub așteptări (locul IX — 
46,98 m) ca și C. Drăgulescu care a 
depășit de 3 ori la ciocan. Alte rezul
tate de miercuri: BĂRBAȚI: 200 m : 
Quested (S.U.A.) 20,9; 10 000 m: 
Bogey (Franța) 28:42,2 — rec. fran
cez; 3 000 m obst. : Osipov (U.R.S.S.) 
8:34,4; Span (lug.) 8:38,6 — nou re
cord ; lungime: Schmidt (Pol.) 7,79; 
greutate: Kararev (U.R.S.S.) 18,56;
disc: Danek (Ceh.) 55,49; FEMEI: 
200 m: Popova (U.R.S.S.) 23,4; Heine 
(R.F.G.) 23,8; 800 m: Sin Kim Dan 
2:04,6; Kraan (Olanda) 2:05,9; 80 mg: 
Cemîșova (U.R.S.S.) 10,8; înălțime:
Livanenko (U.R.S.S.) 1,65.

(U.R.S.S.) 51,54; Mihailova
51,21;... 8. Manoliu (R.P.R.)

a doua a întrecerilor a fost do- 
de recordul mondial al Elvirei 
la aruncarea suliței : 59,78 m.

Iată rezultatele înregistrate în tur
neul de tenis de la Wimbledon : 
SFERTURI : simplu masculin : Bun
gert (R.F.G.) — Emerson (Australia) 
8—6, 2—6, 6—3, 4—6, 6—3; Mc. Kin
ley — Wilson (Anglia) 3—0; Stolle 
(Australia) — Froehling (S.U.A.) 9-7, 
7—5, 6—4; dublu bărbați : Lejus, Li- 
haciov (U.R.S.S.) — Mc. Kinley, Ral
ston (S.U.A.) 2—6, 6—3, 3-6, 6—3,
7—5; dublu femei : Ana Dmitreva 
(U.R.S.S.), Judy Tegart (Australia) — 
Jane Alert, Susane Behlman (S.U.A.)
6— 2, 6—4; simplu feminin : Moffitt 
(S.U.A.) — Bueno (Brazilia) 6—2,
7— 5; Hard (S.U.A.) — Lehane (Austra
lia) 6—1 (aceidentându-se, austra- 
liianca a abandonat). SEMIFINALE : 
Mc. Kinley — Bungert 6—2, 6—4,
8— 6.

în cealaltă semifinală, la simplu 
bărbați, s-a înregistrat o surpriză. 
Australianul Stolle l-a învins net pe 
Santana (Spania) unul din favoriți 
cu 8—6, 6-1, 7-5! Astfel, în finală 
se întîlnesc Mc Kinley și Stolle.

DE PE PISTELE DE ATLETISM
© Atletul japonez Tokeo Sukawa 

a stabilit un nou record al țării se 
la aruncarea ciocanului în concurs 
international desfășurat în oraș 
finlandez Hyvlnkaa. El a obținut 
excelentă performanță de 67,73 
una din cele mai bune din lume c 
actualul sezon.
• în cadrul unui concurs de at 

tism desfășurat la Nankin, sporti 
Cen Fen-iun a stabilit un nou j 
cord al R. P. Chineze la săritura 
înălțime cu 1,78 m. Vechiul rece 
era de 1,77 m și aparținea acelei 
atlete.

• La sfîrșitul acestei săptămîni 
vor desfășura la Dayton (Ohio) ca 
pionatele feminine de atletism s 
S.U.A., ultim criteriu de selecție 
echipei americane în vederea întîl 
rii cu reprezentativa U.R.S.S., pi 
gramată la 22 iulie la Moscova, 
campionate vor participa 400 de atle 
minus tripla campioană olimp 
Wilma Rudolph, care a anunțat 
nu va lua startul la această ediție

ORADEA 3 (prin telefon de la tri
misul nostru). — După numai trei 
inunde, Unirea București a luat avans 
de 4 puncte în turneul final al cam
pionatului republican pe echipe. For
mația bucureșteană înregistrează vic
torii la scor și se arată una din pre
tendentele ceie mai autorizate la 
titlul de campioană.

Marți dimineața s-au încheiat ul
timele partide din runda a doua. 
Iată rezultatele complete : Unirea — 
Progresul 4>/2—1>/2 (Ciocîltea — Tro- 
ianescu */ 2—1/2, Botez — Pușcașu 1—0, 
Voiculescu — Bozdoghină 1—0, Stan- 
ciu — Nacht */ 2—'/2, Nicolau — Ră- 
ducanu 1—0, Teodorescu — Desmi- 
reanu */ 2—’/s) ; Spartac — Electronica 
2*/ 2—3r/2 (Georgescu — Raicher 0—1, 
Sutiman — Menas îf2—Bondoc — 
Nacu 0—1, Rotaru — Drăguț 0—1, 
Polihroniade — Brantsch 1—0, Ma- 
nolescu — Scurtu 1—Q) ; Petrolul —

Știința Ouj 3l/2—2y2 (Partos — 
Breazu 0—1, Radovici — Buza */ 2—'/2, 
Duță — Simon 1—0, Butnaru — 
Ciuruș */ 2—y2, Perevoznic — Ghișa 
*/2—‘/2> Pogorevici — Elisabeta Szabo 
1—0) ; Crișana — Voința Tg. Mureș 
3—3.

Iată acum rezultatele celei de a 
treia runde : Electronica — Unirea 
l'/2-—4t/2 (Reicher — Voiculescu 
y2—[/2, Menas — Seimeanu 0—1, 
Nacu — Ciocîltea t/2—'/2> Drăguț — 
Slanciu 0—1, Brandsch — Nicolau 
*/2—‘/2, Scurtu — Teodorescu 0—1) ; 
Voința Tg. Mureș — Petrolul 2*/ 2—3*/ 2 
(Soos — Radovici */ 2—>/2, Ungureanu— 
Partos 1—0, Nagy Z. — Duță y2—1[2< 
Iancso — Butnaru 0—1, Gesticone — 
Perevoznic ’/2—f/2, Nagy Irina — Po- 
gorevici 0—1) ; Știința Cluj — Spartac 
l1/,—4*/ 2 ; Progresul — Crișana 3!/2— 
2‘/2.

T. RADULESCU

FOTBAL PE O L O E

x

SELECȚIONATA olimpică de fotbal 
a U.R.S.S., care se pregătește pentru 
meciul cu Finlanda, a susținut un .ioc 
de antrenament la Leningrad cu echipa 
norvegiană Friedrikstadt. Fotbaliștii so
vietici au cîștigat cu scorul de 7—0 
(4—0) prin punctele marcate de Kaza
kov (3), Matveev (2), Biba și Serebrea- 
nikov.

ÎN SEZONUL de toamnă, echipa re
prezentativă de fotbal a R.P. Ungare 
va susține mai multe meciuri interna- 
țion^Ie. Fotbaliștii maghiari vor întîlni. 
la 22 septembrie la Moscova echipa 
U.R.S.S., la 6 octombrie. Ia Belgrad e- 
chipa Iugoslaviei, la 20 octombrie la 
Dusseldorf echipa R.F. Germane, La 27 
octombrie la Budapesta echipa Austriei.

Ultimul joc al anului va avea loc la 3 
noiembrie la Budapesta : revanșa cu 
echipa R.F. Germane.

PE STADIONUL central din Bogota 
s-a disputat meciul dintre campioana 
Columbiei, Millionarios, șî Penarol Mon
tevideo, în cadrul celei de-a 3-a ediții 
a „Cupei campionilor Americiî de Sud*  
la fotbal. Întîlnirea s-a terminat la ega
litate : 1—1 (0—0).

’ ECHIPA selecționată de fotbal a ora
șului Atena și-a început turneul în Ca
nada, jucând la Toronto cu reprezentativa 
orașului. Fotbaliștii canadieni au ob
ținut victoria cu scorul de 5—3 (3—1). 
Din echipa ateniană au făcut parte prin- 
t»e alții Linoxilakis, HaJtas, Taktikos 
și Papoulidis.

FORMAȚIA sovietică de fotbal Sj 
tak Leningrad a susținut primele d> 
meciuri ale turneului pe care-1 în 
prinde în Italia. Spartak a cîștigat 
2—0 meciul cu selecționata ora șt 
Capri și a pierdut cu 0—1 jocul dispi 
Ia Roma cu Lazîo.

SELECȚIONATA de tineret a Ita 
la fotbal și-a început turneul în Glia 
juicînd la Kurna si cu o r©prezentai 
regională. Fotbaliștii italieni au obți 
victoria cu scorul de 3—2 (2—1).

ECHIPA suedeză de fotbal „Răsun 
și-a continuat turneul în U.R.S.S. juc 
la Ivanovo cu formația Textilșcik. 
învins gazdele cu 2—1.

(Agerprei
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